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Úvod
Předmětem dokumentace vlivů záměru
„Dálnice D3, stavba 0311, Třebonín – Kaplice nádraží“
na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) je výstavba a provoz novostavby dálnice D3 v úseku Třebonín –
Kaplice nádraží (úsek 0311) v přibližné délce 8,5 km. Jedná se o běžnou stavbu silniční sítě, budovanou ve volném
terénu s jedním mimoúrovňovým křížením (MÚK Kaplice nádraží), křížením stávajících silnic II. a III. třídy, místních
komunikací, polních a lesních cest vodotečí a sítí. Trasy těchto křížících komunikací, vodotečí a sítí budou
v nezbytném rozsahu v okolí stavby upraveny, rušené části komunikací budou rekultivovány. V úseku 0311 je
navrženo 10 mostních objektů + 3 nadjezdy nad dálnicí D3. Součástí stavby je realizace oboustranné odpočívky
Velešín (v cca 152,1 km). Po zprovoznění dojde k výraznému poklesu dopravy zejména na stávající I/3.
Dokumentace je vypracována ve smyslu odst. 5 § 6 zákona v rozsahu osnovy dané přílohou č. 4 zákona č.
100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon).
Dle stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 15.2.2018 (Příloha 3) uvedený záměr nemůže mít
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj.
Jako součást dokumentace nebylo potřebné zpracovávat zvláštní vyhodnocení vlivů záměru na lokality EVL a PO.
Dokumentace je doplněna o grafickou přílohu s podrobným zakreslením záměru a textové přílohy, které popisují
rozhodující dotčené složky životního a vlivy záměru na ně a na veřejné zdraví. Přílohy jsou nedílnou součástí
dokumentace, proto do dokumentace (jednotlivých kapitol) nejsou bloky textů z příloh kopírovány, pouze jsou
přeneseny podstatné, či souhrnné údaje a závěry.
Jedná se o Dopravní model území (Příloha 5), Hlukovou studii (Příloha 6), Rozptylovou studii (Příloha 7), Studie
vlivu na zdraví (Příloha 8 a Příloha 9), Posouzení záměru z hlediska ovlivnění vodních útvarů Příloha 10), Biologické
hodnocení (Příloha 11), Rámcová migrační studie (Příloha 12), dendrologická studie (Příloha 13), Vliv záměru na
krajinný ráz (Příloha 14) a vlivy záměru na klimatický systém a odolnost projektu vůči klimatickým změnám (Příloha
15).
Přílohy jsou řazeny za hlavní text dokumentace, od kterého jsou odděleny vloženým barevným listem.
Předkládaná dokumentace je zhotovena kolektivem firmy Amec Foster Wheeler s.r.o. Brno a externími
spolupracovníky, pod vedením autorizované osoby Ing. Stanislava Postbiegla (osvědčení odborné způsobilosti č.j.
1178/159/OPVŽP/97, platnost prodloužena dne 22.3.2016 rozhodnutím MŽP č. j. 13779/ENV/16).
Zpracování dokumentace a přílohových částí probíhalo v období 4Q 2017 až 1Q 2018.
Nyní předkládaný záměr je součástí dříve posuzovaného záměru „Rychlostní silnice R3 v úseku České Budějovice
- Dolní Dvořiště“, který již v minulosti prošel celým procesem posouzení dle tehdy platného zákona č. 244/1992 Sb.
Záměr byl oznámen 21.12.2001. Konečná verze dokumentace o hodnocení vlivů záměru „Rychlostní silnice R3 v
úseku České Budějovice - Dolní Dvořiště“ (zpracovatel RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.) byla rozeslána ke zveřejnění
26.05.2003, posudek na dokumentaci zpracoval RNDr. Petr Anděl CSc., posudek byl rozeslán 08.03.2005. Dne
07.04.2005 proběhlo veřejné projednání a konečné Souhlasné stanovisko k záměru vydalo MŽP ČR dne
31.05.2005. Záměr je v databázi MŽP evidován pod kódem XXX887.
Z posuzování vlivů vzešla pro záměr konkrétní opatření a z předložených variant byly vybrány preferované trasy.
Definitivní trasa byla zakotvena do územně plánovacích dokumentací a byla zahájena příprava projektu pro získání
územního rozhodnutí, který požadavky z procesu EIA zahrnul. Územní rozhodnutí bylo vydáno 17.4. 2008 a nabylo
právní moci 24.9.2008.
Následovala etapa přípravy dokumentace pro stavební povolení, která reagovala na další i environmentální
požadavky z územního řízení. Trasa rychlostní silnice R3 (dnes dálnice D3) byla pro další přípravu stavby rozdělena
na úseky. Pro úsek 0311 (předmět tohoto záměru) bylo pro zpracování dokumentace pro stavební povolení vybráno
sdružení VASA (firmy Valbek, spol. s r.o. Liberec a Satra, spol. s r.o. Praha). Koncept dokumentace pro stavební
povolení „R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, Koncept 2015“ byl dokončen v dubnu 2015.
Předpokládal se další postup přípravy stavby s cílem vydání stavebního povolení v r 2018 a zahájení stavby v r
2019 a uvedení do provozu v roce 2022. Změna legislativy v procesu posuzování postup přípravy stavby přibrzdila,
protože je pro tento záměr požadované opětovné posouzení záměru, nyní dle novelovaného zákona č. 100/01 Sb.
V usnesením vlády ČR č. 430 ze dne 11.5.2016, řešící problematiku opakování procesů EIA u liniových dopravních
staveb, je požadováno, aby při opakování procesu posuzování bylo využito aktuálních podkladů pro přípravu
dokumentace vlivů záměru. Tedy v našem případě je projektové řešení uvedené konceptu dokumentace pro
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stavební povolení podstatným podkladem pro nyní předkládanou dokumentaci hodnocení vlivů. Nicméně projekční
práce se zcela nezastavily, došlo např. k upřesnění záborů a zejména je záměr doplněn o realizaci odpočívky
Velešín uvedené v projektové dokumentaci: D3 Ševětín - Dolní Dvořiště, studie rozmístění odpočívek, Blahoprojekt,
České Budějovice, 12/2016. Posuzovaný záměr je o tyto nové skutečnosti rozšířen.
K orientaci v textu širší veřejnosti doporučujeme k prostudování prve část G Dokumentace (str. 93), která stručně
shrnuje podstatné informace o záměru a jeho možných vlivech na životní prostředí. Další informace jsou uvedeny
v příslušných kapitolách dokumentace a podrobněji pak v textových přílohách (viz obsah na předchozích stránkách).
Pro ucelený pohled na záměru doporučujeme též shlédnout vizualizaci záměru D3 v úseku Třebonín – Dolní
Dvořiště (tedy včetně úseku 0311, který je nyní předkládán k posouzení), kterou publikovalo Ředitelství silnic a
dálnic 2.10.2017 na kanálu Youtube – viz adresa: https://www.youtube.com/watch?v=1T7xIfWJBXo.
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ČÁST A Údaje o oznamovateli
A.I

Obchodní firma

Ředitelství silnic a dálnic ČR

A.II

IČO

65993390

A.III Sídlo
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

A.IV Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Vladimíra Hrušková
ředitelka Správy České Budějovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice
Ve věcech technických:
David Hlaváč
investiční referent
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice
tel: +420 725 877 110
e-mail: david.hlavac@rsd.cz
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ČÁST B Údaje o záměru
B.I

Základní údaje

B.I.1

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Název záměru
Dálnice D3, stavba 0311, Třebonín – Kaplice nádraží
Zařazení záměru
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
bod

Kategorie I (podléhá
posuzování vždy)

záměr

MŽP
47

Dálnice I. a II. třídy

KÚ

Kategorie II
(zjišťovací řízení)
MŽP

KÚ

X

Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/01 Sb. záměr spadá do kategorie I a tedy dle § 4 odstavec 1 písmeno a) záměr vždy
podléhá posuzování podle zákona.
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.

B.I.2

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je novostavba dálnice D3 v úseku Třebonín – Kaplice nádraží v přibližné délce 8,5 km.
V členění novostavby se jedná o úsek označený jako stavba 0311.
Hlavní trasa je navrhována v kategorii R 25,5/120 jako směrově rozdělená komunikace bez přímé obsluhy okolního
území. Součástí stavby jsou vyvolané přeložky dopravní a technické infrastruktury v okolí.
Trasa dálnice je vedena nezastavěným územím v dostatečné vzdálenosti od okrajové zástavby obcí, zejména na
zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, dále na ostatní půdě a na pozemcích určených pro plnění funkce
lesa.
Jedná se o běžnou stavbu dálnice budovanou ve volném terénu s jedním mimoúrovňovým křížením MÚK Kaplice
nádraží, křížením stávajících silnic II. a III. třídy, místních komunikací, polních a lesních cest. Trasy těchto křížících
komunikací budou v nezbytném rozsahu v okolí stavby upraveny, rušené části budou rekultivovány.
Na trase D3 je navrženo 10 mostních objektů + 3 nadjezdy nad rychlostní silnicí.
Stavba dále obsahuje návrh nového odvodnění a přeložky inženýrských sítí.
Součástí stavby je realizace oboustranné odpočívky Velešín (v cca 153,5 km).
Navrhované směrové i výškové vedení dálnice D3 je řešeno vzhledem ke konfiguraci a morfologii okolního terénu
a z hlediska omezení dopadů provozu komunikace na životní prostředí.
Celkový rozsah stavby
Parametr

čísla stavebních objektů

rozměr

Řešený úsek dálnice D3

SO 101

8,539 km

Celkový počet mostů

SO 201 – 212

13 ks

Počet mimoúrovňových křižovatek (MÚK)

SO 102

Celková délka přeložek silnic II. Třídy (II/157)

SO 111

0,402 km

Celková délka přeložek silnic III. Třídy (III/15536, III/15710)

SO 112, 113

1,382 km

Celková délka přeložek místních komunikací

SO 114, 115,116, 125

1,082 km

Celková délka středové kanalizace (hlavní řad)

SO 301

8,159 km

Celkový počet retenčních nádrží

SO 311

2 ks

Odpočívka Velešín – typová odpočívka malá, oboustranná

Typ TO.1

2 x 47 park stání
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B.I.3

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:
Okres
Katastrální území:

Jihočeský
Český Krumlov
Prostřední Svince, Mojné, Mojné-Skřidla, Záhorkovice, Velešín, Zubčice, Chodeč-Zvíkov,
Netřebice, Střítež u Kaplice

Stavba je jednou ze souboru staveb dálnice D3 v Jihočeském kraji mezi Českými Budějovicemi a Rakouskem.
Stavba navazuje na severu na připravovanou stavbu „Dálnice D3 0310/I Hodějovice–Třebonín“. Na jihu navazuje
akce „Dálnice D3 0312/I Kaplice, nádraží – Nažidla“. Připravovaná stavba dálnice měří 8539 m a je navržena v
kategorii R 25,5/120 se zvětšenou šířkou SDP o 0,5 m na 3,5 m. Maximální podélný sklon je 3,25 %. Stavba
překonává výškový rozdíl cca 79 m.
Staničení je počítáno od severu k jihu.
Stavba začíná v km 150,973 a navazuje na připravovanou MÚK Třebonín s přeložkou silnice II/155. Odtud
pokračuje v zářezu v levostranném oblouku R = 3500 m přes zemědělské pozemky. V km 151,497 je navržen
obloukový nadjezd polní cesty. Trasa je vedena západně od Skřidly, kde je navržen jednopólový most přes silnici
III/15536 Mojné–Skřidla. Dálnice vede na jih v přímé stopě, přibližuje se po náspu k železniční trati. V km 153,040
bude vybudován třípólový most přes lokální biokoridor. Dálnice klesá v mírném zářezu do prostorou mezi cca 153,4
a 153,8 km, kde bude realizována oboustranná typová malá bezobsluhová odpočívka Velešín (parkování, sociální
zařízení, klidová zóna aj.). Trasa dále podchází nadjezd přeložky silnice III/15710 Markvartice–Velešín a následně
pětipólovým mostem překonává v km 154,35 místní komunikaci a vodoteč východně od Markvartic. Následně trasa
stoupáním 3,25 % v přímé ose po náspu míjí východně Zubčickou Lhotu. V km 155,460 přechází dálnice
čtyřpólovým mostem místní komunikaci a vodoteč. V km 155,930 kříží dálnice mostem místní komunikaci Zubčická
Lhota – Zvíkov. Následuje zářez, ve kterém se zmírňuje stoupání na 0,91 % k čtyřpólovému mostu v km 157,110
přes biokoridor a polní cestu Netřebice–Střítež. Trasa je dále vedena v zářezu a v pravostranném oblouku R = 6000
m okolo Netřebic, v km 157,670 přechází dálnici obloukový nadjezd místní komunikace Netřebice-Střítež.
V jižní části dálnice vstupuje do okraje lesního komplexu, kde bude realizována mimoúrovňová křižovatka (MÚK)
„Kaplice, nádraží“ s napojením silnice II/157. Za křižovatkou trasa vede po náspu v levostranném oblouku R=3000
m k mostu přes Žďárský potok v km 159,437, který je s délkou 153 m nejdelším mostem stavby. Za tímto mostem
v km 159,512 stavba končí a navazuje zde stavba D3 0312/I Kaplice, nádraží – Nažidla.
Součástí stavby jsou překládky a úpravy křižujících komunikací, vodotečí, sítí, které jsou v konfliktu s tělesem D3.
Stavba je navržena v souladu s územními plány obcí a vyšších územně plánovacích dokumentací (viz vyjádření
úřadů územního plánování Příloha 1 a Příloha 2.
Umístění záměru v rámci širšího území je patrné z Obr. 1 a Obr. 2, a z grafické přílohy (Příloha 4).

Obr. 1

Umístění záměru s vazbou na navazující úseky
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Obr. 2

Umístění záměru vč. přeložek v rámci širšího území

B.I.4

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakter záměru
Novostavba, liniová stavba dopravní infrastruktury.
Možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je dopravní stavbou. Z tohoto hlediska bude spolupůsobit zejména s ostatními dopravními záměry a
stavbami v území. Kumulace vlivů záměru na životní prostředí se může projevovat jak v období výstavby, tak
zejména v období vlastního provozu.
Trasa dálnice je vedena nezastavěným územím v dostatečné vzdálenosti od okrajové zástavby obcí, zejména na
zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, dále na ostatní půdě a na pozemcích určených pro plnění funkce
lesa. Pro období výstavby je podstatné, že trasa záměru je vedena mimo obytné zóny. Kumulace vlivů v období
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výstavby D3 s aktivitami v okolních sídlech tak bude málo významná. Realizace záměru bude prováděna proudově
současně s navazujícími stavbami: výstavbou D3 v úseku 0310 a úseku 0312. Lze tak předpokládat, že činnosti na
těchto navazujících stavbách nebudou významně kumulovat, že výstavba bude vzájemně koordinována a bude se
plynule postupovat od severu k jihu. Tělesa budovaných komunikací tak mohou koordinovaně sloužit pro stavební
dopravu, materiály vytěžené na jednom úseku stavby D3 bude možné uplatnit v úseku navazujícím, či předchozím.
Výstavba bude probíhat dle schválených zásad organizace výstavby, ve kterých se omezení případných negativní
kumulativních vlivů řeší. V případě negativního působení výstavby se bude jednat o působení časově omezené,
s postupující stavbou a rostoucí vzdáleností místa výstavby pak budou adekvátně slábnout i možné negativní
kumulativní vlivy, a to jak z důvodu rostoucí vzdálenosti staveniště, tak i změny tras obslužné staveništní dopravy.
Záměr, jako významná dopravní stavba, bude mít po realizaci podstatný vliv na dopravní vazby v území. Pro
potřeby dokumentace byly proto kumulativně hodnoceny vlivy záměru zejména se souběžně s navazujícím úsekem
0312 a okolní silniční sítí. Toto souběžné působení je vyhodnoceno ve vybraných přílohových studiích (zejména
hluková studie, rozptylová studie, studie vlivů záměru na veřejné zdraví).
Zásadními vlivy záměru jsou emise do ovzduší a hluk šířený z provozu automobilové dopravy. Kumulace s dalšími
záměry v území, které mají dopravní význam, byly zahrnuty do přípravy dopravního modelu, který je významným
vstupem pro modelování vlivu záměru na životní prostředí. Dopravní model (zpracován firmou CityPlan, Praha,
2018) vychází z aktuálního sčítání dopravy (2016), čímž je podchyceno kumulativní působení stávajících záměrů a
dopravy na ně vázané. Pro budoucí stav dopravní model vychází z modelování přepravní poptávky a dopravní
poptávky na dopravní síti. Široké sledované území bylo rozděleno do zón a pro odhad budoucího stavu dopravy
byly k zónám přiřazeny demografické a aktivitní informace, vzory dopravního chování obyvatelstva, byla zahrnuta
nabídka dopravních sítí a dopravních služeb a také zprovozňování úseků komunikací se vztahem k D3 od současné
doby až do roku 2052. Z významných dopravních staveb jsou do dopravního modelu zahrnuty postupné realizace
D3 od Prahy až po Dolní Dvořiště, D4 od Milína až po Mirotice, stavby na silnicích I/3, I/4, I/20, I/22, I/34, I/39, dále
obchvaty na II/145, II/155, II/156 a II/157 a dopravní stavby v Českých Budějovicích.
Pro posouzení vlivů záměru je provedeno vyhodnocení pro stávajíc stav (data pro rok 2017) a pro dobu zprovoznění
záměru. Pro dobu zprovoznění a tím i pro výpočty hlukové a rozptylové studie byl vybrán rok 2052. V tomto roce
předpokládáme realizaci všech výše uvedených dopravních staveb, ze kterými bude záměr kumulovat. Díky
způsobu výpočtu dat pro dopravní model jsou pro toto období kumulativně zahrnuty předpokládané demografické i
aktivitní změny v širokém území.
Dále byly sledovány kumulativní vlivy mj. i na odtokové poměry v území a na ochranu přírody a krajiny, krajinný
ráz. Kumulativní vlivy na ostatní složky ŽP ve fázi provozu se nepředpokládají v takové míře, že by došlo k jejich
významnému negativnímu ovlivnění.

B.I.5

Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením
hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní
prostředí

B.I.5.1 Zdůvodnění umístění záměru
Záměr je úsekem dálnice D3, která je součástí mezinárodní silnice E 55 Helsingborg–Berlín–Praha–Salzburg–
Benátky–Kalamata. Je také součástí globální sítě TEN-T (Evropská dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním
provozem) evropského dopravního koridoru, který spojuje severní a jižní Evropu.
Dálnice D3 je součástí sítě dálnic a rychlostních silnic, která je vymezena v „Návrhu rozvoje dopravních sítí v České
republice do r. 2015“, schváleného vládou ČR na základě posouzení dopravní koncepce předložené Ministerstvem
dopravy.
Celkový kontext silničního tahu E55 (resp. dálnice D3) na území ČR je zřejmý z následujícího obrázku.
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Obr. 3

Celkový kontext silničního tahu E55 (resp. dálnice D3) v rámci České republiky

V současné době je dálnice D3 Praha – Tábor – České Budějovice – st. hranice rozestavěna ve střední a severní
části. Nedostavěné úseky v jižní části D3 (oblast záměru) dopravně nahradí stávající silnice I/3 z Českých Budějovic
na státní hranici v Dolním Dvořišti. Silnice I/3 je v mnoha úsecích pro stávající automobilový provoz naprosto
nevyhovující s četnými dopravními závadami, které se budou s očekávaným nárůstem dopravy severojižním
směrem dále prohlubovat.
Silnice I/3 má v jižní části nevyhovující směrové i výškové uspořádání, násobné úrovňové křížení s železniční tratí
a také je trasa I/3 v kolizi s urbanistickými vztahy v území. Komunikace prochází jednotlivými obcemi, které se řadí
mezi nejvíce nehodová místa. Na úseku z Českých Budějovic na státní hranici v Dolním Dvořišti tyto původní
nedostatečné úseky představují více než polovinu z celkové délky 38,3 km (tj. 52,2%). Komunikace má v těchto
úsecích nevyhovující šířkové parametry, z větší části je doplněna alejemi vzrostlých stromů na hraně vozovky, s
velkým množstvím jak liniových, tak především bodových dopravních závad. Křižovatky jsou vesměs bez
odbočovacích a připojovacích pruhů, často s velmi omezenými rozhledovými poměry. Možnost předjíždění v celé
délce je omezená. V několika úsecích dosahuje podélný sklon 12%. Část úseku silnice I/3 na průtahu řešeným
územím prochází ochranným pásmem vodárenské nádrže Římov se zákazem ošetřování chemickými prostředky
v zimním období. Tyto úseky vykazují velké množství dopravních nehod.
Cca 5,2 km z celkové délky (13,6%) představují úseky přeložek, které byly budovány zhruba před 40 lety (přeložky
Velešína, Kaplice). Směrové parametry těchto úseků sice návrhové rychlosti 80 km/hod vyhovují, nevyhovuje jim
však výškový průběh trasy ani šířkové parametry. V obou případech je vážným problémem těchto úseků jejich
obestavění panelovými domy přilehlých sídlišť, u nichž je překročen hlukový hygienický limit, bez možnosti ochrany
standardními prostředky pasivní protihlukové ochrany. V případě Velešína již dnes, zanedlouho i v Kaplici trasa I/3
brání v dalšímu rozvoji města, které má tendenci přerůst krunýř, který pro ně trasa přeložky I/3 v minulosti
představovala.
V mapě nebezpečných úseků, kterou zpracoval AF-Cityplan dle metodiky EURORAP, je řešená trasa hodnocena
středně vysokým rizikem v úseku České Budějovice – Kaplice, v dalším pokračování ke státní hranici pak je
hodnocena středním rizikem.
Intenzita dopravy se nyní na úseku I/3 pohybuje mezi cca 9000 - 11000, s předpokládaným nárůstem až na cca
dvojnásobek v roce 2052, pokud by nebyla D3 v úseku 0311 realizována. Nadprůměrný očekávaný nárůst dopravy
souvisí mj. s postupnou dostavbou dalších úseků dálnice D3 a navazujících komunikací. Postupně tak vzrůstá
atraktivita silnice I/3 i v úseku mezi křížením s II/155 až II/157.
Zlepšení tohoto stavu je možné vybudováním dlouhodobě plánované kapacitní komunikace (dálnice D3), na kterou
se podstatná část dopravní zátěže z I/3 a také dalších komunikací přesune.
Rozdělení zátěží mezi I/3 a D3 při zprovoznění záměru již v roce 2022 je patrné z Obr. 4. Z dopravního modelu (viz
Příloha 5) je patrné, že při dalším oddalování výstavby D3 bude zátěž na I/3 dále růst a rozdělení zátěží po realizaci
D3 bude ještě výraznější.
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Obr. 4

Rozdíl zatížení komunikací při zprovoznění / nezprovoznění záměru (rok 2022, AF-Cityplan)

Potřebnost a zejména naléhavost stavby záměru vyplývá z nadprůměrně rostoucího zatížení silnice I/3, která je již
v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy a obyvatel, tak i z vzrůstajících vlivů
provozu na životní prostředí. Po realizaci D3 tak na stávající silnici I/3 zůstane místní a pomalá doprava a silnice
I/3 převedena do silnic II. tříd jako silnice II/603.
Zprovozněním záměru dojde ke snížení intenzit dopravy na I/3, tím dojde ke snížení imisních koncentrací a zejména
hlukové zátěže v průjezdních úsecích obcemi. Sníží se zde riziko dopravních nehod s možným havarijním únikem
provozních či převážených látek. Sníží se tím i negativní ovlivnění zdravotního stavu obyvatel žijících v dosahu
působení stávajícího a budoucího provozu na I/3. Zprovoznění D3 bude mít vliv nejen na dopravu na stávající silnici
I/3, ale i na ostatních komunikacích v silniční síti. V případě realizace záměru lze rovněž očekávat výrazné snížení
nehodovosti a zvýšení jízdních rychlostí a úspory času.
Vedení trasy mimo zastavěné části obci eliminuje možnost kolize tranzitujících automobilů s chodci nebo cyklisty.
B.I.5.2 Popis zvažovaných variant
Dálnice D3 je připravována s přestávkami již mnoho let. Plány československé dálniční sítě byly doplněny o dálnici
D3 v trase Praha - České Budějovice - Rakousko v roce 1987. Po vzniku samostatné České republiky potvrdila v
roce 1993 vláda ČR rozsah své dálniční sítě a odsouhlasila rozvoj její výstavby do roku 2005, a to včetně dálnice
D3. Ta zůstala součástí strategických plánů až do února 1997, kdy vláda z úsporných důvodů vyňala dálnici D3 ze
svých plánů. V roce 1999 se ale opět dálnice D3 stala součástí koncepce výstavby dálniční sítě ČR, a to podle
strategického materiálu Návrh rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010.
Již od sedmdesátých let minulého století probíhaly různé studijní práce s cílem nalézt a stabilizovat přesnější trasu
dálnice D3 do území obou dotčených krajů, tedy Středočeského i Jihočeského. Po roce 1989 se zvýšil důraz na
ochranu životního prostředí a zároveň se rozhodovací procesy otevřely veřejnosti. Trasování dálnic se tak stalo
komplikovanější a procesy s tím související zdlouhavější, na druhé straně došlo k zapojení místních komunit do
přípravy dálnice. Ve Středočeském kraji se tyto aspekty přímé demokracie projevily v dlouhodobém hledání vhodné
trasy, která byla vymezena v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje až v roce 2015.
Naopak v Jihočeském kraji se podařilo kompletně stabilizovat trasu v územních plánech již v devadesátých letech
a kompletně po roce 2000. Trasa R3/D3 v úseku hranice okresu České Budějovice - Dolní Dvořiště byla navržena
v několika trasách, kdy se střídaly variantní a nevariantní úseky. Byla tak navržena základní varianta trasy
označovaná D-Au a variantní řešení dílčích úseků, které se vzájemně daly kombinovat. Vzniklo tak 10 kombinací
tras, které prošly variantním posouzením vlivů stavby na životní prostředí dle tehdy platného zákona č.244/92 Sb.
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(RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc. a kol. Dokumentace o hodnocení vlivů záměru „Rychlostní silnice R3 v úseku České
Budějovice - Dolní Dvořiště“).
Vyšší počet variantních tras byl sledován v jižní části komunikace (dnes úsek 0312), tedy v úseku Kaplice-nádraží
– státní hranice. Do severní části (dnes úsek 0311 a sousedící 0310) zasahovaly kromě základní trasy (označované
jako D-Au) 2 dílčí variantní řešení. Jednalo se o variantní úsek T v severní části trasy a variantní úsek S-B při jižním
okraji trasy 0311. Střední část dnešního úseku 0311 byla řešena invariantně.
Variantní úsek „T“
Variantní úsek „T“ (také Třebonínský) byl navrhován od hranice okresů České Budějovice – Český Krumlov po cca
obec Markvartice. Smyslem bylo přiblížit trasu R3 (dnes D3) v místě křížení s II/155 blíže k Českému Krumlovu.
Trasa tak byla vedena od křížení s I/3 u obce Krasejovka jižním směrem obloukem západně od obce Dolní Svince
tak, aby křížení s II/155 bylo blíž k Třebonínu, než u základní trasy D-Au (tato část by byla dnes variantní pro úsek
0310).
Trasa „T“ pak pokračovala od křížení s I/155 (tato část je variantní k dnešním úseku 0311) v oblouku jižním směrem,
překřížila trasu základní D-Au, vrcholem opačného oblouku se přiblížila k obci Skřidla, překřížila MK Skřidla Záhorkovice a napojila se zpět na trasu základní v prostoru dnešního cca 153,3 km, to je za mostem SO202,
v blízkosti odpočívky Velešín. Trasa „T“ byla v porovnání s trasou základní delší, s rozsáhlým zářezem pod
železniční tratí a výrazným náspem pro křížení s II/155 (v úseku 0310). Trasa sice nerozdělovala osady Dolní a
Prostřední Svince, na druhou stranu se více přibližovala okrajům okolních obcí.
Zákres variant v soutisku s dnešním řešením je uveden na následujícím Obr. 5.

Obr. 5

Soutisk variant v úseku 151,0 – 153,5 (varianta T zelená, D-Au modrá, stávající řešení červeně)

V dokumentaci bylo provedeno vyhodnocení variantního řešení záměru, tedy i porovnání dopadů trasy „T“ a trasy
základní „D-Au“. Působení varianty T byla vyhodnoceno jako obdobné základní variantě D-Au z hlediska vlivů na
obyvatelstvo imisemi i hlukem. Jako horší vlivem na ovzduší, na povrchové a podzemní vody, větším záborem ZPF
a současně i větším záborem půd I a II. tř. kvality, horší vlivem na faunu a flóru, lesní porosty a ekosystémy. Pouze
z hlediska vlivu na krajinný ráz byla vyhodnocena varianta T jako příznivější. Zpracovatel posudku (RNDr. P. Anděl,
CSc.) pak v návrhu stanoviska doporučil preferovat variantu základní, MŽP v souhlasném stanovisku o hodnocení
vlivů ze dne 31.5. 2005 doporučení preferovat variantu základní potvrdilo.
Variantní úsek „S-B“
Jednalo se o nejvýraznější odchylku od základní trasy D - Au. Variantní úsek byl veden v délce cca 11 km západně
od D-Au. Byl veden ve vyšší nadmořské výšce, měl vzdálenější napojení na město Kaplice. Trasa začínala za
křížením s II/157 (dnes za MÚK Kaplice-nádraží) a odklon trasy od základní se začal projevovat po přechodu údolí
Žďárského potoka, tedy až na dnes navazujícím úseku 0312. Nyní předkládaného záměru v úseku 0311 se týká
toto variantní řešení trasy týká jen okrajově – viz následující Obr. 6.
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Obr. 6

Soutisk variant v úseku 158,4 – 159,5 (varianta „S-B“ hnědá, „D-Au“ modrá, stávající řešení červeně)

Z hlediska vlivů byly obě variantní trasy D-Au a S-B vyhodnoceny svým působením jako obdobné a z procesu
posouzení vlivů vzešlo doporučení dále sledovat obě variantní řešení. To bylo potvrzeno i v návrhu stanoviska
zpracovatelem posudku a obě varianty jako preferované byly uvedeny i v souhlasném stanovisku o hodnocení vlivů,
vydaném MŽP dne 31.5. 2005. V dalším vývoji pak byla dále sledována varianta základní.
Závěrem předchozího procesu posuzování bylo souhlasné stanovisko, vydané MŽP dne 31.5.2005, které kromě
podmínek pro další přípravu a provoz stavby stanovuje i nejvhodnější trasu komunikace. Tato trasa pak byla jako
koridor zanesena do územně plánovacích dokumentací. Tím bylo variantní hledání vhodné stopy komunikace
uzavřeno.
Následující příprava stavby řešila záměr ve větším detailu, trasa dálnice D3 byla v úseku 0311 např. odsunuta o
cca 50 m východně od obce Markvartice, byly variantně řešeny dílčí stavební objekty, bylo změněno řešení MÚK
Kaplice-nádraží s II/157, byly výrazně rozšířeny mostní objekty z důvodů snížení bariérového efektu pro migraci,
bylo změněno řešení odvodnění komunikace atd. Jednotlivá řešení byla projednávána během přípravy záměru při
územním řízení a přípravě dokumentace pro stavební povolení. Nová řešení objektů byla prováděna zejména
s ohledem na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti je trasa záměru v území jednoznačně definována, je také definováno
umístění jednotlivých stavebních objektů. Záměr tak není nyní vyhodnocován ve více projekčních variantách, což
je v souladu s usnesením vlády ČR č. 430 ze dne 11.5.2016, z kterého vyplývá požadavek, aby při opakování
procesu posuzování bylo využito aktuálních podkladů pro přípravu dokumentace vlivů záměru, tedy dokumentů
s konkrétním již projednávaným řešením záměru.
Pro nyní předkládané vyhodnocení vlivu záměru se uvažuje s porovnáním stavu stávajícího (rok 2017) a budoucího
(rok 2052) který v sobě zahrnuje dokončenou dopravní síť a tedy i maximalistickou dopravní zátěž na síti a to
variantně za předpokladu realizace záměru a za předpokladu nerealizace záměru. Konzervativně se uvažuje s
parametry vozidel odpovídajícími roku 2040. Tyto jednotlivé stavy jsou ve vyhodnoceních nazývány variantami
(varianta A – stávající stav, varianta B - stav v roce 2052 bez realizace D3 a varianta C - stav 2052 včetně bez
realizace D3.
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B.I.6

Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních
prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona
o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry

B.I.6.1 Obecné informace
V následujícím popisu záměru vycházíme, v souladu s Usnesením vlády ČR č. 430 ze dne 11.5.2016, z aktuálních
podkladů vyhotovených pro přípravu stavby. Zde zejména z konceptu dokumentace pro stavební povolení „R3 0311
Třebonín – Kaplice-nádraží, Koncept 2015, ing. J Šípek, sdružení VASA, duben 2015“. Tato dokumentace obsahuje
řešení, která reagují na stanovisko z předchozího posuzování záměru dle zákona 244/92 Sb. a na požadavky
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, která vyplynuly z platné legislativy a požadavků jednotlivých
dotčených úřadů státní správy a samosprávy.
Záměrem je novostavba dálnice D3 v úseku Třebonín – Kaplice nádraží v přibližné délce 8,5 km. V členění stavby
D3 se jedná o úsek označený jako stavba 0311. Součástí záměru je později doplněná stavba oboustranné
odpočívky Velešín (v cca 153,5 km). Hlavní trasa D3 je navrhována v kategorii R25,5/120 jako směrově rozdělená
komunikace bez přímé obsluhy okolního území. Jedná se o běžnou stavbu dálnice budovanou ve volném terénu s
jedním mimoúrovňovým křížením MÚK Kaplice nádraží, křížením stávajících silnic II. a III. třídy, místních
komunikací, polních a lesních cest. Trasy těchto křížících komunikací budou v nezbytném rozsahu v okolí stavby
upraveny, rušené části budou rekultivovány. Na trase D3 je navrženo 10 mostních objektů + 3 nadjezdy nad
rychlostní silnicí.
Navrhované směrové i výškové vedení dálnice D3 je řešeno vzhledem ke konfiguraci a morfologii okolního terénu
a z hlediska omezení dopadů provozu komunikace na životní prostředí.
Základní parametry záměru jsou uvedeny v následujících tabulkách Tab. 3 a Tab. 4.
Návrhové technické kategorie pozemních komunikací dle konceptu DSP
rychlostní silnice

R 25,5/120

silnice II/157

S 9,5/80

silnice III/15536

S 6,5/50

silnice III/15710

S 7,5/50

místní komunikace

MO1k -/4,5/30

polní cesty a přístupy na pozemky

P 4,0/30

lesní cesty

L 5,0/30, L 4,0/30

Celkový rozsah stavby
Parametr

číslo stavebního objektu

rozměr

Řešený úsek silnice D3

SO 101

8,539 km

Celkový počet mostů

SO 201 – 212

13 ks

Počet mimoúrovňových křižovatek

SO 102

Celková délka přeložek silnic II. třídy (II/157)

SO 111

0,402 km

Celková délka přeložek silnic III. třídy (III/15536, III/15710)

SO 112, 113

1,382 km

Celková délka přeložek místních komunikací

SO 114, 115,116, 125

1,082 km

Celková délka středové kanalizace (hlavní řad)

SO 301

8,159 km

Celkový počet retenčních nádrží

SO 311

2 ks

Typová odpočívka Velešín vlevo a vpravo

Typ TO.1 malá

Parkování 2 x 47 míst, 2 x WC

1 ks

B.I.6.2 Technický popis jednotlivých objektů a součástí
POZN: Jelikož došlo ke stabilizaci trasy D3 ve směru od Prahy (D3 úsek 0310), došlo oproti dokumentaci DÚR ke změně provozního staničení.
V následujícím textu se dále vychází z nového značení uvedeného v dokumentaci DSP, které navazuje na předchozí úsek D3 0310/II. Staničení
uvedené v názvech jednotlivých stavebních objektů je součástí názvu, tedy zůstává nezměněné, aby bylo v souladu s platným územním
rozhodnutím (tzn. dle konceptu dokumentace DÚR).
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V následující části je proveden základní popis vybraných, z hlediska vlivu na životní prostředí významných,
stavebních objektů. Záměr je tvořen cca 80 stavebními objekty, základní členění je uvedeno v Tab. 5, takto je i
proveden následující stručný popis záměru a jeho stavebních objektů.
Základní členění stavby záměru
Řada 000

Objekty přípravy staveniště

Řada 100

Objekty pozemních komunikací

Řada 200

Mostní objekty a zdi

Řada 300

Vodohospodářské objekty

Řada 400

Elektro a sdělovací objekty

Řada 500

Objekty trubních vedení

Řada 700

Objekty pozemních staveb

Řada 800

Objekty úpravy území

Řada 900

Volná řada objektů
Odpočívka Velešín

Řada 000 - Objekty přípravy staveniště
Během přípravy stavby bude sejmuta ornice na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích a provedena skrývka
lesní hrabanky na lesních pozemcích v rámci trvalého a dočasného záboru.
Hloubka sejmutí ornice vychází z pedologických průzkumů a bude činit v průměru cca 30 cm.
Ornice, která bude použita na následnou úpravu území (rekultivace, ohumusování svahů atd.), bude skladována v
rámci dočasného záboru stavby (pozemky vytipované pro skládky zeminy a plochy zařízení staveniště). Přebytečná
ornice bude nabídnuta soukromým zájemcům, hospodařícím v okolí stavby.
Lesní hrabanka, která bude skryta z ploch dočasného záboru, bude vrácena zpět v původní tloušťce. Lesní
hrabanka, která bude sejmuta z ploch trvalého záboru, bude použita na ohumusování nezpevněných ploch v lesních
úsecích. Přebytek se bude kompostovat.
Z hlediska možných demolic lze konstatovat, že rámci stavby nedochází k demolicím objektů pozemního
charakteru. V rámci přeložek místních komunikací budou pouze odstraňovány dále nevyužívané zbytky původních
tras komunikací. Předpokládá se vznik cca 4000 m3 materiálů z vybouraných komunikací.
Řada 100 - Objekty pozemních komunikací
► SO 101 – Rychlostní silnice R3 - km 151,011-159,550

Tento stavební objekt (uveden je původní název dle projektu Rychlostní silnice R3…) obsahuje návrh hlavní trasy
dálnice D3. Jedná se o čtyřpruhovou směrově rozdělenou silnici, bez přímé obsluhy dopravní a technické
infrastruktury v okolí. Návrhová kategorie je R25,5/120 dle ČSN 73 6101, Projektování silnic a dálnic. Oproti normě
je šířka středního dělicího pásu zvětšena o 0,5 m. Důvodem pro zvětšení šířky je vedení dešťové kanalizace,
betonového žlabu CURB, kabelů SOS-DIS a svodidel ve středním pásu.
Jednotlivé návrhové prvky komunikace kategorie R 25,5/120 jsou uvedeny v následující tabulce:
Kategorijní šířka silnice

b = 25,50 m

Šířka jednosměrného pásu

b1 = 11,75 m

Jízdní pruh

a1/a2 = 3,75 m

Vodicí proužek vnější

v1 = 0,25 m

Vodicí proužek vnitřní

v2 = 0,50 m

Zpevněná krajnice

c = 2,50 m

Střední dělicí pás

d = 3,50 m

Nezpevněná krajnice

e = 0,50 m

Délka navrhovaného úseku dálnice činí 8 539,25 m. Na trase D3 je navrženo 10 mostních objektů + 3 nadjezdy
nad rychlostní silnicí (řešeny samostatně – viz následující popisy stavebních objektů řady 200). Pod hlavní trasou
budou dále umístěny dva trubní propustky (oba DN 1200 v 152,400 a 158,900 km), které převádějí dešťovou vodu
z patních příkopů z jedné strany silnice na druhou.
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Součástí hlavní trasy jsou sjezdy a obslužné komunikace k retenčním nádržím (SO311).
Od cca km 152,1 bude realizována oboustranná odpočívka Velešín (popis viz dále).
Připojení D3 na okolní silniční síť je zajištěno na severu přes mimoúrovňovou křižovatku MÚK Dolní Třebonín, která
je součástí předchozího úseku 0310/II – Hodějovice – Třebonín a při jižním okraji stavby na MÚK Kaplice nádraží,
kde pak dále navazuje na úsek "D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla".
Směrové vedení plně respektuje návrh z předchozího stupně PD (DÚR). Vytyčovací osa se skládá z přímých úseků
a ze směrových oblouků s obousměrnými přechodnicemi. Minimální poloměr směrového oblouku je R = 3000 m.
Výškové vedení bylo oproti předchozímu stupni PD (DÚR) upraveno. Důvodem byla úprava napojení na předchozí
úsek rychlostní silnice (dnes dálnice D3 úsek 0310) a optimalizace bilance zemních prací. Dalším významným
důvodem byla změna výškového vedení křižujících silnic nižších tříd (zejména SO 112 - přeložka silnice III/15536
a SO 113 - přeložka silnice III/15710). Trasa je vedena částečně v zářezech a část na násypech.
Staničení zářezů/násypů (od severu k jihu) je následující:
151,011 – 152,350 km – zářez
152,350 – 153,300 km – násyp
153,300 – 153,900 km – násyp/zářez
153,900 – 153,930 km – zářez
152,930 – 156,000 km – násyp
156,000 – 156,980 km – násyp/zářez
156,970 – 157,470 km – násyp
157,470 – 158,025 km – zářez
158,025 – 158,245 km – násyp
158,245 – 158,695 km – zářez
158,700 – 159,550 km – násyp/zářez
V zářezech bude sledován výskyt podzemních vod, výrony budou podchyceny, organizovaně svedeny kamennými
žebry do patního příkopu a gravitačně odváděny.
Vytěžené zeminy jsou převážně podmíněně vhodné do náspů. Tyto budou ukládány na mezideponie a dále po
zlepšení vlastností využívány. Těžba zářezů bude probíhat proti spádu nivelity.
Svahy zářezů a násypů budou překryty cca 0,35m mocnou vrstvou zatravnění schopných zemin (cca 15 cm ornice
a cca 20 cm podorničních zemin, respektive zemin s nižší hodnotou organického potenciálu), vč. ochrany proti
povrchové erozi biodegradační rohoží a ozeleněny (hydroosev).
Svahy násypů a terén přilehlý k trase D3 jsou odvodněny do patních příkopů, které jsou zaústěny do stávajících
vodotečí, případně jsou vsakovány do okolního terénu. Zářezové svahy jsou odvodněny do rigolů, které jsou buďto
zaústěny do patních příkopů násypového tělesa, nebo jsou napojeny do středové dešťové kanalizace.
Komunikace je odvodněna pomocí monolitických žlabů (CURB) nebo rigolů s vpustmi, které jsou zaústěny do
středové dešťové kanalizace (řešena samostatně viz SO 301). Tato je vyústěna přes kalojemy, retenční nádrže a
odlučovače ropných splavenin (řešeno samostatně viz SO 311) do přilehlých recipientů.
Těleso dálnice bude po celé délce oploceno (viz SO 175).
► SO 102 – MÚK Kaplice nádraží

Tento stavební objekt obsahuje mimoúrovňovou křižovatku Kaplice nádraží. MÚK řeší napojení silnic II/157 a D3.
Součástí stavby MÚK jsou dvě jednopruhové odbočovací a dvě jednopruhové připojovací větve z D3, které se
napojují na střední okružní jízdní pás, který se nachází pod niveletou D3. Na střední okružní pás se dále napojuje
II/157 (SO111). Šířka vozovky okružního pásu je 4,25 m (včetně vodicího proužku a zpevněné krajnice).
Jednotlivé odbočovací a připojovací větve jsou trasovány na vn = 50 km/h z důvodu odsunutí rozpletu větví a
rychlostní komunikace mimo mostní objekt SO 211.
Střed stavby je v zářezu, počátky větví napojující D3 jsou na náspech. Vzhledem k vyšší hladině podzemní vody
budou na zářezových svazích provedeny úpravy pro trvalé zajištění jejich stability. Vzhledem k převážnému výskytu
namrzavých zemin je nutné svahy zářezu překrýt cca 0,35m mocnou vrstvou zatravnění schopných zemin (cca 15
cm ornice a cca 20 cm podorničních zemin, respektive zemin s nižší hodnotou organického potenciálu) a bude
instalována ochrana proti povrchové erozi biodegradační rohoží. Svahy budou ozeleněny.
V zářezu může docházet k vylamování a vypadávání bloků hornin, proto bude nutné tyto bloky odstranit a zhruba
30% svahu zajistit záchytným zařízením.
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Veškeré přítoky podzemní vody budou v průběhu hloubení zářezu dokumentovány a bude sledována jejich
vydatnost v závislosti na klimatických poměrech. V místech patrných nejvydatnějších přítoků bude nutné realizovat
svislá kamenná žebra, svahy zářezu budou ochráněny cca 0,7 m mocnou vrstvou nenamrzavého propustného
materiálu - lomového kameniva (lze použít rozdružené horniny ze zářezových úseků stavby). Bude provedeno
řádné gravitační odvodnění zářezových úseků, v zářezovém úseku bude nutné realizovat plošný drén. Přesné
řešení bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace – obdobně s následujícím SO111.
► SO 111 – Přeložka silnice II/157

Tento stavební objekt obsahuje napojení silnice II/157 z obou stran (od Kaplice Nádraží a od Českého Krumlova)
na MÚK Kaplice nádraží v místě okružního jízdního pásu (SO102). Součástí objektu je oprava úrovňové křižovatky
se silnicí III/1575 (odbočení z II/157 směrem na Rejty a Střítež). Silnice II/157 je navržena v šířkovém uspořádání
S9,5/80 a úprava napojení silnice III/1575 v S7,5/70.
Součástí opravy je vybudování chodníku a oprava autobusových zastávek v zálivu (zastávka Střítež, Rejty, rozc.).
Přeložka je v zářezu, vzhledem k vyšší hladině podzemní vody budou na zářezových svazích provedeny úpravy
pro trvalé zajištění jejich stability. Veškeré přítoky podzemní vody budou v průběhu hloubení zářezu dokumentovány
a bude sledována jejich vydatnost v závislosti na klimatických poměrech. V místech patrných nejvydatnějších
přítoků bude nutné realizovat svislá kamenná žebra, svahy zářezu budou ochráněny cca 0,7 m mocnou vrstvou
nenamrzavého propustného materiálu - lomového kameniva (lze použít rozdružené horniny ze zářezových úseků
stavby). Bude provedeno řádné gravitační odvodnění zářezových úseků, v zářezovém úseku bude nutné realizovat
plošný drén o mocnosti min. 0,4 m. Přesné řešení bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.
Odvodnění přeložky bude zajištěno obousměrným trojúhelníkovým příkopem, který bude napojen na příkopy
stávající komunikace a odvodnění MÚK Kaplice nádraží.
Těžba zářezu musí probíhat proti spádu nivelety.
► SO 112 – Přeložka silnice III/15536

Tento stavební objekt obsahuje přeložku stávající silnice III/15536 (propojení obcí Mojné - osady Záhorkovice a
obce Skřidla) v délce 687 m.. Přeložka je navržena v kategorii S6,5/50, tj. volná šířka mezi svodidly či směrovými
sloupky je 6,5 m a návrhová rychlost je 50 km/hod.
Začátek trasy je situován cca 650 m od osady Záhorkovice. Přeložka je náhradou za stávající silnici III/15536, která
bude přerušena stavbou hlavní trasy D3. Výškově je vedena od napojení na stávající komunikaci do zářezu s
podjezdem (SO 203) pod D3. Přeložka je vedena v řádově metrových vzdálenostech jižně od stávající komunikace.
Na přeložku budou navazovat úpravy místní komunikace (SO 116) a polní cesty (SO 124). Těleso původní silnice
bude odstraněno a plocha pod ním rekultivována (SO811).
Komunikace je v místě křížení s D3 zářezu hlubokém cca 3 m, očekává se zde výskyt zemin a navětralých hornin,
které bude nutno odtěžit navíc 0,5 m (bez trhacích prací). Vytěžené zeminy a horniny bude možné využít do násypů.
Nelze vyloučit přítoky podzemní vody do zářezu, tyto je nutno v průběhu hloubení dokumentovat a řešit jejich
gravitační odvedení drenážními systémy v patě svahu zářezu nebo plošnými drény v podloží komunikace.
Předpokládá se, že po otevření zářezu dojde k odtečení statických zásob vázaných v horninovém masívu nad dnem
a v blízkém podloží dna zářezu, případné přítoky budou postupně ustávat. V místech patrných nejvydatnějších
přítoků bude nutné realizovat svislá kamenná žebra.
Povrchy svahů zářezu (sklon 1 : 1,75) budou překryty cca 0,35 m mocnou vrstvou zatravněných schopných zemin
(podorniční a sejmutá ornice). Svahy budou ochráněny proti povrchové erozi biodegradační rohoží, budou
ozeleněny.
Dešťová voda z vozovky a svahů bude zachycena příkopy, které se napojují na příkopy stávající komunikace.
► SO 113 – Přeložka silnice III/15710

Jedná se o přeložku stávající komunikace III/15710 (propojení města Velešín a obce Markvartice), která je vyvolána
potřebou křížit trasu D3 při dodržení podjezdné výšky v místě křížení bez možnosti napojení. Přeložka je náhradou
za stávající silnici III/15710, která bude stavbou hlavní trasy D3 přerušena. Přeložka je navržena v kategorii S7,5/50
v délce 718,63 m, výškově je vedena na násypu s nadjezdem (SO 203) nad D3. Na opuštěnou trasu původní
komunikace budou realizovány sjezdy, střední část (v trase D3 a okolí) bude odstraněna a rekultivována (SO811).
V souvislosti se stavbou dojede k přeložení plynovodu (SO502).
Je vedena nezastavěným územím. Na celé ploše bude sejmuta ornice dle pedologického průzkumu (SO001).
Sejmutá ornice respektive podornice bude použita ke zpětnému rozprostření na svahy a do roviny. Součástí stavby
jsou vegetační úpravy, spočívají v ozelenění, zatravnění a následné péči.
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Dešťová voda z vozovky je svedena příčným sklonem k nezpevněným krajnicím, kde je rozptýlena na svahy.
Následně jsou splachové vody zachytávány příkopy a odvedeny do stávajících příkopů.
► SO 114 – Přeložka MK Zvíkov v km 155,930

Tento stavební objekt obsahuje přeložku místní obslužné komunikace, která slouží pro propojení obce Zubčická
Lhotka a Zvíkov. Přeložka silnice je navržena v délce 413,50 m za účelem zajištění obslužnosti po zprovoznění D3,
která stávající trasu naruší.
Přeložka místní komunikace je navržena jako obousměrná v kategorii MO1k 4,5/. Na trase jsou navrženy 2 výhybny
před a za mostem (SO 207), z těchto výhyben jsou sjezdy, a to na nové trasování místní komunikace a z druhé na
polní cestu.
Výškové řešení je dáno napojením na stávající místní komunikaci a podjetím v místě křížení s D3, jedná se tak
převážně o zářezový úsek. Vzhledem k převážnému výskytu namrzavých zemin budou svahy zářezu překryty cca
0,35m mocnou vrstvou zatravnění schopných zemin (cca 15 cm ornice a cca 20 cm podorničních zemin, respektive
zemin s nižší hodnotou organického potenciálu) a bude zajištěna ochrana proti povrchové erozi biodegradační
rohoží.
Odvodnění je řešeno do příkopů a rygolů. Původí trasa komunikace bude odstraněna a rekultivována.
► SO 115 – Přeložka MK Netřebice v km 157,650

Tento stavební objekt obsahuje přeložku místní obslužné zpevněné komunikace, která slouží pro propojení obce
Netřebice a silnice II/157 (Kaplice-nádraží – Český Krumlov). Přeložka silnice je navržena v délce 292,00 m.
Přeložka místní komunikace je navržena jako obousměrná v kategorii MO1k 4,5/30
Na trase jsou navrženy 2 výhybny před a za mostem (SO 209), ze kterých jsou sjezdy na místní cesty. Trasa je
odkloněna o cca 35 m severně od stávající, křížení s D3 bude řešeno nadjezdem (SO 209).
Část komunikace je v zářezu, bez předpokladu výskytu podzemní vody, svahy budou překryty cca 0,35m mocnou
vrstvou zatravnění schopných zemin (cca 15 cm ornice a cca 20 cm podorničních zemin, respektive zemin s nižší
hodnotou organického potenciálu) a bude zajištěna ochrana proti povrchové erozi biodegradační rohoží.
Odvodnění je řešeno do příkopů a rygolů. Původí trasa komunikace bude odstraněna a rekultivována.
► SO 116 – Přeložka MK v km 152,650

Tento stavební objekt obsahuje přeložku místní obslužné komunikace v délce 143,22 m, která se připojuje
z prostoru Záhorkovických rybníků na silnici III/15536 mezi obcemi Skřidla a Mojné (viz SO 112), přeložka nekříží
D3. Přeložka místní komunikace je navržena jako obousměrná, v kategorii MO1k 4,5/30.
► SO 125 – Přeložka cesty v k.ú. Chodeč – Zvíkov

V rámci této stavby dojde k přeložce stávající místní komunikace (Úsek 125-1), která slouží k propojení obce
Netřebice a Zubčická Lhotka - Zvíkov. Úprava je navržena v délce 209,00 m. Tato komunikace je navržena jako
obousměrná v kategorii MOK 4,5/30 a napojuje se na přeložku Zvíkov – Zubřická Lhota (SO114). Úsek nekříží D3.
► Přeložky polních a lesních cest

Součástí záměru jsou přeložky stávajících polních cest a doplnění nových cest pro zajištění obslužnosti převážně
zemědělských pozemků, přiléhajících k hlavní trase dálnice D3. Celkem se jedná o 15 úseků. Nové trasy cest jsou
obvykle přimknuté k trase D3.
► SO 175 – Oplocení rychlostní komunikace

Tento stavební objekt řeší podélné oplocení v celé délce úseku D3 Třebonín – Kaplice nádraží a části přeložky
II/157, v úseku navazujícím navazující na D3, jako ochranu proti vstupu zvěře a ostatních volně žijících živočichů.
Oplocení bude osazeno jak v zářezu, tak v násypu, a to ve vzdálenosti min. 5m od hrany zpevněné komunikace.
Tato vzdálenost není dodržena jen v místě propustku pod hlavní trasou v km 158,900 (staničení dle DSP).
Základní požadavky na oplocení jsou dány PPK-PLO (Požadavky na provedení a kvalitu plotů pro zabránění
průniku zvěře a osob na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR).
Základní parametry odpovídají TP 180, migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící
živočichy, pouze poloha oplocení je dle požadavku správce volena přednostně v souladu s PPK-PLO.
Oplocení je navrženo ve formě vysoko-pevnostního drátěného pletiva s pozinkováním. Výška oplocení je navržena
2,0m. Barva oplocení odpovídá pozinkování (stříbrná). Spodní část plotu (do 60 cm) je z hustšího pletiva, nejnižší
část plotu je zasypána drceným kamenivem uloženým na geotextilii jako ochrana proti prorůstání.
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Vzájemná poloha sloupků bude primárně 6 m. V místech, kde je oplocení ve vzdálenosti od vozovky méně než 6m,
bude délka pole zkrácena na 4m. Stejně tak bude délka polí zkrácena na 4m v místech, kde se předpokládá
upevnění zásněžek přímo na oplocení.
Branky jsou navrženy jednokřídlé „samo-zavírací“ se šikmými závěsy. Branky je nutné zabezpečit proti vysazení z
pantů (omezení krádeže).
Dle migrační studie „Inventarizace obojživelníků vázaných na vodní plochy v blízkosti dálnice D3“ (RNDr. Pavel
Vlach, Ph.D., prosinec 2012) jsou navrženy ochrany proti prostupu obojživelníků. Zábrany budou umisťovány při
přemostění biokoridoru pod mostem SO202, při přemostění Markvartického potoka (SO204) na cca 150 m úseku
od paty násypu proti staničení a cca 400 m úseku ve směru staničení, podél mostku přes vodoteč z rybníka Šindelář
(SO205), pod mostem přes biokoridor a cestu v km157,110 a na jižním konci stavby při přemostění Žďárského
potoka v délce cca 200 m proti staničení a cca 150 m ve směru staničení – zde opatření přechází do navazující
stavby 0312/I. Zábrany (plastová deska s polypropylenu) budou upevněny na vnější straně oplocení výšky 0,75m.
Výška je navržena zejm. z důvodu výskytu skokana štíhlého (Rana Dalmatina).
Pozn: vymezení zábran je dále upřesněno v rámci Rámcové migrační studie z února 2018 (viz Příloha 12) a jsou
uvedena v kapitole D.IV.
► Další stavební objekty

Kromě výše uvedených objektů jsou v řadě objektů 100 součástí stavby také výstavby provizorních komunikací
nutných pro zajištění staveništní dopravy, dopravní značení dočasné i trvalé, rekonstrukce komunikací užívaných
stavbou.
Řada 200 Mostní objekty a zdi
► SO 201 – Most na sil. III/15536

Jedná se o návrh nového mostu, který převádí D3 přes silnici III/15536. Most je situován v extravilánu přibližně 0,5
km západně od obce Skřídla. Okolí mostu, kde vede trasa silnice je využíváno k zemědělským účelům. Niveleta
vede nad stávajícím terénem cca 3,5-4,0 m. Pozn: v důsledku nového řešení celé oblasti a změny nivelety hlavní
trasy byl most změněn z nadjezdu na podjezd.
Nosná konstrukce je navržena jako jednopolová železobetonová deska, šířkové uspořádání R25,5/120. Délka
přemostění je 15,00 m, délka mostu je 26,00 m, volná výška pod mostem bude 4,65 m. Na opěrách je nosná
konstrukce uložena na ložiska. Založení je navrženo plošné, do prostředí horniny ruly zdravé, středně rozpukané
kusovitě rozpadavé cca 6,2 m pod stávajícím terénem. Krajní opěry jsou tvořeny železobetonovými stěnami s
navazujícími železobetonovými křídly. Mostní svršek je tvořen železobetonovými monolitickými římsami, svodidly,
trojvrstvou vozovkou tl. 135mm a mostními závěry na obou stranách.
► SO 202 – Most přes lokální biokoridor v km 153,040

Přechází přes polní cestu, přeložku meliorací a současně slouží pro převedení trasy komunikace D3 přes lokální
biokoridor. Mostní objekt je navržen jako kolmý, 3 pólový o rozpětí 17,5+25+17,5 = 60 m. Založení krajní opěry je
hlubinné - velkoprůměrové piloty jsou opřeny o skalní podloží. Založení pilířů je plošné na štěrkových polštářích.
Spodní stavbu tvoří krajní železobetonové opěry s rovnoběžnými křídly. Pilíře jsou železobetonové, jednodříkové.
Svah pod mostem navazující na opěry bude upraven dlažbou z lomového kamene do betonového lože zavlhlé
konzistence. Ostatní plochy podmostí budou upraveny ohumusováním v tl. 100mm a budou zatravněny. Zpevněné
plochy z kam. dlažby a ze štěrku budou na styku s rostlým terénem ukončeny záhonovým obrubníkem tl. 80 mm.
Svahové kužele mimo půdorys mostu budou upraveny ohumusováním tloušťky 100mm s hydroosevem. V prostoru
pod mostem bude do oplocení v nutném rozsahu doplněna zábrana proti přechodu obojživelníků.
► SO 203 – Most na silnici III/15710

Tento most převádí přeložku silnice III/15710 (SO113) přes trasu D3. Most se nachází se přibližně 0,5 km východně
od obce Markvartice. Okolí mostu, kde vede trasa silnice je využíváno k zemědělským účelům. Niveleta vede nad
stávajícím terénem cca 7,5 m. Nosná konstrukce je navržena jako čtyřpolová železobetonová deska o rozpětí
14,0+18,0+18,0+14,0m. Délka přemostění 62,60 m, délka mostu 73,40 m, výška průjezdného profilu 4,8 + 0,15 m.
Pozn: V důsledku nového řešení celé oblasti a změny nivelety hlavní trasy byl most změněn z podjezdu na nadjezd.
Založení je navrženo hlubinné na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Krajní opěry jsou tvořeny železobetonovými
stěnami s navazujícími železobetonovými křídly.
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► SO 204 – Most přes vodoteč a MK v km 154,350

Most přechází přes vodní tok, místní komunikaci a polní cestu. Pod mostem je současně uvažováno s průchodem
lokálního biokoridoru (v souladu s požadavky Agentury pro ochranu přírody a krajiny).
Mostní objekt je navržen jako kolmý, 5 pólový o rozpětí polí 20,0+28,0+28,0+28,0+20,0 =124,0 m. Průjezdní profil
je 4,2 m (volná výška 6,4m).
Založení mostu je navrženo jako hlubinné - na velkoprůměrových pilotách opřených o skalní podloží - rula (celkem
108 pilot). Spodní stavbu tvoří krajní železobetonové opěry s rovnoběžnými křídly a železobetonové, dvoudříkové
pilíře.
Svah pod mostem navazující na opěry bude upraven dlažbou z lomového kamene do betonového lože zavlhlé
konzistence. Ostatní plochy podmostí budou upraveny ohumusováním v tl. 100 mm a budou zatravněny. Zpevněné
plochy z kam. dlažby a ze štěrku budou na styku s rostlým terénem ukončeny záhonovým obrubníkem tl. 80 mm.
Svahové kužele mimo půdorys mostu budou upraveny ohumusováním tloušťky 100 mm s hydroosevem.
V prostoru pod mostem bude do oplocení v nutném rozsahu doplněna zábrana proti přechodu obojživelníků.
► SO 205 – Most přes vodoteč z rybníka Šindelář v km 154,64,

Jedná se o šikmý most, který slouží pro převedení trasy D3 přes vodoteč z rybníka Šindelář v km 154,603.
Mostní objekt je navržen jako železobetonový rám o rozpětí 4,8 m s volnou výškou pod mostem 2,3 m. Rám mostu
je založen plošně na štěrkovitém polštáři tl. cca 0,5m.
Pod mostem je uvažováno s průchodem lokálního biokoridoru – viz požadavky AOPK.
Celé koryto pod mostem bude dlážděné kamennou rovnaninou s hlinitým prosypem. Svahové kužele mimo půdorys
mostu budou upraveny ohumusováním tloušťky 100 mm s hydroosevem. V prostoru pod mostem bude do oplocení
v nutném rozsahu doplněna zábrana proti přechodu obojživelníků.
► SO 206 – Most přes vodoteč a MK v km 155,460

Most přechází přes lokální biokoridor a místní zpevněnou komunikaci s souběžným příkopem. Mostní objekt je
navržen jako kolmý, 4 pólový o rozpětí polí 20,0+28,0+28,0+20,0 =96,0m, volná výška pod mostem 9,30m, celková
délka mostu 107,6 m.
Založení mostu je navrženo jako hlubinné – na velkoprůměrových pilotách (celkem 88) opřených o skalní podloží.
Spodní stavbu tvoří krajní železobetonové opěry s rovnoběžnými křídly a železobetonové, dvoudříkové pilíře.
Prostor pod mostem realizován s ohledem na průchod lokálního biokoridoru, řešení reaguje na požadavky Agentury
pro ochranu přírody a krajiny. Svah pod mostem navazující na opěry bude upraven dlažbou z lomového kamene
do betonového lože zavlhlé konzistence. Ostatní plochy podmostí budou upraveny ohumusováním v tl. 100 mm a
budou zatravněny. Svahové kužele mimo půdorys mostu budou upraveny ohumusováním tloušťky 100 mm s
hydroosevem.
► SO 207 – Most MK Zvíkov v km 155,930

Most převádí D3 přes přeložku místní komunikace mezi usedlostí Zubčická Lhotka a obcí Zvíkov (SO 114) v km
155,930. Mostní je řešen jako přesypaná mostní rámová konstrukce, směrově nerozdělená. Most se nachází
přibližně 0,5 km západně od obce Zvíkov. Okolí mostu, kde vede trasa silnice je využíváno k zemědělským účelům.
Komunikace pod mostem je v zářezu, typ MK P4/30, široká 4,3 m, výška průjezdného profilu je 4,2 + 0,15 m, šířka
mezi opěrami mostu 13,00 m.
Založení objektu je navrženo jako plošné na železobetonových základových pasech. Objekt bude založen v
prostředí zcela zvětralých hornin (opěra A) a hornin mírně zvětralých (opěra B). Při tomto způsobu založení je nutné
při výstavbě provádět čerpání podzemní vody.
Svahové kužely pod a kolem mostu budou ohumusovány v tl. 100 mm s hydroosevem.
► SO 208 – Most přes biokoridor a cestu v km157,110

Most slouží pro převedení trasy D3 přes biokoridor, povrchovou melioraci (SO 332), která dále pokračuje jako
Zubčický potok a přeložku polní cesty (SO122). Mostní objekt je navržen jako kolmý, 4 pólový o rozpětí polí
17,0+24,0+24,0+17,0=82,0m, volná výška pod mostem je 8,7m. Založení mostu je navrženo jako hlubinné – na
velkoprůměrových pilotách. Spodní stavbu tvoří krajní železobetonové opěry s rovnoběžnými křídly a
železobetonové, dvoudříkové pilíře.
Stavební jámy pilířů budou prováděny pod ochranou pažících stěn ze štětovnic. Výkopový materiál se uskladní v
prostoru staveniště a v případě vhodnosti se použije pro pozdější zásypy. Přebytečný materiál bude odvezen na
skládku.
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Všechny stavební jámy musí být řádně odvodněny. V rohu stavební jámy se vždy vybuduje jímka pro čerpání
srážkové a podzemní vody.
Svah pod mostem navazující na opěry bude upraven dlažbou z lomového kamene do betonového lože zavlhlé
konzistence. Ostatní plochy podmostí budou upraveny ohumusováním v tl. 100mm a budou zatravněny. Svahové
kužele mimo půdorys mostu budou upraveny ohumusováním tloušťky 100mm s hydroosevem.
V prostoru pod mostem bude do oplocení v nutném rozsahu doplněna zábrana proti přechodu obojživelníků.
► SO 209 – Most na MK Netřebice km 157,670

Most převádí přeložku místní komunikace z Netřebice (SO 115) přes D3, která je zde v zářezu. Mostní objekt je
navržen jako jednopolový obloukový most ze železobetonu. Vzepětí oblouku v ose mostu je 7,77m, rozpětí 60,2 m.
Zakládání se předpokládá pomocí velkoprůměrových pilot na obou okrajích nosné konstrukce (8 ks pilot), založení
základu oblouku je řešeno plošně. Pro stabilizaci základu ve vodorovném směru je pro oba základy navrženo 18
mikropilot (9ks na jeden základ).
Svah pod mostem navazující na okraj nosné konstrukce bude upraven kamennou dlažbou tl. 200 mm uloženou do
betonového lože tl. 100mm. Zpevněné plochy z kam. dlažby a ze štěrku budou na styku s rostlým terénem ukončeny
záhonovým obrubníkem tl. 80 mm. Ostatní plochy budou ohumusovány a zatravněny.
► SO 210 – Mosty na MÚK Kaplice nádraží

Tento stavební objekt obsahuje návrh dvou nových mostů. Jedná se o dva identické mostní objekty převádějící
trasu komunikace D3 přes střední okružní pás MÚK Kaplice nádraží. Mostní objekty jsou navrženy jako kolmé,
jednopólové o rozpětí 39,7m, volná výška pod mostem bude 6,9 m. Založení mostů je navrženo jako hlubinné – na
velkoprůměrových pilotách u obou opěr, je navrženo celkem 20 ks pilot. Řešení zanechává původní zeminu v centru
okružní křižovatky pod trasou D3.
Svah pod mostem navazující na opěry bude upraven dlažbou z lomového kamene do betonového lože zavlhlé
konzistence. Ostatní plochy podmostí budou upraveny ohumusováním v tl. 100 mm a budou zatravněny.
Svahové kužele navazující na křídla mimo půdorys mostů jsou nahrazeny armovanými zeminami s drátěnou
mřížovinou v líci pro sklon svahu 60%. To z důvodu dodržení rozhledových poměrů na MÚK. Ostatní svahy budou
upraveny ohumusováním tloušťky 100 mm s hydroosevem.
► SO 211 – Most přes Ždárský potok v km 159,437

Most je situován v extravilánu a převádí D3 přes Žďárský potok (údolí s rybníčky na Ždárském potoce) a
překládanou polní cestu (SO123). Mostní objekt je navržen jako kolmý, 5 polový o rozpětí polí
22,8+35,0+35,0+35,0+22,8=150,6 m. Délka mostu je 163,4 m, volná výška pod mostem 5,45 m. Založení mostu je
navrženo jako hlubinné - na velkoprůměrových pilotách opřených o skalní podloží (celkem 108 ks). Spodní stavbu
tvoří krajní železobetonové opěry s rovnoběžnými křídly a železobetonové pilíře. Nosnou konstrukci tvoří předpjatá
trámová deska s výškou trámu 1,9m. Nosná konstrukce je na opěry a pilíře uložena pomocí hrncových ložisek.
Stavební jámy pilířů budou prováděny pod ochranou pažících stěn ze štětovnic. Výkopový materiál se uskladní v
prostoru staveniště a v případě vhodnosti se použije pro pozdější zásypy. Všechny stavební jámy musí být řádně
odvodněny. V rohu stavební jámy se vždy vybuduje jímka pro čerpání srážkové a podzemní vody.
Svah pod mostem navazující na opěry bude upraven dlažbou z lomového kamene do betonového lože zavlhlé
konzistence. Ostatní plochy podmostí budou upraveny ohumusováním v tl. 100 mm a budou zatravněny. Svahové
kužele mimo půdorys mostu budou upraveny ohumusováním tloušťky 100 mm s hydroosevem.
V prostoru pod mostem bude do oplocení v nutném rozsahu doplněna zábrana proti přechodu obojživelníků.
► SO 212 – Most v km 151,497

Most převádí překládanou polní cestu přes D3 (SO 101), která je zde v zářezu. Mostní objekt je navržen jako
jednopólový obloukový z železobetonu. Šířka mostu je 6,6m, šířka převáděné komunikace 5 m, rozpětí 57 m,
vzepětí oblouku v ose mostu je 6,8m.
Založení obou okrajů nosné konstrukce je na velkoprůměrových pilotách, (8 ks pilot), založení základu oblouku je
řešeno plošně. Pro stabilizaci základu ve vodorovném směru je pro oba základy navrženo 18 mikropilot (9ks na
jeden základ).
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Řada 300 Vodohospodářské objekty
► SO 301 – Kanalizace rychlostní komunikace

Odvodnění budoucí čtyřpruhové komunikace bude provedeno klasickým způsobem pomocí uličních vpustí,
horských vpustí, případně štěrbinových žlabů a dešťových stok. Přípojky od uličních vpustí a odtokových vpustí
štěrbinových žlabů jsou navrženy z plastového potrubí DN 200, přípojky od horských vpustí z plastového potrubí
DN 300. Srážková voda je svedena do stok, které jsou v trase dálnice umístěny ve středním dělícím pruhu (SDP),
v některých místech se vzhledem k celkovému vodohospodářskému řešení nevyhne převodu kanalizací přes
mostní objekty jako závěsná konstrukce. Stoky navržené v rámci objektu SO 301 (stoky v SDP) budou napojeny
přes usazovací nádrže do retenčních nádrží a výtok bude osazen odlučovačem ropných látek (viz dále objekty SO
311 „ORL a retenční nádrže“).
Kanalizace D3 je rozdělena do pěti jednotlivě odvodňovaných úseků a to stokami A až E.
Stoka „A“ odvodňuje úsek rychlostní komunikace v úseku mezi km 150,973 a km 152,384, tedy od severního okraje
stavby po nejvyšší bod nivelety D3. Tato stoka bude napojena na dešťovou kanalizaci sousední navazující stavby
„R3 0310/II Hodějovice - Třebonín“. Délka stoky A je 1372,5 m.
Stoka „B“ odvodňuje úsek rychlostní komunikace v km 152,384÷154,482 – začíná v nejvyšším bodě nivelety D3 a
končí v místě spojení stok B a C, kde se středová kanalizace napojuje na SO 311 (RN a ORL č.1 - 311.1). Tento
objekt pak odbočuje vlevo od D3 a kanalizace je přes podzemní retenční nádrž a ORL vyústěna do bezejmenné
vodoteče od Borského rybníka (ID toku 10242651, správce Povodí Vltavy, s.p.), konečným recipientem je Zubčický
potok. Celková délka stoky B včetně převádění kanalizace přes mosty je 2068,8 m.
Stoka „C“ odvodňuje úsek rychlostní komunikace mezi km 154,482 a km 157,125 – začíná spojením stok B a C,
kde se středová kanalizace napojuje na SO 311 (RN a ORL č.1 - 311.1). Stoka C končí před mostem SO 208, kde
bude napojeno odvodnění tohoto mostu. Celková délka stoky C včetně převádění kanalizace přes mosty je 2538m.
Stoka „D“ odvodňuje úsek rychlostní komunikace mezi km 157,125 a km 159,330. Stoka odvádí vody do SO 311
(RN a ORL č.2 - 311.2). Tento objekt pak odbočuje vpravo od D3 poblíž mostu SO 208 a kanalizace je přes
podzemní retenční nádrž a ORL vyústěna do bezejmenného toku (ID toku 10280867, správce Povodí Vltavy, s.p.),
konečným recipientem je Zubčický potok. Celková délka stoky D včetně převádění kanalizace přes mosty je 2130m.
Stoka „E“ odvodňuje krátký úsek rychlostní komunikace mezi km 159,330 a km 159,512. Do stoky bude napojeno
odvodnění mostu SO 211 přes Žďárský potok a bude napojena na kanalizaci navazujícího úseku stavby „R3 0312/I
Kaplice nádraží – Nažidla“. Délka stoky E je 49,9 m.
► SO 311 – Retenční nádrže a ORL

Základní filosofií navrženého řešení nakládání s vodami z odvodnění pozemních komunikací je zajištění čistoty
vodních toků a udržení požadované úrovně životního prostředí v území i přes podstatně zvýšenou urbanizaci v celé
zájmové oblasti.
Celá koncepce vychází z následujících základních zásad: minimalizace znečištění vodních toků a minimalizace
ovlivnění režimů průtoků vodních toků.
V rámci stavby je navrženo odvedení dešťových vod ze zpevněné části komunikace a z přilehlého nezpevněného
terénu (svahy zářezu) do dešťové kanalizace a dále přes dešťovou usazovací nádrž (DUN), retenční nádrž
s regulovaným odtokem přes vírový ventil do ORL a dále do recipientu. Navrženým řešením budou ochráněny vodní
toky před znečištěním i před zvýšením průtoků vlivem zpevnění povodí pomocí snížení špičky odtoku retenčními
nádržemi. Koncepce odvodnění vychází za zásad stanovených v předchozím stupni projektové dokumentace a
také předchozího procesu EIA.
V rámci záměru je převážná část srážkových vod z D3 odváděna ze dvou jednotlivých odvodňovaných úseků do
dvou podobjektů:
-

„ORL a RN č.1“ v km 154,450. Objekt je umístěn jižně od mostu SO 204 (most přes místní komunikaci u
Markvartic) – viz obrázek Obr. 7.
„ORL a RN č.2“ v km 157,180. Objekt je umístěn jižně od mostu SO 208 (most přes biokoridor, místní cestu
a Zubčický potok) – viz obrázek Obr. 8.

Menší část srážkových vod z okrajových úseků D3 je odváděna do kanalizací navazujících úseků D3.
Objekty jsou řešeny jako podzemní, prefabrikované montované železobetonové nádrže sestavované z U-dílů,
stropních desek, šachtové nástavby, vík a poklopů. betonové. Z důvodu snadného čištění je vnitřní povrch nádrže
upraven. Pro obsluhu bude vybudován sjezd k nádržím z dálničního tělesa.
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Kalojem – dešťová usazovací nádrž (DUN): Slouží k zachycení látek škodlivých podzemním a povrchovým vodám,
které jsou mechanicky odstranitelné. V rámci tohoto záměru se očekává relativně malé množství kalu v odváděných
srážkových vodách.
Retenční nádrže (RN): Zajištění ochrany stávajících vodních toků proti zvýšenému odtoku dešťových vod vlivem
vybudování zpevněných ploch bude provedeno návrhem retenčních nádrží, které budou umístěny na přítoku do
ORL. Jedná se o podzemní prefabrikované nádrže s regulací odtoku pomocí vírového ventilu, vybavené havarijním
přelivem. Vybudováním retenčních nádrží bude při návrhové srážce na odtoku do vodotečí zaručeno maximálně
stejné množství dešťových vod jako z příslušného území před výstavbou rychlostní komunikace.
Odlučovače ropných látek (ORL): Objekty ORL budou vybaveny koelescenčními odlučovači ropných látek. Jedná
se o podzemní prefabrikované železobetonové nádrže. Objekty jsou navrženy v souladu s ČSN 75 6551 Odvádění
a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek a ČSN EN 858-1, 2 Odlučovače lehkých kapalin. Návrh
technologie čištění odpovídá třídě odlučovače Ib, tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1, maximální přípustný obsah
zbytkového oleje < 5 mg/l, sestava odlučovacího zařízení S-Ib-P dle ČSN EN 858-2, tab.B.1.

Obr. 7

Kalojem, retenční nádrže a ORL v km 154,45

Obr. 8

Kalojem, retenční nádrže a ORL v km 157,18

Pro ORL a RN č.1 byl návrhový průtok byl spočítán na 686,9 l/s, regulovaný odtok z RN 55 l/s. Předsazený kalojem
bude mít objem cca 69 m3, z něho jsou vody odváděny do 3 souběžných RN o celkovém objemu cca 805 m3 a
z nich přes ORL budou srážkové vody vyústěna do bezejmenné vodoteče od Borského rybníka (ID toku 10242651,
správce Povodí Vltavy, s.p.). Koryto v místě vyústění napojení bude opevněno dlažbou z lomového kamene.
Konečným recipientem je Zubčický potok.
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Pro ORL a RN č.2 byl návrhový průtok spočítán na 352,5 l/s, regulovaný odtok z RN 30 l/s. Předsazený kalojem
bude mít objem cca 35 m3, z něho jsou vody odváděny do 2 souběžných RN o objemu cca 423 m3 a z nich přes
ORL budou srážkové vody vyústěna do bezejmenného toku (ID toku 10280867, správce Povodí Vltavy, s.p.),
konečným recipientem je Zubčický potok. Koryto v místě vyústění bude opevněno.
► SO 321 – Úprava vodoteče v km 154,354

Vodoteč se nachází pod D3 v km 154,320, prochází pod mostním stavebním objektem SO 204 (most přes vodoteč,
MK a biokoridor u Markvartic). Jedná se o vodoteč od Borského rybníka (Markvartický potok). Bude provedeno
pročištění dna v délce 225,60 m a opevnění v místě vyústění kanalizace z SO 311 (Retenční nádrže a ORL).
► SO 322 – Úpravy vodoteče v rybníku Šindelář

Dojde k úpravě koryta a jeho trasy před a po křížení vodoteče s tělesem D3 v místě SO 205 (Most přes vodoteč z
rybníka Šindelář) v km 154,64 a dále v místě soutoku s Markvartickým potokem pod mostem SO 204. Celková
úprava vodoteče bude cca 200 m. Koryto bude zpevněné ve dně a částečně na svazích do výšky průtoku Q5
kamennou rovnaninou. Zbývající úseky svahů budou ohumusovány a osety. Stávající koryto přeloženého toku bude
zrušeno.
► SO 323 – Úprava Ždárského potoka

Jedná se o pročištění Žďárského potoka pod mostem SO 211 (Most přes Ždárský potok v km 159,437). Jedná se
o odpad od bezpečnostního přelivu středního rybníka, který vtéká do dolního rybníka, a o výtok ze středního rybníka
do dolního rybníka. Dojde k pročištění koryt tak, aby byl zabezpečen plynulý sklon vodoteče, což bude spojeno s
odstraněním vegetace v prostoru koryta.
► SO 331 – Úprava meliorací v km 151,0-155,0

Jedná se o podchycení přerušených drenáží okolních polních pozemků výstavbou tělesa D3. Podél tělesa D3 budou
vedeny svodné drény (cca 30), které zachytí stávající meliorace a vodu odvedou do nejbližšího místa, kde je možné
drenáž vyústit (do vodotečí, nebo stávajících melioračních hlavníků). Výškové vedení drénů je navrženo tak, aby
bylo možné napojení na stávající drény, tj hloubka cca 0,8 – 1,3 m od terénu. Část stávajícího drenážní potrubí
bude nahrazena otevřeným korytem.
► SO 332 – Úprava meliorací v km 155,0-159,0

Jedná se obdobu předchozího SO 331. V km 157,06 (pod mostem SO 208 – přes biokoridor a cestu) bude stávající
drenážní potrubí nahrazené otevřeným korytem o šířce dna 0,5 a svahy ve sklonu 1:1,5. V km 158,725 bude
stávající meliorační kanál podchycen pomocí lapače splavenin s česly a převeden pod komunikací D3 potrubím DN
600 a vyústěn do stávajícího koryta meliorace.
► Další stavební objekty

Kromě výše uvedených objektů jsou v řadě objektů 300 součástí stavby také přeložky několika vodovodů.
Řada 400 Elektro a sdělovací objekty
První skupinou této řady jsou četné objekty úprav a přeložek elektrických vedení (1 x VN 110 kV, 3 x VN 22kV),
přípojky NN pro napájení systémů SOS a dalších, přeložky sdělovacích kabelů, vzdušného vedení Českého
Telekomu.
Druhou skupinou četný počet stavebních objektů systému SOS a dálničních informačních systémů (DIS). Jedná se
o kabelové vedení a prostupy, hlásky tísňového volání, automatické sčítače dopravy (ASD), silniční meteorologické
stanice (SMS), kamerový systém (CCTV) aj. objekty jsou umisťovány v tělese či těsné blízkosti dálnice.
Systémy SOS a DIS jsou nasazovány na dálniční tahy z důvodů zvyšování bezpečnosti provozu a pro větší
operativnost zásahu při řešení krizových a havarijních situací v dopravě. Hlásky primárně umožňují z trasy D3
hlasovou komunikaci s operačním důstojníkem dopravního oddělení policie (DO PČR), popřípadě přes
standardizované rozhraní na integrovaný záchranný systém IZS. Hlásky slouží účastníkům silničního provozu k
tísňovému spojení se záchrannými a bezpečnostními složkami, případně s dispečerem, střediskem údržby,
odtahovou službou a podobně. Hlásky dále umožňují sběr dat z nejrůznějších technologických zařízení dálnice a
jejich přenos na dohledové centrum.
SOS systém umožňuje správci, dopravním dispečerům a údržbě komunikace poskytovat řidičům aktuální informace
na trase komunikace prostřednictvím informačních portálů (IP), zařízení pro provozní informace (ZPI) a
proměnného dopravního značení (PDZ). Jedná se především o meteorologické (nebezpečí námrazy, smyku, …) a
provozní informace (uzavření silnice, doporučené objízdné trasy, …). Při vhodné kombinaci lze zařízení jako
automatické sčítače dopravy (ASD), silniční meteorologické stanice (SMS) a kamerový systém (CCTV) umísťovat
v blízkosti SOS hlásek a využít tak této jednotné komunikační sítě.
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Systém se skládá ze zařízení umístěných na trase a ze zařízení umístěných v dohledovém centru ve Středisku
správy a údržby dálnic (SSÚD). Ovládání a přenos dat bude komunikačně řešen po optickém kabelu (OK-DIS)
dálničního informačního systému (DIS).
V řešeném úseku D3 0311 se předpokládá instalace 8ks SOS hlásek a jeden rozvaděč MX pro integraci meteo
stanice (SO 497) a otočné kamery (SO 498) do systému DIS-SOS. Předpokládá se shodná technologie s oběma
navazujícími stavbami (předchozí úsek D3 0310/II Hodějovice - Třebonín a navazující úsek D3 0312/I Kaplice
Nádraží – Nažidla).
Řada 500 – Objekty trubních vedení
Jako součást záměru jsou přeložky VTL plynovodů a anodového uzemnění plynovodu. Jedná se o přeložky
v blízkém okolí tělesa D3. Vedení plynovodů bude pod komunikacemi kryto chráničkami. Propoje na stávající trasu
budou provedeny osově pomocí bezodstávkové technologie.
► SO 501 – Přeložka VTL plynovodu v km 153,100-153,270

Přeložka proběhne jižně od mostu SO 202 (přes biokoridor, cestu a melioraci vedoucí k Záhorkovickým rybníkům).
Důvodem přeložky je nevyhovující dlouhé šikmé křížení dálnice (bude kolmé) a nedostatečná kontrola provedených
svarů stávajícího vedení (provedeno 5 až 20% kontroly svarů, požadováno 100%). Jedná se o přeložení DN100
v délce 211,05 m a DN200 v délce 133,70 m. Stávající trasy budou rušeny.
► SO 502 – Přeložka VTL plynovodu v km 154,03-154,51

Tento stavební objekt je tvořen přeložkou řadu DN200, která je vedena v souběhu s tělesem D3, důvodem je
nevhodné křížení s přeložkou komunikace Markvartice – Velešín (SO113, silnice III/15710) a nevyhovující stav
plynovodu s ohledem na současné požadavky na zabezpečení a zkoušení VTL plynovodů vedených v ochranném
pásmu komunikací (kdy není provedena nedostatečná kontrola provedených svarů). Přeložka bude v délce 601,75
m. Stávající trasa bude rušena. Pro výstavbu VTL plynovodu je uvažován pracovní pruh v šířce 15 m.
► SO 503 – Přeložka VTL plynovodu v km 154,77 -156,41

Tento stavební objekt je tvořen přeložkou řadu DN200, která je vedena v souběhu s tělesem D3. Přeložka je
navržena s ohledem na kolizi stávající trasy s tělesem D3 (šikmé křížení v cca 156,0 -156,2, bude kolmé) a
přeložkou komunikace Zvíkov – Zubčická Lhotka (SO 114) u mostu SO 207 (přes MK Zvíkov) a nevyhovujícím
stavem plynovodu s ohledem na zabezpečení. Převážná část přeložky je vedena v souběhu se stávající trasou
VTL, délka 1814,49 m.
► SO 504 – Přeložka VTL plynovodu v km 158,150-159,525

Jedná se o přeložku DN200 ve dvou úsecích, které jsou vedené v souběhu s D3 podél MÚK Kaplice a odklání se
od stávající trasy, která vede pod budoucí most SO 211 (most přes Ždárský potok). Přeložka je navržena s ohledem
na kolizi stávající trasy VTL plynovodu DN 200 s trasou komunikace D3, MÚK Kaplice a trasou komunikace II/157
(SO111), důvodem je i nevyhovující stav plynovodu s ohledem na současné požadavky na zabezpečení. Celková
délka přeložené trasy bude cca 655 m.
► SO 511 – Přeložka AU SKAO Markvartice v km 154,600

Tento stavební objekt obsahuje přeložku anodového uzemnění (AU) a části kabelového rozvodu stávající stanice
katodické ochrany (SKAO) VTL plynovodu DN 200.
Řada 700

Objekty pozemních staveb

Jedná se objekty typu oplocení zahrad, realizace protihlukových stěn, instalace portálů dopravního značení. Projekt
s realizací objektů této řady neuvažuje.
Řada 800

Objekty úpravy území

► SO 801 – Vegetační úpravy silnice R3

Tento stavební objekt obsahuje návrh vegetačních úprav hlavní trasy. Dřevinné porosty jsou navrženy jako souvislé
formace, které svou druhovou i prostorovou strukturou vytváří předpoklad vzniku vegetačního prvku s vysokým
stupněm autoregulace tzn., že v průběhu jeho vývoje nejsou předpokládány probírky nebo další výraznější pěstební
zásahy. Jedním z předpokladů pro splnění této žádoucí funkce v krajinné zeleni je volba taxonomické skladby, která
se skládá převážně z autochtonních druhů dřevin přizpůsobených daným stanovištním podmínkám. Keře, které
mají za úkol vytvořit spodní patro porostu, jsou navrženy především pro co nejrychlejší zápoj v přízemní vrstvě a
dočasné příznivé ovlivnění ostatních dřevin. Po plném zapojení porostu budou postupně samovolně potlačovány,
popř. uzavřou porostní okraj dřevinného porostu. Porosty vysazené v prostoru mezi komunikací a obytnou
zástavbou budou plnit i funkci izolační zeleně. Rozsah vegetačních úprav (včetně navazující SO 802) nahrazuje
náhradní výsadbu za provedené kácení.
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► SO 802 – Vegetační úpravy ostatních komunikací

Tento stavební objekt obsahuje návrh vegetačních úprav podél přeložek křižujících komunikací. U silnic III/15536
Mojné – Skřidla , III/15710 Markvartice – Velešín, místních komunikací u Zubčické Lhotky a u Netřebic je navrženo
doplnění alejí v návaznosti na ponechané stávající dřeviny ve vazbě na provedený dendrologický průzkum. U
alejových výpěstků se bude dbát na výšku nasazení koruny, která musí umožnit bezpečný provoz v rámci celé
komunikace.
Navrhují se výsadby alejových výpěstků s nasazením 200-220 cm, stromy bude nutné v některých případech v
následujících letech postupně vyvětvit do výšky 230-250 cm. Vegetační úpravy ostatních komunikací budou řešeny
dle obdobných zásad jako ozelenění silnice D3 viz výše uvedený stavební objekt SO801.
Rozsah vegetačních úprav (včetně SO 801) nahrazuje náhradní výsadbu za provedené kácení.
► SO 803 – Smýcení lesního porostu

Tento stavební objekt obsahuje návrh nutného kácení lesních porostů, které jsou v kolizi se stavbou. Celková plocha
kácení na jednotlivých parcelách je dle katastrálních území vyčíslena v záborech PUPFL (viz kapitola B.II.1,“Půda“
Tab. 9. na str. 39). Ke kácení dojde zejména v prostoru realizace MÚK Kaplice včetně přeložky II/157 na rozhraní
k.ú. Netřebice a Střítež u Kaplice (celkem cca 57000 m2).
► SO 804 – Kácení mimolesní zeleně

Tento stavební objekt obsahuje návrh nutného kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení dřevin bude přednostně
prováděno v období vegetačního klidu, nebude-li v povolení ke kácení uvedeno jinak.
► SO 811 – Rekultivace zrušených komunikací

V rámci objektu 811 budou rekultivovány části komunikací (silnice, místní komunikace, polní cesty), které jsou mimo
trvalý zábor stavby. Tyto úseky se v důsledku výstavby D3 stanou nefunkčními. Na silnicích bude odstraněna
asfaltová vozovka včetně podkladních vrstev, budou provedeny terénní úpravy (odstranění násypového tělesa,
případně dosypání terénních zářezů). U polních cest bude provedeno odtěžení nebo dosypání na úroveň okolních
pozemků. Následně budou plochy ohumusovány ornicí v mocnosti shodné s okolními pozemky a bude provedena
biologická rekultivace. Po této úpravě budou rekultivované úseky napojeny na okolní pozemky.
Řada 900

Volná řada objektů

► SO 901 – Plochy ZS a skládek

Tento stavební objekt obsahuje návrh ploch určených pro umístění zařízení staveniště a dočasných skládek
stavebního materiálu. Zařízení staveniště je navrženo v lokalitách u mostních objektů SO 204, 206, 208 a 211. U
ostatních mostních objektů je možné zřídit lokální ZS v rámci dočasného a trvalého záboru stavby.
V km 151,550 se v prostoru budoucí trasy rychlostní komunikace nalézá černá skládka, která obsahuje např.
stavební suť, železný šrot, plasty, zemědělské odpady, spartakiádní lehátka a další blíže nespecifikované druhy
odpadů. Před zahájením zemních prací bude skládka sanována a odpady budou převezeny na místně příslušnou
skládku s potřebným oprávněním k likvidaci.
► SO 902 – Rekultivace ploch ZS a skládek

Cílem rekultivace je úprava dočasně zabraných ploch do původního stavu, tedy do přibližně stejného stavu v jakém
jsou ostatní zemědělské pozemky poblíž stavby. Po rekultivaci budou plochy dočasného záboru vráceny a připojeny
k původním nebo sousedním zemědělským pozemkům. Rekultivace zajistití svým technickými a biologickými
prostředky vytvoření nové půdy, urychlení a zkvalitnění přeměny devastovaných ploch na půdu s dostatečnou
produkcí a s vytvořením funkční, vysoce ekologicky hodnotné a biologicky plně aktivní krajiny přilehlé k tělesu
silnice.
Po dokončení stavby bude na pozemcích dočasně odňatých ze ZPF a PUPFL a na pozemcích ostatních ploch
probíhat technická a biologická rekultivace pozemků. Před zahájením technické rekultivace budou z ploch zařízení
staveniště odstraněny veškeré dočasné stavby a stavební materiál.
Kulturní vrstvy z dočasných záborů budou uloženy na mezideponie a po skončení stavby se rozprostřou na plochy
dočasného záboru ve stejných tloušťkách, ve kterých byly sejmuty v rámci přípravy území. Přístupy na rekultivované
pozemky budou zajištěny po stávajících a nově vybudovaných komunikacích (přeložky silnic a polních cest).
Odpočívka Velešín
V km cca 153 – 154 je navržena oboustranná typová malá odpočívka Velešín. Prostor se nachází západně od
Velešína v těsné blízkosti železniční trati České Budějovice –Summerau. Odpočívka je vložena do úseku mezi
severně ležící odpočívku Chotýčany (29,8 km) a jižně položenou odpočívku Suchdol (vzdálenost 17,8 km).
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K umístění je vybráno místo, kde podélný profil dálnice přechází z násypu u mostu přes biokoridor v km 153,040
do zářezu u mostu na silnici III/15710. Dojde zde k rozšíření zemního tělesa dálnice D3, které se nedotkne mostu
SO 202 – Most přes lokální biokoridor v km 153,040 a současně nebude zasahovat do hlásky SOS v km 153,990.
Jedná se o typovou odpočívku TO.1 malého rozsahu s parametry:
24 míst pro parkování osobních automobilů,
2 místa pro vozidla přepravující osoby zdravotně postižené,
3 místa pro karavany,
4 místa pro autobusy
14 míst pro nákladní automobily
Součástí odpočívky je bezobslužné hygienické zařízení (WC) jako samostatně stojící budova. Splaškové vody z
objektu WC budou přečišťovány na čistírně odpadních vod, která bude provedena pro každou odpočívku
samostatně, a dále odvedeny do vod povrchových. Odpočívka bude napojena na vodovod přívod elektrické energie.
Cca ½ plochy odpočívky bude ozeleněna a vybavena mobiliářem (lavičky, stolky, hřiště, informační panely apod.).
Plocha odpočívky včetně připojovacích pruhů je cca 15000 m2.
Shodné řešení je i na druhé straně D3 (viz následující Obr. 9.)

Obr. 9

Odpočívka Velešín, umístění do ortomapy

B.I.6.3 Údaje o výstavbě
Záměr je navržen tak, aby byl realizovatelný a provozovatelný samostatně, bez návaznosti na ostatní stavby dálnice
D3. V případě realizace většího funkčního celku budou stavby koordinovány. Celkový dopravní efekt dálnice D3 se
však projeví pouze při úplné realizaci jednotlivých navazujících staveb v jeho cílovém řešení. Stav s nedokončenými
některými úseky je pouze etapový.
V rámci realizace stavby „R3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží“ budou prováděny tyto práce (uvedené pořadí prací
není přesně chronologicky seřazeno tak, jak bude prováděno na stavbě):
-

kácení stromů a sejmutí humosních vrstev (ornice, lesní půda, apod.)
přeložky sítí technické infrastruktury (vodovod, plynovod, slaboproudé a silnoproudé vedení, meliorace,
apod.),
výstavba rychlostní komunikace a mimoúrovňové křižovatky,
výstavba odvodnění rychlostní komunikace (středová kanalizace, systém uličních a horských vpustí,
retenční a sedimentační nádrže, atd.),
výstavba mostních objektů a propustků,
přeložky silnic nižších tříd, místních komunikací a polních cest,
úprava stávajících vodotečí,
výstavba dopravně informačního systému rychlostní komunikace,
vegetační úpravy stavby (náhradní a nová výsadba stromů) a oplocení komunikace,
osazení dopravního značení,
rekultivace nepotřebných úseků stávajících komunikací a ploch staveniště.

Výstavba celého úseku 0311 je předpokládána v jedné etapě.
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V prvních fázích stavby dojde k vytýčení staveniště a stávajících inženýrských sítí, poté bude v době vegetačního
klidu pokácena mimolesní zeleň a lesní porosty. Lesní porosty je nutné kácet postupně tak, aby se nové okrajové
stromy dokázaly adaptovat na nové podmínky. Zároveň bude sejmuta ornice z pozemků patřících do ZPF.
S ohledem na předpokládaný rozsah stavby a s ní souvisejících prací (délka komunikace je cca 8,5 km) projektant
předpokládá zřízení čtyř „základních“ zařízení staveniště (ZS), umístění vždy v plochách záboru ZPF. Předpokládá
se umístění:
-

V blízkosti obce Markvartice u mostního objektu SO 204
V blízkosti obce Zubčická Lhotka u mostního objektu SO 206
Západně od obce Netřebice u mostního objektu SO 208
Západně od obce Kaplice - nádraží u mostního objektu SO 211

Vybavení jednotlivých zařízení staveniště je závislé na počtu dodavatelů a rozdělení stavby při realizaci. „Základní“
zařízení staveniště jsou navrhována zejména z důvodu možnosti odstavování stavební mechanizace a techniky a
možnosti skladování stavebního materiálu v průběhu stavby. ZS bude vybaveno veškerým provozním vybavením
(kanceláře, šatny, umývárny, apod.).
Doplňování PHM a údržba strojů bude prováděna mimo vlastní ZS ve specializovaných zařízeních nebo pouze na
speciálně vymezených plochách (zajištěných proti úniku provozních kapalin do okolí). Tyto plochy budou upřesněny
budoucím dodavatelem stavby, doplňování PHM a údržba mimo tyto plochy nesmí být prováděna.
Základní přístup na stavbu je možný ze silnic II/155, II/157, III/15536 a III/15710. Dále bude možné využít ostatní
křižující místní komunikace na základě projednání s vlastníkem silnice. Staveništní doprava bude probíhat
především v trase a v plochách trvalého záboru stavby.
B.I.6.4 Zákon o integrované prevenci
Záměr není činností uvedenou v příloze č.1 zákona o integrované prevenci (zák. č. 76/2002 Sb.), záměr do režimu
uvedeného zákona nespadá.

B.I.7

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

V konceptu dokumentace pro stavební povolení se předpokládaly následující termíny.
Zahájení stavby
Dokončení stavby

B.I.8

10/2017
09/2020

Výčet dotčených územních samosprávných celků

Dotčeny budou následující územní samosprávné celky:
Kraj:
Jihočeský

Jihočeský kraj
U zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Obce:
Zvíkov

Obec Zvíkov
Zvíkov 39
382 32 Zvíkov
tel.: +420 606 033 744
e-mail: ouzvikov@volny.cz
IDDS: 9a6b4z4

Dolní Třebonín

Obec Dolní Třebonín
Dolní Třebonín 6
382 01 Dolní Třebonín
tel.: +420 380 743 827
e-mail: dolni.trebonin@tiscali.cz
IDDS: bipbkma

Zubčice

Obec Zubčice
Zubčice 2
382 32 Zubčice
tel.: +420 380 331 432
e-mail: obeczubcice@quick.cz
IDDS: ekpaneh
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Mojné

Obec Mojné
Mojné 19
382 32 Mojné
tel.: +420 728 703 088
e-mail: obecmojne@seznam.cz
IDDS: je3bm4w

Velešín

Město Velešín
náměstí J. V. Kamarýta 76
382 32 Velešín
tel.: +420 380 331 541
e-mail: mesto@velesin.cz
IDDS: 8r8bwj8
Obec Netřebice
Netřebice 6
382 32 Netřebice
tel.: +420 380 321 206
e-mail: ounetrebice@quick.cz
IDDS: mx2atsa

Netřebice

Střítež

B.I.9

Obec Střítež
Kaplice-nádraží 2
382 42 Střítež
tel.: +420 380 321 174
e-mail: obec.stritez@seznam.cz
IDDS: ucfb68k

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9b odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat

Stavební povolení:
Ministerstvo dopravy
silniční správní úřad
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Tel.: +420 225 131 111
email: posta@mdcr.cz
IDDS: n75aau3
Městský úřad Český Krumlov
vodoprávní úřad
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
tel.: (+420) 380 766 111
email: posta@mu.ckrumlov.cz
IDDS: 64pbvxc
Městský úřad Kaplice
vodoprávní úřad
Náměstí 70
382 41 Kaplice
tel: +420 380 303 100
email: podatelna@mestokaplice.cz
IDDS: b3ib5e9
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Řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami:
Městský úřad Český Krumlov
vodoprávní úřad
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
tel.: (+420) 380 766 111
email: posta@mu.ckrumlov.cz
IDDS: 64pbvxc
Městský úřad Kaplice
vodoprávní úřad
Náměstí 70
382 41 Kaplice
tel.: +420 380 303 100
email: podatelna@mestokaplice.cz
IDDS: b3ib5e9
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B.II

Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)

B.II.1 Půda
Trasa dálnice je vedena nezastavěným územím v dostatečné vzdálenosti od okrajové zástavby obcí, zejména na
zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, dále na ostatní půdě a na pozemcích určených pro plnění funkce
lesa.
Realizací záměru tak dojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF) všech tříd a PUPFL, jen
minimální část dotčených parcel jsou plochy bez ochrany (např. stávající komunikace). Zábory budou dočasné i
trvalé. Stavba je umisťována v souladu s platnými ÚPD a nelze ji s ohledem na výskyt cenných půd vést jinudy.
Z pedologických podkladů vyplývá, že bude celkem na této stavbě sejmuto cca 145 000 m3 humózních vrstev,
využito na zpětné ohumusení bude cca 70 000 m3. Přebytek bude cca 75 000 m3, který bude využit dle požadavků
orgánu ochrany ZPF. Předpokládá se, že přebytečná ornice bude nabídnuta soukromým zájemcům, hospodařícím
v okolí stavby.
Dále se předpokládá sejmutí cca 13 000 m3 lesní hrabanky, která zde bude využita pro zpětnou úpravu
nezpevněných ploch stavby v lesních úsecích, případný přebytek se bude kompostovat.
Zábor ZPF
Rozsah záboru vychází z rozsahu a řešení stavby komunikací, včetně svahů a zářezů a plochy pro realizaci
odpočívky Velešín. Při tvorbě trvalého záboru se přihlíželo k situování záboru do skutečného terénu a k provedeným
komplexním pozemkovým úpravám, které byly provedeny v celé trase projektované komunikace, malé zábory do 5
m2 byly, pokud možno, vyloučeny. V uvedeném dočasném záboru je zahrnuta pouze deponie ornice pro zpětné
ohumusování svahů silničního tělesa a rekultivovaných ploch.
Ministerstvo životního prostředí dne 18. 5. 2007 čj. 5550/ENV/07,216/640/0 vydalo souhlas s trvalým odnětím
zemědělské půdy ze ZPF za podmínek, které byly do DSP zapracovány.
V rámci realizace záměru výstavby D3 (včetně násypů, zářezů, odpočívky, překládaných komunikací aj.) se
předpokládá zábor ZPF trvalý 523 227 m2 a dočasný nad 1 rok o ploše 3835 m2. Většina plochy (cca 63%) jsou
půdy s nižším stupněm ochrany (III.- V.). Podrobnější popis rozsahu záboru ZPF je uveden v následujících Tab. 6,
Tab. 7 a Tab. 8.
Zábor ZPF dle dotčených územních jednotek
Obec / město

Zábor trvalý
(m2)

Katastrální území

Zvíkov

Chodeč-Zvíkov

Dolní Třebonín

Prostřední Svince

Zubčice

Zubčice

Mojné

Mojné

Velešín

Mojné-Skřidla

Mojné

Záhorkovice

Netřebice

Netřebice

Střítež

Střítež u Kaplice
Celkem

Zábor dočasný nad 1r.
(m2)

Zábor dočasný do 1r.
(m2)

114 442

1 304

0

51 775

0

0

140 252

809

0

436

0

0

81 471

178

0

0

0

0

131 508

497

0

3 323

1 047

0

523 227

3 835

0

Zábor ZPF dle kultur
Obec / město

Zábor trvalý
(m2)

Katastrální území

Zábor dočasný nad 1r.
(m2)

Zábor dočasný do 1r.
(m2)

Orná půda

Travní porost

Orná půda

Travní porost

Orná půda

Travní porost

Zvíkov

Chodeč-Zvíkov

97 532

16 910

1 216

88

0

0

Dolní Třebonín

Prostřední Svince

34 706

17 069

0

0

0

0

Zubčice

Zubčice

126784

13 582

71

738

0

0

Mojné

Mojné

Velešín

Mojné-Skřidla

Mojné

Záhorkovice

0

436

0

0

0

0

70 818

10 673

178

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Obec / město

Zábor trvalý
(m2)

Katastrální území

Netřebice

Netřebice

Střítež

Střítež u Kaplice
Celkem

Zábor dočasný nad 1r.
(m2)

Zábor dočasný do 1r.
(m2)

129 826

1 682

497

0

0

0

3 323

0

1 047

0

0

0

462 989

60 352

3 009

826

0

0

Zábor ZPF dle bonit souhrnně
Třída ochrany

I.

II.

III.

IV.

V.

BPEJ

Zábor trvalý
(m2)

7 29 01

48823

7 29 11

3 415

Zábor trvalý
celkem (m2)

Podíl
%

Zábor dočasný
nad 1r. celkem
(m2)

Zábor dočasný nad
1 rok (m2)

0
108 482

21

0

8 34 21

56244

1 047

7 29 04

30 283

143

7 32 11

11 851

8 34 04

17 274

8 34 31

23 676

0

7 29 14

6 670

72

7 32 04

33 515

0

7 50 01

16 412

7 52 01

5 557

8 34 24

43 691

74

8 50 01

24 313

1 117

8 50 11

27 365

610

7 50 04

21 789

0

7 53 01

64 436

35

83 084

16

0
0

1 047

143

0
157 523

30

0

7 70 01

2 563

8 34 34

24 518

8 34 51

140

0

8 50 51

811

0

7 32 14

9 915

0

7 37 15

12 025

0

7 37 16

3 833

0

114 257

22

737
0

7 67 01

104

7 68 11

2 877

8 34 54

19 872

0

8 67 01

5 540

0

8 73 11

2 403

0

8 75 41

3 426

0

celkem

493 263

1873

772

0
59 995

523 341

11

100,0

0

3 835

0

3 835

Zábor PUPFL
Rozsah záboru vychází z rozsahu a řešení stavby. Při tvorbě trvalého záboru se přihlíželo k situování záboru do
skutečného terénu a k provedeným komplexním pozemkovým úpravám, které byly provedeny v celé trase
projektované komunikace, malé zábory do 5 m2 byly, pokud možno, vyloučeny. V uvedeném dočasném záboru je
zahrnuta pouze deponie půd vhodných pro zpětné ohumusování svahů silničního tělesa a rekultivovaných ploch.
V rámci realizace záměru se předpokládá zábor PUPFL trvalý 73 247 m2 i dočasný nad 1 rok o ploše 972 m2 a
dočasný do 1 roku o ploše 10 143 m2. K záborům dojde zejména v prostoru výstavby MÚK Kaplice v k.ú. Netřebice
a Střítež u Kaplice. Podrobněji viz následující Tab. 9.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2214-17-0/Z01 v03
sk. zn. A

38 / 94

Dálnice D3, stavba 0311, Třebonín – Kaplice-nádraží
Dokumentace posuzování vlivů záměru

Zábor PUPFL dle dotčených územních jednotek
Obec / město

Katastrální území

Zvíkov

Chodeč-Zvíkov

Dolní Třebonín

Prostřední
Svince

Zubčice

Zábor trvalý
(m2)

Zábor dočasný nad 1r.
(m2)

Zábor dočasný do 1r.
(m2)

5 851

0

0

0

Zubčice

7 718

0

264

Mojné

Mojné

2 789

0

0

Velešín

Mojné-Skřidla

0

0

0

Mojné

Záhorkovice

0

0

0

Netřebice

Netřebice

25 921

0

4 137

Střítež

Střítež u Kaplice

30 968

972

5 150

73 247

972

10 143

Celkem

592
0

B.II.2 Voda
Výstavba
Odběr vody při výstavbě bude potřebný pro úpravu stavebních materiálů, ke skrápění prašných ploch, k mytí
znečištěné vozovky apod., tak i v zázemí stavby pro pracovníky.
Při výstavbě bude spotřebovávána voda jako záměsová do stavebních hmot, odběr vody pro přípravu betonových
směsí bude prováděn v areálech dodavatelů z prostoru mimo stavbu. Dle postupu stavby bude využíváno okolních
zdrojů, případně s dovozem vody na staveniště cisternami. Jedná se o jendorázové (krátkodobé) odběry, množství
není specifikováno.
Pitná voda bude využívána pro hygienické a sociální potřeby pracovníků zhotovitele stavby. Předpokládá se dovoz
vody v cisternách.
Pitná voda
Potřeba pitné vody se předpokládá v odpočívce Velešín pro sociální potřeby uživatelů. Odhadované množství bude
cca 5000 m3/rok. Pitná voda bude přivedena novým vodovodním řadem.
Užitková voda
Záměr nemá zvláštní nároky na spotřebu užitkové vody, lze uvažovat spotřebu při mimořádném čištění komunikací,
při občasném čištění DUN a RN. Voda pro tyto účely bude dovážena v cisternách. Odběr vody na zajištění ředění
solanky při zimní údržbě bude prováděn v areálu střediska správy a údržby dálnice (zde SSÚD Kaplice).

B.II.3 Ostatní přírodní zdroje
Provoz záměru neklade nároky na pravidelný odběr surovinových zdrojů.
S provozem dálnice souvisí i provoz údržbové techniky, lze tak uvažovat v souvislosti s nároky na přírodní zdroje
se nárůstem spotřeby pohonných hmot. V zimním období bude pro zajištění sjízdnosti komunikací a odpočívky
Velešín prováděna údržba posypovou solí a/nebo solankou (s použitím inertního materiálu záměr neuvažuje).
Spotřeba velmi závisí na konkrétních klimatických podmínkách a přesném řízení dávkování a pohybuje se od cca
25 t do cca 50 t soli na 1 km komunikace za rok. Odhad celkové roční spotřeby soli pro úsek 0311(chloridu sodného
a chloridu vápenatého) je cca 212,5 - 425 t.
Při výstavbě lze konstatovat potřebu stavebních a konstrukčních materiálů, materiálů na zásypy atd. Záměr
předpokládá využití všech vhodných výkopových materiálů do náspů a aktivní vrstvy pod budoucími komunikacemi
v množství cca 805 000 m3. Dále bude využita i skrytá ornice a lesní hrabanka na ohumusení v množství cca
80 000 m3. Množství ostatních potřebných stavebních materiálů (kamenivo, betony, asfaltobetony, asfalty aj.) lze
odhadnout na cca 180 000 m3.

B.II.4 Energetické zdroje
Elektrická energie
Elektrická energie bude vyžadována pro provoz systému SOS-DIS, který zajišťuje tísňové spojení účastníků silniční
dopravy úseku silnice D3 0311 s Policií ČR a jejím prostřednictvím i s pomocí střediska údržby se zdravotnickou a

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2214-17-0/Z01 v03
sk. zn. A

39 / 94

Dálnice D3, stavba 0311, Třebonín – Kaplice-nádraží
Dokumentace posuzování vlivů záměru

požární pomocí. Součástí jsou hlásky, automatické sčítače dopravy, silniční meteorologické stanice, kamerový
dohled (CCTV), který je nasazován na dálnice z důvodů dohledu nad dopravně komplikovanými částmi komunikace
a provozně důležitými partiemi, v případě D3 0311 budou instalovány dvě otočné kamery se dvěma IR reflektory.
Systém bude napojen na elektroměrové rozvaděče RM3 Markvartice nebo RM3 Kaplice-nádraží s instalovanými
příkony 6,4 kV (tyto rozvaděče budou napájeny z distribuční sítě 1kV). Silový rozvod bude vybudován v celé délce
komunikace a bude využit pro napájení všech instalovaných zařízení.
Další potřeba elektrické energie bude v prostoru odpočívky Velešín pro osvětlení, ohřev užitkové vody, provoz
sociálních zařízení a ČOV.
Celková spotřeba elektrické energie při provozu záměru bude nevýznamná.
Při výstavbě se předpokládá připojení zařízení staveniště na elektrickou energii pro zajištění chodu (osvětlení,
kanceláře, sociální zařízení). Spotřeba elektrické energie při výstavbě záměru bude nevýznamná.

B.II.5 Biologická rozmanitost
Biologická rozmanitost je (dle čl. 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti) definována jako variabilita všech žijících
organismů včetně suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou
součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy a ekosystémy.
Krajinu v místě trasy záměru tvoří převážně orná půda, méně kulturní louky, pastviny a lesy kulturních smrčin a
borů (hl. poslední část úseku). V okolí záměru se nachází několik vodních ploch, k významnějším patří Záhorkovické
rybníky, rybník Šindelář a soustava tří menších rybníku u Žďárského potoka. V dotčeném území dochází ke křížení
dvou menších vodotečí – Markvartický potok a Žďárský potok. Dále trasa kříží několik silnic druhých a třetích tříd,
polních a lesních cest. Jedná se vesměs o biotopy silně ovlivněné člověkem. Převážná část území má relativně
nízkou ekologickou hodnotu.
Záměr nijak neovlivní diverzitu druhů. Záměr nijak neovlivní diverzitu stanovišť. Materiálové, energetické a
informační toky v ekosystémech mohou být záměrem dotčeny. Zde zejména křížení přirozených biokoridorů jako
jsou lesní celky, údolní nivy a vodní toky s dálnicí přináší omezení v transportu látek, jedinců a informací. Záměr
obsahuje řešení minimalizující tyto dopady.
Nová dálniční komunikace v krajině způsobuje fragmentaci biotopů a je riziková pro jednotlivá individua (střety s
vozidly). Negativní vliv je dán charakterem a umístěním záměru a lze jej jen zmírnit vhodnými opatřeními ve
prospěch migrací a pro snížení mortality jedinců.
Záměr nijak neovlivní předměty ochrany zvláště chráněných území. Nepředpokládá se, že by záměr měl významný
vliv na šíření invazních druhů.
Technické řešení stavby s migračně prostupnými přemostěními, využívání místní skrývky na ozelenění svahů
náspů a zářezů (a tedy zachování místní semenné banky) a současně charakter území znamená minimální dopad
záměru do biologické rozmanitosti.

B.II.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Provoz
Záměr je dopravní stavbou. Po své realizaci se stane přímou součástí dopravní infrastruktury území a bude
přenášet dopravní zatížení, dané realizací odpovídajících dopravních vztahů. Záměr tedy sám o sobě přímo
nevnáší do dotčeného území novou významnou dopravní zátěž, ale převezme dopravní zatížení stávajících
komunikací nižších tříd. Tento dopravní efekt je kvantifikován v příslušných kapitolách této dokumentace.
Níže uvádíme dotčenou silniční síť (viz Obr. 10) s vyznačenými sčítacími profily na I/3 a to 2-0150 (úsek s obcemi
Holkov – Velešín – Chodeč) a 2-0170 (úsek s obcemi Zvíkov – Netřebice – Kaplice nádraží).
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profil 2-0150

profil 2-0170

Obr. 10 Silniční síť v roce 2016 (zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR)

V navazujících tabulkách jsou pak uvedeny modelované intenzity dopravy na těchto úsecích I/3 v roce 2017 a v
navazujících letech 2022, 2030, 2040 a 2052 při zprovoznění D3 (aktivní varianta) a v případě nezprovoznění D3
(nulová varianta) – (viz. Tab. 10 a Tab. 11). Další tabulka (Tab. 12) pak uvádí modelované intenzity dopravy
v případě zprovoznění D3 a to roce 2022, či 2030, či 2040 a nebo v roce 2052. Podrobnější informace viz Příloha
5.
Intenzity dopravy - silnice I/3, profil 2-0150
Silnice

Profil

Varianta

2017
2022

I/3

2-0150

Roční průměr denních intenzit dopravy [vozidel/24h]

Časový
horizont

2030
2040
2052

Těžká do 3,5 t

Těžká nad 3,5 t

nulová

670

1 720

Osobní +
motocykly
8 780

nulová

860

2 630

11 310

14 800

aktivní

140

280

2 980

3 400

nulová

1 080

4 170

13 360

18 610

aktivní

140

290

3 200

3 630

nulová

1 140

4 550

14 090

19 780

aktivní

150

300

3 380

3 830

nulová

1 170

4 670

14 390

20 230

aktivní

150

300

3 480

3 930

Celkem
11 170

Intenzity dopravy - silnice I/3, profil 2-0170
Silnice

Profil

Varianta

2017
2022

I/3

2-0170

Roční průměr denních intenzit dopravy [vozidel/24h]

Časový
horizont

2030
2040
2052

Těžká do 3,5 t

Těžká nad 3,5 t

nulová

570

1 620

Osobní +
motocykly
6 550

nulová

740

2 500

8 670

11 910

aktivní

40

160

640

840

nulová

960

4 040

10 540

15 540

aktivní

40

170

700

910

nulová

1 010

4 420

11 100

16 530

Celkem
8 740

aktivní

40

180

740

960

nulová

1 030

4 530

11 330

16 890

aktivní

40

180

760

980
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Intenzity dopravy - dálnice D3, profil D3-1
Silnice

D3

Profil

Úsek
0311

Časový
horizont

Roční průměr denních intenzit dopravy [vozidel/24h]
Varianta

2017

-

-

-

Osobní +
motocykly
-

2022

aktivní

750

2 370

9 320

12 440

2030

aktivní

960

3 910

11 240

16 110

2040

aktivní

1 020

4 290

11 910

17 220

2052

aktivní

1 040

4 400

12 220

17 660

Těžká do 3,5 t

Těžká nad 3,5 t

Celkem
-

Z tabulek je patrný nárůst dopravy na I/3, která se v případě nerealizace D3 postupně zvyšuje, v roce 2052 je již
téměř dvojnásobná. Z porovnání aktivní a nulové varianty je zřejmý výrazný pokles dopravní zátěže na I/3 v případě
zprovoznění D3. Výrazný skokový nárůst dopravní zátěže mezi roky 2022 a 2030 je dán předpokládaným
dokončením D3 u Prahy a tedy ještě větším dopravním tlakem na tento směr z Prahy ke státní hranici s Rakouskem.
Obecně z modelu vyplývá, že po dokončení celého tahu D3 z Prahy na státní hranici dojde kromě významného
přenesení dopravy z I/3 na D3 (graficky patrné na Obr. 4 na str. 17) také k přesunu cca 10 % dopravy z hraničního
přechodu Rozvadov a cca 50 % dopravy z přechodů Strážné a Halámky na hraniční přechod Dolní Dvořiště a dále
na D3.
Podrobnější informace o stávajícím stavu a změnách intenzit dopravy v území ve vazbě na záměr jsou
uvedeny přílohové části dokumentace - viz Příloha 5.
Záměr nevyvolává bezprostřední nároky na realizaci dalších komunikačních staveb. Vazba záměru na komunikační
síť dotčeného území je řešena na severu napojením na předchozí úsek 0310 dálnice D3 a II/155 přes MÚK Třebonín
a na jihu na navazující úsek D3 (úsek 312) a II/157 přes MÚK Kaplice.
Součástí stavby záměru jsou přeložky komunikací a cest, které jsou trasou D3 kříženy.
Obdobně jsou součástí stavby přeložky inženýrských sítí, které jsou s trasou D3 v kolizi (křížení, či vedení
v ochranném pásmu dálnice).
Výstavba
Stavební doprava v období výstavby záměru bude variabilní v závislosti na prováděných pracích a bude se
pohybovat v řádu desítek nákladních vozidel za den. Největší objem dopravy bude realizován po tělese budoucí
komunikace (převoz výkopových zemin, ornice, dovoz stavebních materiálů.
Podrobnější údaje o organizaci dopravy v průběhu výstavby jsou uvedeny v kapitole B.I.6.3 Údaje o výstavbě
(strana 33 této dokumentace).
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B.III Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
B.III.1.1 Znečištění ovzduší
Provoz záměru
Jako zdroj znečišťování ovzduší byla uvažována automobilová doprava na projektovaném úseku dálnice D3
a okolních komunikacích. Intenzity dopravy na jednotlivých úsecích uvažované silniční sítě byly převzaty z
dopravního modelu zpracovaného společností AF-CITYPLAN s.r.o. z ledna 2018. Vstupními údaji byly objemy jízd
v členění na osobní vozidla, lehká nákladní vozidla (do 3,5 t) a ostatní nákladní vozidla (nad 3,5 t) pro jednotlivé
úseky komunikací v předmětném území.
Podrobný popis imisního působení emisí je detailně proveden kumulativně pro D3 v úsecích 0311 a 0312 (Třebonín
– Kaplice – nádraží – státní hranice) v rozptylové studii – viz Příloha 7.
Vyčíslení působení emisí bylo provedeno pro 3 výpočtové varianty (dopravní zatížení za stávajícího stavu a
konzervativně ve výhledovém horizontu roku 2052 v aktivní a nulové variantě s maximální dopravní intenzitou bez
obnovy vozového parku). Na každém úseku posuzovaných dopravních zdrojů byl vypočítán emisní tok pro
stanovené škodliviny. Jako vstupní údaje byly použity emisní faktory programu MEFA 13. Program umožňuje vyčíslit
emise z běžného provozu, víceemise vznikající při startu studených motorů a zahrnuje též otěry brzd a pneumatik
a resuspenzi prachových částic z vozovky. Množství emisí z liniových zdrojů závisí na emisní úrovni jednotlivých
vozidel (složení dopravního proudu), intenzitě a plynulosti dopravy, podélném sklonu vozovky, rychlosti a dalších
ovlivňujících parametrech.
Výpočty byly zpracovány pro nejvýznamnější druhy znečišťujících látek ze silniční dopravy, které mají vyhlášený
imisní limity z hlediska ochrany zdraví lidí – NO2, CO, PM10, PM2,5, benzen a B(a)P. Vypočtené imisní působení je
detailně uvedeno v rozptylové studii tabelárně pro výpočtové body a graficky pro celé území. Uvedené emise jsou
spočítány z průměrných hodnot emisí v průběhu dne. Tyto hodnoty byly uvažovány pro výpočet průměrných ročních
koncentrací. Pro výpočet maximálních krátkodobých koncentrací byly použity přepočtené maximální 1hodinové
intenzity dopravy podle metodiky SYMOS´97 (aktualizace únor 2014). Špičkové hodnoty emisí pro výpočet
nejvyšších hodinových koncentrací nelze v kg/rok vyčíslit.
Vzhledem k celkovému vzrůstu dopravy severojižním směrem přes území bude s postupem doby docházet
k zvyšování celkové emise, která se po zprovoznění záměru z velké části přesune z dnešní komunikační sítě
(zejména I/3), která procházející zastavěným územím na těleso D3. Detailní data pro výpočtové body (pro záměr
– tedy úsek 0311 se jedná o referenční body 1 - 32) včetně grafických výstupů jsou uvedena v rozptylové studii
(Příloha 7).
Úsek dálnice D3 Třebonín – státní hranice se nachází na území zóny CZ03 – Jihozápad, pro kterou byl v roce 2016
vydán Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Součástí tohoto programu jsou i opatření ke snížení vlivu silniční
dopravy na úroveň znečištění ovzduší. Pod bodem AB1 je zde uvedeno opatření realizace páteřní sítě kapacitních
komunikací pro automobilovou dopravu. Realizací (resp. dobudováním) funkční páteřní sítě dojde k převedení
podstatné části tranzitní dopravy na komunikace, které jsou svojí polohou a uspořádáním k tomu určeny.
Dobudováním chybějících úseků kapacitních komunikací je množství emisí dále sníženo i zkrácením potřebných
cestovních vzdáleností.
Jako jedna z klíčových staveb dopravní infrastruktury nadregionálního významu byla v rámci PZKO identifikována
i rychlostní silnice R3, po změně legislativy dnes označována jako dálnice D3. Samotný záměr výstavby dálnice D3
v úseku Třebonín – státní hranice je tak v PZKO uveden jako jedna z možných aplikací opatření ke snížení vlivu
silniční dopravy na úroveň znečištění ovzduší. Jeden z hlavních přínosů realizace stavby dálnice D3 se uvádí
odklonění dopravy především ze stávající silnice I/3.
Pro minimalizaci vlivu dopravy na imisní zatížení území je předmětný záměr výstavby dálnice navržen tak, aby
nedošlo k úbytku vegetační zeleně v předmětném území. V případě nutnosti kácení stromů z důvodu výstavby
budou tyto nahrazeny novou vegetační zelení o minimálně stejném objemu listové plochy. Vegetační zeleň by měla
být vysázená především v blízkosti komunikace u obytné zástavby, kde bude zároveň plnit funkci izolační zeleně.
Výsadba vegetace (vegetační úpravy) bude řešena v navazujících správních řízeních. Jako doplňkové opatření ke
zmírnění vlivu silniční dopravy na nově budovaných úsecích dálnice D3 lze pak uvažovat kromě výsadby s
výsadbou izolačních pásů zeleně také s pravidelným úklidem a údržbou komunikací, případně jinými opatřeními
vedoucími ke snížení imisního zatížení území.
Výstavba záměru
Významným obdobím z hlediska vzniku emisí bude období výstavby, kdy lze očekávat emise znečišťujících látek
z dočasných plošných a liniových zdrojů. V těchto fázích jsou předpokládané především emise tuhých
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znečišťujících látek (např. zemní práce, deponie sypkých materiálů a manipulace s nimi). Emise ostatních škodlivin
jsou méně významné a souvisí s použitím strojové techniky a bilancováním spotřeby pohonných hmot.
Tyto emise budou časově omezeny na dobu realizace výstavby v konkrétní lokalitě a dále se v průběhu výstavby
budou měnit i v závislosti na harmonogramu jednotlivých činností výstavby a klimatických podmínkách.
Nejvýznamnější vliv pak lze očekávat v průběhu prací na otevřeném terénu (zemní práce), kdy lze očekávat
zvýšené emise prašných částic. Odkrytá půda je především zdrojem sekundární prašnosti, způsobené větrem
a vířením prachu stavebními mechanismy a dopravou po staveništi.
Množství emisí je závislé na mnoha parametrech a nelze je přesněji vyčíslit. Pro omezení negativního působení
stavby je tedy důležité během výstavby, a to prioritně během zemních prací v době suchého a větrného počasí,
důsledně dodržovat opatření ke snižování prašnosti.
Kompenzační opatření ve smyslu zákona o ovzduší se pro fázi výstavby záměru nestanovují. Nicméně se
předpokládá pro fázi výstavby dodržování opatření ke zmírnění důsledků výstavby na ovzduší. Tato opatření
vycházejí mimo jiné z metodiky pro stanovení opatření ke snížení vlivu stavební činnosti na imisní zatížení částicemi
PM10, vydané MŽP.
Předpokládaná opatření pro minimalizaci emisí v průběhu zemních prací:
-

-

kontrola technického stavu strojní techniky a podmínek na staveništi (technický stav hrazení, povětrnostní
podmínky, dostupnost protiprašných opatření) před zahájením jednotlivých etap stavebních prací
v průběhu celé výstavby provádění důsledného čištění a v případě potřeby i oplach aut před výjezdem na
komunikace, nebo instalace čistícího systému. Pravidelné čistění povrchu příjezdových a odjezdových tras v
blízkosti staveniště (okamžitě po znečištění). V době déle trvajícího sucha zajištění skrápění staveniště, čištění
staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra,
minimalizace pojezdů nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště, omezení rychlosti vozidel na
staveništi na 20 km/hod a provádění pravidelného čištění pojízdné plochy v době déletrvajícího sucha,
neodkrývat celý povrch stavby najednou, ale provádět skrývku půdy a zemní práce postupně v závislosti na
výstavbě objektů,
dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem, tj. plnit nákladní vozidla ve správné poloze tak aby
nedocházelo k násypu materiálu mimo vozidlo. Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky,
zaplachtovat automobily, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí menší než 4 mm,
minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu (cement, vápno, bentonit, písek
s frakcí do 4 mm) na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v boxech, ohradit jednotlivé
materiály a zamezit vyfoukání jemných částic do okolí (v prostoru zařízení staveniště),
monitorovat prašnost v místě staveniště, pokud je zaznamenána zvýšená prašnost, provést adekvátní
protiprašná opatření,
v době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu stavebních mechanismů s vysokým výkonem,
redukovat volnoběhy nákladních automobilů a dalších strojů mimo silniční techniky na minimum,
skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy,
při zvýšené rychlosti větru (cca od stupně „silný vítr“ dle Beaufortovy stupnice) omezit práce na stavbě nebo
alespoň omezit činnosti s vysokou prašností,
pokud se na staveništi vyskytují jednotlivé emisně významné, avšak prostorově omezené zdroje prašnosti,
umisťovat je co nejdále od zástavby a osadit kolem nich clony z tkaniny,
důsledně vypínat motory strojů, které nejsou v pracovním procesu,
při vrtání pilot nebo kotev používat skrápění nebo odsávání,
staveništní komunikace pravidelně čistit, skrápět nebo používat aktivní látky k potlačení prašnosti. Čištění
staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra.
používat zpevněných staveništních komunikací nebo trasy dočasně zpevnit pomocí betonových panelů či
pryžových bloků, případně štěrku aj.,
na obvodovém hrazení stavby případně na objektu zařízení staveniště uvést typ, rozsah a doby trvání
stavebních prací – kromě opatření ke snížení emisí je důležitá i informovanost obyvatel v lokalitě, na které bude
výstavba po dobu trvání bezprostředně působit,
plochy určené k následným vegetačním úpravám osázet co nejdříve po dokončení prací tak, aby nové vegetace
bylo co nejrychleji půdokryvná.

B.III.1.2 Znečištění vody
Splaškové vody
Odpadní vody (splašky) budou produkovány pouze na odpočívce Velešín, kde jsou navržena sociální zařízení pro
řidiče a osádky vozidel. Odpadní vody budou přečišťovány v čistírně odpadních vod. Záměr není významným
zdrojem znečištění vody touto cestou.
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Při výstavbě budou vznikat splaškové vody v sociálním zařízení na staveništi. Předpokládá se instalace mobilních
WC toalet s odvozem splašků na nejbližší vhodnou ČOV.
Srážkové vody
Z tělesa dálnice budou odváděny srážkové vody, které budou znečištěny pevnými látkami (např. prach, otěry
pneumatik, prach z brzdových destiček), úkapy provozních kapalin, rozpustné soli ze zimní údržby.
Veškeré srážkové vody budou zachyceny a odvedeny kanalizací do kalojemu, kde se zachytí plovoucí a usaditelné
látky, retenční jímka a před vyústěním do recipientu bude na výtoku osazen odlučovač ropných látek (ORL),
zajišťující maximální obsahem zbytkového znečištění méně než < 5 mg C10-C40/l. Znečištění rozpustnými látkami
zejména ze zimní údržby může dosahovat jednotky a desítky gramů v litru a nelze ekonomicky únosnými metodami
odstranit. Srážkové vody budou předčištěny v souladu s legislativními požadavky.
Při výstavbě může docházet k zakalování povrchových vod při stavebních pracích, případně znečištění z činnosti
stavební techniky. Toto znečištění bude minimalizováno opatřeními, které jsou uvedeny v části D.IV., odváděné
vody nebudou znečištěné.
B.III.1.3 Znečištění půd a půdního podloží
Samotný provoz záměru nebude vzhledem ke svému charakteru a při dodržování všech platných zákonných norem
způsobovat znečišťování půdy ani podloží.
Při realizaci záměru dojde ke skrývce humusového horizontu i půdního podloží v území. Zemina bude uložena na
mezideponii a bude následně využita k terénním úpravám území. Při dodržování následných opatření se
nepředpokládá znečištění půd ani půdního podloží v území:
► Při ukládání na deponie bude zabezpečena deponie proti nadměrné erozi.
► Při skrývání, manipulaci a ukládání skryté zeminy na deponie bude zabezpečeno, aby nedošlo k její kontaminaci.

B.III.2 Odpadní vody
Pozn: V rámci této kapitoly je popsán odvod srážkových vod ze záměru i přesto, že se nejedná o vody odpadní.

Srážková voda
Provoz
Zachycené srážkové vody ze zpevněného povrchu dálnice, odpočívky a případně z přilehlých nezpevněných ploch
budou odváděny do kanalizace vedené ve středním pásu tělesa D3. Tyto vody budou odvedeny do dvou vyústění.
Na každém z nich bude osazena dešťová usazovací nádrž (DUN) pro zařízení zachycení plovoucích a usaditelných
látek. Následně vody budou vedeny do retenčních nádrží s řízeným odtokem přes vírový ventil a před vyústěním
do recipientu bude osazen odlučovač ropných látek (ORL). Objekty ORL budou vybaveny koalescenčními
odlučovači ropných látek.
Zachycená srážková voda tak bude odváděna do bezejmenného vodního toku (místně nazývaný Markvartický
potok) od rybníka Borský (IDVT 10242651) a do bezejmenného vodního toku (místní název Zubčický potok) od
vrchu Hory (IDVT 10280867). Severní část komunikace v délce cca 1372 m je odvodněno v rámci navazujícího
úseku SO 0310/II Hodějovice – Třebonín, kanalizace v posledních cca 50 m jižní části komunikace navazuje na
kanalizaci úseku SO 312/I Kaplice nádraží - Nažidla. Veškerá zachycené vody jsou tak odváděny do povodí Vltavy,
ne do povodí Malše s vodárenskou nádrží Římov
Ročně může být z prostoru záměru odvedeno cca 94 000 m3 srážkových vod. V tomto údaji není započítán objem
srážkových vod z 1372 m komunikace od začátku a konci úseku, které budou řešeny v rámci stavby navazujícího
úseku SO 0310/II Hodějovice – Třebonín.
Výstavba
Srážkové i podzemní vody zachycené v průběhu výstavby budou odváděny přes usazovací a retenční nádrže do
místních vodotečí. Pokud tyto nebudou v době stavby ještě funkční, bude užito provizorních usazovacích nádrží,
aby nedošlo k nepřípustnému zanášení vodotečí splavenou zeminou. Vzhledem k vyšší hladině podzemní vody se
při hloubení zářezů bude postupovat od nejnižších míst směrem proti spádu, aby nedošlo k hromadění vody v
jamách a rozmočení podloží. Při zemních pracích nehrozí větší únik ropných a jiných škodlivých látek z provozu
stavby. Jámy pro mostní pilíře a podobné objekty budou vyčerpávány. Odváděné vody budou neznečištěné.
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Odpadní voda
Provoz
Odpadní vody (splašky) budou produkovány pouze na odpočívce Velešín, kde jsou navržena sociální zařízení.
Odpadní vody budou přečišťovány v čistírně odpadních vod (na každé straně odpočívky bude jedna) a následně
vypouštěny kanalizací do vod povrchových bezejmenného vodního toku IDVT 10242651.
Produkce splaškových vod bude zhruba odpovídat spotřebě pitné pro provoz sociálních zařízení na odpočívce
Velešín. Odborný odhad množství odpadních vod činí 5000 m3/rok.
Výstavba
Předpokládá se vznik splaškových vod v místech zařízení staveniště. Předpokládá se užívání mobilních WC
s odvozem splašků na vhodnou místní ČOV.
Technologické odpadní vody
Technologická odpadní voda nevzniká.

B.III.3 Odpady
Výstavba
Množství odpadů vzniklých při výstavbě nelze vzhledem k rozsahu stavby v této fázi rozpracovanosti projektu
jednoznačným a doložitelným způsobem predikovat. Do značné míry závisí na projekčním řešení, snaze o
vyrovnanou bilanci výkopových zemin a potřebných zemin do náspů, používání maloodpadových stavebních
postupů, kvalitě prováděných stavebních prací a jejich koordinaci. Objemově největší budou výkopové zeminy,
které díky vlastnostem nebudou vhodné do náspů či k jinému užití na stavbě (v množství cca 120 000 m3), další
odpady budou vznikat při odstraňování povrchů překládaných komunikací (cca 4000 m3), překládaných sítí, likvidací
černých skládek v trase komunikace, stavební odpady při samotných pracích atd.
Dodavatel stavby je ze zákona povinen o vzniklých odpadech vést evidenci, aby bylo možné provádět kontroly a v
rámci kolaudačního řízení provést vyhodnocení. Dodavatel stavby je povinen vypracovat program odpadového
hospodářství, který před zahájením stavby předloží k odsouhlasení investorovi.
Povinností dodavatelů stavby bude zajistit třídění odpadů ihned při vzniku, přechodně je shromažďovat v
odpovídajících a řádně označených nádobách a manipulovat s tímto odpadem dle platných předpisů. Odpady
budou předávány k likvidaci odborným firmám majícím příslušná oprávnění, na stavbě využitelné materiály budou
opětovně použity pro výstavbu (zejména výkopové zeminy). Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby
skladovány po dobu delší než nezbytně nutnou.
V následující Tab. 13 jsou uvedeny druhy odpadů, které mohou při výstavbě vzniknout.
Předpokládané odpady produkované při výstavbě (zařazené dle Katalogu odpadů)
Kód

Název odpadu

08 01 11*

odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

08 01 12

jiné odpadní barvy a látky neuvedené pod číslem 080111

O

15 01 01

papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

plastové obaly

O

15 01 03

dřevěné obaly

O

15 01 10*

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 02 02*

absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

17 01 01

beton

O

17 01 07

směsi nebo oddělené frakce betonu, ….. neuvedené pod číslem 17 01 06

O

17 03 02

asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 05

železo a ocel

O

17 04 11

kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 03*

zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N
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Kód

Název odpadu

Kat.

17 05 04

zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 06 04

izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

O

17 08 02

stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

O

17 09 03*

jiné stavební a demoliční odpady (vč. směsných) obsahující nebezpečné látky

N

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

* nebezpečný odpad, užito i značení původní N – nebezpečný odpad, O - ostatní odpad

Provoz
Za provozu budou vznikat odpady z provozu a údržby dálnice a odpočívky. Nakládání s těmito odpady bude
zajišťovat provozovatel dálnice, v tomto úseku konkrétně Středisko správy a údržby dálnice (SSÚD) Kaplice.
V případě nebezpečných odpadů se předpokládá produkce odpady z odlučovačů ropných látek, kaly ze
sedimentačních nádrží a obaly od barev, laků a ředidel (nátěry svodidel, zábradlí apod.). Nebezpečné odpady
budou obsahovat i havarovaná vozidla a prostředky určené k záchytu případných úniků ropných látek, textilní
materiál znečištěný různými škodlivinami apod.
Z provozu a údržby dálnice budou vznikat i ostatní odpady jako např. komunální odpad (i tříděný z provozu
odpočívky), biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně, pneumatiky, plasty, kovy z úklidu, materiál z demolic
vozovek při opravách, odpady z výměny poškozených zařízení dálnice a souvisejících objektů aj.
Přehled odpadů, které by mohly vznikat při provozu a údržbě dálnice D3 v úseku 0311 (zatřídění podle Katalogu
odpadů) je v následující tabulce.
Předpokládané odpady produkované při provozu a údržby dálnice (zařazené dle Katalogu odpadů)
kód

název odpadu

Kat. odpadu

05 01 05*

Uniklé (rozlité) ropné látky

N

03 01 05

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo

O

13 05 02*

kaly z odlučovačů oleje

N

13 05 03*

kaly z lapáků nečistot

N

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

16 01 03

Pneumatiky

O

16 02 13*

Vyřazená zařízení osahující nebezpečné složky neuvedená pod č. 16 02 09 až 12

N

17 01 01

Beton

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01

O

17 04 11

Kabely

O

17 06 04

Izolační materiály

O

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

* nebezpečný odpad, užito i značení původní N – nebezpečný odpad, O - ostatní odpad
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B.III.4 Ostatní emise a rezidua
B.III.4.1 Hluk
Provoz
Zdroji hluku z provozu budou zejména mobilní (automobilová) doprava a s minimálním účinkem i stacionární zdroje
hluku (technická zařízení odpočívek).
Predikované intenzity automobilové dopravy pro posuzovanou a navazující komunikace jsou uvedeny v dopravní
studii viz Příloha 5.
Po zprovozní záměru dojde k zvýšení hluku v okolí záměru, ale nedojde k překročení hlukových limitů. Podstatný
je významný pokles hlukového působení dopravy v okolí stávající I/3 na podlimitní hodnoty.
Hlukové působení záměru a změny v hlukové zátěži v území jsou podrobně vyhodnoceny v hlukové studii – viz
Příloha 6.
Stacionární zdroje hluku
Jako stacionární zdroje hluku se budou uplatňovat pouze technologická zařízení odpočívek. Tato zařízení a jejich
provoz jsou z akustického hlediska nevýznamná.
Výstavba
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu
pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizací práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit.
Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na
okamžitém stádiu výstavby.
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku pro období provádění stavebních prací (LAeq,T = 65 dB, platí pro
období mezi 7:00 a 21:00).
Z akustického hlediska bude nejvýznamnější hlukové zatížení na počátku výstavby v době provádění zemních prací
(v dalších fázích výstavby bude hlukové zatížení nižší). Akustický výkon zdrojů hluku je limitován nařízením vlády
č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády
č. 342/2003 Sb. a 198/2006 Sb. Nepřekročí hladinu akustického výkonu LwA = 103 dB, čemuž odpovídá hladina
akustického tlaku LA,10m = 78 dB resp. LA,50m = 64 dB.
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku pro období provádění stavebních prací (LAeq,T = 65 dB, platí pro
období mezi 7:00 a 21:00) tak bude splněn při nepřetržité činnosti, tj. 14 hodin denně, do vzdálenosti nejvýše cca
50 metrů od místa provádění prací. U okrajových částí stavby (přeložky stávajících komunikací) se sice chráněný
prostor nachází blíže, ale stavební práce zde budou prováděny v menším rozsahu. V případě nutnosti lze působení
omezit dodatečnými opatřeními, jako je omezení doby prací v jednom místě, či omezení souběhu činnosti více
hlukově významných mechanismů, což umožní dodržení limitu.
Za předpokladu teoretického nasazení jednotek těžkých stavebních strojů (akustický výkon do 103 dB) a nákladních
vozidel (akustický výkon do 85 dB) lze očekávat hladinu akustického tlaku u nejbližší obytné zástavby pod
stanoveným hygienickým limitem, protože nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti výrazně nad 50 m
od tělesa stavěné D3.
Vzhledem k faktu, že stavební mechanismy nebudou v nepřetržitém souběžném provozu, je zde reálný předpoklad,
že negativní působení bude pouze krátkodobého a místně příslušného charakteru.
B.III.4.2 Vibrace, záření, zápach, jiné výstupy
Nepředpokládá se, že budoucí provozu komunikace bude zdrojem vibrací o hygienicky významných intenzitách.
Po zprovoznění D3 lze naopak očekávat pokles vibrací z dopravy v okolí stávajících dopravně zatížených
komunikacích (zejm. I/3).
Zařízení používaná při provozu bezpečnostních a informačních systémů dálnice nebudou zdrojem
elektromagnetického záření o hygienicky významných intenzitách ve smyslu nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně
zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění.
Záměr není zdrojem zápachu.
Nejsou známy další možné výstupy, které by provoz záměru produkoval.
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B.III.5 Doplňující údaje
Terénní práce
Návrh nivelity jednotlivých komunikací je dán normativními požadavky na podélné sklony projektované dálnice,
konfigurací stávajícího terénu a požadavkem na mimoúrovňové křížení hlavní trasy s ostatními pozemními
komunikacemi. Současně je snahou minimalizovat výkopové práce a také minimalizovat rozdíl mezi objemem
výkopových zemin a jejich využitím zejména v náspech. Z uvedených požadavků vyplynulo i zadání pro projektové
řešení trasy D3. Trasa je tak souborem střídajících se a na sebe navazujících zářezů (7x) a náspů (7x). Celkový
objem vytěžených zemin bude cca 925 000 m3, z toho 805 000 m3 (cca 87 %) bude po vylepšení vlastností využito
do náspů. Zbylých 120 000 m3 výkopových zemin nelze díky očekávané nízké kvalitě na stavbě využít.
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ČÁST C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném
území
C.I

Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území

C.I.1 Struktura a ráz krajiny
Pro účely popisu a následného hodnocení krajinného rázu (podrobněji viz Příloha 14) jsou použity územní celky,
tzv. dotčené krajinné prostory (DoKP). Dotčeným krajinným prostorem se rozumí území, které může být záměrem
pohledově ovlivněno.
Trasa prochází těmito dotčenými krajinnými prostory:
-

DoKP Svince
DoKP Netřebice
DoKP Hubenov

Dotčené krajinné prostory jsou součástí oblasti krajinného rázu 23 Kamenoújezdsko, v rámci níž zahrnují část
vyzdvižených plošin v severní části Kaplické brázdy - Velešínské pahorkatiny, postupně klesající do prostoru
Českobudějovické pánve. Na jihu DoKP je Kaplická brázda užší a pokračuje od Netřebic na jih (jako její podjednotka
- Bujanovská sníženina), do sousední oblasti krajinného rázu 27 Kaplicko, kam velmi okrajově zasahuje malá část
úseku 0311, který však tuto část (v rámci DoKP Hubenov) z pohledu krajinného rázu prakticky neovlivní (proto není
dále podrobněji uváděna).
DoKP Svince
DoKP vymezuje otevřený prostor vyvýšených, jen mírně zvlněných plošin. Mělké sníženiny zde vytváří Svinecký a
Třebonínský potok. DoKP je mírně konvexní svažující se k okrajům vyvýšené plošiny Velešínské pahorkatiny, více
je ukloněn na východ, kde je terén členitější. DoKP mírně stoupá na jih a je vymezen převážně klesajícím terénem
okrajů plošin - nevýraznými terénními horizonty, za nimiž od západu vystupuje charakteristická silueta Blanského
lesa s Kletí a v bližším odstupu od jihozápadu pak hřbety Rožmberské vrchoviny.
Otevřená krajina polí a luk pomístně doplněná menšími lesíky celky, s nižším zastoupením nelesní krajinné zeleně.
V severní části DokP v okolí Milíkovic, se nachází soustava menších rybníků. Osídlení tvoří menší sídla, převážně
s rozvolněnou zástavbou.
Krajinný ráz jednak určuje pohledově otevřená, "náhorní" poloha plošin s výhledy do širokého okolí, a také převážně
harmonické vztahy krajinné scény a celkového obrazu sídel, v nichž se dochovaly četné doklady lidové architektury.
Přírodní hodnoty se omezují pouze do prostorů zaříznutých údolí po obvodu DoKP.
DoKP Netřebice
DoKP vymezuje otevřený prostor vyvýšených, mírně zvlněných plošin. Od západu je území poměrně zřetelně
vymezeno lesnatým údolím Zubčického potokem, který se směrem na sever více zařezává. Na východě je DoKP
vymezen klesajícím terénem okrajů plošiny rozřezané přítoky Malše. Část DokP na západě vybíhá k severnímu
výběžku hřbetu Rožmberské vrchoviny (Horní háj) se Zubčicemi na jeho úpatí. Na jihozápadě DoKP vymezuje
hrana rozsáhlejšího lesního celku. Jižně od Zubčické Lhoty probíhá napříč terénní předěl oddělující níže položenou
severní částí DoKP a výše položené plošiny na jihu v okolí Netřebic, ležící v ukloněné poloze při východním okraji
DoKP. Terénní horizonty jsou zde o něco výraznější, zřetelněji vystupuje lesnatý hřbet Rožmberské vrchoviny v
západním pohledovém horizontu, na východě pak v horizontech vystupují Chlumská hora a severní okraj lesnatých
hřbetů Soběnovské vrchoviny. Jižní část DoKP, v okolí Netřebic, je zřetelně vymezena lesními celky.
Otevřená krajina polí a luk doplněná četnými drobnějšími lesíky, v okolí Markvartic i rybníky, s relativně nižším
zastoupením nelesní krajinné zeleně. Osídlení tvoří menší i středně velká sídla, převážně s rozvolněnou zástavbou.
Krajinný ráz jednak určuje pohledově otevřená, "náhorní" poloha plošin (zejména v okolí Netřebic) s výhledy do
širokého okolí, a také převážně harmonické vztahy krajinné scény a celkového obrazu sídel v ní, s větším vizuálním
uplatněním lesů, jejich hran a prostorového členění. Rušivými zásahy jsou průmyslové a zemědělské areály v okolí
Netřebic a ve Velešíně - u nádraží, jež narušují harmonické měřítko a vztahy.
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C.I.2 Části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny
Trasa silnice se nedotýká žádného zvláště chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jako jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.
Druhy chráněné dle zákona jsou podrobněji popsány v následující kapitole C.II.5.2 Flóra a fauna na str. 59 a
zejména ve větší podrobnosti v přílohové části v biologickém hodnocení viz Příloha 11.

C.I.3 Významné krajinné prvky, památné stromy
VKP
Trasa se dotýká významných krajinných prvků (lesa, vodního toku a údolní nivy). Před vydáním územního
rozhodnutí bylo vydáno Městským úřadem v Českém Krumlově, odborem životního prostředí a zemědělství
souhlasné závazné stanovisko se zásahem. Podmínky ve vydaném stanovisku jsou projektem záměru
respektovány.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. Významným krajinným
prvkem ze zákona jsou vodní toky a údolní nivy a les.
Jako VKP (dle § 3 zákona č. 114/92 Sb.) jsou v kategorii vodní tok a údolní niva hodnoceny:
- Markvartický potok, údolní niva (cca km 154,35)
- levostranný přítok Markvartického potoka, přitéká z rybníka Šindelář, údolní niva (cca km 154,64)
- bezejmenný vodní tok (cca km 155,46)
- Žďárský potok, údolní niva (cca km 159,437)
Jako VKP (dle § 3 zákona č. 114/92 Sb.) jsou v kategorii les hodnoceny (v závorce vždy uvedeno staničení a délka
průchodu lesním porostem):
- k.ú. Mojné (cca km 151,71 - 151,78 / v délce cca 70 m)
- k.ú. Mojné (cca km 152,16 - 152,35 / v délce cca 200 m)
- k.ú. Zubčice (cca km 154,48 - 154,64 / v délce cca 160 m)
- k.ú. Zubčice, Chodeč - Zvíkov (cca km 155,04 - 155,25 / v délce cca 220 m)
- k.ú. Netřebice (cca km 158,47 - 158,54 / v délce cca 80 m)
- k.ú. Netřebice, Střítěž u Kaplice (cca km 158,74 - 159,42 / v délce cca 680 m)
Památné stromy
V prostoru záměru, ani v jeho nejbližším okolí, nebyly vyhlášeny památné stromy. Nejbližším památným stromem
je lípa malolistá (Tilia cordata), strom č. 103035 ve Zvíkově, která se nachází cca 0,8 km od trasy budoucí D3.

C.I.4 Územní systémy ekologické stability krajiny
Trasa se dotýká ÚSES (biocentrum, biokoridor). Mapa prvků ÚSES v okolí záměru je uvedena na Obr. 11, popis
viz Příloha 11, detailní zákres prvků ÚSES ve vazbě na záměr je uveden v grafické příloze viz Příloha 4.

Obr. 11 Mapa regionálních a nadregionálních prvků ÚSES v okolí záměru.
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Jižní část trasy záměru zasahuje do území nadregionálního biokoridoru (NRBK170). Kromě toho kříží trasa tři
lokální biokoridory (LBK) - vodoteč (cca km 153,0 - 153,1) protékající Malým záhorkovickým rybníkem až do
Velešína (v místě křížení se záměrem je tok zatrubněn), Markvartický potok (včetně náhonu do rybníka Šindelář)
(cca km 154,3 - 154,7) a Žďárský potok (cca km 159,4 - 159,5). V blízkém okolí trasy se ještě nachází LBK
propojující tři menší lesní celky v prvním části úseku, LBK Rejtského potoka a čtyři lokální biocentra (LBC) - lesík u
polní cesty Mojné - Skřidla, Malý záhorkovický rybník, rybník Šindelář, část lesa poblíž Žďárského potoka.
Před vydáním územního rozhodnutí bylo vydáno Městským úřadem v Českém Krumlově, odborem životního
prostředí a zemědělství souhlasné závazné stanovisko se zásahem. Podmínky ve vydaném stanovisku jsou
projektem záměru respektovány.

C.I.5 Zvláště chráněná území, Natura 2000, přírodní parky
(V podrobnostech viz Příloha 11)
C.I.5.1

Chráněná území

V dotčeném území ani v blízkém okolí se nenachází území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. V
dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného zvláště
chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území
nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní
památky.
Nejbližší je přírodní památka Vltava u Blanského lesa, vzdálená cca 3 500 m od záměru. Nejbližším velkoplošným
chráněným územím je CHKO Blanský les, vzdálené cca 4 600 m od území záměru.
C.I.5.2

Lokality Natura 2000

Prostor záměru je vymezen mimo lokality soustavy Natura 2000. V širším okolí záměru se nachází evropsky
významná lokalita (EVL) CZ0314124 - Blanský les, a to ve vzdálenosti cca 3,5 km od území záměru. Neovlivnění
lokalit NTURA 2000 je uvedeno i ve stanovisku KÚ Jčk, viz Příloha 3.
C.I.5.3 Přírodní parky
Prostor záměru ani širší okolí není v prostorovém kontaktu s chráněným územím se statutem ochrany přírodní park.
Nejbližší je přírodní park Poluška, ke kterému se v nejjižnější části trasa přibližuje až na 0,75 km.

C.I.6 Ložiska nerostů
V území nenachází žádný dobývací prostor, ani ochranná pásma ložisek nerostných surovin. V minulosti se poblíž
Kaplice-nádraží těžil lokální výskyt polymetalického zrudění. V okolí trasy záměru jsou známy nevelké výskyty a
pozůstatky historické těžby rozsypového zlata.

C.I.7 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Stavba se nedotýká zastavěného území obcí, nedochází ke styku s kulturními památkami.
Dle Státního archeologického seznamu České republiky leží zájmová lokalita na ploše s archeologickými nálezy
typu UAN III (což je převážná většina území ČR). Jedná se o území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně
prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož území mohlo být
osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů.
Územím procházela Koněspřežná dráha České Budějovice – Linec, která byla první koněspřežnou železnicí na
evropském kontinentu. Dráha byla uváděna postupně do provozu v letech 1827–1836 a sloužila především nákladní
dopravě soli z hornorakouské Solné komory (Salzkammergut) do Čech. Očekávají se možné nálezy zbytků trati.

C.I.8 Území hustě zalidněná
Záměr je umisťován do území vzdáleného od zalidněných území, osídlení je řídké, záměru nejbližší enklávy jsou
malé. V obcích včetně jejich místních částí v okolí trasy D3 žijí řádově nižší stovky obyvatel (např. Zubčice,
Markvartice, Zubčická Lhotka – celkem 413 obyvatel, Netřebice, Dlouhá, Výheň – celkem 459 obyvatel, Zvíkov 95
obyvatel, Střítež, Kaplice-nádraží, Raveň – celkem 434 obyvatel). Nejvýznamnějším sídlem v území je Velešín
s 3877 obyvateli (vč. místních částí), který leží při silnici I/3.
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C.I.9 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
C.I.9.1 Dopravní zátěž
V rámci přípravy podkladů pro posouzení záměru byl vypracován podrobný dopravní model pro území s dálnicí D3
v úseku Třebonín - státní hranice (Z. Volfová a kol., AF-CITYPLAN s.r.o., 01/2018). Dopravní model prezentuje
intenzity dopravy v dotčeném území v současnosti (rok 2017) a kumulativně pro stavbu dálnice D3 v úsecích 0311,
0312/I a 0312/II pro různé roky zprovoznění (2022, 2030, 2040 a 2052). Pro potřeby této dokumentace byl proveden
výběr dat, který je uveden jako Příloha 5. Z podkladu vyplývá postupné narůstání dopravní zátěže na I/3 bez
realizace záměru ze stávajících cca 11170 vozidel denně na 20230 v roce 2052.
C.I.9.2 Hluk
V současnosti je nejvýznamnějším zdrojem hluku v území automobilová doprava, a to především na stávající
komunikaci I/3, která je páteřní komunikací posuzované lokality.
V hlukové studii (Příloha 6) byl vyhodnocen stávající stav hlukového zatížení z dopravy podél komunikace I/3 a
navazujících komunikacích v území do vzdálenosti cca 3,5 km na obě strany, a to kumulativně se zahrnutím
navazujícího úseku dálnice až k přechodu Dolní Dvořiště a předchozího úseku s napojením na MÚK Třebonín.
Kromě výpočtu plošného jsou provedeny výpočty v konkrétních referenčních bodech. Tyto body jsou umístěny u
stávající obytné zástavby v území, a to s ohledem na jejich možné ovlivnění záměrem a/nebo stávající komunikací.
V prostoru záměru (úsek 0311) se jedná celkem o 32 referenčních bodů. Modelový výpočet byl korigován reálnými
údaji provedeným měřením hluku.
Z provedených výpočtů vyplývá překračování stanovených hygienických limitů (pro silnici I. tř. bez korekce na starou
hlukovou zátěž) u hlukově chráněných objektů v blízkosti stávající komunikace I/3. To znamená překročení LAeq,16h
= 60 dB ve dne a LAeq,8h = 50 dB v noci v obcích Velešín, Zvíkov, Netřebice a Kaplice-nádraží. V těchto obcích se
očekává další nárůst dopravní zátěže a z toho vyplývající zvyšování hlukové zátěže až do doby zprovoznění D3.
Po zprovoznění D3 dojde u ref. bodů kolem I/3 k poklesu hlukové zátěže na podlimitní hodnoty (i bez uvažování
korekce na starou hlukovou zátěž).
C.I.9.3 Ovzduší
Dle map znečištění konstruovaných v síti 1x1 km, které představují pětileté klouzavé průměry koncentrací
znečišťujících látek, konkrétně dle skutečnosti za roky 2012 – 2016 (ČHMÚ Praha) je území v relevantních
škodlivinách - NO2, CO, PM10, PM2,5, benzen a B(a)P - zatíženo podlimitně, lze ho hodnotit jako mírně znečištěné.
Imisní limity pro všechny sledované škodliviny jsou v celém předmětném území splňovány. Z grafických výstupů je
patrné celoplošně obdobná imisní zátěž území se zvýšeným lokálním zatížením ve větších sídlech (Český Krumlov,
Velešín, Kaplice) pro PM10, PM2,5 a B(a)P.
Z výpočtu stávajícího působení dopravy u obytné zástavby, které bylo provedeno v rozptylové studii, vyplývá
podlimitní zatížení. Pouze u škodliviny PM10 se při nerealizaci D3 bude v okolí I/3 zvyšovat počet dní, kdy bude
docházet k překročení limitních hodnot.
V podrobnostech viz rozptylová studie Příloha 7.
C.I.9.4 Neionizující záření
Zdroji neionizujícího záření v dotčeném území mohou být běžné zdroje elektromagnetického záření
telekomunikačního charakteru a dále působení elektrorozvodné sítě.

C.I.10 Staré ekologické zátěže
Dle databáze SEKM nejsou v dotčeném území přítomny žádné staré ekologické zátěže. V trase byla zastižena
historická „černá“ skládka odpadů. Ta bude odtěžena a uložena v souladu s platnou legislativou.

C.I.11 Extrémní poměry v dotčeném území
Celkově lze konstatovat, že širší území je zatíženo automobilovým provozem přetížené I/3. Extrémní poměry, které
by mohly mít vliv na realizaci navrhovaného záměru, nejsou známy.
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C.II

Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v
dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být
záměrem ovlivněny

C.II.1 Ovzduší
C.II.1.1 Kvalita ovzduší
Pro popis stávající úrovně imisní zátěže byly v souladu s § 11 zákona č. 201/2012 Sb. využity údaje z map
znečištění konstruovaných v síti 1x1 km, které představují pětileté klouzavé průměry koncentrací znečišťujících
látek, konkrétně dle skutečnosti za roky 2012 – 2016 (ČHMÚ Praha). Toto vyhodnocení bylo doplněno o údaje
z měření Automatizovaného imisního monitoringu (AIM). Podrobnější informace včetně grafického znázornění
zatížení území je možné nalézt Rozptylové studii – viz Příloha 7.
Oxid dusičitý (NO2)
Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2, stanovené jako 5-letý průměr za období let 2012-2016, se v předmětné
lokalitě pohybují na úrovni 5,4 – 13,9 µg/m3, tedy na úrovni do cca 35 % imisního limitu 40 µg/m3.
Pro maximální hodinové koncentrace nejsou hodnoty takto stanoveny. V okrese Český Krumlov se v současné
době nenachází žádná aktivní měřící stanice AIM. Pro hodnocení imisního zatížení území na základě dat AIM byly
proto vybrány pozaďové stanice umístěné na území sousedících okresů. Na všech vybraných stanicích AIM byly
v období 2012-2016 maximální hodinové koncentrace spolehlivě podlimitní, a to s velkou rezervou. Obdobnou
podlimitní situaci tedy předpokládáme i v místě záměru.
Tuhé látky
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10, stanovené jako 5-letý průměr za období let 2012-2016, se
v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 11,0 – 18,8 µg/m3, tedy na úrovni do 47 % imisního limitu (40 µg/m3).
36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla dosahovat hodnot nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší
koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v předmětné lokalitě hodnot na úrovni 31,9 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5, stanovené jako 5-letý průměr za období let 2012-2016, se
v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 8,7 – 14,9 µg/m3, tedy na úrovni do cca 60 % imisního limitu 25 µg/m3
platného dle stávající legislativy. Od 1.1.2020 vstoupí v platnost novela zákona upravující imisní limit pro průměrné
roční koncentrace PM2,5 na úroveň 20 µg/m3.
Benzen
Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen, stanovené jako 5-letý průměr za období let 2012-2016, se
v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 0,5 – 1 µg/m3, tedy na úrovni do 20 % imisního limitu 5 µg/m3.
Benzo(a)pyren
Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP, stanovené jako 5-letý průměr za období let 2012-2016, se v předmětné
lokalitě pohybují na úrovni 0,1 – 0,81 ng/m3, tedy na úrovni do 81 % imisního limitu 1 ng/m3.
Oxid siřičitý (SO2)
4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla dosahovat hodnot nejvýše 125 µg/m3. Nejvyšší koncentrace
pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v předmětné lokalitě hodnot na úrovni 14,4 µg/m3.

C.II.2 Voda
C.II.2.1 Povrchová voda
Podrobné údaje týkající se mj. povrchových vod uvádí Příloha 5. Z regionálně-hydrologického hlediska náleží
území, kterým bude dálnice D3 v úseku 0311 vedena, k dílčímu povodí Horní Vltavy, v podrobnějším členění
k základním povodím Vltava po Malši – část (ČHP 1-06-01) a Malše po ústí do Vltavy – část (ČHP 1-06-02).
V současné době je toto území odvodněno prostřednictvím povodí IV. řádu, a to povodími
► Třebonínského potoka (ČHP 1-06-01-211),
► Svineckého potoka (ČHP 1-06-01-212),
► Velešínského potoka (ČHP 1-06-02-038),
► Zubčického potoka (ČHP 1-06-01-1900) (pozn: tento tok je recipientem srážkových vod z tělesa D3)
► Žďárského potoka (ČHP 1-06-02-0220).

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2214-17-0/Z01 v03
sk. zn. A

54 / 94

Dálnice D3, stavba 0311, Třebonín – Kaplice-nádraží
Dokumentace posuzování vlivů záměru

Větší část dotčeného území je odvodňována do Vltavy, která je se svým pravostranným přítokem Malše
nejvýznamnějším vodním tokem v území. Je nejdelší řekou v České republice. Pramení na Šumavě, protéká mimo
jiné Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi a Prahou a ústí zleva do Labe v Mělníku. V Českém Krumlově
dosahuje průměrného ročního průtoku 16,8 m3/s. Řeka Malše pramení na rakouské straně Novohradských hor.
Celková délka toku činí 96 km a plocha povodí 979,1 km2. V Kaplici dosahuje průměrného průtoku 2,14 m3/s.
Na následujícím obrázku (Obr. 12) jsou znázorněny vodní toky a povodí v dotčeném území.

Obr. 12 Vodní toky a povodí v dotčeném území (upraveno dle heis.vuv.cz a geoportal.cuzk.cz)

Vodní toky, které budou ve střetu se stavbou nebo do nich bude odváděna srážková voda ze záměru, včetně jejich
hydrologických charakteristik uvádí následující tabulka.
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Hydrologické charakteristiky dotčených vodních toků
Název vodního toku

Číslo
hydrologickéh IDVT
o pořadí

Profil

Plocha
povodí
(km2)

Průměrný
Průměrný
roční srážkový dlouhodobý
úhrn (mm)
průtok (l/s)

Bezejmenný vodní tok

1-06-01-1900

10272965

-

-

-

-

Bezejmenný vodní tok od
1-06-01-1900
rybníka Borský

10242651

Nad
bezejmennou
1,44
vodotečí od r. Šindelář

651

5,3

Bezejmenný vodní tok

1-06-01-1900

10243528

Cca 200 m pod hrází r.
0,94
Šindelář

-

-

Bezejmenný vodní tok od
vrchu Hory (v CEVT 1-06-01-1900
značen názvem „04“)

10280867

Křížení
s navrhovanou
0,48
komunikací D3 u Netřebic

663

1,9

Bezejmenný vodní tok

1-06-02-0220

10255067

-

-

-

Žďárský potok

1-06-02-0220

10267398

Hráz
bezejm.
Prostředního
rybníčka 0,35
východně od osady Rejty

-

-

V zájmové oblasti jsou vymezeny čtyři vodní útvary povrchových vod, z toho tři jsou kategorie řeka a jeden je
kategorie jezero. Všechny tři útvary kategorie řeka jsou hodnoceny jako přirozené vodní útvary, útvar kategorie
jezero je vymezen jako silně ovlivněný vodní útvar.
Jde o tyto vodní útvary povrchových vod:
► HVL_0200 Třebonínský potok od pramene po ústí do toku Vltava,
► HVL_0305_J Nádrž Římov na toku Malše,
► HVL_0180 Jílecký potok od pramene po ústí do toku Vltava,
► HVL_0260 Malše od Kamenice po tok Černá.

Blíže je stav dotčených vodních útvarů popsán v příloze viz Příloha 9.
V prostoru (koridoru) ve vzdálenosti cca 500 m na obě strany od tělesa dálnice D3 se v úseku 0311 nachází malé
vodní nádrže Velký záhorkovický rybník, Zadní rybník, Malý záhorkovický rybník, malá vodní nádrž jižně od
Markvartic na bezejmenném vodním toku IDVT 10242651 (místně Markvartický potok), Šindelář, dvě malé vodní
nádrže na vodním toku „05 RAJSKY POT.“ IDVT 10256288 (místní název Rejtský potok) a tři malé vodní nádrže
na Žďárském potoce, z nichž jedna má název U Nádraží.
Z hlediska vhodnosti povrchových vod pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů jsou
povrchové vody v zájmovém území vodami lososovými č. 54 Vltava horní. Jižní část stavby, zejména MÚK Kaplice
nádraží, náleží lososovým vodám č. 56 Malše. Tyto povrchové vody jsou stanovené nařízením č. 71/2003 Sb., o
stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o
zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod. Povrchové vody v území vodního útvaru Nádrž Římov na toku
Malše nejsou stanoveny ani jako lososové ani kaprové.
Navrhovaná dálnice nezasahuje do ochranného pásma žádného vodního zdroje povrchových vod. Nejblíže k
navrhované trase silnice D3 leží ochranné pásmo 2. stupně povrchových vod vodní nádrže Římov u obce Skřidla
(cca 500 m od trasy dálnice D3).
Dotčené území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Nejbližší CHOPAV
Novohradské hory se rozkládá ve vzdálenosti 5 km jihovýchodně u města Kaplice.
Plochy pro umístění a výstavbu záměru nezasahují do záplavových území uvedených vodních toků, nejbližší
záplavové území je stanoveno na řece Malši východně od záměru.
Území patří mezi zranitelné a citlivé oblasti (dle §§ 32 a 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení č. 401/2015 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 pozdějších předpisů). Výjimkou je území v jižní
části záměru v k. ú. Střítež u Kaplice, kde není vymezena zranitelná oblast.
Záměr není ve střetu s žádnou oblastí povrchových vod využívaných ke koupání (dle § 34 vodního zákona a
vyhlášky č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání).
Část území vymezeného pro výstavbu je odvodňované melioračními stavbami.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2214-17-0/Z01 v03
sk. zn. A

56 / 94

Dálnice D3, stavba 0311, Třebonín – Kaplice-nádraží
Dokumentace posuzování vlivů záměru

C.II.2.2 Podzemní voda
Hydrogeologické poměry
Trasa záměru prochází hydrogeologickým rajónem základní vrstvy 6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a
Úhlavy (Olmer a kol., 2006).
Rajón náleží skupině rajónů Krystalinikum Jižních a Jihozápadních Čech.
Rajón je budován v zájmovém území metamorfity a magmatity moldanubika. Jedná se především o pararuly,
migmatity a křeměnné diority. Horniny krystalinika jsou charakterizovány puklinovou propustností, koeficienty
filtrace v řádu n.10-6 až n.10-8 m.s-1, tzn. s dosti slabou až velmi slabou propustností. Propustnost je závislá na stupni
rozpukání, morfologii území, charakterem výplně atp.
Krystalické horniny jsou překryty zvětralinami, svahovými hlínami, splachovými sedimenty a v údolích
významnějších vodních toků také fluviálními uloženinami. Na kvartérní pokryv je vázán mělký oběh podzemní vody.
Propustnost prostředí je převážně průlinová, s mírnou až slabou propustností a s koeficientem filtrace v řádu n.105 až n.10-7 m.s-1.
Dotace podzemní vody je v prostoru trasy hodnoceného záměru pouze infiltrací srážkových vod v hydrologickém
povodí, k drenáži dochází v úrovni místních erozních bází zpravidla skrytým příronem do vodotečí.
Z vodohospodářského hlediska je využití území dotčeného hydrogeologického rajónu zpravidla nepravidelně
využívanými odběry pro místní zásobování s vydatností vodních zdrojů do 0,X l.s-1.
Hladina podzemní vody je zpravidla volná, v terénních depresích se v trase záměru pohybuje v hloubkách 0,8 – 3,3
m p. t., v místech projektovaných zářezů na morfologických hřbetech v hloubce 1,0 – 2,0 m p. t. Kolísání hladin
podzemní vody v průběhu hydrologického roku lze očekávat v rozmezí do 2,0 m.
V trase záměru byly v rámci předchozích etap hydrogeologických průzkumů vybudováno celkem 7 monitorovacích
vrtů pro sledování úrovní hladiny podzemní vody. Základní údaje těchto vrtů a změřené úrovně hladiny podzemní
vody jsou uvedeny v následující tabulce Tab. 16 (Rychlostní silnice R3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, Posouzení
možnosti ovlivnění stávajících studní stavbou, Sdružení VASA, Praha, únor 2017).
Monitorovací vrty - základní údaje
Objekt

Úsek

y

x

HV-105

m n.m.

m n.t.

m od OB

m n.m.

m od OB

m n.m.

151,5

761 296,29

1 180 543,07

563,77

0,74

2,70

561,81

4,53

559,98

HJ-105

151,5

761 247,99

1 180 461,18

565,40

0,43

4,35

561,48

4,53

561,30

Db7

153,2

761 400,05

1 182 181,08

557,40

0,35

2,30

555,45

-

-

Db49

154,4

761 581,54

1 183 239,94

542,19

0,00

-

-

0,52

541,67

HV-141

156,3

760 973,63

1 185 145,99

609,64

0,65

3,90

606,39

3,61

606,68

HJ-167

156,5

760 867,97

1 185 328,04

615,72

0,65

3,54

612,83

3,50

612,87

HV-154

157,7

760 570,10

1 186 510,90

629,28

0,70

3,80

626,18

3,88

626,10

HJ-185

157,8

760 515,98

1 186 541,13

630,14

0,45

3,20

627,39

3,18

627,41

HJ-191

158,5

760 395,80

1 187 230,14

633,60

0,36

7,60

626,36

7,60

626,36

km

terén

OB

HPV II/2012

HPV VI-VIII/2016

Podzemní vody jsou převážně chemického typu Ca-Na-HCO3 až Ca-Na-SO4-HCO3 se střední celkovou
mineralizací 0,3 – 0,4 g.l-1. Jde o měkké až středně tvrdé vody, slabě kyselé až neutrální.
Trasa záměru je v celé délce od km 151 po 159,5 vedena v tomto hydrogeologickém rajónu.
Vodní útvary podzemních vod
Trasa záměru prochází útvarem podzemních vod základní vrstvy 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a
Úhlavy. Kvalitativní stav útvaru je dobrý, chemický stav také dobrý. Trend znečištění je významný trvale vzestupný.
Ochranná pásma vodních zdrojů
Trasa záměru přímo nezasahuje do žádného ochranného pásma vodního zdroje pro veřejnou potřebu.
Trasa záměru v začátku úseku v km 151 prochází ve vzdálenosti 700 m jihozápadně od ochranného pásma vodního
zdroje Prostřední Svince. Na konci hodnoceného úseku v km 159,5 trasa vede cca 750 m východně od ochranného
pásma vodního zdroje Ráveň, Osovský Dvůr.
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V trase záměru a jeho ochranném pásmu byly zjištěny následující 2 vodní zdroje, které jsou zahrnuty do
monitorování:
-

Kopaná studna v km 153,2, označená jako Db7, cca 50 m východně od tělesa záměru, hluboká 5,42 m (měřeno
od hrany výstroje) u železniční trati
Kopaná studna v km 154,4, označená jako Db49, cca 100 m západně od tělesa záměru, hluboká 4,10 m
(měřeno od hrany výstroje) při okraji Markvartic

V intravilách obcí v širším okolí záměru a v blízkosti stavebních objektů bylo v rámci předcházejících etap
geologických a hydrogeologických průzkumů identifikováno a pasportizováno celkem 51ks stávajících
individuálních zdrojů podzemní vody.

C.II.3 Půda
Naprosto převažujícími půdními typy na lokalitě je hnědá půda (kambizem) na jílovito kamenitých eluviích, případně
na kamenitých svahových hlínách. Půdy jsou středně hluboké, bezskeletovité až slabě skeletovité. V místech
trvalého i dočasného zamokření byla nalezena hnědá půda oglejené (kambizem pseudoglejová).
V širokých terénních depresích (nivách) jsou vyvinuty glejové nivní půdy (fluvizem glejová) na nivních uloženinách
Půdotvorným substrátem v zájmové oblasti jílovito - kamenitá eluvia svorových rul až svorů, hlinito kamenité
svahové sutě, místy byly při terénních pracích nalezeny též relikty jílovitých štěrkopískových uloženin terciérního
stáří.
Půdní pokryv silničních příkopů, zářezů a náspů železniční tratě je tvořen antropogenními půdami (antrozeměmi).
Konkrétní druhy půd (jejich BPEJ) v trase záměru jsou uvedeny v kapitole B.II.1 Půda. Většina dotčených půd (cca
63%) jsou kvalitativně horší a spadají do nižších tříd ochrany.
Mocnost půdního horizontu byla ověřována pedologickým průzkumem a pohybuje se od cca 15 do cca 35 cm.

C.II.4 Přírodní zdroje
Podle databází, spravovaných Českou geologickou službou ČR nejsou v dotčeném území evidovány žádné zdroje
nerostných surovin, jejichž ochranná pásma by byla ve střetu s trasou záměru.
V širším okolí trasy záměru (do vzdálenosti cca 0,5 km) nejsou Českou geologickou službou registrována žádná
potenciální ani aktivní sesuvná území.
V dotčeném území není registrován výskyt starých důlních děl a poddolovaných území (nejblíže v blízkosti
zastavěné části obce Kaplice-nádraží). V povodí Rejtského potoka byla identifikována historická drobná těžba zlata
z náplavů.
V trase záměru a v jejím širším okolí nejsou evidovány Českou geologickou službou žádné geologicky významné
lokality.
Převážná většina výkopových zemin stavby bude mít vhodnou a podmíněně vhodnou kvalitu k užití na stavbě jako
materiál do násypů a aktivní zóny komunikací. Bude tak využito cca 805 000 m3 výkopových zemin.

C.II.5 Biologická rozmanitost
(Podrobnosti viz Příloha 11 – biologické hodnocení, Příloha 12 – rámcová migrační studie a Příloha 13 –
dendrologický průzkum).
C.II.5.1 Biogeografická charakteristika území
Zájmové území se podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976 (Skalický et al. 1977) pro účely
Flóry ČR nachází v Českomoravském mezofytiku, v okrese 37p - Novohradské podhůří a 37n - Kaplické mezihoří.
Podle rekonstrukční mapy přirozené vegetace (Mikyška et al. 1969) pokrývaly posuzované území acidofilní
doubravy (Quercion robori-petraeae). Mapa potenciální vegetace uvádí jen bikové a/nebo jedlové doubravy (Luzulo
albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum).
Podle biogeografického členění území České republiky patří oblast záměru do provincie středoevropských
listnatých lesů, podprovincie hercynské. Území náleží do bioregionu 1.43 Českokrumlovský (Culek a kol. 2013).
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C.II.5.2 Flóra a fauna
Přírodní stanoviště
Provedený průzkum vegetace vykázal značné antropické zatížení porostů. Zjištěna byla převaha biotopů silně
ovlivněných člověkem. Jsou to:










X2 Intenzivně obhospodařovaná pole
X5 Intenzivně obhospodařované louky
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami
X12A Nálety pionýrských dřevin, ochranářsky významné porosty
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla
L2.2 Údolní jasanovo-olšový luh
L4 Suťové lesy
L7.3 Subkontinentální borové doubravy
T1.5 Vlhká pcháčová louka sv. Calthion palustris

Flóra
Floristický průzkum
Krajinu v místě trasy záměru tvoří převážně orná půda, méně kulturní louky, pastviny a lesy kulturních smrčin a
borů (hl. poslední část úseku). V okolí záměru se nachází několik vodních ploch, k významnějším patří
Záhorkovické rybníky, rybník Šindelář a soustava tří menších rybníku u Žďárského potoka. V dotčeném území
dochází ke křížení dvou menších vodotečí - Markvartický potok a Žďárský potok. Dále trasa kříží několik silnic
druhých a třetích tříd, polních a lesních cest.
Celkem bylo při floristickém průzkumu nalezeno a determinováno 151 taxonů cévnatých rostlin na 21 lokalitách. V
dotčeném území nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh daný vyhláškou č. 395/1992 Sb. a chráněných dle
zákona č. 114/1992 Sb., v platných zněních. Dřívějšími průzkumy zjištěný výskyt vrby rozmarýnolisté (Salix
rosmarinifolia) nebyl aktualizačními průzkumy ani při vlastní rekognoskaci terénu ověřen, není tedy považován za
dotčený.
Podrobný výčet zjištěných druhů a popis jednotlivých lokalit je proveden v botanické části biologických průzkumů
(Zýval, 2017), který je přílohou biologického hodnocení – viz Příloha 11.
Dendrologický průzkum
Dendrologickým průzkumem (viz Příloha 13), jehož úkolem bylo ověřit výskyt dřevin rostoucích mimo les, byla na
ploše trvalého a dočasného záboru zjištěna přítomnost celkem 330 stromů samostatně rostoucích a/nebo s
obvodem 80 cm a více. Keře a souvislé porosty byly vymezeny na plochách o rozloze cca 5 253 m2, přičemž 11
ploch vyplňuje keřovitá vegetace a 23 ploch má charakter souvislého porostu.
Doplňkově byly hodnoceny i lesní plochy, které se na plochách záboru vyskytují v celkové rozloze 80 452 m2.
Inventarizací dřevin a keřů byl evidována přítomnost těchto druhů:
- javor mléč (Acer platanoides)
- javor klen (Acer pseudoplatanus)
- olše lepkavá (Alnus glutinosa)
- bříza bělokorá (Betula pendula)
- líska obecná (Corylus avellana)
- hloh (Crataegus spp)
- jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
- modřín opadavý (Larix decidua)
- jabloň domácí (Malus domestica)
- smrk ztepilý (Picea abies)
- borovice lesní (Pinus sylvestris)
- topol černý (Populus nigra)
- topol osika (Populus tremula)
- třešeň ptačí (Prunus avium)
- slivoň švestka (Prunus domestica)
- dub letní (Quercus robur)
- růže šípková (Rosa canina)
- vrba jíva (Salix caprea)
- vrba křehká (Salix fragilis)
- bez černý (Sambucus nigra)
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-

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
šeřík obecný (Syringa vulgaris)
lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)

Četnost výskytu, kvalita a množství vzrostlé zeleně v zájmovém území odpovídá obdobným lokalitám v extravilánu
v předhůří Šumavy, v zemědělsky obhospodařovaných oblastech, v blízkosti sídelních útvarů, na značně členitých
lokalitách v blízkosti vodotečí a komunikací. Území je velmi bohaté na dendrologické lokality s výskytem vzrostlé
zeleně. Převážnou část vzrostlé zeleně lze charakterizovat jako zeleň antropogenního původu - lesní porosty a
výsadby především okrasných a ovocných stromů podél komunikací a okrasných a ovocných stromů poblíž
sídelních útvarů. Dále je dřevinná zeleň tvořena náletovými dřevinami podél komunikací a rozsáhlými lokalitami
břehových porostů v údolních nivách, na zamokřených lokalitách, v místě terénních depresí a na dalších obtížně
přístupných lokalitách dotčených stavbou.
Fauna
Faunistický průzkum
Podrobnější výsledky zoologického průzkumu jsou prezentovány v biologickém průzkumu (viz Příloha 11).
Pro ověření stavu území z hlediska faunistického byly využity dosud provedené biologické průzkumy (Vyhnálek,
2001; Vlach a kolektiv, 2012; Zýval, 2017). Z průzkumů a rešerší dostupných údajů byl zjištěn v území dotčeném
záměrem výskyt 29 zvláště chráněných druhů živočichů, z nichž 1 druh patří do kategorie kriticky ohrožených, 14
mezi silně ohrožené a 14 mezi ohrožené. Z hmyzu se jedná o 1 taxon (může zahrnovat více druhů), dále o 7 druhů
obojživelníků, 3 druhy plazů, 14 druhů ptáků a 4 druhy savců. Jsou to (§1 - kriticky ohrožený druh, §2 - silně
ohrožený druh, §3 - ohrožený druh):
- volavka bílá (Egretta alba), §1
- čolek velký (Triturus cristatus), §2
- čolek obecný (Triturus vulgaris), §2
- kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), §2
- kuňka obecná (Bombina bombina), §2
- rosnička zelená (Hyla arborea), §2
- skokan štíhlý (Rana dalmatina), §2
- skokan zelený (Rana kl. esculenta), §2
- ještěrka obecná (Lacerta agilis), §2
- jestřáb lesní (Accipiter gentilis), §2
- ledňáček říční (Alcedo atthis), §2
- žluva hajní (Oriolus oriolus), §2
- los (Alces alces), §2
- rys ostrovid (Lynx lynx), §2
- vydra říční (Lutra lutra), §2
- čmelák (Bombus sp.), §3
- ropucha obecná (Bufo bufo), §3
- slepýš křehký (Anguis fragilis), §3
- užovka obojková (Natrix natrix), §3
- čáp bílý (Ciconia ciconia), §3
- kopřivka obecná (Anas strepera), §3
- koroptev polní (Perdix perdix), §3
- krkavec velký (Corvus corax), §3
- lejsek šedý (Muscicapa striata), §3
- moták pochop (Circus aeruginosus), §3
- rorýs obecný (Apus apus), §3
- ťuhýk obecný (Lanius collurio), §3
- vlaštovka obecná (Hirundo rustica), §3
- veverka obecná (Sciurus vulgaris), §3
Migrační prostupnost území
Dle metodiky AOPK ČR (2005) je téměř celé zájmové území považováno za území mimořádného významu pro
migraci. Tato "mimořádnost" není vázána pouze na záměrem dotčené území, ale týká se celého Jihočeského kraje,
který v rámci České republiky patří ke krajům s největším podílem migračně významných území. Z celé rozlohy
kraje zabírají tato území cca 61,8 %. Mimo migračně významná území leží pouze sídla a jejich nejbližší okolí.
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Migrační studie (viz Příloha 12) prověřila možnosti migrací jednotlivých druhů živočichů podle kategorií, tj. kategorie
A (velcí savci a druhy nejnáročnější na parametry objektů), kategorie B (ostatní kopytníci), kategorie C (savci střední
velikosti), kategorie D (obojživelníci, plazi, drobní savci) a kategorie E (ryby a ostatní vodní živočichové).
Migračně významná území, nacházející se v širším okolí záměru, jsou významná a potenciálně významná zejména
pro vydru a losa, dále pro jelena evropského a rysa ostrovida. Do budoucna nelze vyloučit význam pro migraci vlka.
Hodnocení území je významné jak z pohledu nadregionální a regionální úrovně, tak i lokální úrovně.
Nadregionální a regionální úroveň je dána širším kontextem propojení oblasti Šumavy směrem k Třeboňsku
a Novohradským horám a dále na severovýchod přes Českomoravskou Vysočinu do severovýchodních Čech a na
Moravu. Nadregionální migrace se posuzuje především pro velké savce a ostatní druhy kategorie A. Tahy savců
propojují rozsáhlé lesní porosty v těchto oblastech, tomu odpovídají i mapy celostátní kategorizace významných
území a dálkových migračních koridorů.
Místní (lokální) migrace se týká pohybů v krajině u těch druhů, které mají v dané oblasti pravidelný výskyt. V krajině
dotčené záměrem se vyskytují běžné druhy živočichů, které při svých denních pohybech sledují většinou přirozené
podpůrné prvky v krajině. Krajina je zde poměrně pestrá, zemědělské plochy s ornou půdou jsou členěny menšími
i většími lesními celky a remízky, loukami, vodotečemi s břehovými porosty a cestami s keřovým a stromovým
doprovodem. Obecně je možné konstatovat, že zájmová oblast je pro lokální pohyb živočichů poměrně dobře
využitelná, s výjimkou menších zastavěných území. Omezujícím faktorem je stávající síť komunikací, které jsou
intenzivně využívané v denních i nočních hodinách, kříží přirozené migrační koridory podél potoků a v lesích a
mohou tak podstatně zvyšovat mortalitu živočichů při střetech s vozidly. Dalším omezujícím faktorem pro lesní
druhy je malé zastoupení lesních porostů v severní části trasy. Migrace druhů vázaných na blízkost vodních toků
je omezena jejich špatným hydromorfologickým stavem.
Na trase posuzovaného úseku D3 0311 se nachází celkem 13 mostních (migračních) objektů. Pro migraci velkých
savců je vhodných 5 z nich, pro střední a malé savce 6 z nich. Tři z migračních objektů jsou vhodné pro malé savce
vázané na vodní toky.

C.II.6 Klima
Podrobné údaje týkající se klima v širším území viz Příloha 15. Jsou zde uvedeny podrobná makroklimatická data
území získaná ze dlouhodobých sledování (teplota vzduchu, oblačnost, sluneční svit, větrné poměry, vlhkost
vzduchu, atmosférické srážky, synoptické situace). Je zřejmá značná variabilita/kolísání jednotlivých sledovaných
oblastí, patrný je dlouhodobý trend vzrůstu průměrně teploty vzduchu.
Z hlediska mezoklima má území určité předpoklady k výskytu mlh místního charakteru (údolí Malše s přítoky a její
širší zázemí podle ročního období a výskytu vhodné synoptické situace). Toto se projevuje především v chladné
polovině roku při bezvětří a velmi malých rychlostech větru, a to zejména v září až březnu, kdy může být stabilní
zvrstvení přízemní vrstvy atmosféry i velmi dlouhé a velmi intenzívní a v teplém pololetí v pozdních nočních a
ranních hodinách, kdy je takové zvrstvení atmosféry jen krátké s vertikálně malým dosahem (přízemní mlhy se
obvykle krátce po východu slunce rozpustí).

C.II.7 Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Nejbližší obytná zástavba vzhledem k trase plánované komunikace D3 – úseku 0311 a širším okolí se nachází
v sídlech Prostřední Svince, Skřidla, Markvartice, enkláva při západním okraji k.ú. Velešín, Zubčická Lhotka, Zvíkov,
Netřebice, Kaplice-nádraží, Rejty a samota Osovský. V těchto sídlech žijí řádově desítky až nižší stovky obyvatel.
Nejbližší obytné objekty vzhledem k záměru výstavby dálnice D3 leží mimo ochranné pásmo dálnice, tedy ve
vzdálenosti větší než 100 m. Konkrétně nejbližšími jsou objekty samoty při východním okraji Markvartic ve
vzdálenosti cca 130 m od okraje záměru, ostatní ve vzdálenosti v řádově stovkách metrů.
Celkově lze počet bydlících v širší dotčené oblasti odhadnout na cca 8000 obyvatel. Převážně se jedná o obyvatele
bydlící podél I/3, u kterých se zprovoznění záměru projeví zejména poklesem hlukového zatížení a méně významně
i poklesem imisního působení.
U obytných objektů byly zvoleny referenční výpočtové body jak pro potřeby hlukově chráněných objektů, tak i pro
posouzení imisního působení. Body byly zvoleny jak vzhledem ke stávající komunikaci I/3 a blízkým navazujícím
komunikacím, tak vzhledem k nově budovanému úseku 0311 dálnice D3. V těchto bodech, který každý
charakterizuje určitou lokalitu, je v přílohových částech (hluková studie, rozptylová studie, studie vlivu záměru na
veřejné zdraví - Příloha 8 a Příloha 9) vyhodnocen kromě působení po zprovoznění záměru i stávající stav.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2214-17-0/Z01 v03
sk. zn. A

61 / 94

Dálnice D3, stavba 0311, Třebonín – Kaplice-nádraží
Dokumentace posuzování vlivů záměru

C.II.8 Hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů
Hmotný majetek
Stavba se nedotýká zastavěného území obcí, nedochází ke styku s kulturními památkami. Záměr bude realizován
převážně na volné ploše zemědělské půdy, či lesních porostů. Plošně relativně malá část ploch je tvořena křížícími
komunikacemi a cestami které budou překládány. Území stavby dále kříží inženýrské sítě, které budou také
přeloženy.
Kulturní dědictví
Českokrumlovsko nebylo v prehistorickém z hlediska osídlení významnou oblastí. V mladších obdobích z doby
bronzové a železné, je již osídlení relativně četnější (např. Velešín) související i se zdroji železné rudy, grafitu a
zlata, zejména v keltském období.
V době v době kolem roku 800 se povodí Malše a horní Vltavy, kam spadá i zájmové území, stalo ústřední oblastí
slovanského osídlení kmene Doudlebů. Od 10. do 13. století Doudleby plnily úlohu střediska hradské soustavy pro
oblast jižních Čech. Kolonizace pak souvisí především s aktivitami Vítkovců (zejména zásluhou Vítka z Prčice) v
širší oblasti Českokrumlovska.
Kolonizace této v minulosti poměrně řídce osídlené oblasti souvisí s kontrolou významné solné stezky z Rakous,
kdy jedna větev vedla z Lince přes Freistadt (Cáhlov), Dolní Dvořiště, Kaplici a Velešín do Českých Budějovic. K
soustavnější kolonizaci tohoto území však docházelo až v průběhu 14. století, kdy zde vznikaly desítky nových
osad, osídlené převážně z německého prostředí.
Horní Povltaví a Malše po dlouhá staletí ležely mimo hlavní rozvojové oblasti, a vždy zde dominovalo lesnictví a
zemědělství. Až v roce 1753 byla vybudována císařská silnice z Českých Budějovic do Horních Rakous (Freistadt
- Linec), a na počátku 19. století, pak koněspřežná železnice z Českých Budějovic do Lince a Gmündenu za účelem
dovozu soli z rakouské Solné Komory.
V oblasti byl odjakživa významný podíl německého obyvatelstva. Po vzniku Československa v roce 1918 zde došlo
i k nepokojům (např. organizovaný ozbrojený odpor v nedaleké Kaplici, který byl čs. vojskem potlačen). Po
Mnichovu byla jižní část oblasti náležející ke Kaplicku součástí odstoupených území Německu, jako součást župy
Oberdonau a české obyvatelstvo vysídleno. Po 2. světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a oblast
dosídlena.
Architektonické a historické památky
Zájmová plocha neleží v památkově chráněném území a nenacházejí se zde nemovité kulturní památky, podléhající
zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky. V trase rovněž nebyla nalezena drobná solitérní architektura (kříže, boží muka,
smírčí kameny atd.). V Kaplici -nádraží jsou doloženy relikty historické koněspřežné dráhy (viz následující kapitola).
Archeologická naleziště
Dle Státního archeologického seznamu České republiky leží zájmová lokalita na ploše s archeologickými nálezy
typu UAN III (což je převážná většina území ČR). Jedná se o území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně
prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož území mohlo být
osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů.
Východním a západním směrem ve vzdálenostech od 170 do 890 m od trasy záměru se nacházejí plochy
s archeologickými nálezy typu UAN I a II viz Tab. 17 (data jsou čerpána ze Státního archeologického seznamu ČR,
zdroj: http://twist.up.npu.cz/).
Jedná se zejména o historická centra obcí, v případě UAN I (v tabulce bod 9, viz Obr. 14) jsou doloženy relikty
koněspřežné dráhy u Kaplice -nádraží, které se mohou vyskytovat také mimo zastavěné území obcí. Mimo
zastavěnou část je vymezena plocha Rýžoviště u Zubčic v lese "U Šafránčice" viz (v tabulce bod 8, viz následující
Obr. 13).
Nejbližší archeologické lokality od severu k jihu
Č.

Název UAN

Poř. č. SAS

Kategorie
UAN

Vzdálenost od
záměru

1

Prostřední Svince

32-24-02/7

II

200 východně

2

Horní Svince

32-24-02/1

II

420 východně

3

Skřidla

32-24-02/4

II

410 m východně

4

Markvartice

32-24-07/2

II

210 m západně
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Č.

Název UAN

Poř. č. SAS

Kategorie
UAN

Vzdálenost od
záměru

5

Zvíkov

32-24-07/6

II

700 m východně

6

Zubčická Lhotka

32-24-07/5

II

290 m západně

7

Netřebice

32-24-07/8

II

500 m východně

8

Rýžoviště u Zubčic v lese "U Šafránčice"

32-24-07/10

II

890 m západně

9

Kaplice-nádraží - relikty koněspřežné dráhy

32-24-12/11

I

270 m východně

10

Osovský

32-24-12/4

II

170 m západně

Obr. 13 Archeologické lokality v okolí trasy záměru č. 7 a 8 – Netřebice a Rýžoviště u Zubčic v lese "U Šafránčice"
(zdroj: SAS ČR, NPÚ)

Obr. 14 Archeologické lokality v okolí trasy záměru č. 9 a 10 – Kaplice-nádraží - relikty koněspřežné dráhy a Osovský
(zdroj: SAS ČR, NPÚ)

Zaznamenané plochy, kromě očekávané trati koněspřežné dráhy, se nalézají mimo plochy dotčené záměrem.
V případě koněspřežné trati bude před zahájením stavebních prací třeba zajistit záchranný archeologický průzkum
v předpokládané trase trati v souladu s vyjádřením Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích.
Pro ostatní dotčené plochy jsou povinnosti stavebníka dány zákonem č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů, kde jsou základní povinnosti stavebníka uvedeny v ustanovení §22-23:
-

§22 odst. 2: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby
přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
§23 odst. 2: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být
učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu.
§23 odst. 3: Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým
ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
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C.III Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v
případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných
informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit
Dotčené i šiří území záměru představuje zemědělskou až lesozemědělskou krajinu. Orná půda je uspořádána do
rozsáhlejších scelených bloků různého tvaru. Zastoupení luk a pastvin je zde nižší. Území je charakterizované
přítomností zemědělské, průmyslové a ekologické funkce. Tyto tři funkce nejsou zdrojem významných konfliktů.
Zemědělská funkce je realizována formou využití pozemků pro intenzivní rostlinnou výrobu. Ekologická funkce je
dána přítomností toků a jejich niv, které záměr kříží, remízků a lesních porostů a dalších přírodně blízkých složek
krajiny, na kterou je vázána biodiverzita širšího území. Průmyslová funkce je zastoupena výrobně-skladovacími
(zejména Velešín, areál Jihostroje), či zemědělskými objekty (bývalá JZD), které jsou převážně v blízkosti menších
sídel. Osu území, byť asymetricky vymezenou, vytváří silnice I/3, naopak železniční trať č. 196 se územím vine
místy velkými oblouky dané průběhem a stoupáním terénu.
Kvalita území je dána kvalitou jednotlivých složek životního prostředí (zejm. biotické složky, ovzduší, voda, půda).
Toto je pak velmi závislé na intenzitě využívání území člověkem a existenci přírodě blízkých území, které mohou
negativní působení člověka snižovat. Okolí záměru je ovlivněno zemědělskou činností, větší sídla jsou pak
významně zatížena dopravou a jejími projevy (hluk, emise), zde zejména obce při silnici I/3.
V případě nerealizace posuzovaného záměru bude i nadále růst doprava na dnes již nedostačující I/3. Bude se
dále zvyšovat nadlimitní hlukové působení na obyvatele žijící podél této komunikace, počet nadlimitně zasažených
objektů bude vzrůstat. Bude i vzrůstat riziko dopravních nehod spojených nejen s poškozením hmotného majetku,
ale i s ohrožením okolního prostředí při možném úniku provozních, či převážených kapalin. Stoupá riziko ohrožení
vodárenské nádrže Římov.
Záměr je dlouhodobě připravován a je zahrnut do územních plánů obcí i vyšších celků. Je zřejmé, že se zprovoznění
záměru v budoucnu předpokládá a očekává.
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ČÁST D Komplexní charakteristika a hodnocení
možných významných vlivů záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví
D.I

Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných
přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních,
krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných,
pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence
záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho
realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a
nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými
záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona
o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich
udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních
předpisů na ochranu životního prostředí

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Z hlediska veřejného zdraví je pro záměr (výstavbu a provoz dálnice D3) dominantním faktorem automobilová
doprava, která je doprovázena znečišťováním ovzduší a hlukem. Další potenciální vlivy jsou z hlediska vlivu na
obyvatelstvo méně významné.
Jako potenciální zdravotně významné vlivy jsou tedy v dalším uvažovány:
-

působení hluku,
znečištění ovzduší.

Autorizované vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví je doloženo ve dvou studiích. Příloha 8 je zaměřená na působení
hluku a Příloha 9 je zaměřená na působení znečištěním ovzduší. Na tyto studie v podrobnostech odkazujeme.
Podkladem pro hodnocení působení záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví jsou pak modelové studie hluková
(Příloha 6) a rozptylová (Příloha 7).
Cílem studií je posoudit vliv expozice znečišťujících látek ve vnějším ovzduší a hlukové působení z provozu a
výstavby stavby dálnice D3 na zdraví obyvatel žijících v dotčené lokalitě.
Ve studiích je v souladu s podklady hodnocena situace pro výhledový stav v roce 2052 a to za předpokladu realizace
záměru v porovnání se stavem bez realizace záměru do tohoto roku. Z konzervativních důvodů je souběžně
hodnoceno spolupůsobení s navazujícím úsekem D3 (úsek 0312).
V roce 2052 se předpokládá provoz na významných dopravních stavbách, které mají vliv na nárůst intenzity dopravy
v území záměru a jsou tak zahrnuty i v dopravním modelu. Jedná se o zprovoznění D3 v celé trase od Prahy až po
Dolní Dvořiště (variantně s realizací, či bez realizace úseku 0311 – předmět záměru), zprovoznění D4 od Milína až
po Mirotice, zprovoznění staveb na silnicích I/3, I/4, I/20, I/22, I/34, I/39, obchvatů na II/145, II/155, II/156 a II/157 a
dopravních staveb v Českých Budějovicích.
Vyhodnocení vlivů na lidské zdraví bylo provedeno pro obytnou zástavbu v širším okolí hodnoceného záměru, a to
jednak ve vazbě na provoz a výstavbu záměru a také na okolí stávající komunikační sítě. Jedná se obdélníkové
území s osou danou silnicí I/3 o celkové délce cca 9 km (délka úseku 0311 D3 a navazujících úseků) o šířce cca 7
km.
Většina hodnocené zástavby jsou drobná sídla a osady v okolí stavby D3 a obce v okolí I/3.
V předkládaném vyhodnocení jsou uvažovány pouze vlivy působící při běžném provozu záměru, jeho výsledky
proto není možno vztáhnout na případy zvláštních situací, včetně havárií.
V dalším textu přinášíme pouze shrnující údaje.
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Znečištění ovzduší
Hodnoceny jsou zdravotní účinky emisí vázaných na dopravu tedy imisní působení znečišťujících látek ze silniční
dopravy, které mají vyhlášený imisní limity z hlediska ochrany zdraví lidí – NO2, CO, PM10, PM2,5, benzen a B(a)P.
S ohledem na stávající i budoucí dopravní zatížení území a vedení tras záměru jsou příspěvky z automobilové
dopravy jak k průměrným ročním, tak i krátkodobým maximálním koncentracím referenčních škodlivin v blízkém
obytném území záměru podlimitní a ani s předpokládaným pozadím k limitu nedosáhnou.
V případě včasné nerealizace záměru bude docházet k nárůstu škodlivin v okolí stávající I/3, nedojde však
k dosažení limitních hodnot. U krátkodobých koncentrací pevných látek se zvýší počet dnů překročení limitní
koncentrace.
Z hlediska znečišťování ovzduší je realizace záměru po zdravotní stránce dobře přijatelná s pozitivním dopadem
na obyvatele sídel podél komunikací, ze kterých bude doprava přenesena na D3.
Hluk
Fyziologicky se člověk lépe adaptuje na hluk trvalý, jakákoliv změna intenzity hluku či jeho frekvence je vnímána
jako rušení, na které je vždy část populace citlivá, ale u kterého se dosud nepodařilo prokázat zdravotní dopady.
Po zprovoznění záměru lze očekávat v některých sídlech blízkých trase D3 obtěžující hlukové hladiny, které však
nebudou dosahovat úrovní spojené s rizikem přímého ovlivnění zdraví (ischemické choroby srdeční) ani přetrvávání
následků nedostatečného spánku do dalšího dne. Současně dojde k významnému poklesu hlukového působení
v okolí I/3.
Z hlediska hlukového působení je realizace záměru po zdravotní stránce dobře přijatelná s pozitivním dopadem na
obyvatele sídel podél komunikací, ze kterých bude doprava přenesena na D3. Relativně vysoké nárůsty hlukového
působení jsou u objektů při východním okraji Markvartic a u samoty Osovský při jižním okraji záměru. I když zde
nebude docházet dle výpočtů k nadlimitnímu hlukovému působení, doporučuje se příprava na realizaci, či přímo
realizace plného zábradlí na západní straně mostních objektů. Plné zábradlí tak může snižovat hlukové působení
záměru a současně i snížit vizuální ovlivnění objektů pojezdem automobilů po tělese dálnice.
Sociální a ekonomické důsledky
Významné sociální důsledky realizací záměru nevznikají. Obecně lze konstatovat zvýšení pohody bydlení v okolí
I/3 a při uvažovanému snížení rizika dopravních nehod lze konstatovat i nižší riziko poškození majetku obyvatelstva.
Počet dotčených obyvatel
Zdraví člověka je determinováno životním stylem, vzděláním, příjmem (bohatstvím), sociálními vazbami,
příslušností k minoritám či majoritní společností, náboženstvím, výživou, pocitem bezpečnosti, resp. vnímáním
nebezpečí. Mnohdy jsou tyto determinanty zdraví ve vzájemné interakci. Bohatý, vzdělaný člověk lépe alokuje své
finanční prostředky, má většinou přiměřený životní styl s dostatkem času pro rekreaci a aktivní pohyb, lepší stravu
atd. Delší dožití (střední délku života) tak pozorujeme u obyvatel velkých měst a aglomerací, kde životní prostředí
bývá vnímáno jako horší ve srovnání s venkovem. Strategický dokument WHO (v ČR národní strategie Zdraví
20201) proto zdůrazňuje vedle zdraví (fyzického zdraví) také pohodu (pozitivní duševní, emotivní stav). Také se
zdůrazňuje zlepšování zdravotního stavu, tedy aktivní zapojení všech možných nástrojů, politik a zásad ke zlepšení
zdraví.
V území, ve kterém se projeví pozitivní a negativní vlivy stavby žije cca 8000 obyvatel. Z nich nižší tisíce budou
ovlivněny pozitivně díky poklesu negativního působení dopravy z dnes zatížené a v budoucnu přetížené I/3. Počet
obyvatel dotčených negativně v sídlech v okolí trasy D3 je minimální, působení stavby bude podlimitní, lze uvažovat
cca desítky obyvatel, kteří se mohou cítit stavbou obtěžováni.
Vlivy v průběhu výstavby
V průběhu výstavby mohou být na omezenou dobu obtěžováni rušivými vlivy obyvatelé přilehlých nemovitostí resp.
obcí nacházejících se v blízkosti výstavby dálničního tělesa a přeložek a na trasách dopravy stavebních materiálů.
Tento vliv bude krátkodobý, s postupem stavby se bude zdroj působení v území posouvat (vzdalovat či přibližovat)
místním sídlům.
Negativní působení stavby bude vzhledem k vzdálenosti podlimitní a spolehlivě řešitelné.

1https://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zdravi-a-prevence-nemoci_8690_3016_5.html
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D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečisťujících látek a
skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)
D.I.2.1 Ovzduší
Pro záměr byla zpracována rozptylová studie, která je uvedena jako Příloha 7 Dokumentace.
Výpočet imisní situace v dotčeném území byl proveden pro 3 výpočtové varianty, a to stávající stav (rok 2017) a ve
výhledovém horizontu roku 2052 v aktivní (realizace D3) a nulové (nerealizace D3) variantě. Jednotlivé výpočtové
varianty hodnotily imisní příspěvky celkové automobilové dopravy na silniční síti po D3 a v okolí záměru. Příspěvek
samotného záměru byl vyhodnocen pomocí rozdílových map vypočtených imisních příspěvků v aktivní variantě po
realizaci záměru a v nulové variantě bez realizace záměru dálnice D3 v předmětném území.
V následujícím textu je provedeno shrnutí výsledků pro jednotlivé výpočtové varianty a znečišťující látky a jejich
srovnání s hodnotou imisního limitu (viz Tab. 18), podrobnější údaje a grafické znázornění výsledků je uvedeno
v rozptylové studii.
Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky v jednotlivých variantách
Imisní
limit

Škodlivina

Příspěvky
Stávající stav

Nulová varianta

Aktivní varianta

NO2 – průměrná roční [µg/m3]

40

0,47

0,44

0,50

NO2 – maximální hodinová [µg/m3]

200

32,3

26,7

31,8

CO – maximální 8-hodinová [µg/m3]

10 000

163,5

233,6

313,7

40

1,63

1,64

2,21

PM10 – průměrná roční [µg/m3]
PM10 – nejvyšší denní

[µg/m3]

50

48,7

97,5

78,0

PM2,5 – průměrná roční [µg/m3]

25

0,53

0,62

0,68

Benzen – průměrná roční [µg/m3]

5

0,047

0,031

0,038

1

0,051

0,105

BaP – průměrná roční

[ng/m3]

0,107
3

POZN: imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5 je dle stávající platné legislativy na úrovni 25 µg/m . Od 1.1.2020 nadobude platnost
novela zákona č. 369/2016 Sb., která upravuje imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5 na úroveň 20 µg/m3.

Stávající stav
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou na úrovni 32,3 µg/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18 hodin. Příspěvek k průměrným ročním
koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do 0,47 µg/m3. IL pro průměrné roční koncentrace NO2 je 40 µg/m3.
Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny podél silnic I/3 a I/39.
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO jsou v této výpočtové variantě na úrovni
do 163,5 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni 10 mg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél
silnic I/3 a I/39.
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou v této výpočtové variantě na úrovni 48,7 µg/m3. Imisní
limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení 35 dnů/rok. Vypočtená četnost překročení
IL 50 µg/m3 je za stávajícího stavu v lokalitě na úrovni do 6 dnů/rok. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím
PM10 byl vypočten na úrovni do 1,63 µg/m3. IL pro průměrné roční koncentrace PM10 je 40 µg/m3. Příspěvek
k průměrným ročním koncentracím PM2,5 byl v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 0,53 µg/m3. IL pro
tuto charakteristiku je 25 µg/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím částic PM10 a PM2,5 byly
vypočteny v oblasti obcí Kaplice, Kaplice-nádraží a Dolní Dvořiště.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím benzenu byl v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do
0,047 µg/m3. IL pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél silnic I/3 a I/39.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím BaP byl v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 0,051 ng/m3.
IL pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél silnic I/3 a I/39.
Nulová varianta
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou ve výpočtové variantě 2 na úrovni 26,7 µg/m3. Imisní
limit pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18 hodin. Příspěvek k průměrným ročním
koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do 0,44 µg/m3. IL pro průměrné roční koncentrace NO2 je 40 µg/m3.
Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny podél silnice I/3 a v oblasti MÚK Třebonín.
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Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO jsou v této výpočtové variantě na úrovni
do 233,6 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni 10 mg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél
silnice I/3 a v oblasti MÚK Třebonín.
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou v této výpočtové variantě na úrovni 97,5 µg/m3. Imisní
limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení 35 dnů/rok. Nárůst četnosti překročení IL
50 µg/m3 byl v této variantě vypočten na úrovni do 1 dne/rok. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM10
byl vypočten na úrovni do 1,64 µg/m3. IL pro průměrné roční koncentrace PM10 je 40 µg/m3. Příspěvek k průměrným
ročním koncentracím PM2,5 byl v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 0,62 µg/m3. IL pro tuto
charakteristiku je 25 µg/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím částic PM10 a PM2,5 byly
vypočteny podél silnice I/3 a v oblasti obcí Kaplice a Kaplice-nádraží a MÚK Třebonín.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím benzenu byl v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do
0,031 µg/m3. IL pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél silnic I/3 a I/39.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím BaP byl v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 0,105 ng/m3.
IL pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél silnic I/3 a I/39.
Aktivní varianta
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou ve výpočtové variantě 3 na úrovni 31,8 µg/m3. Imisní
limit pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18 hodin. Příspěvek k průměrným ročním
koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do 0,5 µg/m3. IL pro průměrné roční koncentrace NO2 je 40 µg/m3.
Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny podél budoucí dálnice D3.
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO jsou v této výpočtové variantě na úrovni
do 313,7 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni 10 mg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél
budoucí dálnice D3.
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou v této výpočtové variantě na úrovni 78 µg/m3. Imisní
limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení 35 dnů/rok. Nárůst četnosti překročení IL
50 µg/m3 byl v této variantě na většině území vypočten na úrovni do 1 dne/rok, v oblastech MÚK Třebonín a MÚK
Kaplice byl nárůst četnosti překročení vypočten na úrovni do 2 dnů/rok. Příspěvek k průměrným ročním
koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni do 2,21 µg/m3. IL pro průměrné roční koncentrace PM10 je 40 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM2,5 byl v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 0,68 µg/m3.
IL pro tuto charakteristiku je 25 µg/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím částic PM10 a PM2,5
byly vypočteny podél budoucí dálnice D3, v oblastech všech projektovaných MÚK a v oblastech obcí Kaplice a
Kaplice-nádraží.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím benzenu byl v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do
0,038 µg/m3. IL pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél budoucí dálnice D3 a
silnice I/39.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím BaP byl v této výpočtové variantě vypočten na úrovni do 0,107 ng/m3.
IL pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél budoucí dálnice D3 a silnice I/39.
Závěr
Výstavbou dálnice dojde ke změně dopravního chování v předmětném území a tím i ke změně prostorového
rozložení imisních příspěvků z dopravy. Obecně lze říct, že k největšímu nárůstu imisních koncentrací dojde v trase
a okolí budoucí dálnice D3. Naopak pokles imisních koncentrací byl vypočten převážně v oblastech stávající silnice
I/3. Po realizaci záměru lze i nadále v území očekávat plnění imisních limitů.
Výstavba
Během výstavby se předpokládá negativní vliv zejména v průběhu prací na otevřeném terénu (zemní práce), kdy
lze očekávat zvýšené emise prašných částic. Odkrytá půda je především zdrojem sekundární prašnosti, způsobené
větrem a vířením prachu stavebními mechanismy a dopravou po staveništi.
Množství emisí nelze přesněji vyčíslit, protože je velmi je závislé na různých parametrech (klima, probíhající typ a
způsob prováděných stavebních prací, postup stavby dodržování opatření aj.). Pro omezení možného negativního
působení stavby je tedy důležité během výstavby, a to prioritně během zemních prací v době suchého a větrného
počasí, důsledně dodržovat opatření ke snižování prašnosti. Jedná se např. o provádění pravidelného čištění
vozovek na dopravních trasách, omezováním prašnosti v místě stavby vhodnou manipulací se sypkými materiály,
zvlhčováním ploch, atd.
Vlivy na ovzduší budou v době výstavby krátkodobé a budou při dodržování uvedených opatření akceptovatelné.
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D.I.2.2 Vlivy na klima
Vlivy záměru na klima jsou hodnoceny ze dvou hledisek:
-

vlivů na lokální klima, daných potenciálním ovlivněním místních makroklimatických, mezoklimatických a
mikroklimatických charakteristik

a
-

vlivů na globální klima, daných potenciálním vlivem záměru na klimatickou změnu; patří sem i posouzení
potenciální zranitelnosti záměru vůči klimatické změně.

Klimatická studie je doložena v Příloha 14 této dokumentace, na kterou v podrobnostech odkazujeme.
Vlivy lokální na klima
Vlivy záměru na lokální klima nebudou významné. Nová komunikace bude působit zejména na mikroklimatické
charakteristiky území, a to v souvislosti se zpevněním ploch, ovlivněním odtokových poměrů, realizací vegetačních
úprav apod. Realizace záměru bude znamenat nárůst podílu zpevněných ploch v území, kde se v současné době
nachází volná krajina, ovšem také realizaci vegetačních úprav na plochách doposud vegetace prostých
(zemědělská půda). Tato změna ve využití ploch ovlivní dílčím způsobem mikroklima území. Hlavní změny lze
očekávat v teplotních charakteristikách bezprostředního okolí komunikace a ve zvýšeném povrchovém odtoku
dešťových vod ze zpevněných ploch, dále může dojít i k místnímu ovlivnění proudění vzduchu. Významnost těchto
vlivů však bude nízká a vymizí do vzdálenosti v řádu nejvýše prvních desítek metrů od tělesa dálnice.
Na teplotní charakteristiky bude mít vliv především zpevněný povrch vozovky, který bude v porovnání se stávajícím
krajinným pokryvem schopen pojmout (a následně vyzářit) větší množství tepla. Tento efekt však bude zmírněn
vegetačními úpravami okolí komunikace, vysázené dřeviny vlivem vyššího odparu nárůst teploty vzduchu omezují.
Zpevnění povrchu se projeví rovněž zvýšením povrchového odtoku srážkových vod. Vzhledem k tomu, že v projektu
je uvažováno s předčištěním srážkových vod a jejich retencí a následnému vypouštění v úrovni stávajících průtoků
příslušných recipientů, není ani tento vliv považován za významný. Součástí dálnice bude několik mostů i značné
délky (v řádu stovek metrů), pod nimiž vzniknou specifické klimatické podmínky ve slunečním i srážkovém stínu.
Dojde tak ke vzniku míst se specifickým průběhem mikroklimatu, který v území doposud není přítomen, tento vliv
je běžný, bez dalších důsledků. Pod mosty lze ovšem očekávat nepříznivé podmínky pro růst vegetace, což povede
ke vzniku specifického ekosystému, odolnému vůči nedostatku vody, resp. i světla. Dále může vlivem tělesa dálnice,
zejména zářezů, dojít k ovlivnění směru proudění větru ve směru vedení dálnice. Tento efekt však nebude mít na
okolí prakticky žádný vliv.
Celkové umístění záměru je v otevřeném provětrávaném prostoru, tedy s odpovídajícími rozptylovými podmínkami,
potenciální ovlivnění rozptylových podmínek (s vlivem na vznik např. smogových situací) lze prakticky vyloučit.
Stavba oplocení podél podstatných částí dálnice může v otevřeném terénu a na náspech do jisté míry přebírat
funkci sněhových zábran. Do obdobné pozice se staví i případné protihlukové stěny, které navíc svým technickým
řešením vedou k ovlivnění světelných, a tím i tepelných, poměrů na komunikaci i v bezprostředním okolí. Tento
případ je z provozního hlediska vážnější. Dálnice má obecně severo-jižní směr, a tak bude v ranních a dopoledních
hodinách v chladných ročních obdobích odstavný a pomalý jízdní pruh ve směru od státní hranice do vnitrozemí
zastíněn zřetelně déle, než ostatní jízdní pruhy a případné náledí, námraza či ovlhnutí zde výrazně ovlivní jízdní
pohodu (podélná změna mezi promrzlými a nepromrzlými pruhy dálnice, což při změně jízdních pruhů může
potenciálně vést k rizikovým situacím). Na tyto situace je však projekt připraven monitorovacím systémem, který
umožňuje okamžitou reakci na situaci pro plánovanou údržbou. Možné rychlé změny jízdní pohody (vítr, aktuální
teploty ovzduší a povrchu komunikace) projekt pamatuje umístěním proměnných dopravních značek "Meteo".
Vlivy na globální klima
Úvodní údaje
Pro hodnocení vlivů záměru na globální klima jsou všeobecně užity metodické postupy, doporučované v dokumentu
Pokyny k začlenění klimatických změn a biologické rozmanitosti do posouzení vlivů na životní prostředí (EU, 2013).
Ty všeobecně požadují zohlednit:
-

vlivy záměru na klimatickou změnu (v důsledku přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů),
zranitelnosti záměru vůči změně klimatu (v důsledku změn teploty (vlny veder, studené vlny), dlouhodobé
změny srážek (sucho nebo naopak extrémní srážky), záplav a povodní, bouřek a větrů, sesuvů půdy, stoupající
hladiny moří a obdobných faktorů).

Oba tyto okruhy jsou komentovány v následujícím textu.
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Produkce skleníkových plynů
Záměr nemá potenciál významné změny produkce skleníkových plynů. Intenzita dopravy záměru a její trend bude
prakticky sledovat trend na stávajících komunikacích v případě nerealizace záměru. Z tohoto hlediska bude bilance
záměru, pokud jde o emisi skleníkových plynů, prakticky neutrální. Rozhodující vliv na bilanci skleníkových plynů
tak bude mít zejména stav a vývoj vozového parku (včetně zavádění alternativních paliv resp. elektromobility), tato
bilance však není vlivem záměru ovlivněna.
Zranitelnost záměru vůči změně klimatu
Záměr D3 je připravován na dlouhé období provozu, v zásadě pokrývající staletí. Záměr je připraven na očekávaný
vývoj klimatu, zejména pokud jde o stanovení množství srážek a jejich rozložení v čase. Odvodňovací zařízení a
profily kritické pro převedení velkých vod jsou navrženy v odpovídající dimenzi, mostní objekty a estakády, pod
kterými procházejí lokální vodoteče, jsou potom více než dostatečných rozměrů tak, aby nebyly ovlivněny např.
nahromaděním ledových bariér. Velké vodoteče s potenciálem vzniku ledových bariér trasou záměru neprocházejí.
Záměr dále neprochází rozsáhlejšími lesními celky, které by byly ohroženy vznikem lesních požárů a mohly tak
zpětně ovlivnit bezpečnost provozu na dálnici. Případný vznik požáru v navazujících plochách bude řešen
odpovídajícím zásahem hasičského záchranného sboru (který bude na posuzovaném úseku trvale přítomen),
případné omezení provozu bude v tomto případě řešeno proměnným resp. mobilním dopravním značením.
Potenciální "uvěznění" vozidel uvnitř hořícího lesa je v měřítku záměru a výměry dotčených lesních ploch
vyloučeno.
Záměr D3 tedy představuje robustní řešení, které je odolné vůči potenciální změně klimatu. To je zajištěno ve dvou
úrovních:
-

již iniciální projektové řešení záměru bude odolné vůči potenciální klimatické změně v lokalitě,
provozní údržba a získané zkušenosti budou průběžně zohledňovat klimatické faktory (resp. jejich změny) na
základě skutečného vývoje a budou také příslušně reagovat na zjištěné skutečnosti.

Tím je zároveň naplněn požadavek výše uvedených Pokynů k začlenění klimatických změn na zohlednění zásad
tzv. adaptivního řízení, tj. připravenosti na průběžné zohledňování nově získaných poznatků.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci
Dopravní zatížení záměrem
V rámci přípravy podkladů pro posouzení záměru byl vypracován podrobný dopravní model pro území s dálnicí D3
v úseku Třebonín - státní hranice (Z. Volfová a kol., AF-CITYPLAN s.r.o., 01/2018). Dopravní model prezentuje
intenzity dopravy v dotčeném území kumulativně pro stavby 0311, 0312/I a 0312/II a je tak v plném rozsahu
použitelný jako podklad pro vyhodnocení vlivů stavby D3 úseku 0311 na životní prostředí. Pro potřeby této
dokumentace byl proveden výběr dat, který je uveden jako Příloha 5.
Popis výpočtu hlukového zatížení
Pro posouzení emisí hluku z provozu záměru byla vypracována hluková studie (viz. Příloha 6), ve které byla
modelována stávající hluková situace v území, vliv nárůstu dopravního provozu na hlukovou situaci v čase při
nerealizaci výstavby komunikace D3 (tzv. varianta nulová) a vliv nárůstu dopravního provozu na hlukovou situaci
po vybudování komunikace D3 (tzv. varianta aktivní).
Modelový výpočet byl proveden pro následující varianty:
- rok 2017:
- rok 2052:

současný stav (bez záměru) – dále varianta A,
varianta nulová (území bez záměru) - dále varianta B,
varianta aktivní (území se záměrem) - dále varianta C,

Pro každý scénář je prezentováno celkové dopravní zatížení komunikací dotčeného území s následujícím
rozdělením:
- intenzita dopravy celodenní (24 h)
- intenzita dopravy denní (16 h, 6:00 - 22:00)
- intenzita dopravy noční (8 h, 22:00 - 6:00)
Níže jsou uvedeny souhrnné informace čerpané z hlukové studie (Příloha 6).
Ze vstupních dat byly vypočteny hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku v území a v referenčních bodech,
které byly umístěny na objekty, které jsou chráněným venkovním prostorem staveb ve sledovaném území. Výsledky
výpočtu hluku z dopravy v referenčních bodech jsou uvedeny v následující tabulce viz Tab. 19, grafický výstup viz
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Příloha 6 hluková studie. V tabulce jsou zvýrazněny referenční body, ve kterých dochází k překračování limitních
hodnot (není uvažována případná korekce na starou hlukovou zátěž).
Výpočet hluku v referenčních bodech
Číslo ref.
bodu

výška
[m]

Umístění referenčního bodu

IPD
2017

IPN
2017

IPD
2052N

IPN
2052N

IPD
2052A

IPN
2052A

18

4,5

Střítež, Kaplice-nádraží č.p. 12

59,5

52,2

61,7

19

4,5

Střítež, Kaplice-nádraží č.p. 95

40,2

33,3

42,4

55,0

53,9

45,2

36,1

34,6

26,3

21

4,5

Střítež, č.p.12

pod 20

pod 20

pod 20

pod 20

54,8

49,0

102

4,5

Střítež, Kaplice-nádraží č.p. 90

63,0

55,8

66,0

59,5

52,9

44,0

103

2,5

Střítež, Kaplice-nádraží č.p. 100

59,0

51,8

61,9

55,5

48,8

39,9

1

5

Netřebice, č.p. 52

33,8

27,3

36,7

31,0

23,6

pod 20

2

5

Netřebice, č.p. 92

22,0

pod 20

25,0

pod 20

pod 20

pod 20

3

5

Netřebice, č.p. 113

59,6

52,4

62,6

56,1

49,5

40,6

104

4,5

Netřebice, č.p. 51

61,1

53,8

64,0

57,5

50,9

42,0

105

5

Netřebice, č.p. 76

55,5

48,4

58,5

52,0

45,8

37,4

4

5

Zvíkov, č.p. 46

47,3

34,7

48,4

37,0

47,7

36,5

5

5

Zubčická Lhotka, č.p. 20

43,1

30,5

44,2

32,9

43,5

32,3

6

5

Velešín, Bor č.p. 11

pod 20

pod 20

pod 20

pod 20

pod 20

pod 20

7

5

Markvartice, č.p. 35

Pod 20

pod 20

pod 20

pod 20

59,5

49,5

8

5

Markvartice, č.p. 39

36,6

pod 20

41,4

28,8

45,6

39,0

9

5

Markvartice, č.p. 4

42,1

30,0

42,1

30,0

46,4

39,2

10

5

Markvartice, č.p. 14

42,3

30,3

42,4

30,3

53,8

47,4

11

5

Markvartice, č.p. 34

44,4

32,4

44,5

32,4

54,5

47,9

106

2,5

Zvíkov, č.p. 42

52,1

43,1

53,5

45,1

51,6

41,5

107

8

Velešín, Chodeč č.p. 21

50,8

43,3

53,6

46,8

43,5

33,6

12

5

Velešín, Nádraží 488

42,7

30,7

42,8

30,7

41,9

30,7

13

5

Velešín, Nádraží 624

42,9

30,9

43,0

30,9

42,1

30,9

14

5

Velešín, Skřidla č.p. 23

37,1

24,4

37,9

26,6

37,4

26,6

15

5

Velešín, Skřidla č.p. 27

41,2

28,5

42,1

30,7

41,6

30,7

17

5

Velešín, Krumlovská 656

60,6

53,0

62,9

56,3

48,2

38,7

108

5

Velešín k.ú, stavba bez č.p., par. č. st. 822

61,2

53,7

63,8

57,1

49,2

39,7

109

18

Velešín, Sídliště č.p. 379

59,0

51,4

61,4

54,7

45,6

36,0

112

13,5

Velešín, Družstevní č.p. 337

44,3

37,3

45,5

40,0

32,8

24,2

116

13,5

Velešín, Sídliště č.p. 387

58,9

51,3

61,3

54,7

45,8

36,2

16

5

Dolní Třebonín, Prostřední Svince č.p. 1

35,2

26,6

55,8

49,6

44,8

35,4

110

5

Velešín, Holkov č.p. 36

65,8

58,2

68,5

61,6

59,1

49,4

111

5

Velešín, Holkov č.p. 23

66,7

59,1

69,4

62,6

60,0

49,3

IPD
denní doba
IPN
noční doba
2017
výpočet v roce 2017
2052A
výpočet pro rok 2052 - aktivní varianta (s realizací D3)
2052N
výpočet pro rok 2052 - nulová varianta (bez realizace D3)
Červeně zvýrazněno překročení limitní hodnoty (bez případné korekce na starou hlukovou zátěž)

Lokalita Kaplice – nádraží (výpočtové body 18,19,21, 102,103)
Z výsledků je zřejmé, že vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu silniční dopravy jsou
u některých objektů umístěných v blízkosti stávající komunikace I/3 vyšší, než je stanovený hygienický limit hluku
v denní i noční době (60/50 dB) . V případě denní doby dochází dnes k překročení hygienických limitů v jednom ze
pěti výpočtových bodů. V případě výsledků pro noční dobu pak dochází k překračování ve třech ze pěti výpočtových
bodů.
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Při nerealizaci D3 bude docházet ke zhoršování stavu. Z výsledků výpočtů je zřejmé, že v případě denní doby
dochází k výraznějšímu překročení hygienických limitů v případě noční doby vzroste počet bodů s překročením. Ve
všech výpočtových bodech budou akustické výkony ještě výrazně vyšší, než jaké jsou uvažovány v roce 2017.
V případě zprovoznění dálnice D3 je z výsledků výpočtů zřejmé, že vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku z provozu silniční dopravy u objektů umístěných v blízkosti stávající komunikace výrazně
poklesnou na podlimitní hodnoty a současně nedojde v žádném z výpočtových bodů, ovlivněných záměrem k
nárůstu ekvivalentních hladin akustického tlaku nad úroveň nyní platných hlukových limitů.
Lokalita Netřebice (výpočtové body 1,2,3,104,105)
Z výsledků je zřejmé, že vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu silniční dopravy jsou
u některých objektů umístěných v blízkosti stávající komunikace I/3 vyšší, než je stanovený hygienický limit hluku
v denní i noční době. V případě denní doby dochází dnes k překročení hygienických limitů v jednom ze pěti
výpočtových bodů. V případě výsledků pro noční dobu pak dochází k překračování ve dvou ze pěti výpočtových
bodů.
Při nerealizaci D3 bude docházet ke zhoršování stavu. Z výsledků výpočtů je zřejmé, že v případě denní doby dojde
k překročení hygienických limitů na 2 a v případě noční doby na 3 referenční body z pěti. Ve všech výpočtových
bodech budou akustické výkony vyšší, než jaké jsou uvažovány v roce 2017.
V případě zprovoznění dálnice D3 je z výsledků výpočtů zřejmé, že vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku z provozu silniční dopravy u objektů umístěných v blízkosti stávající komunikace výrazně
poklesnou na podlimitní hodnoty a současně nedojde v žádném z výpočtových bodů, ovlivněných záměrem k
nárůstu ekvivalentních hladin akustického tlaku nad úroveň nyní platných hlukových limitů.
Lokalita Zvíkov, Chodeč, Markvartice, Zubčická Lhotka (výpočtové body 4-11, 106, 107)
Jedná se o lokality v okolí trasy dálnice D3, ve kterých se projevuje dopravní zátěž na místních komunikacích a
limitní hodnoty pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích se pro denní dobu uvažuje 55/45 dB v době
zprovoznění D3 pak u některých vyšší (60/50 dB).
Z výsledků výpočtů je zřejmé, že vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu silniční
dopravy jsou u objektů umístěných v blízkosti stávající komunikace nižší, než je takto stanovený hygienický limit
hluku v denní době i noční době.
Při nerealizaci D3 bude docházet ke postupnému zhoršování stavu, v noční době dojde k překročení hygienických
limitů ve dvou případech z 10 bodů. Ve všech výpočtových bodech budou akustické výkony vyšší, než jaké jsou
uvažovány v roce 2017.
V případě zprovoznění dálnice D3 je z výsledků výpočtů zřejmé, že vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku z provozu silniční dopravy u objektů vzrostou či klesnou a to dle umístění ve vztahu k D3. Nedojde
ale v žádném z výpočtových bodů, ovlivněných záměrem k nárůstu ekvivalentních hladin akustického tlaku nad
úroveň nyní platných hlukových limitů.
Lokalita Velešín (výpočtové body 12-15, 17, 108, 109, 112, 116)
Referenční body jsou umístěny jednak v městě Velešín při I/3 a čtyři body (č.12-15) jsou u objektů při osadách
západně od Velešína v relativní blízkosti trasy dálnice D3.
Z výsledků výpočtů je zřejmé, že vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu silniční
dopravy jsou u objektů umístěných v blízkosti stávající komunikace I/3 vyšší, než je takto stanovený hygienický limit
hluku v denní i noční době. K překračování dochází v denní a noční době téměř ve všech referenčních bodech.
Při nerealizaci D3 bude docházet ke zhoršování stavu. Z výsledků výpočtů je zřejmé, že v případě denní doby dojde
k překročení hygienických limitů v denní i noční ve všech bodech při I/3, v bodech odlehlých (12-15) k změn téměř
nedojde.
V případě zprovoznění dálnice D3 je z výsledků výpočtů zřejmé, že vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny
akustického tlaku z provozu silniční dopravy u objektů výrazně poklesnou u komunikace I/3 a téměř se nezmění u
vzdálenějších bodů. V žádném z výpočtových bodů nedojde k nárůstu ekvivalentních hladin akustického tlaku nad
úroveň nyní platných hlukových limitů.
Lokalita Svince a Holkov (výpočtové body 16,110, 111)
Referenční bod 16 je nejblíže budoucímu MÚK Třebonín, kde záměr navazuje na předchozí úsek 0310, body 110
a 111 leží v blízkosti I/3. Z vypočtených hodnot vyplývá stávající nadlimitní zatížení bodů u I/3 a budoucí nadlimitní
zatížení i u ref. bodu 16. Po realizace D3 pak ve všech bodech dojde ke snížení na podlimitní hodnoty ve dne i
v noci.
sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2214-17-0/Z01 v03
sk. zn. A

72 / 94

Dálnice D3, stavba 0311, Třebonín – Kaplice-nádraží
Dokumentace posuzování vlivů záměru

Výstavba
V případě hluku v období výstavby záměru bude z akustického hlediska nejvýznamnější hlukové zatížení na
počátku výstavby v době provádění zemních prací.
Za předpokladu teoretického nasazení jednotek těžkých stavebních strojů (akustický výkon do 103 dB) a nákladních
vozidel (akustický výkon do 85 dB) lze očekávat plnění limitní hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti od cca 50 m
od místa stavby. Nejbližší obytná zástavba je ve vzdálenosti nad 100 m od hranice tělesa dálnice a místa výstavby,
tedy leží bezpečně v území, kde bude plněn stanovený hygienický limit.
Vzhledem k faktu, že stavební mechanismy nebudou v nepřetržitém souběžném provozu, je zde reálný předpoklad,
že negativní působení bude pouze krátkodobého a místně příslušného charakteru.

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Základní filosofií navrženého řešení nakládání s vodami z odvodnění pozemních komunikací je zajištění čistoty
vodních toků a udržení požadované úrovně životního prostředí v území i přes podstatně zvýšenou urbanizaci v celé
zájmové oblasti.
Celá koncepce odvodnění vychází ze základních zásad řešení:
- minimalizace znečištění vodních toků
- minimalizace ovlivnění režimů průtoků vodních toků
V rámci stavby je navrženo odvedení dešťových vod ze zpevněné části komunikace a z přilehlého nezpevněného
terénu (svahy zářezu) do dešťové kanalizace a dále přes dešťovou usazovací nádrž (DUN), retenční nádrž a ORL
do recipientu. Navrženým řešením budou ochráněny vodní toky před znečištěním i před zvýšením průtoků vlivem
zpevnění povodí pomocí snížení špičky odtoku retenčními nádržemi.
Největší vliv na jakost vody ve vodoteči, která je v blízkosti zájmového území, bude mít především odtékající
srážková voda ze zpevněného povrchu silnice. Tyto vody jsou kontaminovány látkami souvisejícími s provozem a
údržbou dálnice. Vzhledem k zimní údržbě vozovky nejvíce ovlivňuje chemismus odtékající vody posypová sůl,
resp. chloridy v ní obsažené. Koncentrace těchto látek závisí na době trvání a intenzitě srážek (v zimním období
převážně sněhových), na dopravním zatížení komunikace a na údržbě.
D.I.4.1 Vlivy na povrchové vody
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru vzniknou v posuzované lokalitě zpevněné plochy a tím dojde ke snížení ploch přirozeného
zasakování srážek a omezení infiltrace srážkových vod do půdního profilu.
Odvodnění dálnice vč. odpočívky Velešín je řešeno oddílnou kanalizací odvádějící zachycené srážkové vody přes
2 dešťové usazovací nádrže (DUN) s odlučovači ropných látek (ORL), retenčními nádržemi a výustmi do vodních
toků. Srážkové vody ze zpevněného povrchu dálnice a případně z přilehlých nezpevněných ploch budou odváděny
do bezejmenného vodního toku od rybníka Borský (IDVT 10242651) a bezejmenného vodního toku od vrchu Hory
(IDVT 10280867). To znamená, že stávající povodí vodních toků jsou mírně zmenšovány nebo zvětšovány. Vůči
celkové ploše povodí bude tento zásah v řádu jednotek procent.
Návrhový průtok byl spočítán pro retenční nádrž č. 1 v km 154,450 na 686,9 l/s, regulovaný odtok z RN 55 l/s,
retenční objem 805 m3, pro retenční nádrž č. 2 v km 157,180 byl spočítán návrhový průtok 352,5 l/s, regulovaný
odtok z RN 30 l/s a retenční objem 423 m3. Bezejmenné vodní toky, do kterých je kanalizace zaústěna, jsou přítoky
Zubčického potoka, který se vlévá přes Jílecký potok do Vltavy.
Vybudováním retenčních nádrží s řízeným odtokem je zajištěna ochrana stávajících koryt vodních toků, do kterých
budou odváděny srážkové vody, resp. stabilita jejich průtočných profilů, proti zvýšenému odtoku srážkových vod
vlivem vybudování zpevněných ploch. Realizací retenčních nádrží bude při návrhové srážce na odtoku do vodotečí
zaručeno maximálně stejné množství dešťových vod jako z příslušného území před výstavbou dálnice.
V současné době je část území vymezeného pro plánovaný záměr zmeliorována podrobným odvodněním. Záměr
počítá s podchycením přerušených drenáží okolních polních pozemků výstavbou dálnice a souvisejících objektů. V
závislosti na předpokládaném směru proudění vody v drenážních systémech a výškovém vedení komunikací jsou
navrženy svodné drény podél tělesa komunikací do nejbližšího místa, kde je možné drenáž vyústit. Ta je podle
podmínek zaústěna do vodních toků, nebo stávajících melioračních hlavníků. Funkčnost melioračních staveb
v okolí dálnice nebude omezena.
Realizace záměru nebude mít vliv na odtokové poměry v posuzované oblasti a jeho širším okolí.
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Vliv na jakost povrchových vod
►

Odpadními vodami

Odpadní vody budou produkovány pouze na odpočívce Velešín, kde jsou navržena sociální zařízení. Odpadní vody
budou přečišťovány v čistírně odpadních vod (na každé straně odpočívky bude jedna) a následně vypouštěny
kanalizací do vod povrchových bezejmenného vodního toku IDVT 10242651 (od rybníka Borský).
Při správném provozování ČOV nebude bezejmenný vodní tok IDVT 10242651, do kterého budou přečištěné
odpadní vody odváděny, významněji ovlivněn.
►

Srážkové vody

Jak je uvedeno výše, odvodnění dálnice i odpočívky Velešín je řešeno oddílnou kanalizací odvádějící srážkové
vody, resp. jednotnou kanalizací, dešťovými usazovacími nádržemi s ORL, retenčními nádržemi a výustmi do
vodních toků. Srážkové vody ze zpevněného povrchu dálnice a případně z přilehlých nezpevněných ploch a
odpočívky Velešín budou odváděny do bezejmenného vodního toku od rybníka Borský (IDVT 10242651) a
bezejmenného vodního toku od vrchu Hory (IDVT 10280867).
Ovlivnění jakosti povrchových vod lze předpokládat v důsledku odvádění srážkových vod z komunikací a
zpevněných ploch do okolních vodních toků. Z hlediska technického řešení je účelné se zabývat kontaminanty
ropného původu C10-C40, nerozpuštěnými látkami a chloridy ze zimní údržby.
Na všech vyústěních kanalizace budou osazena zařízení na zachycení plovoucích a usaditelných látek (DUN), na
výtoku bude instalován ORL. Objekty ORL budou vybaveny koalescenčními odlučovači ropných látek. Jedná se o
podzemní prefabrikované železobetonové nádrže. Objekty jsou navrženy v souladu s ČSN 75 6551 Odvádění a
čištění odpadních vod s obsahem ropných látek a ČSN EN 858-1, 2 Odlučovače lehkých kapalin. Návrh technologie
čištění odpovídá třídě odlučovače Ib, tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1, maximální přípustný obsah zbytkového
oleje < 5 mg/l, sestava odlučovacího zařízení S-Ib-P dle ČSN EN 858-2, tab.B.1 s tím, že minimální objem lapáku
kalu odpovídá max. průtoku nádrží. Těmito zařízeními bude zajištěna ochrana proti úniku ropných látek do
povrchových vod.
Nejvýznamnější znečišťující látkou ve srážkových vodách odtékajících ze zpevněného povrchu komunikací v
zimním období je technická sůl (chlorid sodný a chlorid vápenatý) jako hlavní součást posypových materiálů. Dle
ŘSD ČR se na českých dálnicích pohybuje spotřeba soli dle klimatických podmínek mezi cca 25 – 50 t na km/rok.
Tyto vody budou akumulovány v retenčních nádržích a následně budou regulovaně odtékat do místních vodních
toků. Nepředpokládá se kontaminace rozpuštěnou posypovou solí všech srážkových vod odváděných v průběhu
celého zimního období, k úpravě komunikace chloridy bude docházet dle klimatických podmínek zejména v
mrazových dnech, jejichž počet se v dotčeném území pohybuje dle Quitta mezi 110–140 (počet ledových dní uvádí
Quitt mezi 40–50).
V současné době je stále více nahrazována používaná sypká technická sůl solným roztokem (solankou) v případě
vhodných klimatických podmínek. Je využíváno účinnějšího rozpouštěcího procesu soli způsobeného zvýšenou
vlhkostí, přičemž dochází k menší spotřebě chloridu sodného.
Zneškodnění, či odstranění chloridů ze zachycených vod po zimní údržbě je technicky neřešitelné. Občas může
dojít ke krátkodobému zvýšení chloridů ve vodách odtékajících ze silnice hlavně na počátku srážek, či tání. Tyto
extrémní hodnoty na odtoku z komunikace jsou postupně naředěny v DUN a retenční nádrži. Souběžně bude
docházet k snižování koncentrace solí v odváděných vodách úměrně s časem. Koncentrace solí v odváděných
vodách po zimní údržbě do recipientu bude je sice zvýšená (jednotky g/l), nebude dosahovat extrémních hodnot.
Srážkové vody jsou z plochy záměru svedeny do povodí 1-06-01-1900, tedy do povodí Jíleckého potoka, který ústí
do Vltavy. Srážkové vody nejsou odváděny do povodí Malše, tedy nemůže dojít k jakémukoli ovlivnění vodní nádrže
Římov a to jak při standardním provozu tak i v případě havárie spojené s únikem nebezpečných kapalin.
Vzhledem k předpokládanému množství odváděných odpadních a srážkových vod a jejich charakteru se vliv
realizace a provozu záměru na kvalitu povrchových vod nepředpokládá.
Vliv na vodní útvary povrchových vod
Vliv záměru na stav dotčených vodních útvarů povrchových vod je řešen v samostatné příloze (viz Příloha 9), zda
nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nezpůsobí nedosažení dobrého stavu vod do budoucna.
Závěrem této studie je, že s ohledem na lokalizaci a charakter stavebního záměru a činností řešených v rámci
stavby a provozu se předpokládá, že nedojde ke zhoršení ekologického ani chemického stavu, resp. potenciálu
vodních útvarů povrchových vod HVL_0200 Třebonínský potok od pramene po ústí do toku Vltava, HVL_0305_J
Nádrž Římov na toku Malše, HVL_0180 Jílecký potok od pramene po ústí do toku Vltava, HVL_0260 Malše od
Kamenice po tok Černá, a to ani ke zhoršení klasifikace z pohledu jednotlivých ukazatelů či biologických složek
hodnocení (dle Přílohy V Rámcové vodní směrnice).
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Rovněž lze s nejvyšší pravděpodobností předpokládat, že samotná výstavba a provozování záměru nebude v
budoucnosti překážkou k dosažení dobrého ekologického stavu, resp. potenciálu a k zachování dobrého
chemického stavu útvarů povrchových vod HVL_0200 Třebonínský potok od pramene po ústí do toku Vltava,
HVL_0305_J Nádrž Římov na toku Malše, HVL_0180 Jílecký potok od pramene po ústí do toku Vltava, HVL_0260
Malše od Kamenice po tok Černá.
V případě realizace záměru Dálnice D3, stavba 0311 Třebonín - Kaplice-nádraží není nutné řešit výjimku pro vlivy
spojené s výstavbou záměru, protože se neočekává zhoršení stavu dotčených vodních útvarů po jeho realizaci
nebo trvalé znemožnění dosažení cílů Rámcové vodní směrnice.
Vlivy na vodní zdroje
Trasa záměru nezasahuje do ochranného pásma žádného vodního zdroje, vede ve vzdálenosti ca 500 m západně
od hranice ochranného pásma II. studně vodní nádrže Římov. Srážkové vody jsou od záměru odváděny do povodí
Vltavy, ne Malše s vodní nádrží Římov. S ohledem na vzdálenost záměru od vodní nádrže Římov lze vlivy záměru
na tento vodní zdroj vyloučit.
D.I.4.2 Vlivy na podzemní vody
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik lze obecně předpokládat v trase záměru, kde z důvodu vybudováním
nových zpevněných ploch dojde k omezení přirozeného vsaku srážkových vod. Realizací záměru dojde ke změně
hydrogeologických vlastností (snížení propustnosti) svrchní geologické vrstvy, a to ve vlastní ploše dálničního
tělesa. Atmosférické srážky spadlé na plochu dálnice budou odvedeny mimo toto těleso a nebudou se tak podílet
na dotaci mělké zvodně v území. S ohledem na podíl plochy záměru oproti ploše hydrologického povodí zájmového
území lze toto ovlivnění označit jako lokální, nevýznamné bez zásadního dopadu na úroveň hladiny podzemní vody.
Vlivy na režim podzemní vod
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik dojde v úsecích záměru, kde je předpokládáno vybudování zářezů.
Zářezy budou fungovat jako drenáž podzemní vody přitékající z horních částí hydrogeologického masívu
s následným poklesem hladiny podzemní vody na úroveň dna zářezu. K poklesu hladiny ve směru i proti směru
proudění podzemní vody a ke zrychlenému odvodnění území dojde trvale. Jednotlivé úseky projektovaných zářezů
jsou uvedeny níže:
Km
Km
Km
Km
Km
Km

151,0 – 152,4
153,3 – 153,9
156,0 – 157,0
157,5 – 158,0
158,0 – 158,7
158,7 – 159,6

hloubka zářezu 8 m
hloubka zářezu 5 m
hloubka zářezu 11 m
hloubka zářezu 14 m
hloubka zářezu 8 m
hloubka zářezu 3 m

hladina podzemní vody 2,70 – 4,53 m p. t.
hladina podzemní vody cca 2,00 – 3,00 m p. t.
hladina podzemní vody 3,50 – 3,90 m p. t.
hladina podzemní vody 3,18 – 3,88 m p. t.
hladina podzemní vody 7,60 m p. t.
hladina podzemní vody 0,96 – 1,34 m p. t.

V uvedených úsecích trasy záměru dojde k realizaci zemních prací pod hladinou podzemní vody. Dojde tak ke
drénování mělké podzemní vody a k jejímu poklesu v řádu desítek až prvních stovek metrů od stavby. Velikost
přítoků podzemní vody do zářezu bude ovlivněna filtračními vlastnostmi horninového prostředí a lokálními
podmínkami. Bez podrobného hydrogeologického průzkumu nelze konkrétní dosah ovlivnění stanovit.
Pro eliminaci vlivů je doporučena pasportizace hydrogeologických objektů v území a monitoring podzemní vody
před zahájením, po dobu a po ukončení výstavby.
S ohledem na maximální hloubku projektovaných zářezů a úrovni hladiny podzemní vody pod stávajícím terénem
lze dopady na hydrogeologické charakteristiky označit za lokální.
Vlivy na vodní útvary podzemních vod
Hodnocení stavu útvarů podzemních vod spočívá dle vyhlášky č. 5/2011 Sb., v platném znění, v hodnocení jejich
chemického a kvantitativního stavu. Zatímco u kvantitativního stavu je hodnocení založeno na bilančním postupu podílu celkových uskutečněných odběrů vůči dlouhodobým a ročním hodnotám přírodních zdrojů na úrovni
hydrogeologického rajonu, chemický stav je nejprve hodnocen na úrovni jednotlivých monitorovacích míst, pak na
pracovních jednotkách útvaru podzemních vod a teprve potom je výsledek agregován na útvar podzemních vod.
Stav útvaru podzemních vod se určuje jako horší výsledek hodnocení chemického a kvantitativního stavu.
Výsledkem může být stav dobrý nebo nevyhovující. Stav dotčeného hydrogeologického útvaru 63101 Krystalinikum
v povodí Horní Vltavy a Úhlavy je dobrý.
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Záměr nemá potenciál ovlivnit dlouhodobý kvalitativní nebo chemický stav vymezeného vodního útvaru
podzemních vod ani zásadní trendy koncentrací znečisťujících látek. Významné vlivy na kvalitu nelze vyloučit při
trvalém chemickém ošetřování vozovky s možným dopadem na kvalitu podzemní vody.
Vlivy na kvalitu podzemní vody
Potenciální ovlivnění kvality podzemních vod během provozu na projektované silnici je nízké. Při provozu na dálnici
může docházet k standardním úkapům provozních kapalin z projíždějících vozidel, otěr pneumatik atp., v největší
míře pak případný splach z vozovek po chemickém ošetřování v zimním období. Veškeré srážkové vody
z komunikace jsou zachyceny a svedeny kanalizací do usazovací nádrže, retenční jímky a přes ORL vypouštěny
do vodoteče. V odváděných vodách je tak značná část znečištění zachycena (kromě rozpustných látek). K ovlivnění
kvality podzemních vod tak může docházet až v případě komunikace povrchových vod, které jsou recipientem
odváděných vod z komunikace, s vodami podzemními. Díky zředění ve vodoteči a relativně rychlému odtoku
srážkových vod z území je možnost ovlivnění kvality podzemních vod nízká. Jedná se o běžný vliv, potenciální
ovlivnění kvality podzemní vody v území tedy doporučujeme sledovat pomocí trvalého monitoringu.
K ovlivnění by mohlo dojít i dopravní havárii spojené s únikem nebezpečných látek do horninového prostředí a
podzemní vody během provozu.
Jedná se o běžné riziko na všech silničních komunikacích. Případnou havárii by řešily složky integrovaného
záchranného systému včetně případných sanačních opatření. Potenciální ovlivnění kvality podzemní vody v území
doporučujeme sledovat pomocí monitoringu.
Vlivy na vodní zdroje
Trasa záměru nezasahuje do žádného ochranného pásma vodního zdroje pro veřejnou potřebu.
V zájmovém území projektovaného záměru bylo v rámci předcházejících etap geologických a hydrogeologických
průzkumů vyhledáno a ověřeno celkem 51 hydrogeologických objektů – domovních studní a monitorovacích vrtů,
u kterých nelze vyloučit negativní ovlivnění množství a kvality podzemní vody.
Pro ověření skutečných negativních dopadů výstavby záměru je navržen monitoring úrovní hladin podzemní vody
v uvedených objektech a hydrochemický monitoring před zahájením a po ukončení výstavby.
Výstavba
Havárie a únik nebezpečných látek do horninového prostředí a podzemní vody v průběhu výstavby. Vlivy budou
eliminovány vypracováním podrobného havarijního plánu, použitím vhodné techniky a omezením jejího pohybu
v ploše ochranného pásma vodního zdroje. Potenciální ovlivnění kvality podzemní vody v území doporučujeme
sledovat pomocí monitoringu.

D.I.5 Vlivy na půdu
Obecně nejvýznamnějším vliv záměru na půdu je dán záborem ploch půd řazené do zemědělského půdního fondu
(ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), lze očekávat i možné ovlivněním její kvality.
Vliv na ZPF
S realizací D3 a tím i záborem ZPF se počítalo ve všech územně plánovacích dokumentacích. Realizací záměru
dojde vždy k záboru ZPF, lze se pouze snažit zábor ZPF (trvalý i dočasný) minimalizovat a trasu komunikace vést
půdami s nižší kvalitou, tedy půdami s průměrnou a podprůměrnou produkční schopností (III. – V. třída).
Vlastní záměr bude realizován na pozemcích ZPF řazených k půdám všech tříd (I.-V. třída). V rámci realizace
záměru výstavby D3 (včetně násypů, zářezů, odpočívky, překládaných komunikací aj.) se předpokládá zábor ZPF
trvalý 523 227 m2 a dočasný nad 1 rok o ploše 3835 m2. Většina plochy (cca 63%) jsou půdy s nižším stupněm
ochrany (III.- V.). V rámci územního řízení byl vydán souhlas s vynětím pozemků ze ZPF a požadavky souhlasu
byly zpracovány do konceptu dokumentace pro stavební povolení.
Zábor ZPF daný trasou D3 včetně zářezů a náspů, není, pokud možno, zvětšován o další pozemky mimo tuto trasu.
V trase stavby jsou umisťovány plochy zařízení staveniště, u překládaných křižujících komunikací budou opuštěné
trasy rekultivovány a navráceny pro zemědělské účely.
Před výstavbou bude provedeno trvalé vynětí pozemků ze ZPF a bude provedeno skrytí ornice v trase. Skrytý půdní
profil na zemědělských půdách v mocnosti cca 20 až 30 cm (průměrně uvažováno 25 cm) bude použit pro ozelenění
svahů resp. dle požadavků orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Z pedologických podkladů vyplývá, že
bude celkem na této stavbě sejmuto cca 145 000 m3 humózních vrstev, zpětně využito cca 70 000 m3. Přebytek
cca 75 000 m3 bude využit dle požadavků orgánu ochrany ZPF. Jako jisté pozitivum lze konstatovat předpokládané
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využití místními soukromými zájemci, hospodařícími v okolí stavby. Lze očekávat vylepšení obdělávaných půd
v okolí stavby.
Část záměru prochází přes meliorované zemědělské pozemky. Součástí záměru je podchycení přerušených
drenáží okolních polních pozemků výstavbou tělesa D3. Podél tělesa D3 budou vedeny svodné drény, které zachytí
stávající meliorace a vodu odvedou do nejbližšího místa, kde je možné drenáž vyústit (do vodotečí, nebo stávajících
melioračních hlavníků).
Nedojde ani k dopadu na přístupnost zemědělských pozemků. Součástí záměru jsou přeložky místních komunikací,
a polních cest které budou tělesem dálnice přerušeny.
Z hlediska stability a eroze půdy se nepředpokládá významný vliv, navržená trasa komunikace prochází územím
s nevelkými terénními nerovnostmi.
Zajištění stability tělesa komunikace bude řešeno použitím vhodného materiálu s použitím protierozních rohoží,
Projevy vodní eroze na svazích tělesa a na deponiích zemin budou omezeny využitím propustných zemin, úpravou
sklonu svahů a vegetačními úpravami.
Vlivy na kvalitu půdy u liniových staveb je reálné hodnotit pouze pro plochy, kterým je po dokončení stavby
navrácena původní funkce. Mechanickým zásahem do přirozeného půdního horizontu nelze vyloučit změnu
fyzikálních vlastností půd narušením půdního profilu, částečným převrstvením, případně utužení při zemních
pracích (pojezdy techniky). Tyto změny však nejsou zásadní a trvalé, obvykle se projevují krátkodobě a lokálně (v
závislosti na kvalitě půdy) a z hlediska dlouhodobého hospodaření nemají význam. Minimalizovat tyto dopady lze
dodržením základních zásad pro provádění výkopových prací, k nimž patří řádné provedení skrývky, zabezpečení
deponií proti druhotné kontaminaci a erozi a minimalizace pojezdů techniky po zemědělské půdě mimo určené
trasy.
Kvalita půdy a její produkční schopnosti pozemků ležící mimo plochy využívané při výstavbě komunikace nebude
záměrem ovlivněna.
Půda v bezprostředním okolí komunikace (ochranné pásmo) bude zatěžována látkami, které jsou produktem
spalování pohonných hmot, látkami používanými k chemickému posypu a látkami, které jsou přepravovány a mohou
se dostat do půdy následkem havárie. Tento charakter znečištění představuje obecný vliv všech silničních
komunikací na okolní půdu ve svém blízkém okolí a není tedy jen specifikem posuzovaného záměru. V důsledku
jeho výstavby a provozu tedy nevzniká žádný dodatečný negativní vliv.
Vliv na PUPFL
Vliv na PUPFL je dán zejména rozsahem záboru a snahou o jeho minimalizaci. Rozsah záboru vychází z rozsahu
a řešení stavby. Trasa D3 v území se pokud možno záborům PUPFL vyhýbá, k největšímu záboru dojde v prostoru
výstavby MÚK Kaplice. Projekční řešení MÚK je provedeno s ohledem na minimalizaci potřebné plochy, tedy i
záboru (zde PUPFL).
Při tvorbě podkladů pro trvalý záboru se přihlíželo k situování záboru do skutečného terénu a k provedeným
komplexním pozemkovým úpravám, které byly provedeny v celé trase projektované komunikace. Jako dočasný
zábor jsou plochy pro deponie půd vhodných pro zpětné ohumusování svahů silničního tělesa a rekultivovaných
ploch. V rámci realizace záměru se předpokládá zábor PUPFL trvalý 73 247 m2 i dočasný na 1 rok o ploše 972 m2
a dočasný do 1 roku o ploše 10 143 m2.
Výstavba
Pro výstavbu (pohyb techniky, vlastní stavební práce) budou využity plochy trvalého záboru, pro zařízení staveniště
budou přednostně využity ostatní funkční plochy, zemědělská půda bude pro dočasný zábor využívána pouze v
nezbytně nutné míře.
Ve stadiu výstavby dále vzniká potenciální možnost znečištění půd, které může být způsobeno jednak přemístěním
kontaminovaných zemin (pokud budou transportovány zeminy z jiných lokalit) resp. únikem rizikových látek z
používaných mechanismů. Znečištění půdy přemístěním kontaminovaných zemin je v tomto případě nerelevantní
(ornice bude přebytek), riziko znečištění místních půd při výstavbě bude minimalizováno využívání stavebních strojů
v dobrém technickém stavu, zajištění bezpečného čerpání pohonných hmot atd.
V případě havárie s následným únikem rizikových látek do půd bude provedeno odtěžení kontaminovaných zemin,
jejich dekontaminace nebo uložení na skládku, kde je ukládání takto znečištěných zemin povoleno. Závažnější
riziko kontaminace zemin v průběhu výstavby proto nevzniká.
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D.I.6 Vlivy na přírodní zdroje
Z hlediska vlivů na horninové prostředí lze konstatovat, že trasa záměru neprochází žádnou geologicky významnou
oblastí. Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Nebudou poškozeny evidované
geologické ani paleontologické památky.
Nároky na výkopové práce nejsou vzhledem k rozměru stavby velké, předpokládá se realizace zářezů pro trasu
komunikace a případně pro mimoúrovňové křížení s místními komunikacemi, základy mostů budou řešeny
převážně vrtanými pilotami. Stavbou bude zasažena převážně povrchová vrstva horninového podloží (kvartérní
pokryv), či zvětralé podloží. Odtěžená vrstva bude v maximální míře využita při tvorbě náspů a aktivní zóny tělesa
komunikace. Celkový objem vytěžených zemin bude cca 925 000 m3, z toho 805 000 m3 (cca 87 %) bude po
vylepšení vlastností využito. Zbylých 120 000 m3 výkopových zemin nelze díky kvalitě využít.
Vzhledem k charakteru stavby není nutné uvažovat s její ochranou proti pronikání radonu z podloží.

D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
Biologická rozmanitost je definována jako variabilita všech žijících organismů včetně suchozemských, mořských a
jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů,
mezi druhy a ekosystémy. V souladu s metodickým pokynem MŽP ze dne 20. 10. 2017 je v případě posuzovaného
záměru:
-

vyhodnocen vliv na zachování diverzity druhů s důrazem na druhy v zájmu společenství,
vyhodnocen vliv na zachování diverzity stanovišť s důrazem na stanoviště v zájmu společenství,
vyhodnocen vliv na zachování reprodukční kapacity ekosystémů,
vyhodnocen vliv na zachování vnitřních funkčních vazeb ekosystémů,
vyhodnocen vliv na rozmanitost předmětů ochrany zvláště chráněných území,
vyhodnocen vliv na šíření nepůvodních invazních druhů,
stanoven opatření pro podporu druhů klíčových pro zachování biologické rozmanitosti,
stanoven opatření k bránění introdukci a zdomácnění nových nepůvodních invazních druhů,
stanoven environmentální limit záměru pro zachování biologické rozmanitosti.

Vyhodnocením vlivu záměru na kritéria stavu biologické rozmanitosti bylo zjištěno, že diverzita druhů a stanovišť,
případně rozmanitost předmětů ochrany zvláště chráněných území nebude ovlivněna. Podmínečně negativně se
může projevit reprodukční kapacita ekosystémů (křížení přirozených biokoridorů jako jsou lesní celky, údolní nivy a
vodní toky s dálnicí přináší omezení v transportu látek, jedinců a informací) a funkční vazba ekosystémů
(fragmentace biotopů).
Vlivy na flóru, faunu, přírodní stanoviště a biologickou rozmanitost jsou podrobně popsány v biologickém hodnocení
(Příloha 11 této dokumentace), na který v podrobnostech odkazujeme. V následujícím textu je provedeno shrnutí
výsledků.
D.I.7.1

Vlivy na faunu, flóru a přírodní stanoviště

Vlivy na přírodní stanoviště
Biotopy vyskytující se v trase záměru vykazují značné antropické zatížení. Z biotopů vymezených botanickým
průzkumem mohou být záměrem potenciálně ovlivněny biotopy lesní, a to olšiny podél vodních toků (L2.2),
ojediněle pak suťové lesy (L4) a doubravy (L7.3). Z ostatních biotopů pak pcháčové louky (T1.5), více či méně
ruderalizované. Ve všech případech nelze očekávat významnou změnu jejich druhové diverzity, vlivem záměru
nedojde k omezení biologické rozmanitosti dotčeného území.
Vlivy na flóru
V rámci botanického průzkumu bylo popsáno 151 druhů cévnatých rostlin, přičemž nebyl zjištěn výskyt žádného ze
zvláště chráněných druhů rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
Prvotním floristickým průzkumem v roce 2001 byl zjištěn jediný zvláště chráněný druh cévnaté rostliny, vrba
rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia). Nález byl situován na mez mezi poli u Malého záhorkovického rybníka.
Lokalizace je pouze popisem, mapový zákres chybí. Podle popisu leží lokalita mimo trasu budoucí dálnice. Výskyt
druhu nebyl ověřen ani při aktualizačním průzkumu ani při vlastní rekognoskaci terénu, není tedy tento druh nadále
považován za dotčený.
Zásah do území z hlediska charakteru a kvality dotčených biotopů a druhového spektra, kde zcela převažují
vegetační formace antropogenního charakteru, s výrazným vnosem neofytů a ruderálních zástupců, je možno
hodnotit jako málo významný a záměr při zohlednění doporučení a podmínek (viz kapitola D.IV. této dokumentace)
z floristického hlediska jako akceptovatelný.
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V průběhu aktualizace dendrologického průzkumu byl zaznamenán výskyt vzrostlého zástupce dubu letního
(Quercus robur), který byl inventarizován jako strom s číslem 130 (viz Obr. 15). Tento dub roste při okraji současné
polní cesty (cca km 154,4) a dostává se okrajově do kolize s její plánovanou přeložkou. Doporučuje se mírným
posunutím přeložky polní cesty tento hodnotný exemplář zachovat.
Návrh na přehodnocení rozsahu kácení v tomto prostoru je součástí návrhu opatření prezentovaných v kapitole
D.IV. této dokumentace.

Obr. 15 Dub letní (Quercus robur) s inventarizačním číslem 130

Vlivy na faunu
V dotčeném území a v jeho nejbližším okolí bylo zjištěno celkem 29 zvláště chráněných druhů živočichů,
chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění, resp. vyhláškou č. 395/1992 Sb., v platném znění. Z toho
1 druh v kategorii kriticky ohrožených (§1), 14 druhů v kategorii silně ohrožených (§2) a 14 druhů v kategorii
ohrožených (§3). Z hmyzu se jedná o 1 taxon (může zahrnovat více druhů), dále o 7 druhů obojživelníků, 3 druhy
plazů, 14 druhů ptáků a 4 druhy savců.
V kategorii kriticky ohrožené to je:
-

volavka bílá (Egretta alba)

V kategorii silně ohrožené to jsou:
-

čolek velký (Triturus cristatus)
čolek obecný (Triturus vulgaris)
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
kuňka obecná (Bombina bombina)
rosnička zelená (Hyla arborea)
skokan štíhlý (Rana dalmatina)
skokan zelený (Rana kl. esculenta)
ještěrka obecná (Lacerta agilis)
jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
ledňáček říční (Alcedo atthis)
žluva hajní (Oriolus oriolus)
los (Alces alces)
rys ostrovid (Lynx lynx)
vydra říční (Lutra lutra)
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V kategorii ohrožené to jsou:
-

čmelák (Bombus sp.)
ropucha obecná (Bufo bufo)
slepýš křehký (Anguis fragilis)
užovka obojková (Natrix natrix)
čáp bílý (Ciconia ciconia)
kopřivka obecná (Anas strepera)
koroptev polní (Perdix perdix)
krkavec velký (Corvus corax)
lejsek šedý (Muscicapa striata)
moták pochop (Circus aeruginosus)
rorýs obecný (Apus apus)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
veverka obecná (Sciurus vulgaris)

Při hodnocení byly zvažovány takové přímé a nepřímé vlivy záměru, které svojí podstatou mohou ovlivnit
kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jednotlivých zvláště chráněných nebo ohrožených druhů. Jako možné vlivy
záměru byly identifikovány následující:
1) Přímý zábor biotopu (zábor potravního biotopu, narušení úkrytů, líhnišť a hnízdišť). Tento vliv zahrnuje
přímý zábor biotopu druhu při výstavbě záměru. Zahrnuje také nepřímé ovlivnění biotopu druhu v podobě
záboru potravního biotopu.
2) Ovlivnění kvalitativních charakteristik biotopu. Kvalitativní charakteristiky biotopu v tomto případě zahrnují
narušení vegetačního pokryvu pojezdy stavebních strojů a mechanizace vyřezávání dřevin a kácení.
3) Rušení. Rušení přináší zejména období výstavby a kácení dřevin. Projevuje se přímo v zájmovém území a
také v jeho těsné blízkosti
4) Náhodné usmrcení jednotlivých exemplářů při výstavbě a kácení dřevin. Při výstavbě budou jednotlivé
exempláře živočichů přímo ohroženy. U ptáků se jedná zejména o případné kácení a vyřezávání dřevin v
době hnízdění, u zemních hnízdičů je jisté riziko i při pojezdech techniky.
5) Střety s vozidly.
6) Omezení migrační prostupnosti území.
Jediný kriticky ohrožený druh, a to volavka bílá (Egretta alba), do území zaletuje pouze za potravou, nebude tedy
záměrem ovlivněna.
Silně ohrožené druhy, u kterých je možno potenciální vlivy hodnotit v intencích prezentovaných vlivů (4), (5) a (6),
jsou čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Triturus vulgaris) a rosnička zelená (Hyla arborea). Tyto druhy
se v území nevyskytují hojně, vliv záměru na populace bude tedy minimální. V případě kuňky žlutobřiché (Bombina
variegata), kuňky obecné (Bombina bombina) a skokana štíhlého (Rana dalmatina) nelze (mimo výše uvedené
vlivy) vyloučit i přímý zábor biotopu (1), a to z důvodů možné snahy osídlovat kaluže přímo na stavbě. Vliv záměru
na populace však bude malý, spíše se zvýší riziko náhodného usmrcení jedinců (4) a střetů s vozidly (5). Stejně
jako u předchozích druhů obojživelníků je třeba pro tyto druhy zajistit migrační prostupnost v území. Minimální
ovlivnění je z důvodů omezení migrační prostupnosti území (6) rovněž předpokládáno v případě skokana zeleného
(Rana kl. aesculenta). Ještěrka obecná (Lacerta agilis) je pohyblivým druhem, který by neměl být záměrem dotčen,
lokálně nelze však vyloučit zábor biotopu (1).
Možné střety s vozidly (5) a omezení migrační prostupnosti (6) je dále předpokládán u losa (Alces alces), rysa
ostrovida (Lynx lynx) a vydry říční (Lutra lutra). Ve všech případech je třeba zajistit trvalou průchodnost územím
realizací vhodných migračních objektů. Záměr se zachováním trvalé průchodnosti území počítá, vybrané mostní
objekty nad biokoridory mají dostatečné parametry.
V případě zjištěných silně ohrožených druhů ptáků - jestřáb lesní (Accipiter gentilis), ledňáček říční (Alcedo atthis)
a žluva hajní (Oriolus oriolus) nebyla zjištěna přímá vazba na území dotčené výstavbou, do území zaletují pouze
za potravou.
U ohrožených druhů byl mírně negativní vliv identifikován u čmeláka (Bombus sp.), ropuchy obecné (Bufo bufo),
slepýše křehkého (Anguis fragilis) a užovky obojkové (Natrix natrix). Čmeláci se vyskytují pravděpodobně v celé
trase záměru ve vhodných biotopech (ekotony, lesy, meze). Před zahájením terénních prací se doporučuje průzkum
těchto biotopů s cílem vyhledat hnízda čmeláků a provést případně záchranný transfer. Vliv spočívá v možném
záboru biotopu (1) a rizicích náhodného usmrcení (4). Stejně tak ropucha obecná, užovka obojková a slepýš křehký,
vyskytující se v celé trase záměru, kde vyjma (1) a (4) nelze vyloučit i střety s vozidly (5) a omezení migrace (6).
Zástupci ptáků, jmenovitě koroptev polní (Perdix perdix) a moták pochop (Circus aeruginosus) mohou být rušeny
(3) v průběhu hnízdění. Moták pochop hnízdí (1 - 2 hnízdní páry) v blízkosti trasy záměru (Záhorkovické rybníky,
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rybník Šindelář). Hnízdění koroptve byla zjištěno v roce 2001 v severní polovině trasy na více místech (1), aktuální
průzkumy však výskyt nepotvrdily, přesto výskyt nelze vyloučit. V případě ťuhýka obecného (Lanius collurio) nelze
vyloučit možné ovlivnění několika párů. Zde je zřejmá vazba na křoviny, nálety a lesní pláště, vliv (1) (3) lze
minimalizovat realizací kácení v mimohnízdním období.
Souhrnně lze uvést, že v případě obojživelníků mohou být stavbou záměru zasaženy místní populace, zejména v
oblastech s vodními plochami a toky. Vodní plochy obojživelníci vyhledávají za účelem rozmnožování a podél
vodotečí často migrují do zimních úkrytů nebo kolonizují nová místa. Zástupci plazů byly v prostoru záměru
zaznamenáni v počtu několika jedinců. Jejich výskyt lze předpokládat i na dalších lokalitách na trase záměru,
zejména na vlhčích stanovištích, loukách, či lesích. Během stavby může dojít k přímému usmrcení jedinců a k
dočasnému zásahu do biotopu. Vliv lze nicméně považovat za málo významný. Populace běžných i zvláště
chráněných druhů ptáků nebudou stavbou významně ohroženy. Během realizace dojde k odstranění keřů a stromů,
které představují úkryty a hnízdní prostředí většiny zaznamenaných druhů ptáků (zejména v lesních biotopech a
ekotonech). Odstraňování dřevin musí být provedeno mimo hnízdní období, aby nedošlo k likvidaci hnízd. Vliv bude
mít také zvýšené rušení během stavby. Tento vliv bude časově omezený a lze jej považovat za zanedbatelný.
Mortalitu a vliv rušení v souvislosti s provozem lze snížit vhodnými vegetačními úpravami (výsadby realizované v
okolí záměru). Savci vyskytující se v zájmové oblasti obývají převážně lesní biotopy. Zejména mezi jednotlivými
lesními celky probíhá jejich migrace. Během stavby mohou být ovlivněni zvýšeným rušením a zásahem do biotopu.
Celkově však budou vlivy na tyto druhy malé. Hlavním negativním vlivem záměru je přímá mortalita savců na
komunikacích, zejména v místech křížení s vodními toky (např. vydra) a v oblastech lesních porostů. Zvláštní
pozornost by se měla věnovat možné migraci velkých savců (rys, jelen, los), kteří se mohou v blízkosti záměru
pohybovat i do budoucna. Záměr je v migraci ovlivní i přes provedená opatření ve prospěch migrační prostupnosti.
Z důvodu minimalizace vlivu záměru na zvláště chráněné druhy živočichů jsou navržena adekvátní zmírňující
opatření a podmínky prezentovaná souhrnně v kapitole D.IV. této dokumentace.
Navazující hodnocení migrační prostupnosti záměru posuzovalo celkem 13 mostních (migračních) objektů. Z těchto
13 objektů je 5 vhodných pro migraci velkých savců, 6 z nich pak pro střední a malé savce. Tři z migračních objektů
jsou vhodné pro malé savce vázané na vodní toky.
Hodnocení bylo prováděno dle následující stupnice:
1 - ideální pro migraci
2 - dostatečné pro zajištění migrace
3 - střední hodnota
4 - krajní hodnota
5 - hranice funkčnosti
Pro druhy kategorie A jsou průchozí 5 migrační objekty. Klíčové pro tuto kategorii je mostní objekt v km 154,35 (SO
204), mostní objekt v km 157,11 (SO 208) a mostní objekt v km 159,437 (SO 211). Pro druhy kategorie B a C a D
je dobře průchozích 6 migračních objektů. Pro subkategorii C2 jsou důležité 3 migrační objekty, a to mostní objekt
v km 154,35 (SO 204), mostní objekt v km 154,64 (SO 205) a mostní objekt v km 159,437 (SO 211). Pro druhy
kategorie E jsou potenciálně omezeně využitelné 3 migrační objekty, tato kategorie živočichů se ale v místě nejspíše
vůbec nevyskytuje.
Vzhledem k četnosti a parametrům objektů využitelných pro migraci bylo konstatováno, že zájmové území zůstane
i po realizaci záměru prostupné pro všechny kategorie živočichů. Předmětná komunikace nebude představovat
nepřekonatelnou bariéru v hodnocené lokalitě. Pro optimalizaci funkce navržených podchodů je však nutné v
dalších fázích projektové přípravy zohlednit v technickém řešení požadavky na zajištění funkčnosti těchto objektů
Konkrétní opatření a doporučení jsou prezentována v kapitole D.IV. této dokumentace.
Vliv na územní systém ekologické stability
Za negativní vliv záměru se považuje přímý zábor plochy nebo narušení funkčního prvku ÚSES. Záměr prochází
několik lokálních biokoridorů a biocenter a zasahuje do ochranného pásma nadregionálního biokoridoru. V případě
čtyř LBK a LBC bude narušení prvků ÚSES trvalé v šíři budoucí D3, jeden biokoridor (v km 159) bude přerušen
dálničním nájezdem. Šířka dálnice přesahuje limitní hodnoty pro maximální přijatelné přerušení prvků ÚSES, limitní
hodnota je v lesích 15 m a v kombinovaných biotopech 80-100 m. Je proto třeba zohlednit převedení prvků ÚSES
mezi oběma stranami dálnice alespoň formou dostatečných migračních objektů.
Všechny další územní střety záměru s lokálními, regionálními a nadregionálními prvky ÚSES jsou řešeny
podmínkami a zmírňujícími opatřeními na detailnějších úrovních, v rámci ochrany VKP, přírodních stanovišť a
druhů. V souhrnu tato opatření prezentuje kapitola D.IV. této dokumentace.
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Vliv na významné krajinné prvky, památné stromy
Jako možné negativní vlivy záměru na významné krajinné prvky (VKP) je hodnoceno:
-

narušení ekologicko-stabilizační funkce VKP záborem při výstavbě záměru,
trvalé odlesnění v trase dálnice,
zvýšení rizika šíření nežádoucích invazních druhů rostlin v důsledku narušení půdního povrchu při
stavebních pracích.

Dočasný negativní vliv se projeví zejména v údolních nivách a při přechodech přes vodní toky, kdy bude narušena
jejich hydromorfologie a břehové porosty. Zároveň jsou tato stanoviště náchylná k šíření invazních druhů. Trvalou
fragmentací lesů bude existence odlesněného pruhu v šíři budoucí D3. Tomuto vlivu se není možné vyhnout, byl
zmírněn již při výběru trasy záměru, kdy byly pokud možno respektovány rozsáhlejší lesní celky.
Opatření na zmírnění opatření, tak aby nedošlo k trvalému oslabení nebo ohrožení stabilizační funkce niv a vodních
toků a lesů, jsou prezentována v kapitole D.IV. této dokumentace.
Záměrem nejsou dotčeny žádné vyhlášené památné stromy.
Vliv na zvláště chráněná území
Vliv na zvláště chráněná území je v důsledku jejich absence v území vyloučen.
Vlivy na lokality Natura 2000
Lokality Natura 2000 nebudou realizací záměru negativně ovlivněny. Významně negativní vliv na lokality soustavy
Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu Jihočeského kraje vyloučen (viz Příloha 3 této dokumentace).
Vlivy na přírodní parky
Vliv na přírodní parky je vyloučen.
Vlivy v průběhu výstavby
V době realizace stavby bude okolní fauna a flóra ovlivňována vlivy stavebních prací (zábor území, kácení, pojezdy,
hluk). Umístění a načasování prací umožní tyto vlivy omezit. Uvedené faktory ovšem nebudou dosahovat hodnot,
které by mohly vést k poškození populací rostlin a živočichů v území a po ukončení výstavby se stav území
postupně navrátí do výše popsaného stavu, tedy s posílenou biodiverzitou.

D.I.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Hodnocení vlivů na krajinný ráz je zpracováno jako samostatná Příloha 14, na kterou v podrobnostech odkazujeme.
Zde uvádíme pouze shrnutí závěrů.
Realizace úseku 0311 dálnice D3 představuje v celkovém souhrnu vlivů středně silný zásah do stávajícího
krajinného rázu hodnoceného území. Stavba však v rámci dotčeného krajinného prostoru (DoKP) nepůsobí
konstantně, svým vizuálním působením bude v rámci některých jeho částí ovlivňovat krajinný ráz různou intenzitou,
někde relativně méně a jinde zase více, zejména ve vztahu ke struktuře drobných venkovských sídel a prostorového
uspořádání krajiny, zejména v okolí Markvartic a Zubčické Lhoty.
Stavba výrazně ovlivní krajinný ráz v rámci vnitřního prostoru vyvýšených odlesněných plošin Kaplické brázdy,
významněji však nenaruší charakteristické průhledy na okolní vrchoviny a jejich horizonty, představující v rámci
hodnoceného území jednu ze stěžejních hodnot zdejší krajiny (Blanský les s Kletí, Rožmberská vrchovina,
Soběnovská vrchovina). Stavba se nebude prakticky vůbec vizuálně projevovat v dálkových pohledech z širokého
okolí, s ohledem na geomorfologii ale i krytí lesními celky po obvodu DoKP.
Z pohledu vlivů na krajinu a krajinný ráz byl záměr vyhodnocen v intencích tzv. zákonných kritérií vycházejících z
§12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, kde se uvádí: "Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a
historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s
ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonické měřítko a vztahy v krajině". Pro vyhodnocení významnosti vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz
a únosnosti takového zásahu je třeba posoudit, zda-li je stavba navržena s ohledem na výše citovaná zákonná
kritéria.
Míra předpokládaného vlivu navrhovaného záměru: žádný zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah,
velmi silný (stírající) zásah. Vyhodnocení je provedeno v následující tabulce Tab. 20.
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Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu
Zákonná kritéria dle §12

Míra vlivu
1. DoKP Svince

2. DoKP Netřebice

souhrn

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky

středně silný

středně silný

středně silný

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky

středně silný

středně silný

středně silný

Vliv na ZCHÚ

žádný

žádný

žádný

Vliv na VKP

slabý

středně silný

středně silný

Vliv na kulturní dominanty

žádný

žádný

žádný

Vliv na estetické hodnoty

středně silný

středně silný
místy až silný

středně silný

Vliv na harmonické měřítko a vztahy v krajině

středně silný

středně silný
místy až silný

středně silný

Ze souhrnného vyhodnocení vyplývá, že realizace záměru krajinný ráz ovlivní, převážně na úrovni středně silného
zásahu zejména z hlediska vlivů na estetické hodnoty a harmonické měřítko a vztahy v krajině, VKP a kulturní
charakteristiky krajinného rázu.
Významným faktorem z pohledu výsledného působení stavby v území, bude její zapojení do krajiny formou
vegetačních úprav, tj. výsadeb dřevin. Této problematice musí být v dalších fázích územního řízení věnována
značná pozornost. Výsadby by měly být koncipovány při respektování bezpečnostních norem a jiných předpisů pro
dopravní stavby tak, aby vytvářely vizuálně co nejpřirozenější působící porosty. Výsadby by tedy měly být navrženy
jako víceméně nepravidelné skupiny různé délky a velikosti, s užitím více druhů dřevin různého habitu a vzrůstnosti,
autochtonního původu, typické pro zdejší biogeografickou oblast. Nejsou doporučeny zahradní kultivary či
nepůvodní druhy dřevin. Výsadby alejí jsou pak vhodné podél přeložek silnic, místních obslužných komunikací a
jejich náspů.
Vlivy v průběhu výstavby
Nejvýraznější vizuální vlivy lze očekávat v období zemních prací, kdy budou prováděny terénní práce (výkopy), na
něž jsou vázány dočasné deponie zemin. Jedná se však o vliv akceptovatelný, navíc časově omezený.
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.I.9 Vlivy hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických
aspektů
V souvislosti se stavbou záměru bude potřeba provést přeložky několika komunikací, inženýrských sítí. S trasou
záměru není v konfliktu žádný zděný objekt. Zásah do hmotného majetku je minimální, rekonstruované části
překládaných sítí a komunikací získají obdobnou, či vyšší hodnotu. Záměr má jen minimální vliv na hmotný majetek.
Z důvodu neexistence žádných stavebních objektů, ani drobné solitérní architektury, kulturních památek apod.
v trase záměru nemá záměr na tyto žádný vliv.
V území trasy záměru nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů,
pravděpodobnost nálezu je nízká, nelze jej vyloučit (např. relikty staveb, či kolejiště vázaných na koněspřežnou
dráhu, která územím, procházela). Případný nález bude oznámen odborné instituci a provedený záchranný
archeologický průzkum pak přinese nové informace o území a historickém vývoji oblasti.

D.II

Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí
při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a
předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích

Obecně lze shrnout, že záměr, tak jak je navržen, nemůže při dodržování platné legislativy při výstavbě a provozu
způsobovat významná rizika pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí.
Provoz
Posuzovaný záměr nespadá do skupiny A ani B dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve
znění pozdějších předpisů.
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Rizikem závažné dopravní havárie může být poškození nákladního prostoru vozidla převážejícího nebezpečné a
chemické látky, avšak při dodržování pravidel bezpečného převozu nebezpečných a chemických látek je riziko
havárií spojených s únikem nebezpečných látek nízké. Přesto nelze vyloučit riziko havárie, při které by mohlo dojít
k mimořádnému závažnému zhoršení nebo mimořádnému závažnému ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod. Toto riziko je minimalizováno stálým monitorováním provozu dálnice (systém SOS – DIS hlásek),
což umožňuje v případě havárie rychlou reakční dobou složek integrovaného záchranného systému. V případě
nehody nebo havárie je potřebnými prostředky k zachycení uniklých látek z plochy vozovky ještě před vniknutím do
kanalizace nebo k odstranění kontaminované půdy vybaven Hasičský záchranný sbor, který příslušný úsek dálnice
obsluhuje z Kaplice. Případný únik nebezpečných látek tak může být v relativně krátké době omezen, zastaven a
sanován.
Současně je odvodnění dálnice řešeno tak, že veškeré kapaliny uvolněné na zpevněné plochy tělesa dálnice jsou
zachyceny a odvedeny kanalizačním systémem do dešťových usazovacích nádrží, následně retenčních jímek a
případně do odlučovačů ropných látek umístěných před výtokem srážkových vod do recipientů. V těchto zařízeních
budou závadné látky zachyceny a mohou být zneškodněny.
Další nehody mohou být doprovázeny požárem vozidel projíždějících po dálnici. I toto riziko je minimalizováno
stálým monitorováním provozu dálnice a rychlou reakční dobou složek integrovaného záchranného systému.
Riziko úniku závadných látek do vod povrchových při údržbě odlučovačů ropných látek je minimalizováno poučením
a proškolením pracovníků údržby o provozování těchto zařízení.
Ve všech případech je celkové riziko havárie s významnými dopady do životního prostředí i na veřejné zdraví
výrazně nižší, než v případě nerealizace záměru. Převážná část dopravy, která bude vedena po D3, je dnes vedena
na méně zabezpečené I/3. Při provozu na stávající I/3 je riziko dopravní nehody vyšší, než na budoucí komunikaci
vyšší třídy, se stoupajícím rizikem dopravní nehody stoupá i riziko havarijních úniků, požáru atd.
Souhrnně lze konstatovat, že činností Střediska správy a údržby silnic v Kaplici a Integrovaného záchranného
systému a instalací dálničního informačního systému včetně kamerového dohledu a meteorologických stanic je
zajištěna havarijní připravenost. Součástí preventivních opatření je výstavba dešťových usazovacích nádrží a
odlučovačů ropných látek na kanalizaci před její vyústěním do vod povrchových.
Dalším významným faktorem je skutečnost, že kanalizace z D3 bude zaústěna do recipientů, které odvádí
povrchové vody do povodí Vltavy (západně od trasy D3). Tato skutečnost je podstatná z hlediska ochranu povodí
řeky Malše s Vodárenskou nádrží Římov, která tak bude plně chráněna před znečištěním závadnými látkami při
možných haváriích na D3.
Dále konstatujeme, že převedení převážné části zejména těžké dopravy z I/3 na D3 bude znamenat významné
snížení rizika ohrožení povodí Malše a Vodárenské nádrže Římov před havarijními úniky nebezpečných látek při
dopravních nehodách. Důvodem je skutečnost, že I/3 je odvodňována do povodí Malše a v případě realizace D3
dojde na této komunikaci k poklesu intenzity dopravy a snížení rizika dopravních nehod.
Výstavba
Za předpokladu, že zhotovitel stavby splní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zajistí staveniště a
stavební mechanismy proti únikům nebezpečných látek, tedy bude dodržovat platnou legislativu, je riziko nehod a
havárií minimální.
V případě zacházení se závadnými látkami je zhotovitel stavby povinen vyhotovit a dodržovat havarijní plán stavby
vypracovaný v souladu s 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, ve znění pozdějších předpisů. Dále se bude řídit povodňovým plánem stavby vypracovaným
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

D.III Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska
jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se
zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
Z předchozích kapitol a podrobných posouzení uvedených v přílohách dokumentace vyplývá, že hodnocený záměr
se může projevit různou měrou téměř ve všech složkách životního prostředí. Vlivy záměru byly detekovány pozitivní
i negativní.
Největší negativní vlivy záměru jsou spojeny s realizací a provozem nové komunikace na její okolí. Díky vedení
navržené trasy D3 mimo zastavěné území a projekčnímu řešení záměru jsou tyto negativní vlivy minimalizovány
na akceptovatelnou úroveň.
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Nejvýznamnějším pozitivním vlivem záměru je odvedení silniční dopravy ze stávající komunikace I/3, která prochází
centry přilehlých obcí. Celkové výrazné snížení intenzit dopravy v těchto obcích (o cca 80 % celkem, snížení intenzit
nákladních aut přes 90 %) se výrazně projeví poklesem hlukové a imisní zátěže obyvatelstva.
Pokles dopravy se pak musí významně projevit i na bezpečnosti provozu jak na silnici, bezpečnosti chodců a
cyklistů. Lze očekávat snížení nehodovosti, snížení rizika úniku nebezpečných látek, omezení negativních vlivů na
objekty stojící podél komunikace (prach, vibrace apod.). Snížení intenzity provozu na I/3 umožní se může projevit i
při řešení změn územního plánu obcí v okolí I/3, která již nebude téměř nepřekonatelnou bariérou, snížení hlučnosti
a imisního působení může umožnit další rozvoj sídel.
Z hlediska vlivu na vody je podstatná možnost ovlivnění vodních útvarů splachy z komunikace. Technické řešení
zajišťuje svedení veškerých srážkových vod z povrchu komunikace kanalizací na zařízení zachycující plovoucí a
usaditelné látky (DUN), na výtoku do recipientu bude instalován ORL. Srážkové vody jsou z plochy záměru svedeny
do povodí 1-06-01-1900, tedy do povodí Jíleckého potoka, který ústí do Vltavy. Srážkové vody nejsou odváděny do
povodí Malše, tedy nemůže dojít k jakémukoli ovlivnění vodní nádrže Římov. Dále konstatujeme, že převedení
převážné části zejména těžké dopravy z I/3 na D3 bude znamenat významné snížení rizika ohrožení povodí Malše
a vodárenské nádrže Římov před možnými havarijními úniky nebezpečných látek při dopravních nehodách.
Důvodem je skutečnost, že I/3 je odvodňována do povodí Malše a po zprovoznění D3 dojde na komunikaci I/3
k poklesu intenzity dopravy a tím i snížení rizika dopravních nehod.
Z hlediska vlivu na biotu byly identifikovány lokální vlivy. Na základě průzkumů fauny a flóry a ekosystémů a studiu
řešení projektu lze konstatovat, že projektové řešení obsahuje opatření, která zajišťují minimalizaci negativních
vlivů na akceptovatelnou úroveň. Zajištění optimálního přístupu i v průběhu výstavby bude zajištěno biologickým
dozorem, jehož účast při výstavbě je požadovány v návrhu opatření. Vliv na vodní ekosystémy, které jsou součástí
VKP a ÚSES je popsán dříve. Zvláště chráněná území nebudou, stejně jako území Natura 2000 stavbou dotčena
Vzhledem k četnosti a parametrům objektů využitelných pro migraci bylo konstatováno, že zájmové území zůstane
i po realizaci záměru prostupné pro všechny kategorie živočichů. Předmětná komunikace nebude představovat
nepřekonatelnou bariéru v hodnocené lokalitě. Pro optimalizaci funkce navržených podchodů je však nutné v
dalších fázích projektové přípravy zohlednit v technickém řešení požadavky na zajištění funkčnosti těchto objektů
Konkrétní opatření a doporučení jsou prezentována v kapitole D.IV. této dokumentace.
Zábor ZPF a PUPFL je díky rozměru stavby významný (cca 530 000 m2 ZPF a cca 85 000 m2 PUPFL), ale
dlouhodobě předpokládaný. Skrytá ornice i lesní hrabanka bude využita na stavbě, u přebytků se předpokládá
využití k vylepšení půd místních hospodářů v okolí stavby.
V rámci záměru dojde k významnému objemu terénních úprav (zářezy, násypu). Předpokládá se maximální využití
vytěžené zeminy v rámci stavby.
Záměr je realizován v území s možným archeologickým nálezem. Při dodržení platné legislativy ČR (provedení
archeologického průzkumu v území), nedojde k vlivu na archeologické památky v území.
V ostatních oblastech je lokální vliv záměru zanedbatelný. Záměr je tedy z hlediska rozsahu vlivů akceptovatelný.
Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru
možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na
životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi
výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na
mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat případně
kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného dodržování platných
zákonných předpisů, norem a schválených provozních nebo havarijních řádů.
Níže jsou uvedena opatření pro minimalizaci možných účinků záměru na okolí, a to jak při výstavbě, tak provozu
záměru. S ohledem na požadavky metodického sdělení MŽP ze dne 6. 3. 2015, Č.j.: 18130/ENV/15, jsou níže
uvedená konkrétní řešení součástí projektu záměru, která jsou uvedena zejména v kapitole B.I.6. „Popis
technického a technologického řešení záměru“. Tato jsou doplněna o upřesnění, která vyplynula ze studia záměru
a jeho vlivů na životní prostředí.
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Projekční řešení
► V projektu mostů SO204 u Markvartic a mostu SO211 u samoty Osovský doporučujeme předpokládat realizaci,

či přímo realizovat plné zábradlí na západní straně mostních objektů (směrem k nejbližším objektům). I když zde
nebude docházet dle výpočtů hlukové studie k nadlimitnímu hlukovému působení záměru, je zde změna stavu
hluku významná a plné zábradlí může tuto negativní změnu snížit a současně snížit vizuální ovlivnění objektů
dopravou. Dále se doporučuje toto zábradlí protáhnou i na navazující násep.
► Celá trasa bude podle výstupů z migrační studie opatřena vhodnými migračními objekty pro všechny v území

identifikované kategorie živočichů, migrační objekty budou vhodně začleněny do krajiny pomocí terénních a
vegetačních úprav a opatřeny návodným oplocením či barierami.
► Budou-li součástí záměru protihlukové zdi (třeba i zbudované dodatečně), je nezbytné je zabezpečit před nárazy

ptáků. Měly by být zbudovány z neprůhledných materiálů, v případě použití průhledných stěn je třeba zabezpečit,
aby byly dostatečně viditelné (použití svislých pruhů barevně kontrastujících s okolím, vzájemný max. 10 cm,
šířka min. 2 cm).
► Doporučuje se provést adekvátní náhradní výsadbu za pokácenou nelesní zeleň. Náhradní výsadba může být

situována podél tělesa dálnice i přímo na něj jako zeleň krycí a návodná k migračním objektům. Druhové složení
by mělo odrážet místní vegetaci, neměly by být vysazovány alochtonní (v území nepůvodní) druhy a kultivary.
► Jako zmírňující opatření pro obojživelníky se navrhuje vybudovat v blízkosti trasy na více místech dostatečné

množství drobných tůněk (cca 2-3 m průměr, nepravidelný tvar, hloubka cca 0,8-1,2 m) jako náhradní biotop.
Vhodné by bylo hledat umístění v prostorech kolem km 153,1; 154, 5; 155,5; 157,4; 158,8. Ideální je podmáčené
a osluněné místo, do tůně by neměla přijít zasolená voda z dálnice. Množství, lokalizace a přesná podoba
takových objektů bude dohodnuta s orgány ochrany přírody.
► Jako zmírňující opatření pro plazy se navrhuje pro ně zbudovat úkryty a zimoviště. Jedná se např. o hromady

kamení (frakce 10-20 cm) a nebo organického materiálu (dřevo), bez zeminy, provzdušněné. Ideální polohy jsou
osluněná, ale suchá místa např. okolí LBC v km 152; okraje lesa v km 154,7 a 155,3; okraje náspu a remízu v
158,4-158,5. Množství, lokalizace a přesná podoba takových objektů budou dohodnuta s orgány ochrany
přírody.
► Dálnice bude jako preventivní opatření před vnikáním druhů kategorií A, B, C na vozovku oplocena. Oplocení

by mělo být opatřeno malými oky (max. 25 x 50 mm) a zapuštěno dostatečně hluboko do země kvůli možnému
podhrabání. Zásadou pro umístění oplocení je zajištění minimálně dvou metrového pásu bez vzrostlé vegetace
na obou stranách plotu tak, aby byl plot pro živočichy jasně viditelný a rozeznatelný. Prostor mezi oplocením a
vozovkou by měl být bez výsadeb dřevin. Oplocení musí být perfektně navázáno na všechny migrační objekty i
mosty.
► Stavba bude opatřena permanentními barierami proti vnikání obojživelníků plnící návodnou funkci k migračním

objektům významným pro obojživelníky (SO 202, SO 204, SO 205, SO 206, SO 211), a to vždy podél všech čtyř
stran dálničního tělesa. Umístění bariér musí být sladěno s oplocením a musí být navázáno na migrační objekty.
V případě realizace dodatečných migračních objektů (MO) v podobě suchých propustků je nutno zbudovat
bariery i u nich, vždy do vzdálenosti cca 100 m od MO.
► Pro začlenění tělesa dálnice do krajiny bude zpracován projekt vegetačních úprav. Výsadby by tedy měly být

navrženy jako víceméně nepravidelné skupiny různé délky a velikosti, s užitím více druhů dřevin různého habitu
a vzrůstnosti, autochtonního původu, typické pro zdejší biogeografickou oblast. Nejsou doporučeny zahradní
kultivary či nepůvodní druhy dřevin. Výsadby alejí jsou pak vhodné podél přeložek silnic, místních obslužných
komunikací a jejich náspů.
► K výsadbám budou využity stanovištně a regionálně odpovídající dřeviny.

Obecná doporučení pro všechny migrační objekty
► V podmostí a v bezprostředním okolí vstupu do propustku či do podmostí by měl být povrch co nejpřirozenější,

nezpevněný a dostatečně zarostlý bylinnou vegetací. Není vhodný ani štěrk nebo oblázky, ideální je utažený
hlinitopísčitý jíl. Povrch je vhodné pokrýt zeminou a pokud možno zatravnit.
► Podél zdi pod mostkem je vhodné vytvořit pás ze suchých větví a roští, který bude využíván drobnými savci. Do

podmostí je vhodné umístit úkryty (hromady kamení, dřeva) vhodné velikosti.
► Pokud bude nutné v souvislosti s komunikací realizovat úpravy či čištění koryt odvodňovacích příkopů či vodních

toků, doporučuje se je řešit jako mělké, neopevněné, s mírnými svahy, bez stupňů, prahů a překážek. Pokud
bude nutné koryto zpevnit kamennou rovnaninou, pak pouze po břehovou hranu. Je nutné počítat s tím, že je
budou využívat při migracích obojživelníci.
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► Vhodně řešenými vegetačními úpravami zajistit napojení na okolní krajinné struktury. Tato vegetace může

zároveň sloužit jako naváděcí prvek, nesmí zakrývat vstup do podmostí. Nedoporučuje se vysazovat alochtonní
druhy dřevin.
► Polní cesty v migračních objektech (mosty SO 202 a SO 204) a v úseku do 50 m před mostem ponechat vždy

prašné, nezpevněné. Nezpevněný charakter podmostí je pro funkci a úspěšnost migračního objektu zásadní.
► Svahy a příkopy místních komunikací a silnic, které jsou převáděné pod dálnicí, je vhodné v podmostí zatravnit

a udržovat v nich vyšší, max. 1 x ročně kosený porost bylin. Mohou potom lépe přispívat k migraci živočichů
nižších kategorií.
Specifická doporučení pro jednotlivé navržené migrační objekty
► Pro SO 202 Most přes lokální biokoridor v cca km 153,04 otevřít melioraci a prostorově jí oddělit od polní cesty

a navrhnout naváděcí bariéru pro obojživelníky.
► Pro SO 204 Most přes vodoteč a MK v cca km 154,35 pomocí vegetačních úprav (výsadba stromů) odstínit

blízkou zástavbu Markvartic od MO a navrhnout naváděcí bariéru pro obojživelníky.
► Pro SO 205 Most přes vodoteč z rybníka Šindelář v cca km 154,64 navrhnout naváděcí bariéru pro obojživelníky.
► Pro SO 206 Most přes vodoteč a MK v km 155,46 navrhnout naváděcí bariéru pro obojživelníky.
► Pro SO 208 Most přes biokoridor a cestu v km 157,11 navrhnout naváděcí pásy stromové a keřové vegetace k

okolním lesům.
► Pro SO 211 Most přes Žďárský potok v km 159,437 navrhnout naváděcí bariéru pro obojživelníky.

Návrh na doplnění migračních objektů
► Stávající počet navržených a funkčních migračních objektů doplnit třemi suchými propustky, které budou

uzpůsobeny tak, aby byly průchozí pro kategorie C (liška) a D (žába). Umístění se navrhuje v cca km 152,3 152,4; 158,1; 158,8. Dno propustků musí být vytvořeno z přirozeného materiálu (zemina) a propustky musí být
průhledné, doporučuje se opatřit je návodnou vegetací, ta nesmí zakrývat vchody. Vstupy do propustků musí
být bezbariérové.
Výstavba
► Pro eliminaci vlivů na podzemní vody je doporučena pasportizace hydrogeologických objektů v území a

provedení monitoringu podzemní vody před zahájením výstavby, po dobu výstavby a po ukončení.
► V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality

podzemních vod. Proti kontaminaci povrchových a podzemních vod při výstavbě je nutno vybraným zhotovitelem
provést následující opatření: zajistit dobrý technický stav mechanizmů, průběžně provádět preventivní kontroly
mechanizmů proti úniku ropných látek, výstavbu provést co nejrychleji a výkop ponechat otevřený pouze po
nezbytně nutnou dobu, stroje důsledně ponechávat pouze v pracovním pruhu, a to jen po dobu činnosti
mechanizmy odstavovat výhradně na zpevněné plochy, k tomuto účelu zřízené, a při delším odstavení je podložit
záchytnými vanami na ochranu před unikajícími ropnými produkty, ve stavebním pruhu neskladovat ropné
produkty a jiné látky nebezpečné vodám, tam, kde je to technicky možné, používat biologicky rozložitelná
maziva.
► Při výstavbě budou realizovány dočasné retenčně usazovací prostory, do kterých budou svedeny splachové

vody ze stavby. V nádržích bude docházet ke zpomalení odtoku a gravitační sedimentaci unášených pevných
částic.
► Při stavebních pracích nebudou ovlivněny odtokové poměry v dané lokalitě.
► Výstavba úseku bude koordinována s výstavbou sousedících navazujících staveb a to zejména z hlediska

vzájemného využití výkopových materiálů, využití dopravních tras, koordinace stavební činnosti v blízkosti
hlukově chráněných objektů.
► Při ukládání vytěžených materiálů na deponie bude tato zabezpečena proti nadměrné erozi.
► Při skrývání, manipulaci a ukládání skryté zeminy na deponie bude zabezpečeno, aby nedošlo k její kontaminaci.
► Doplňování PHM a údržba strojů bude prováděna mimo vlastní zařízení staveniště ve specializovaných

zařízeních nebo pouze na speciálně vymezených plochách (zajištěných proti úniku provozních kapalin do okolí).
Údržba a opravy stavebních mechanizmů a dopravních prostředků, včetně doplňování pohonných a mazacích
hmot, bude prováděna pouze na zabezpečených místech k tomu určených.
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► Veřejné komunikace v okolí staveniště nebudou poškozeny a dodavatel zajistí jejich čistotu, v případě poškození

opravu.
► Před zahájením jednotlivých etap stavebních prací bude prováděna kontrola technického stavu strojní techniky

a podmínek na staveništi (technický stav hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření).
► V průběhu celé výstavby bude prováděno důsledné čištění a v případě potřeby i oplach aut před výjezdem na

komunikace, případně bude instalován čistící systém. Bude prováděno pravidelné čistění povrchu příjezdových
a odjezdových tras komunikací v blízkosti staveniště (okamžitě po znečištění). V době déle trvajícího sucha
bude zajištěno skrápění staveniště, čištění staveništních ploch a komunikací bude prováděno zásadně za
mokra.
► Budou dodržovány opatření ke snižování prašnosti při výstavbě vhodnou organizací práce, vedoucí k

minimalizaci pojezdů nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště.
► Pojezd vozidel po staveništi bude omezen na rychlost 20 km/hod a bude prováděno pravidelné čištění pojízdné

plochy v době déletrvajícího sucha.
► Celý povrch stavby nebude odkryt najednou, skrývky půdy a zemní práce budou prováděny postupně v závislosti

na postupu výstavby objektů.
► Budou dodržovány zásady správné manipulace s nakladačem, tj. plnění nákladních bude prováděno ve správné

poloze tak, aby nedocházelo k násypu materiálu mimo vozidlo. Při nakládce a vykládce budou minimalizovány
spádové výšky.
► Automobily, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí menší než 4 mm, budou zaplachtovány.
► Budou minimalizováno, nebo zcela vyloučeno volné deponování jemnozrnného materiálu (cement, vápno,

bentonit, písek s frakcí do 4 mm) na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál bude shromažďován v boxech,
jednotlivé materiály budou ohrazeny a bude zamezeno vyfoukání jemných částic do okolí (v prostoru zařízení
staveniště),
► Prašnost v místě staveniště bude monitorována, pokud bude zaznamenána zvýšená prašnost, budou provedeny

adekvátní protiprašná opatření.
► Zejména v době nepříznivých rozptylových podmínek bude omezován souběh stavebních mechanismů s

vysokým výkonem, redukovány volnoběhy nákladních automobilů a dalších strojů mimo silniční techniky na
minimum, motory strojů, které nejsou v pracovním procesu budou vypínány.
► V době déletrvajícího sucha budou odkryté plochy skrápěny (zvlhčovány).
► Při zvýšené rychlosti větru (cca od stupně „silný vítr“ dle Beaufortovy stupnice) budou práce na stavbě omezeny,

nebo alespoň omezeny činnosti s vysokou prašností.
► Pokud se na staveništi vyskytnou jednotlivé emisně významné, avšak prostorově omezené zdroje prašnosti,

budou pokud možno umisťovány co nejdále od zástavby a budou kolem nich osazeny clony z tkaniny.
► Při vrtání pilot nebo kotev bude v případě zvýšené emisi prachu užíváno skrápění nebo odsávání.
► Staveništní komunikace budou pravidelně čištěny, či skrápěny k potlačení prašnosti. Čištění staveništních ploch

a komunikací nebude prováděno za sucha.
► Pro přepravu používat zpevněné staveništní komunikace nebo trasy dočasně zpevnit pomocí betonových panelů

či pryžových bloků, případně štěrku aj.
► Doporučuje se na obvodovém hrazení stavby případně na objektu zařízení staveniště uvést typ, rozsah a doby

trvání stavebních prací – kromě opatření ke snížení emisí je důležitá i informovanost obyvatel v lokalitě, na které
bude výstavba po dobu trvání bezprostředně působit.
► Plochy určené k následným vegetačním úpravám oset a osázet co nejdříve po dokončení prací, aby nová

vegetace bylo co nejrychleji půdokryvná.
► Kvalitou vhodná vytěžená zemina bude využita při výstavbě záměru (násypy, aktivní zóna), případné přebytky

zeminy vhodných vlastností budou přednostně využity v navazujících stavbách (úsek 0310 a 0312).
► Před výstavbou bude na základě průzkumu skryta svrchní vrstva zemin (ornice a podorničí), která bude ukládána

v místě stavby na mezideponie a bude využita na stavbě při konečných úpravách. Případný přebytek ornice
bude přednostně využit v okolí stavby.
► Stavební práce včetně stavební dopravy nebudou prováděny v blízkosti hlukově chráněných objektů v nočním

období (22:00-6:00 hodin) ani v časném ranním a pozdním večerním období (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin).
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► S ohledem na neovlivnění hlukově chráněných objektů při výstavbě budou stavební práce organizovány tak, aby

nedocházelo k souběžnému provozu hlukově významných aktivit, případně bude optimalizováno časové
nasazení v průběhu pracovní doby tak, aby bylo zaručeno plnění hygienických limitů.
► Záměr bude v předstihu oznámen příslušnému Archeologickému ústavu. V případě pozitivního rozhodnutí

daného institutu, bude v území před započetím výstavby proveden archeologický průzkum.
► Kácení dřevin v celé trase (a to i v lesích) musí proběhnout mimo vegetační období (tj. mimo IV. - IX. měsíc), po

dohodě s biologickým dozorem lze dobu kácení upravit podle aktuálního průběhu vegetační sezóny.
► Prvotní terénní úpravy zahrnující shrnutí ornice v agrocenózách (vyjma pastvin) a na jejich okrajích by též měly

být provedeny mimo hlavní hnízdní období, tj. od VII. měsíce do konce III. měsíce. Důvodem je ochrana na zemi
hnízdících druhů jako je skřivan polní, koroptev polní, čejka obecná a moták pochop. Pokud bude zahájení prací
spadat do hnízdního období (duben až červen), doporučuje se provést v polních agrocenózách obdobný
průzkum zaměřený na zjištění hnízd na zemi hnízdících druhů ptáků (koroptev polní, čejka obecná, skřivan polní
aj.) a na základě průzkumu upravit harmonogram prací s cílem minimalizovat vliv na tyto druhy.
► Z důvodu ochrany obojživelníků při stavbě se nedoporučuje provádět stavební práce v blízkosti jejich rozmnožišť

(všechny vodní plochy) a tahových cest (potoky a údolní nivy) v době rozmnožování, tj. zejména v měsících IV.
a V. Stavební pruh v místě přechodů vodních toků a v blízkosti rybníků bude v období pohybové aktivity
obojživelníků opatřen bariérami proti jejich vnikání do prostoru stavby.
► Do vodních toků a mokřadů v nivách mimo místa, kde bude upravováno koryto, není možné vjíždět mechanizací.

Zásahy do koryt je nutné provádět kontinuálně a rychle tak, aby zásah do koryta toku trval co nejkratší dobu. Je
nutné zabránit nadměrnému zakalování vodních toků. Po dobu provádění prací je nezbytné převést vody přes
stavební rýhu dočasným zatrubněním.
► V předstihu před prováděním stavby je nutné prozkoumat vhodné biotopy na celé trase záměru (vyjma

agrocenóz) a případně po konzultaci s biologickým dozorem provést lokální záchranný transfer hnízd mravenců
a čmeláků.
► Po celou dobu stavby je třeba zajistit průběžnou kontrolu výkopů a stavebních jam a případně provádět

záchranný transfer náhodně napadaných živočichů, zvláště obojživelníků a plazů, mimo prostor stavby. Stavební
rýhy a jámy budou trvale zajištěny proti úhynům živočichů. Budou vhodně tvarovány nebo budou opatřeny
takovými prvky (např. vhodně umístěný dřevěný poval), které umožní samovolný únik obojživelníků, plazů a
savců, např. vydry.
► Po celou dobu stavby se doporučuje zajistit biologický dozor odborně způsobilou osobou. Biologický dozor bude

mít za úkol zajistit kontrolu dodržování zmírňujících opatření a podmínek orgánu ochrany přírody, kontrolu
realizace zmírňujících opatření a také spolupráci při záchranných transferech. Biologický dozor bude zajištěn
odborně způsobilou osobou.
► Během stavby kontinuálně a po ukončení prací trvale alespoň 1 x za rok ve vegetační sezóně monitorovat

vegetaci podél dálnice v případě výskytu nebezpečných invazních druhů rostlin provést jejich likvidaci.
Provoz
► Zachycené srážkové vody budou odváděny přes dešťové usazovací nádrže a retenční nádrže s řízeným

odtokem. Před výtokem bude instalovány odlučovače ropných látek (ORL), s parametrem účinnosti C10-C40 na
výstupu pod 5 mg/l.
► Funkce usazovacích nádrží, retenční nádrže a odlučovačů ropných látek budou pravidelně kontrolovány a

čištěny.
► Splaškové vody z provozu odpočívky budou čištěny v ČOV, či odváženy. V případě realizace ČOV bude její

funkce pravidelně kontrolována.
► Bude zajištěna pravidelná péče o zeleň a objekty mající význam pro migraci, či zajišťující zmírňující opatření.
► Při zimní údržbě budou užívány postupy minimalizující množství posypových solí.
► Po zahájení provozu budou provedeno měření hlukové zátěže u nejbližších vybraných hlukově chráněných

objektů.
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D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a
důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní
prostředí
Podstatnými zdroji informací o záměru byly projektové dokumentace záměru, materiály z předchozího posuzování
záměru na životní prostředí a přípravy stavby. Jedná se tak o podklady, které uvedený projekt popisují ve vysokém
stupni znalosti konečného řešení.
Všechny údaje byly ověřovány a revidovány s ohledem na časový posun. Byly použity zejména portály Celostátní
sčítání dopravy 2016, ŘSD ČR, Česká geologická služba, mapový portál, Český LPIS Sitewell, Český úřad
zeměměřický a katastrální, Geoportál SowacGIS, eKatalog BPEJ, Mapy.cz, Mapy, google.cz/maps, MapoMat
(mapový portál AOPK), Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, a inernetové zdroje (např.
http://geoportal.gov.cz/,
http://heis.vuv.cz/,
http://monumnet.npu.cz/,
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/,
http://www.geology.cz/
,
http://kontaminace.cenia.cz,
http://www.chmi.cz/,
http://www.mapy.cz/,
http://www.nature.cz/, http://www.statnisprava.cz/, http://isad.npu.cz/, http://scitani2016.rsd.cz/, www stránky obcí,
krajského úřadu aj.
Dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a hodnotí všechny složky životního prostředí dle požadavků zákona. Zvláštní pozornost je potom věnována těm
složkám, jejichž ovlivnění je pro posuzovaný záměr relevantní. Pro posouzení stavu jednotlivých složek životního
prostředí v území a vlivu záměru na ně byly vyhotoveny samostatné specializované přílohy (viz přílohová část).
Autoři těchto studií uvádí podrobné další informační zdroje a použité metody prognózování působení záměru. Lze
tak souhrnně konstatovat, že pro zhodnocení druhu a významu možných vlivů posuzované stavby na životní
prostředí bylo využito metod sumarizace získaných datových podkladů, metod matematického modelování
(rozptylová studie, hluková studie), základních metod matematické statistiky a metod expertního odhadu a
extrapolace známých skutečností na cílový stav. Konkrétní použité metody prognózování, výchozí předpoklady a
důkazy pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí jsou uvedeny v specializovaných
přílohách. Tyto konkrétní postupy zde vzhledem k obsáhlosti neuvádíme.
Informace potřebné pro zpracování této Dokumentace a pro zhodnocení současného stavu životního prostředí
dotčeného území byly získány od projektanta a investora záměru, z veřejně dostupných dat, bylo využito podkladů
poskytnutých orgány státní správy, obecní samosprávy, archívu autorů.

D.VI Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních
nejistot z nich plynoucích
Dokumentace je zpracována na základě stávajících znalostí o území a stávajícím stavu projektové přípravy
(příprava dokumentace pro stavební povolení). Lze tedy očekávat upřesnění některých řešení, nepředpokládáme
však, že se bude jednat o změny zásadní, které by měnily závěry dokumentace.
V průběhu zpracování dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Dostupné
informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
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ČÁST E Porovnání variant řešení záměru
Nyní předkládaný záměr je součástí dříve posuzovaného záměru „Rychlostní silnice R3 v úseku České Budějovice
- Dolní Dvořiště“, který prošel celým procesem posouzení dle tehdy platného zákona č. 244/1992 Sb.
Trasa R3/D3 v úseku hranice okresu České Budějovice - Dolní Dvořiště byla navržena v několika trasách, kdy se
střídaly variantní a nevariantní úseky. Byla tak navržena základní varianta trasy označovaná D-Au a variantní řešení
dílčích úseků, které se vzájemně daly kombinovat. Vzniklo tak 10 kombinací tras, které prošly variantním
posouzením vlivů stavby na životní prostředí.
Vyšší počet variantních tras byl sledován v jižní části komunikace (dnes úsek 0312), tedy v úseku Kaplice-nádraží
– státní hranice. Do severní části (dnes úsek 0311 a sousedící 0310) zasahovaly kromě základní trasy (označované
jako D-Au) 2 dílčí variantní řešení. Jednalo se o variantní úsek T v severní části trasy a variantní úsek S-B při jižním
okraji trasy 0311. Střední část dnešního úseku 0311 byla řešena invariantně.
Varianty byly vyhodnoceny a závěrem předchozího procesu posuzování bylo souhlasné stanovisko, vydané MŽP
dne 31.5.2005, které kromě podmínek pro další přípravu a provoz stavby stanovuje i nejvhodnější trasu
komunikace. Tato trasa pak byla jako koridor zanesena do územně plánovacích dokumentací. Tím bylo variantní
hledání vhodné stopy komunikace uzavřeno.
Následně byla zahájena příprava projektu pro získání územního rozhodnutí, který požadavky předchozího procesu
EIA zahrnul. Územní rozhodnutí bylo vydáno 17.4. 2008 a nabylo právní moci 24.9.2008.
Následovala etapa přípravy dokumentace pro stavební povolení. Trasa rychlostní silnice R3 (dnes dálnice D3) byla
pro další přípravu stavby rozdělena na úseky. Pro úsek 0311 (předmět tohoto záměru) byl v dubnu 2015 dokončen
Koncept dokumentace pro stavební povolení „R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, Koncept 2015“.
Vzhledem k vysokému stupni rozpracovanosti projektu se posouzení provádělo invariantně.
Tento postup je v souladu s usnesením vlády ČR č. 430 ze dne 11.5.2016, který problematiku opakování procesů
EIA u liniových dopravních staveb řeší. V usnesení vlády je požadováno, aby při opakování procesu posuzování
bylo využito aktuálních podkladů pro přípravu dokumentace vlivů záměru, tedy podkladem je konkrétní invariantní
řešení.
Pro nyní předkládané vyhodnocení vlivu záměru se uvažuje s porovnáním stavu stávajícího (rok 2017) a budoucího
(rok 2052) který v sobě zahrnuje dokončenou dopravní síť a tedy i maximalistickou dopravní zátěž na síti a to
variantně za předpokladu realizace záměru a za předpokladu nerealizace záměru. Tyto jednotlivé stavy jsou ve
vyhodnoceních nazývány variantami (varianta A – stávající stav, varianta B - stav v roce 2052 bez realizace D3 a
varianta C - stav 2052 včetně bez realizace D3.
Jejich porovnání je předmětem předkládané dokumentace. Z vyhodnocení vyplývá jako nejvhodnější varianta
urychlená realizace záměru.
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ČÁST F

Závěr

Dokumentace popisuje a hodnotí očekávané vlivy na životní prostředí záměru „Dálnice D3, stavba 0311, Třebonín
– Kaplice - nádraží“.
Předmětem záměru je výstavba a provoz novostavby dálnice D3 v úseku Třebonín – Kaplice nádraží (úsek 0311)
v přibližné délce 8,5 km. Jedná se o běžnou stavbu silniční sítě, budovanou ve volném terénu s jedním
mimoúrovňovým křížením (MÚK Kaplice nádraží), křížením stávajících silnic II. a III. třídy, místních komunikací,
polních a lesních cest, vodotečí a inženýrských sítí. Trasy těchto křížících komunikací budou přeloženy a rušené
části rekultivovány, inženýrské sítě budou přeloženy (pokud možno bez zastavení provozu), vodoteče budou
v nezbytném rozsahu v okolí stavby upraveny. V trase záměru je navrženo 10 mostních objektů + 3 nadjezdy nad
rychlostní silnicí. Součástí stavby je realizace oboustranné odpočívky Velešín (v cca 152,1 km).
Po zprovoznění dojde k výraznému poklesu dopravy zejména na stávající I/3.
Záměr je do území umísťován v souladu s platnými územně plánovacími dokumentacemi.
Vzhledem k značné projektové rozpracovanosti po předchozím procesu posuzování je záměr hodnocen
invariantně.
Předkládaná dokumentace vlivů záměru na životní prostředí je doplněna podpůrnými studiemi pokrývajícími
podstatné oblasti životního prostředí, na které v podrobnostech odkazujeme. Výsledky, či závěry podpůrných studií
jsou v přiměřené míře zapracovány a vyhodnoceny také v textu Dokumentace.
Příprava a provoz záměru předpokládá realizaci opatření, která vyplývají z projektu a jsou uvedena v kap.B.I.6 a
kap. D.IV. Tato opatření zajišťují snížení negativního působení záměru.
Na základě všech provedených hodnocení lze konstatovat, že výstavba i provoz záměru nemá významné negativní
vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva a jeho realizace a provoz jsou akceptovatelné.
Přímým důsledkem zprovoznění záměru bude výrazný, cca 80 %, pokles dopravy na zatížené silnici I/3. Po
zprovoznění záměru tak doje k poklesu dopravy na I/3 a tím i k poklesu negativního působení dnešní dopravy na
obyvatele průjezdních obcí a životní prostředí v okolí I/3. Významné je zejména omezení rizika úniku nebezpečných
látek do vodotečí v povodí řeky Malše a tím i omezení rizika znečištění vodárenské nádrže Římov.
V rámci posuzování záměru v Dokumentaci vlivů na životní prostředí bylo vyhodnoceno, že realizace a zprovoznění
záměru je z hlediska vlivů na životní prostředí, při dodržování platné legislativy, akceptovatelné.
Vzhledem k vzrůstajícímu zatížení území dopravou zejména podél stávající zatížené komunikace I/3 a
současně akceptovatelným vlivům záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, zpracovatel dokumentace
realizaci záměru doporučuje v předkládané podobě, a to v co nejkratší době.
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ČÁST G Všeobecné srozumitelné shrnutí
netechnického charakteru
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry jednotlivých dílčích
okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější údaje proto doporučujeme prostudování
příslušných kapitol dokumentace a příloh.

Předmětem dokumentace vlivů záměru „Dálnice D3, stavba 0311, Třebonín – Kaplice nádraží“ na životní prostředí
(dále jen „dokumentace“) je výstavba a provoz novostavby dálnice D3 v úseku Třebonín – Kaplice nádraží (úsek
0311) v přibližné délce 8,5 km. Jedná se o běžnou stavbu silniční sítě, budovanou ve volném terénu s jedním
mimoúrovňovým křížením (MÚK Kaplice nádraží), křížením stávajících silnic II. a III. třídy, místních komunikací,
polních a lesních cest vodotečí a sítí. Trasy těchto křížících komunikací, vodotečí a sítí budou v nezbytném rozsahu
v okolí stavby upraveny, rušené části komunikací budou rekultivovány. V úseku 0311 je navrženo 10 mostních
objektů + 3 nadjezdy nad dálnicí D3. Součástí stavby je realizace oboustranné odpočívky Velešín (v cca 152,1 km).
Po zprovoznění dojde k výraznému poklesu dopravy zejména na stávající I/3.
Dokumentace je doplněna o grafickou přílohu s podrobným zakreslením záměru (Příloha 4) a textové přílohy, které
popisují rozhodující dotčené složky životního prostředí a vlivy záměru na ně a na veřejné zdraví. Přílohy jsou
nedílnou součástí dokumentace. Jedná se o Dopravní model území (Příloha 5), Hlukovou studii (Příloha 6),
Rozptylovou studii (Příloha 7), Studii vlivu na zdraví obyvatelstva působením imisí (Příloha 8), Studie vlivu hluku na
veřejné zdraví (Příloha 9), Posouzení záměru z hlediska ovlivnění vodních útvarů (Příloha 9), Biologické hodnocení
(Příloha 11), Rámcovou migrační studii (Příloha 12), Dendrologickou studii (Příloha 13), Vliv záměru na krajinný ráz
(Příloha 14) a Vlivy záměru na klimatický systém a odolnost projektu vůči klimatickým změnám (Příloha 14).
Nyní předkládaný záměr je součástí dříve posuzovaného záměru „Rychlostní silnice R3 v úseku České Budějovice
- Dolní Dvořiště“, který prošel celým procesem posouzení dle dříve platného zákona č. 244/1992 Sb.
Z posuzování vlivů vzešla pro záměr konkrétní opatření a byla vybrána konkrétní varianta trasy. Ta byla zakotvena
v územně plánovacích dokumentacích a byla zahájena příprava projektu pro získání územního rozhodnutí. Územní
rozhodnutí pro záměr bylo vydáno 17.4. 2008, nabylo právní moci 24.9.2008. Nyní připravovaný a v dokumentaci
předkládaný projekt požadavky vyplývající z minulého procesu EIA a navazujících řízení zahrnul.
Následovala etapa přípravy dokumentace pro stavební povolení. Trasa rychlostní silnice R3 (dnes dálnice D3) byla
pro další přípravu stavby rozdělena na úseky. Pro úsek 0311 (předmět tohoto záměru) byl firmou Valbek v dubnu
2015 dokončen Koncept dokumentace pro stavební povolení „R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, Koncept 2015“.
Vzhledem k vysokému stupni rozpracovanosti projektu se posouzení vlivů provádělo invariantně. Tento postup je
v souladu s usnesením vlády ČR č. 430 ze dne 11.5.2016, který problematiku opakování procesů EIA u liniových
dopravních staveb řeší. V usnesení vlády je požadováno, aby při opakování procesu posuzování bylo využito
aktuálních podkladů pro přípravu dokumentace vlivů záměru, tedy podkladem pro posouzení je konkrétní invariantní
řešení záměru.
Na základě všech provedených hodnocení lze konstatovat, že výstavba i provoz záměru nemá významné negativní
vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva a jeho realizace a provoz jsou akceptovatelné.
Přímým důsledkem zprovoznění záměru bude výrazný, cca 80 %, pokles dopravy na zatížené silnici I/3. Po
zprovoznění záměru tak dojde k poklesu dopravy na I/3 a tím i k poklesu negativního působení dnešní dopravy
(zejména hlukem a méně imisním působením) na obyvatele průjezdních obcí a životní prostředí v okolí I/3.
Významné je také omezení rizika úniku nebezpečných látek do vodotečí v povodí řeky Malše a tím i omezení rizika
znečištění vodárenské nádrže Římov.
V rámci posuzování záměru v Dokumentaci vlivů na životní prostředí bylo vyhodnoceno, že realizace a zprovoznění
záměru je z hlediska vlivů na životní prostředí, při dodržování platné legislativy, akceptovatelné.
Vzhledem k charakteru a zatížení území podél stávající komunikace I/3 zpracovatel Dokumentace vlivů záměru na
životní prostředí doporučuje realizaci záměru v co nejkratší době.
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0311 a 0312 Třebonín – Kaplice-nádraží - Nažidla - Dolní Dvořiště, st. Hranice“ (Posouzení vlivu
chemických látek - ovzduší), Brno, březen 2018.
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Amec Foster Wheeler s.r.o.: Dálnice D3, stavba 0311 Třebonín - Kaplice-nádraží, Posouzení záměru,
zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nezpůsobí nedosažení dobrého stavu vod do
budoucna. Brno, únor 2018.
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Příloha 12

Mgr. Vladimír Melichar: D3 0311 Třebonín - Kaplice-nádraží, Rámcová migrační studie. Karlovy Vary,
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