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Posudek o hodnocení vlivů na životní prostředí

Posudek EIA k záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel
Radejčín“ byl zpracován na základě smlouvy uzavřené mezi Ministerstva životního prostředí ČR, odboru
posuzování vlivů na životní prostředí, a zpracovatelem posudku číslo uzavřené dne 19.11.2019. Posudek
dokumentace je zpracován v souladu s platnými legislativními požadavky stanovenými § 8 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
v platném znění, v rozsahu jeho příloh č. 5 a č. 6.
Posudek dokumentace je zpracován s přihlédnutím ke všem stanoviskům a vyjádřením dotčených
správních orgánů, územních samosprávných celků, veřejnosti a k závěrům zjišťovacího řízení.
Zpracovatel posudku neshledal nezbytným využít ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.,
a nedoporučil vrácení dokumentace oznamovateli k přepracování nebo doplnění.

Posudek je zpracován v 1 vyhotovení.
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Prohlášení zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku prohlašuje, že je oprávněná osoba podle § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon EIA), ve znění
pozdějších předpisů, která je držitelem autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí udělené jí
osvědčením odborné způsobilosti č.j.: 27817/4654/OPVŽP/02 ze dne 25.9.2002, jehož platnost byla
naposledy prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního prostředí o prodloužení autorizace dle § 19
Zákona EIA pod č.j.: 6834/ENV/17 ze dne 28. února 2017 na dalších 5 let.
Zpracovatel posudku dále prohlašuje, že na zpracování tohoto posudku se podílely pouze další
osoby výslovně uvedené v seznamu spolupracujících osob.
Zpracovatel posudku dále prohlašuje, že se nepodílel na zpracování oznámení ani dokumentace,
která je předmětem tohoto posudku.

V Praze dne 6.1.2020

RNDr. Oldřich Vacek, CSc.
zpracovatel posudku
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Přehled použitých zkratek
BPEJ
ČIŽP
ČSN
ČHMÚ
DUN
EIA
EVL
CHOPAV
CHKO
IČ
IČÚTJ
KHS
k.ú.
KÚ
p.p.č.
LV
MgMT
MěÚ
MÚK
MŽP
NUTS
OBÚ
OP
OÚ
OZKO
OŽP
PD
PHS
PO
PR
PUPFL
RSV
SCHKO
SO
SÚ
TZL
ÚR
ÚHÚL
ÚSES
ÚP
ÚPD
VKP
Zákon EIA
ZCHÚ
ZPF
ZÚJ
ŽP

bonitovaná půdně evidenční jednotka
Česká inspekce životního prostředí
česká státní norma
Český hydrometeorologický ústav
dešťová usazovací nádrž
hodnocení vlivů na ŽP
evropsky významná lokalita
chráněná oblast přirozené akumulace vod
chráněná krajinná oblast
identifikační číslo
identifikační číslo územně technické jednotky
krajská hygienická stanice
katastrální území
krajský úřad
pozemková parcela číslo
list vlastnictví
Magistrát města Teplice
městský úřad
mimoúrovňová křižovatka
Ministerstvo životního prostředí
Nomenklatura územních statistických jednotek
Obvodní báňský úřad
ochranné pásmo
obecní úřad
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
odbor životního prostředí
projektová dokumentace
protihluková stěna
ptačí oblast
přírodní rezervace
pozemek určený k plnění funkce lesa
rámcová směrnice o vodách
Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří
stavební objekt
stavební úřad
tuhé znečišťující látky
územní rozhodnutí
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
územní systém ekologické stability
územní plán
územně plánovací dokumentace
významný krajinný prvek
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí
zvlášť chráněná území
zemědělský půdní fond
základní územní jednotka
životní prostředí
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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

I.1

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Posuzovaný záměr je předložen pod názvem:
„D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“
Uvedený záměr naplňuje dikci Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.,:
Bod
•

Záměr je aktuálně řazen do bodu 47, kategorie 1 (záměry vždy podléhající posouzení) –
Dálnice I. a II. třídy

Příslušným úřadem, který zajišťuje proceduru posuzování, je ministerstvo životního prostředí (§21
písm. c/ zákona č. 100/2001 Sb.,).

Záměr je zařazen do kategorie v souladu s §4, odst.a, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

I.2

Kapacita a rozsah záměru

Celková délka řešeného záměru (stavby) je 4,66 km. Záměr je rozdělen do tří úseků:
1. úsek (km 58,55 – 59,38 projektového staničení hlavní trasy D8)
2. úsek (km 59,66 – 61,10 projektového staničení hlavní trasy D8)
3. úsek (km 62,30 – 64,69 projektového staničení hlavní trasy D8)

I.3

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Ústecký
Obec: Prackovice nad Labem, Žim, Habrovany, Řehlovice, Velemín
Katastrální území: Prackovice nad Labem, Dubice nad Labem, Radejčín, Žim, Habrovany u Řehlovic,
Řehlovice, Stadice, Oparno, Boreč u Lovosic.

I.4

Oznamovatel (obchodní firma)

Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Oprávněný zástupce oznamovatele:
Dle posuzované dokumentace
Ing. Radek Mátl
Ing. Marta Černá

I.5

IČ oznamovatele

IČ: 659 93 390

I.6

Sídlo oznamovatele

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
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II.

POSOUZENÍ DOKUMENTACE

II.1

Úplnost dokumentace

Posuzovaná dokumentace k záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice
a F – tunel Radejčín“ je rozdělena na vlastní textovou část a 9 samostatných expertních příloh. Textová
část obsahuje 240 stran, a dále dvě přílohy textové a jednu přílohu grafickou. Názvy příloh jsou uvedeny
dále. Textová část je důsledně členěna v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí v platném znění.
Mapové přílohy vázané v textové části dokumentace:
Textová příloha č.1.: Vyjádření stavebního úřadu k souladu s územně plánovací dokumentací
Textová příloha č.2.: Stanoviska orgánů ochrany přírody a krajiny podle §45i zákona 114/1992 Sb.
Grafická příloha č.1.: Přehledná situace hodnocené stavby (1:15 000)
Samostatné expertní přílohy:
Mátl, R., et al. (2019). D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín.
Hodnocení vlivu na přírodu a krajinu podle §67 zákona 114/1992 Sb. HBH Projekt spol. s r.o.
Polák, R., Karel J., (2019). D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín.
Hodnoceni vlivů na veřejné zdraví. Ateliér ekologických modelů.
Vrána, M., Kouřil, D., (2019). D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel
Radejčín. Rozptylová studie. HBH Projekt spol. s r.o.
Ládyš, L., Barcalová, L., Vítová, A., Puš Daniel (2019). D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa
dálnice a F – tunel Radejčín. Akustické posouzení. EKOLA group. Spol. s r.o.
Wolfová, Z., Prošek, M., (2019). Intenzity dopravy v úseku dálnice D8, stavby 0805 v km 58,550 – 64,690.
AF-CITYPLAN s.r.o.
Havlová, L., (2019). D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín. Studie
vyhodnocení vlivů na klima. HBH Projekt spol. s r.o.
Pospíšilová, K., (2019). D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín.
Posouzení vlivů záměru na stav vodních útvarů. HBH Projekt spol. s r.o.
Libosvár , T., (2019). D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín.
Migrační studie. HBH Projekt spol. s r.o.
Švehlík, P., Eremiášová, R., Vasylchenko, A. (2019). Hodnocení vlivu záměru Dálnice D8 0805 Lovosice –
Řehlovice, (část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín, km 58,550 – 64,690) na krajinný ráz
dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. Ekopontis s.r.o.
Formální úplnost předložené dokumentace byla posuzována ve vztahu k požadavkům stanoveným
přílohou č. 4 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.
Dokumentace splňuje po stránce obsahové všechny náležitosti dokumentace posuzování vlivů záměru na
životní prostředí. Z formálního hlediska v dokumentaci uvedené názvy příloh neodpovídají zcela přesně
názvům uvedeným v přílohách. Tato skutečnost nemá vliv na hodnocení záměru.

II.2

Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení

Část A - Údaje o oznamovateli
Údaje uvedené v předložené dokumentaci jsou v rozsahu stanoveném přílohou č. 4, zákona EIA.
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Část B - Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Členění části B je provedeno v souladu se strukturou stanovenou přílohou č. 4 k zákonu
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, a obsahuje všechny stanovené
náležitosti.
Kapitoly „B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy 1“ až „B.I.3 Umístění záměru“ jsou
zpracovány přehledně. Kapitola B.I.1. zařazuje záměr v souladu s přílohou č. I k ZEIA. Kapitola „B.I.2
Rozsah záměru“ podává strukturovaný výčet stavebních objektů, které budou, respektive byly již
realizovány v rámci posuzovaného záměru. Jedná se o objekty řady (typu) hlavní trasy, mimoúrovňová
křižovatka, přeložky silnic, polní cesty, dopravní opatření, oplocení dálnice, mosty, vodohospodářské
objekty, elektro a sdělovací objekty, tunely, vegetační úpravy a protihlukové úpravy. Celková délka
posuzovaného záměru je 4.66 km, která je rozdělena do tří úseků.
Kapitola „B.I.3 – Umístnění záměru (kraj, obec, katastrální území) uvádí umístění záměru
v hierarchii kraj, obec, katastrální území. Záměr je umístěn na území jednoho kraje, pěti obcí a zasahuje do
devíti katastrálních území. Popis umístění záměru je vhodně doplněn výřezem z katastrální mapy (RZM 50)
vyznačením trasy záměru a jednotlivých posuzovaných úseků, území obcí a jednotlivých dotčených
katastrálních území.
Kapitola „B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry“ konstatuje, že
záměr má charakter mezinárodního silniční dálničního. Z hlediska kumulativních vlivů dokumentace
považuje za nutné zohlednit zejména ostatní stavby dálnice D8. Za další kumulativní vliv na životní
prostředí lze považovat pokračování těžby kamene v lomu Dobkovičky.
V kapitole „B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí“ – je uvedeno zdůvodnění záměru, který je
součástí evropského dálkového tahu E 55 Stockholm – Rostock – Praha – Linz – Ravenna, který spojuje
pobřeží Baltického a Jaderského moře. Na území České republiky je tento tah realizován po dálnicích D8 a
D3. Kapitola dále přináší historický přehled zvažovaných variant záměru, zdůvodnění výběru realizované
variant, proces EIA z roku 1995, navazující řízení a soudní jednání.
Kapitola „B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru“ stručně popisuje
posuzovaný záměr v jedné variantě a ve čtyřech stavech, kterými jsou stav území před zahájením realizace
záměru, vliv záměru na životní prostředí v době jeho realizace a dále vliv záměru na životní prostředí
v současném stavu, tedy ve stavu zkušebního provozu záměru a ve stavu výhledovém.
Kapitola „B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení“ je
konstatováno, že stavba byla zahájena v roce 2012, zprovozněna v režimu zkušebního provozu v roce 2017
a vlastní kolaudace je předpokládána v prosinci 2020.
Kapitola „B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků“ je zpracována vyčerpávajícím a
zcela dostačujícím způsobem. Výčet dotčených obcí (Prackovice nad Labem, Žim, Habrovany, Řehlovice,
Velemín) je doplněn zákresem trasy posuzovaného záměru do ortofotomapy s vyznačením správních
území jednotlivých obcí.
Kapitola „B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle §9a odst. 3 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat“ konstatuje, že se jedná o stavební povolení, které bude vydávat Krajský úřad
Ústeckého kraje – Stavební úřad.

13

Posudek dokumentace EIA k záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“

B.II. Údaje o vstupech
Autoři posuzované dokumentace upozorňují, že posuzovaná dokumentace je zpracována již pro
realizovanou stavbu. Údaje o vstupech tedy neuvádí předpokládané hodnoty, nýbrž přesné reálné vstupy.
B.II.1 Půda
Realizace záměru si vyžádala 33,87 ha trvalých záborů a 14,05 ha dočasných záborů ZPF a 11,53 ha
trvalých a 0,14 ha dočasných záborů PUPFL. Z dočasných záborů byl do ZPF navrácen jeden pozemek, na
ostatních probíhá biologická rekultivace. Odnětí půd ze ZPF bylo povoleno souhlasem MŽP k odnětí půdy
ze dne 31.5.2001 pod č.j. OEK/1375/01.
Bilance zemních prací je přebytková. Celkem bylo 233 865 m3 zemin odvezeno mimo stavbu. Při
realizaci záměru byla rovněž přebytková bilance ornic v objemu 74 041 m3. S přebytečnou ornicí bylo
nakládáno v souladu s dispozicemi referátů životního prostředí.
Kapitola „B.II.1 Půda“ je zpracována v dostatečném rozsahu.
B.II.2 Voda
Pitná voda
V období neměla v období výstavby významnější vliv na zatížení životního prostředí odběrem pitné
vody, kdy se jednalo prakticky výhradně o dodávky vody pro sociální zařízení staveniště. Zajištění vody po
dobu výstavby bylo uskutečněno napojením na veřejné sítě v obvodu stavby prostřednictvím dočasných
přípojek.
V období provozu nemá záměr nároky na pitnou vodu.
Technologická voda
V období realizace byla spotřeba technologické vody pro technologické činnosti odhadnuta na 2-3
cisterny denně. Pro užití technologické vody byla navržena technologie s „uzavřeným bentonitovým
hospodářstvím“, t.j. znovu jímání použité bentonitové směsi a po přečištěni a doplněni její opětovné
použití.
V době provozu je technologická voda spotřebována k doplňování požární nádrže. Technologická
voda je dále spotřebovávána k zásobování provozně technického objektu užitkovou vodou (sociální
zařízení) pro dva zaměstnance (120 l/den, tj. cca 43 m3/rok).
Nároky realizovaného záměru na vstupy vody je možné považovat z hlediska vlivů na životní
prostředí jako zcela bezvýznamné.
Kapitola „B.II.2 Voda“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní
prostředí. Uvedené připomínky jsou zapracovány do návrhu podmínek souhlasného stanoviska.
B.II.3 Ostatní přírodní zdroje
Období výstavby
•

násypový materiál zemního tělesa

•

štěrkopísky pro konstrukční vrstvy vozovek

•

drcené kamenivo pro betonové konstrukce a asfaltové směsi

•

materiály pro kryty vozovek – ropné asfalty a modifikační přísady, portlandský a speciální
silniční cement

•

ocel pro betonářskou výztuž a bezpečnostní zařízení (zábradlí a svodidla)

•

pohonné hmoty, oleje a maziva pro stavební mechanizmy a dopravní techniku
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Nároky na suroviny odpovídají charakteru stavby.
Období provozu:
•

Spotřeba pohonných hmot olejů a maziv pro mechanizmy údržby komunikací v množství
cca 3 tuny na jeden stroj a rok.

•

Posypové materiály zimní údržby (NaCl2 v množství 1 kg/m2/rok a drcené kamenivo 10
kg/m2/rok)

Kapitola „B.II.3 Ostatní přírodní zdroje“ je zpracována v dostatečném rozsahu.
B.II.4 Energetické zdroje
Z hlediska spotřeb energií je v období výstavby i provozu uvažována pouze elektrická energie, jejíž
spotřeby jsou z hlediska ovlivnění životního prostředí zanedbatelné.
Kapitola „B.II.4 Energetické zdroje“ je zpracována v dostačujícím rozsahu.

B.II.5 Biologická rozmanitost
Realizace záměru zasáhla především plochy orné půdy, které patří k lokalitám s nejnižší
biologickou diverzitou. Zasaženy však byly i plochy relativně cenné, jako jsou lesy, sady, vodní toky, TTP a
další plochy. Kapitola dokumentace uvádí výčet z hlediska biologické diverzity významných ploch a jejich
stručné hodnocení.
Kapitola je z hlediska požadavků posuzování vlivů záměrů na životní prostředí zpracována
v dostatečném rozsahu.

B.II.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu jsou převzaty z ZOV ve stupni DSP. V kapitole je uveden přehled
dopravních opatření a jejich stručný popis. Organizace výstavby je popsána tabelárním způsobem,
obsahujícím vždy označení plochy, silniční staničení, plochu staveniště, umístnění a přístup na plochu.
Výčet je vhodně doplněn leteckými snímky s popisem ploch. Dále kapitola obsahuje popis postupu
výstavby vybraných částí záměru.
Součástí kapitoly je rovněž model intenzit dopravy vyčíslený pro pět scénářů, tedy pro roky 2017,
2018, 2019, 2027 a 2037. Scénáře intenzit dopravy pro rok 2019 a 2037 jsou současně podkladem pro
hlukovou a rozptylovou studii.
Pro vytvoření dopravního modelu a vypočet zatížení pro posuzované varianty byl použit dopravněplánovací software PTV-VISIONR společnosti PTV Karlsruhe. Použit byl program pro modelování dopravní
poptávky a zatěžovaní komunikační sítě VISUMR 17.01.
Kapitola je z hlediska posuzování vlivů záměru na životní prostředí zpracována v dostatečném
rozsahu.

Celkové hodnocení části dokumentace „B.II. Údaje o vstupech“ zpracovatelem posudku
Lze konstatovat, že údaje uvedené v této části dokumentace jsou plně dostačující k posouzení
vlivů záměru na životní prostředí.
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B.III. Údaje o výstupech
V úvodu autoři dokumentace konstatují, že záměr byl již realizován, a proto není hodnocen stav
výhledový, hypotetický, nýbrž v případě realizace stavby stav minulý, v případě provozu stav záměru
aktuální.

B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
B.III.1.1. Znečištění ovzduší
Období výstavby
Dokumentace konstatuje, kvantitativní i kvalitativní hodnocení emisí v období realizace záměru je
jen velmi obtížně proveditelné. Emise znečišťujících látek lze rozdělit na emise výfukových plynů
stavebních strojů a nákladní dopravy a dále na emise prachových částic. Z hlediska poměru emisí
výfukových plynů ve fázi výstavby a ve fázi provozu záměru výstavby představuje etapa výstavby zcela
zanedbatelnou, časově ukončenou etapu. Z hlediska emise prachových částic, představuje etapa realizace
záměru naopak velmi významné období zatížení životního prostředí emisemi prachu, které bylo možné
účinně, nikoliv však zcela eliminovat navrženými opatřeními. V etapě provozu záměru lze předpokládat
výrazný pokles emisí prachu do ovzduší. Etapa výstavby záměru představuje historicky ukončenou etapu
včetně jejích vlivů na kvalitu ovzduší.
Období provozu
Jako zdroj emisí do ovzduší byl pro etapu provozu vyhodnocen především provoz motorových
vozidel, produkujících plynné a pevné polutanty, zejména oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx), oxid
dusičitý (NO2), suspendované částice (PM10), benzen (C6H6) a benzo(a)pyren (C20H12). Druhotným zdrojem
emisí prachu je vyhodnocen vlastní povrch dálnice. Současný vliv záměru (fáze provozu) je vyhodnocena
rozptylovou studií, která je externí přílohou dokumentace.
Imisní příspěvky byly vypočteny programem SYMOS97 za použití fiktivní 24hodinové intenzity
dopravy. Teoretické emise jednotlivých znečišťujících látek z provozu na byly odvozeny v programu MEFA
13 (verze 1.0.6) ve schématu dynamické skladby vozového parku kategorie „dálnice“ pro rok 2015.
Výpočet byl proveden pro rok 2019 a 2037. Z důvodu předběžné opatrnosti byla pro rok 2037 použita
dynamická skladba vozového parku odpovídající současnosti. Použití současné dynamické skladby
vozového parku přesouvá výsledky výpočtů hluboko do oblasti jistoty, neboť z důvodu současného tlaku
na ochranu klimatu lze předpokládat významné snižování emisí škodlivin z důvodu prosazování
elektromobility a zavádění nízkoemisních motorů. Kapitola je doplněna tabelárním výstupem emisí
znečišťujících látek pro jednotlivé hodnocené úseky v roce 2019 a 2037.
Kapitola „B.III.1 Ovzduší“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní
prostředí.

B.III.1.2 Znečištění vody
Období výstavby
Přímým zdrojem kontaminace povrchových a podzemních vod mohou být úkapy nebezpečných látek ze
strojních mechanismů, případně unik závadných látek v případě havárie. Etapa realizace záměru je
ukončena, v období realizace nebyly žádné úniky reportovány.
Období provozu
Hlavními potencionálními i reálnými kontaminanty povrchových vod ve fázi provozu záměru jsou úkapy
a úniky ropných látek (úkapy a úniky provozních kapalin), otěry pneumatik a zimní údržba komunikací
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(aplikace CaCl2). Reálné spotřeby CaCl2 jsou známi za zimní sezóny 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019.
Na m2 dálnice je ročně průměrně aplikováno 420 g CaCl2.
Monitoring povrchových vod byl zahájen již v roce 2015, tedy před uvedením záměru do
zkušebního provozu. Průměrná roční koncentrace chloridů byla ve sledovaných tocích 40 mg/l. po uvedení
záměru do provozu se zvýšila průměrná roční koncentrace chloridů v Žimském potoce na 120 mg/l a
v Radějčínském potoce na 51,7 mg/l. Vysoké navýšení průměrné koncentrace chloridů v Žimském potoce
je vyvoláno velkým množstvím odváděných odpadních vod z prostoru dálnice a nízkou vodnatostí
Žimského potoka. Z lokálního hlediska dochází k významnému zvýšení ročních průměrných koncentrací,
nikoliv však k překročení limitů stanovených nařízením vlády č. 401/2015 Sb., pouze v krátkém úseku (cca
450 m) Žimského potoka mezi tělesem dálnice a jeho soutokem s Radějovským potokem. Z hlediska
regionálního měřítka, lze vliv kontaminace povrchových vod chloridy v důsledku provozu posuzovaného
úseku dálnice D8 hodnotit jako nevýznamný. Před uvedením záměru do provozu byly průměrné roční
koncentrace chloridů na hydrologickém profilu Bílina – Trmice 61 mg/l, po uvedení posuzovaného záměru
do provozu stouply roční průměrné hodnoty chloridů na 61,14 mg/l. Z uvedeného důvodu je možné
hodnotit vliv záměru na povrchové vody z hlediska jejich kontaminace chloridy jako nevýznamný.

B.III.1.3 Znečištění půdy a půdního podloží
Období výstavby
V období výstavby mohou být zdrojem kontaminace pouze úkapy nebezpečných látek ze
stavebních strojů a nákladních automobilů, případně masivní únik nebezpečných látek v případě havárie.
V průběhu výstavby žádný havarijní stav nebyl hlášen.
Období provozu
Možná kontaminace půd je možná pouze jako důsledek emisí výfukových plynů, abrazí pneumatik
a konstrukcí vozidel. Vzhledem k odkanalizování dálnice, je možnost kontaminace půd, i v případě havárií
významně omezena. Půdy v okolí dálnice mohou být kontaminovány rovněž chloridy a sodíkem ze zimní
údržby vozovky. Šíření možné kontaminace je však omezeno na rozstřik vodou z vozovky a šíření zvířeným
aerosolem.
Případné havárie vozidel mají menší vliv na půdy a půdní prostředí na dálnici než na komunikacích
nižších tříd, neboť dálnice jsou lépe zabezpečeny proti úniku nebezpečných látek. Z uvedeného důvodu,
realizace dálnice obecně významně snižuje riziko kontaminace půd z dopravy.
Kapitola „B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží“ je zpracována v dostatečném rozsahu
pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

B.III.2. Odpadní vody
Dokumentace vymezuje čtyři typy odpadních vod. Vody dešťové, splaškové technologické a extravilánové.
Období výstavby
V období výstavby vznikaly odpady vody typu technologických vod, zejména ve formě výplachů
technologických zařízení, které byly zachycovány do retenčních nádrží zřízených na stanovených místech
stavby. Výrony podzemních vod byly vedeny žlaby do sedimentační jímky a následně do úpravny pH. Voda
byla přednostně využívána jako technologická voda. Srážkové vody se přirozeně vsakovaly do země nebo
stékaly do vodotečí. Splaškové vody nevznikaly. Na stavbě byly používána chemická sociální zařízení.
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Období provozu
V období provozu dálnice vznikají převážně vody srážkové, které jsou považovány za vody
povrchové nebo podzemní. Srážkové vody dopadající na přírodní povrchy jsou zachytávány příkopy nebo
rigoly a přímo odváděny do příslušných recipientů. Srážkové vody dopadající na zpevněné povrchy jsou
sváděny do dešťové dálniční kanalizace a odváděny přes havarijní zařízení, bezpečnostní jímky se
sedimentační funkcí (DUN), případně zařízení na snížení kulminačních odtoků (retenčních nádrží). Pro
případ havarijního úniku provozních kapalin je dešťová kanalizace osazena stavítky (šoupaty) do
koncových revizních šachet. Odvodnění Radejčínského tunelu je doplněno štěrbinovými odvodňovacími
žlaby, které jsou vyústěné do nádrží kontaminovaných vod pro případ zachycení kontaminovaných vod při
požárním zásahu nebo nepředvídaným únikem provozních kapalin při haváriích vozidel. Kapitola je
doplněna přehlednou tabulkou popisující jednotlivé úseky dešťové kanalizace a recipienty, do kterých je
dešťová kanalizace zaústěna.
Kapitola „B.III.2 Odpadní vody“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na
životní prostředí.

B.III.3. Odpady
Kapitola uvádí přehled odpadů vznikajících v době realizace záměru a v době jeho provozu.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záměr již realizovaný a v provozu, je přehled vznikajících odpadů
zcela přesný, včetně uvedení organizací, které smluvně likvidují, nebo kterým jsou k likvidaci předávány.
Kapitola je doplněna přehlednou tabulkou s uvedením katalogových čísel vznikajících odpadů,
jejich názvy, kategorií a místem vzniku.
Kapitola „B.III.3 Odpady“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní
prostředí.

B.III.4 Ostatní emise a rezidua
B.III.4.1 Hluk
Období výstavby
V období výstavby bylo okolí stavby standardně zatíženo hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel
obsluhujících stavbu. Zdrojem hluku v období výstavby byly především zemní demoliční práce. V průběhu
realizace záměru nebylo prováděno žádné měření hluku. Předpokládané zatížení životního prostředí
hlukem je proto pouze odhadnuto na základě provedených výpočtů hlukových modelů. Omezení vlivu
hluku ze stavby na nejbližší obytnou zástavbu bylo omezováno organizací výstavby a prováděním prací
pouze v denní době.
Období provozu
Zdrojem hluku v období provozu je dopravní proud vozidel na dálnici. Od zprovoznění
hodnoceného úseku dálnice D8 v prosinci 2016 je, v souladu s podmínkami stanoviska EIA z roku 1996,
prováděn monitoring hlukového zatížení záměrem dotčeného území.
Hodnocení vlivu záměru na hlukovou situaci je detailně provedeno v kapitole D.I.3 posuzované
dokumentace EIA.
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B.III.4.2 Vibrace
Období výstavby
V období realizace záměru byla zdrojem vibrací především ražba Radejčínského tunelu, v menší
míře při zemních pracích a pojezdy těžkých nákladních vozidel.
Období provozu
V období provozu záměru se vliv vibrací na obytnou zástavbu nepředpokládá, dosud nebyl
doložen.
B.III.4.3 Záření světelné
Období výstavby
V období realizace bylo zatížení světelným zářením vzhledem k organizaci výroby zanedbatelné.
Pracovní doba byla omezena na denní dobu od 07.00 do 21.00 hod. a osvětlovány byly pouze areály
stavebních dvorů.
Období provozu
Těleso dálnice není v posuzovaném úseku osvětleno veřejným osvětlením a z důvodu instalace
protihlukových stěn, protihlukových opatření a vegetačních úprav okolí dálničního tělesa je světelný tok
emitovaný dopravním proudem částečně odstíněn. Vnitřní osvětlení tunelu se na emisi světelného záření
nepodílí.
B.III.4.4 Záření radioaktivní, elektromagnetické
Dokumentace nepředpokládá negativní projevy radioaktivního a elektromagnetického záření
v souvislosti s posuzovaným záměrem.
Kapitola „B.III.4 Ostatní emise a rezidua“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu
záměru na životní prostředí.

B.III.5 Doplňující údaje
B.III.5.1 Nehodovost
Do dokumentace je velmi vhodně zařazena kapitola nehodovost, které prokazuje na základě
policejních záznamů dopravních nehod, že po zprovoznění posuzovaného úseku dálnice D8 došlo
k výraznému snížení počtu dopravních nehod na silnicích nižších tříd, a to i nehod s úniky nebezpečných
provozních kapalin. Komunikace mimo dálnice nejsou zabezpečeny proti únikům provozních kapalin
a proto při dopravních nehodách s únikem kapalin prakticky vždy dochází ke kontaminaci půd,
horninového prostředí nebo vodních toků.
B.III.5.2 Terénní úpravy
Dálnice D8 jako liniová stavba není uložena pouze v niveletě terénu, nýbrž rozdíly v niveletě
překonává tunely, estakádami, náspy a zářezy. Nejhlubší zářezy dosahují hloubky 12 m a náspy výšky až 10
m. Zářezy a náspy mohou významně ovlivňovat hydrologický režim jak povrchových, tak podzemních vod.
V kapitole jsou tabelárním způsobem popsány všechny náspy a zářezy, včetně jejich geotechnických
charakteristik.
Kapitola „B.III.5 Doplňující údaje“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na
životní prostředí.
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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
C.I.1.1 Geomorfologické poměry
Dokumentace hodnotí geomorfologické poměry záměrem dotčeného území na základě mapy
geomorfologických jednotek ČR, převzaté z Národního geoportálu INSPIRE (geoportal.gov.cz)
C.I.1.2 Ekologická funkce krajiny
Dokumentace hodnotí ekologické funkce krajiny před realizací záměru a po jeho realizaci jako
prakticky nezměněné. Využití krajiny se prakticky nezměnilo, převládá zemědělská funkce s ornou půdou
s vysokým zastoupením TTP. Významné je rovněž rekreační využití krajiny, které nebylo zásadně
ovlivněno.
C.I.1.2 Krajinný ráz
Krajinný ráz záměrem dotčeného území a vliv záměru na krajinný ráz je obšírně hodnocen
samostatnou studií, která je externí přílohou č. 9 posuzované dokumentace. Posouzení bylo provedeno
dle metodického postupu „Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na
krajinný ráz“ (Vorel et al., 2004). Závěr posouzení konstatuje, že vzhledem k charakteru území zpravidla
platí, že s výjimkou prostoru vzdáleného do cca 500 m od území záměru (tj. blízkého prostoru
bezprostředně navazujícího na území záměru) se v krajinném obrazu uplatňují téměř výhradně nejvýše
pouze dílčí segmenty dálnice, resp. dálnice není vzhledem k mimořádně pestré morfologické a vegetační
mikrostruktuře území ze vzdálenějších míst často vůbec patrna, příp. je v krajinném obrazu přítomna až
v případě pohledů z vyšších partii svahů v blízkosti empiricky stanovené dvoukilometrové hranice
potenciálních vlivů záměru.
Kapitola „C.I.1 Struktura a ráz krajiny“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na
životní prostředí.

C.I.2 Zvláště chráněná území
Dokumentace konstatuje, že celý posuzovaný již realizovaný záměr prochází 4. zónou ochrany
CHKO České středohoří. Malá část záměru v prostoru Radejčínského tunelu a Uhelné strouhy se nachází ve
3. zóně ochrany. V blízkém okolí posuzovaného záměru se nenachází žádná maloplošná chráněná území.
Nebližší maloplošné chráněné území, PR Rač se nachází ve vzdálenosti 1,7 km.
Kapitola „C.1.2 Zvláště chráněná území“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na
životní prostředí.

C.I.3 Natura 2000
V území dotčeném posuzovaným záměrem se rovněž nenachází žádné lokality zařazené do
soustavy NATURA 2000. Záměru se nejvíce přibližuje EVL Porta Bohemica a to na vzdálenost cca 400 m,
která byla vyhlášena až po realizaci záměru.
Kapitola „C.1.3 Natura 2000“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní
prostředí.
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C.I.4 Významné krajinné prvky
Dokumentace konstatuje, že v záměrem dotčeném území se nachází pouze VKP vymezené dle §3,
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Významné krajinné prvky vyhlášené podle §6, zákona
č. 114/1992 Sb., se okolí posuzovaného záměru nenacházejí.
Významné krajinné prvky typu lesů jsou vymezeny a popsány na základě dat poskytovaných
Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem. V dokumentaci jsou dále jako VKP vymezeny
vodní toky a údolní nivy. Popis jednotlivých VKP je proveden v dostatečném rozsahu a je doplněn
přehledovou mapou.

Kapitola „C.1.4 Významné krajinné prvky“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru
na životní prostředí

C.I.5 Územní systém ekologické stability
Systém USES v záměrem dotčeném území je popsán na základě platné územně plánovací
dokumentace, zejména ZÚR ÚK a územních plánů dotčených obcí. Dokumentace konstatuje, že rozsah
ÚSES se od doby před realizací záměru do současné doby nezměnil.
Bez dalšího komentáře. Popis skladebných prvků ÚSES je v posuzované dokumentaci proveden
v dostatečném rozsahu.
Kapitola „C.1.5 Územní systém ekologické stability“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu
záměru na životní prostředí.

C.I.6 Přírodní parky
V záměrem dotčeném území se nenachází žádné přírodní parky

C.I.7 Památné stromy
V záměrem dotčeném území se nenachází žádné památné stromy.

C.I.8 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Posuzovaný záměr se nachází v území s archeologickými nálezy a doloženými pravěkými
a středověkými nálezy v blízkosti záměru. Dokumentace přináší výčet těchto lokalit. Nicméně vzhledem ke
skutečnosti, že záměr je již realizován, nebude mít na ně další vliv.
Kapitola „C.1.8 Území historického, kulturního nebo archeologického významu“ je zpracována v dostatečném
rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

C.I.9 Území hustě zalidněná a nad míru zatěžovaná
Posuzovaný záměr je veden mimo obydlená území. Posuzovaná dokumentace konstatuje, že
nejblíže situované trvale obydlené plochy se nachází ve vzdálenosti 100 m od záměru. Tato situace je
stejná jako před zahájením realizace záměru.

Kapitola „C.1.9 Území hustě zalidněná a nad míru zatěžovaná“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro
posouzení vlivu záměru na životní prostředí.
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C.I.10 Staré ekologické zátěže
Posuzovaný záměr neprochází žádnou lokalitou se starou zátěží. V blízkosti záměru jsou evidovány
dvě staré zátěže, které jsou v dokumentaci dostatečně popsány.
Kapitola „C.1.10 Staré ekologické zátěže“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru
na životní prostředí.

C.I.11 Extrémní poměry v dotčeném území
Dokumentace konstatuje, že záměrem dotčené území se vyznačuje složitou geologickou stavbou
vykazující vysokou náchylnost k sesuvům. Problematice sesuvných území se detailně věnuje kapitola C.II.č
Horninové prostředí a přírodní zdroje. Dokumentace konstatuje, že posuzovaný úsek dálnice D8 je
v současné době stabilizován.
Kapitola „C.1.11 Extrémní poměry v dotčeném území“ zpracována v dostatečném rozsahu.
Část dokumentace „C.1. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“ je zpracována v dostatečném
rozsahu a odpovídá požadavkům na zpracování dokumentace pro posuzování vlivů záměru na dotčené
životní prostředí.
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C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a
popis složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny
C.II.1 Ovzduší
Pro hodnocení kvality ovzduší byly použity, v souladu s požadavky zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, mapy klouzavého pětiletého průměru koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky
publikované Českým hydrometeorologickým ústavem na jeho internetových stránkách (www.chmi.cz),
vypočtených pro čtverce 1 x 1 km. Pro porovnání současného stavu kvality ovzduší a kvality ovzduší před
zahájením realizace posuzovaného záměru byl použit klouzavý průměr za období 2009-2012 (stav před
realizací) a klouzavý průměr za období 2013-2017 (současný stav – poslední dostupný v době zpracování
dokumentace). Porovnání kvality ovzduší je pro jednotlivé sledované škodliviny provedeno slovně
s uvedením stanoveného limitu a hodnot příslušných pětiletých hodnot klouzavých pětiletých průměrů.
Dokumentace konstatuje, že stanovené limity nejsou překračovány a že u většiny znečišťujících látek došlo
k mírnému poklesu, což podle autorů dokumentace může naznačovat, že dálnice dobře plní svůj účel. Je
však nutno podotknout, že na území ČR dochází obecně k poklesu znečištění ovzduší a že vzhledem
k blízkosti jiných velkých zdrojů znečištění (Mělník, Ledvice, Počerady) se nemusí vliv dálnice projevit, a to
v žádném směru, tj. zlepšení nebo zhoršení.
Kapitola „C.II.1 Ovzduší“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

C.II.2 Voda
C.II.2.1 Povrchové vody
Dokumentace vymezuje celkem 8 vodních toků, z nichž 6 je v přímém kontaktu s posuzovaným
záměrem. Při hodnocení dotčených vodních toků čerpá aktuální údaje z Plánů dílčího povodí Ohře,
Dolního Labe a ostatních přítoků Labe (II. plánovací období 2015 -2021) a z databází Výzkumného ústavu
vodohospodářského T.G. Masaryka. Podkladem pro vypracování kapitoly dokumentace je Expertní příloha
č. 7 – „Posouzení vlivů záměru na stav vodních toků“. U každého vodního jsou uvedeny jeho základní
parametry.
C.II.2.2 Podzemní vody
Posuzovaný záměr se rozkládá na hranici dvou vodních útvarů, přičemž většina záměru se nachází
v útvaru podzemních 46120 Křída Dolního Labe po Děčín, do vodního útvaru 46110 zasahuje pouze v jeho
hraniční části. Celkový stav uvedených útvarů je hodnocen jako nevyhovující zejména z důvodu
kontaminace vod chemickými látkami.
Vlivy záměru na povrchové i podzemní útvary vod detailně vyhodnoceny ve výše citované expertní
příloze. Expertní příloha konstatuje, že posuzovaný záměr je v souladu s cíli Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství
v oblasti vodní politiky.
C.II.2.3 Ochrana vod
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného CHOPAV. Posuzovaný záměr zasahuje do OPVZ
II. stupně Sebuzín.
V zájmovém území dotčeném posuzovaným záměrem se nenachází žádné záplavové území.
Kapitola „C.II.2 Voda“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí.
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C.II.3 Půda
Pro popis půdního pokryvu záměrem dotčeného území je použita půdní mapa v měřítku 1:50 000
(ČGS), na části území nepokryté digitální půdní mapou 10 000 je pak použita půdní mapa 1:1 000 000.
V záměrem dotčeném území byly vyčleněny 4 půdní subtypy a 8 půdních subtypů, které jsou popsány
podle platného MKS. Použití půdní mapy 1:1 000 000 je z hlediska malého rozsahu záměru zcela
nevhodné. Vhodnější by bylo využít půdní mapy 1:250 000, která je rovněž dostupná na internetu
(INSPIRE). Uvedený nedostatek je nepodstatný, neboť y hlediska hodnocení půd je rozhodující jejich třída
ochrany. V případě zařazení půd do kategorií ochrany kapitola odkazuje na kapitolu D.I.5, kde je rozdělení
půd do tříd ochrany nastíněno.
Stav před realizací záměru reprezentoval přírodní půdy, ze kterých byly při realizaci záměru
sejmuty humusové horizonty a pozemky byly vyjmuty ze ZPF, případně PUPFL.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) jsou hodnoceny na základě informací čerpaných
z databází ÚHÚL. Před realizací posuzovaného záměru procházela jeho trasa lesními porosty jen okrajově.
V době provozu záměru se již vliv na lesní porosty neuplatňuje.
Dokumentace rovněž hodnotí vliv záměru na ohrožení (zranitelnost) půd vodní a větrnou erozí.
Z údajů prezentovaných v dokumentaci je patrné, že půdy v okolí záměru jsou ohroženy pouze vodní erozí.
Větrná eroze, s výjimkou okolí MÚK Řehlovice, se prakticky neuplatňuje. Hodnocení zranitelnosti půd je
z pohledu hodnoceného nadbytečnou informací, které pouze doplňuje celkovou informaci o půdách
v záměrem dotčeném území.
Kapitola „C.II.3 Půda“ je popsána v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

C.II.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
C.II.4.1 Horninové prostředí
Zpracování kapitoly vychází zejména z dat publikovaných na internetovém portále České
geologické služby (https://mapy.geology.cz) a z údajů AOPK. V úvodní části je stručně a výstižně shrnut
geologický vývoj záměrem dotčeného území. V území dotčeném záměrem je z geologického hlediska
převážně charakterizováno nízkou náchylností k sesuvům, vyskytují se zde však i lokality s maximálním
rizikem sesuvů, ve kterých muselo být během stavby postupováno se zvýšenou opatrností. Konkrétní
lokality s vysokým rizikem sesuvů jsou v dokumentaci popsána a popis je doplněn mapou rizikových
lokalit.
C.II.4.2 Přírodní zdroje
V záměrem dotčeném území se nenachází žádný dobývací prostor, chráněné ložiskové území,
ložisko a prognózní zdroj ani průzkumné území. Seznam ložisek a dobývacích prostorů uvedený
v dokumentaci se nevztahuje k posuzovanému úseku D8 a je uveden pouze formálně.
Kapitola „C.II.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje“ je popsána v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu
záměru na životní prostředí.

C.II.5 Biologická rozmanitost
Základním podkladem pro vypracování kapitoly je Expertní příloha č. 4 – D8 0805 Lovosice –
Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín. Hodnoceni vlivu na přírodu a krajinu podle
§67 zákona 114/1992 Sb., která poskytuje informace o současném stavu bioty a dále byly použity předešlé
průzkumy a biomonitoringy, na základě kterých byl rekonstruován stav bioty před zahájením realizace
záměru.
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C.II.5.1 Biogeografické začlenění
Biogeografické začlenění je provedeno dle aktuálně používaného biogeografického členění České
republiky (Culek et al., 2013). Bez dalšího komentáře.
C.II.5.2 Ekosystémy
Dokumentace konstatuje, že celá trasa posuzovaného záměru se nachází na území CHKO České
středohoří v lokalitách se zastoupením některých cenných přirozených nebo polopřirozených ekosystémů.
V trase záměru a jejím bezprostředním okolí však převládají intenzivně (v menší míre i extenzivně)
využívané agrocenózy na orné půdě. V záměrem dotčeném území byly vymezeny polní, travinobylinné,
lesní a vodní ekosystémy. V dokumentaci není uvedena metodika, podle které byly ekosystémy vymezeny.
C.II.5.3 Biotopy v dotčeném území
V záměrem dotčeném území bylo vymezeno 6 nepřírodních a 6 přirozených a polopřirozených
biotopů podle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al., 2010). Vymezení odpovídá současnému
pojetí popisu biotopů. Bez dalšího komentáře.
C.II.5.4 Flóra
Botanický průzkum byl proveden na 6 dobře zvolených reprezentativních lokalitách, zahrnujících
především přirozené a polopřirozené biotopy. Na lokalitách bylo sumárně identifikováno 212 druhů
cévnatých rostli, z nichž byly pouze tři druhy zahrnuty mezi zvláště chráněné druhy dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb., a 6 druhů uvedených v Červeném seznamu rostlin ČR. V historicky provedených
průzkumech byly zjištěny další dva zvláště chráněné druhy rostlin, jejichž výskyt nebyl v posledním
průzkumu z roku 2019 v záměrem přímo dotčeném území potvrzen. Jedná se o Sorbus bohemica, který byl
v předešlých průzkumech nalezen na známém nalezišti na vrchu Debus nedaleko záměrem dotčeného
území, ale na uvedené lokalitě se stále nachází. Druhým, v trase záměru nepotvrzeným zvláště chráněným
druhem je ohrožený Melittis melissophyllum. Rovněž tento druh lze na vhodných stanovištích v širším
okolí záměru předpokládat (viz nálezová mapa druhu).
Obecně lze konstatovat, že se jedná o lokality s vysokou biodiverzitou běžných cévnatých rostlin.
C.II.5.5 Fauna
Území dotčené posuzovaným záměrem bylo díky dvěma procesům EIA a realizaci záměru za
přítomnosti ekologického dozoru podrobeno neobvykle dlouhodobému zoologickému průzkumu, který se
věnoval řadě skupin organismů. V záměrem dotčeném území bylo nalezeno celkem 51 zvláště chráněných
druhů živočichů. Z hlediska výsledků lze za pozoruhodné považovat výskyt některých druhů zvláště
chráněných živočichů v záměrem dotčeném území pouze v období realizace. Ze zvláště chráněných druhů
zjištěných v průzkumu před výstavbou dálnice, nebyly v období provozu zjištěny druhy Salamandra
salamandra, Perdix perdix, Jynx torquila, Tyto alba a Pernis apivorus. S výjimkou Salamandra salamandra
se jedná o ptáky, mohou mít v lokalitě hnízdiště, ale rovněž mohly do lokality zaletovat pouze za potravou
a jejich pozorování vyžaduje delší čas. Vyšší zastoupení zvláště chráněných živočichů po uvedení záměru
do provozu pravděpodobně důsledkem pozitivního vlivu dálnice na biologickou diverzitu, ale výsledkem
důkladnějšího biologického průzkumu s použitím moderních sledovacích metod. Například přítomnost 10
druhů netopýrů byla prokázána akustickým monitoringem, který se před zahájením realizace záměru
používal velmi omezeně. Drobnou vadou této kapitoly je nesjednocené používání nomenklatury. Některé
druhy jsou označovány českými jmény, jiné latinskými a některé českými i latinskými. Toto upozornění
v žádném případě nesnižuje vypovídací schopnost kapitoly z hlediska hodnocení vlivu záměru na životní
prostředí.
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C.II.5.6 Migrační potenciál
Kapitola je vypracována na podkladě expetní přílohy č. 8 „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část
stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín. Migrační studie“, která je přílohou dokumentace. Migrační
potenciál záměrem dotčeného území je hodnocen z hlediska velkých savců, ostatních kopytníků, savců
střední velikosti, obojživelníků, plazů a drobných savců, ryb a ostatních vodních živočichů, pátků a
netopýrů, společenstev rostlin, bezobratlých živočichů a drobných obratlovců. Největší migrační potenciál
lze připsat velkým savcům a dále dvěma identifikovaným letovým koridorům netopýrů.

C.II.6 Klima
Klima území dotčeného záměrem je hodnoceno standardním postupem dle Quitta (1971).
V dokumentaci jsou popsány základní klimatické charakteristiky slovní i tabelární formou. Klimatické
charakteristiky jsou doplněny charakteristikami klimatu vypočtenými přímo pro posuzovaným záměrem
dotčené území.
Stav klimatu před zahájením výstavby je jen rekonstruovatelný. Je nutno souhlasit s tvrzením
dokumentace, že v posledních že před rokem 2010 byla průměrná teplota v území cca o 1oC nižší. Rovněž
bylo méně extrémních klimatických výkyvů projevujících se extrémními přívalovými dešti nebo dlouhými
periodami bez srážek.
Klimatické změny pozorované v posledním období mají globální charakter s příčinami mimo
mikroměřítko hodnoceného záměru. Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu bez potřeby dalšího
komentáře.

C.II.7 Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Kapitola je zpracována na podkladě dat publikovaných ČSÚ. Dokumentace hodnotí počet obyvatel
v záměrem dotčených obcích, průměrný věk obyvatel před realizací záměru a v současné době
a v neposlední řadě i hustotu zalidnění. Obecně lze konstatovat, že hustota zalidnění je hluboko pod
celostátním průměrem, jedná se o území velmi řídce zalidněné. Průměrné mzdy obyvatel jsou nižší, než je
republikový průměr a nezaměstnanost je dvojnásobně vyšší než republikový průměr. Po realizaci záměru
mírně stoupl průměrný věk obyvatel.

C.II.8 Hmotný majetek
Posuzovaný záměr nebyl v kolizi s hmotným majetkem. Posuzovaný záměr rovněž není v konfliktu
s kulturními památkami. Bez dalšího komentáře.
Kapitola „C.II. „Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis
složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro
posouzení vlivu záměru na ŽP v procesu EIA.

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení je
provedeno stručně výstižně. Obecně konstatuje, že stavba je již vybudována, je usazena přírodně
i krajinářsky hodnotného území Českého středohoří s řadou významných krajinných prvků. Realizací
záměru došlo k záboru zemědělské a lesní půdy, který je však kompenzován zlepšením životního prostředí
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v obcích podél stávajících silnic I/8 a I/30. Rostoucí intenzita dopravy na těchto komunikacích by působila
se všemi negativními dopady na veřejné zdraví, jako jsou nehodovost, zvýšené emise hluku a škodlivin do
ovzduší. Bez dalšího komentáře.
Kapitola „C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení“ je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí a dostačuje
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí
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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, použitých technologií a látek, emisi znečišťujících
látek a nakládaní s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými
záměry se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního
prostředí

D.I.1 Vlivy obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dokumentace vyhodnocuje jako hlavní faktory ovlivňující obyvatelstvo a veřejné zdraví v záměrem
dotčeném území hluk a znečištění ovzduší. K vyhodnocení vlivu uvedených faktorů na obyvatelstvo žijící
v záměrem dotčeném území byla vypracována hluková a rozptylová studie. Obě studie jsou podkladem
pro vypracování studie hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví. Všechny tři uvedené studie jsou
přílohami posuzované dokumentace EIA. Vyhodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví bylo
provedeno dle metodiky rizikové analýzy (Health Risk Assessment) s Autorizačního návodu k hodnoceni
zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve venkovním ovzduší AN 17/15 a AN 15/04 verze 4.
Hluk
Vliv negativních projevů hluku na obyvatelstvo je hodnocen pro fázi provozu s výhledovými roky
2019 (současný stav) a pro rok 2037. V předložené hlukové studii byla provedena kvantifikace počtů
obyvatel v jednotlivých pásmech hlukové zátěže pro rok 2019 a výhledový rok 2037. Na základě
provedené kvantifikace byly odhadnuty počty obyvatel obtěžovaných hlukem z dopravy a počty obyvatel
obtěžovaných při spánku pro rok 2019 a2037. Z provedeného hodnoceni vyplývá, že v dotčené časti
zástavby je možné očekávat počty hlukem obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel maximálně
v řadu stovek. Z hodnocení dále vyplývá, že příspěvek provozu záměru na míru kardiovaskulárního rizika
lze očekávat maximálně v řádu setin procenta, tj. prakticky neprůkazný vliv, který se neprojeví zvýšením
počtů případů infarktu myokardu.
V období výstavby byly dočasným zdrojem hlukové zátěže především stavební práce a práce
spojené s přesuny hmot. Doba výstavby byla 4 roky a omezena pouze na denní dobu (07:00 – 21:00 hod).
Zpracovatel posudku souhlasí se závěrem, že negativní dopad hlukové zátěže je obecně uvažován až při
dlouhodobém působení v řádu vyššího počtu let. Není možné spolehlivě vyloučit jistou míru obtěžování
obyvatel hlukem, ale je nutno vyloučit (vzhledem k povolené pracovní době) rušení obyvatel při spánku.
Dále bez komentáře.
Znečištění ovzduší
Vypočtené imisní příspěvky hodnocených škodlivin PM10, PM2,5, NO2, CO, benzenu a BaP pro fázi
provozu záměru v roce 2019 a v roce 2037 prokazují, že imisní příspěvek z dopravy na posuzovaných
úsecích dálnice D8 nedosahuje ani u jedné z posuzovaných škodlivin limitní hodnoty. Nejvyšší hodnoty
imisních příspěvků jsou očekávány v okolí MUK Řehlovice a na portálu tunelu Radejčín.
Ve fázi výstavby byly zdrojem znečištění ovzduší a provoz staveništní dopravy, které byly
především zdrojem sekundární prašnosti, která byla redukována přijatými technickými opatřeními ke
snížení prašnosti. Dodržovaní technických zásad k omezování prašnosti bylo v době realizace záměru
kontrolováno technickým a ekologickým dozorem stavby. Vlivy záměru na obyvatelstvo v době výstavby
lze považovat za přijatelné.
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Socioekonomické vlivy
Dokumentace hodnotí socioekonomické vlivy posuzovaného záměru z hlediska zvýšení
bezpečnosti provozu, zkrácení cestovního času, napojení dotčeného území na dálniční systém a umožnění
ekonomického rozvoje a krátkodobou nabídkou pracovních příležitostí. Z hlediska zpracovatele posudku
bez komentáře.
Vlivy na nehodovost
V době výstavby je v dokumentaci hodnocena nehodovost na stejné úrovni jako před výstavbou.
Navýšení dopravních nehod se stavební mechanizací hodnotí jako nevýznamné a především dočasné.
V době provozu je snížení nehodovosti významným faktorem, který zvyšuje faktor pohody především
v obcích ležících na původních tranzitních trasách dálkové dopravy (silnice I/8 a I/30). Snížení nehodovosti
je snadno průkazné z oficiálních záznamů šetření dopravních nehod.
Shrnutí z hlediska vlivu na obyvatelstvo
Kapitola shrnuje závěry hodnocení vlivu posuzovaného záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví
v době provozu záměru a ve fázi jeho výstavby. Shrnutí odpovídá vyhodnocení provedenému
v předchozích kapitolách a zpracovatel posudku nemá k závěrům zásadních připomínek.
Součástí kapitoly je část „Revize podmínek stanoviska EIA“ z roku 1996 pro fázi provozu záměru,
konkrétně podmínky „Vyhodnotit dosavadní výsledky monitoringu a v případě zjištění negativních dopadů
realizovat nápravná opatření. Vyhodnotit protihluková a protiexhalační opatření, a v případě nutnosti
provést jejich dodatečné doplnění.“ Dokumentace shledává neuspokojivý výsledek monitoringu
hlukového zatížení na objektu čp. 37 ve Stadicích. Doporučuje proto realizovat dlouhodobější monitoring
hluku na tomto objektu, např. po dobu 7 dni. Na základě výsledků detailního akustického posouzeni bude
u tohoto objektu dále řešen rozbor možných akustických opatřeni z provozu na dálnici D8 (na fasádě nebo
PHS). S doporučením se zpracovatel posudku ztotožňuje.
ŘSD ČR zadalo zpracovaní detailního akustického posouzeni pro vyhodnoceni objektu čp. 37 ve
Stadicích společnosti EKOLA Group, spol. s r.o. (Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice, Objekt
Řehlovice – Stadice čp. 37, km 64,3 – 64,6. Výpočet a návrh protihlukových opatření.). Výsledky byly
prostřednictvím MŽP předány zpracovateli posudku v prosinci 2019, v době před vypršením lhůty a na
vypracování posudku. Závěr studie ve shodě se zpracovateli dokumentace doporučuje provedení
dlouhodobého týdenního měření hluku na dvou místech u objektu č.p. 37 Stadice a pokud monitoring
prokáže překračování hygienického limitu hluku v chráněném venkovním prostoru stavby č.p. 37 považuje
za nutné přistoupit k realizaci některého z navržených protihlukových opatření. Uvedený závěr zapracoval
zpracovatel posudku do návrhu podmínek souhlasného stanoviska.
Kapitola „D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví (obyvatelstvo), včetně sociálně ekonomických vlivů“ je zpracována
v dostatečném rozsahu a dostačuje k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Při dodrženi upřesněných
opatřeni a za předpokladu pokračovaní provozu dle platné legislativy, je posuzovaný záměr z hlediska vlivů
na obyvatelstvo přijatelný.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
D.I.2.1 Vlivy na kvalitu ovzduší
Dokumentace konstatuje, že v průběhu výstavby nebyl proveden žádný výpočet imisního zatížení
území. Uvedené důvody zpracovatel posudku akceptuje.
Hodnocení vlivů záměrů na kvalitu ovzduší během provozu ve výhledovém stavu 2019 de facto
představuje současný stav. Matematický model proto vychází z reálných dat intenzit provozu. Při
výpočtech byly za hlavni škodliviny se v souvislosti se silniční dopravou považovány oxid dusičitý (NO2),
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oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen (C6H6), suspendované částice (PM10 a PM2,5),
a benzo[a]pyren (C20H12). Pro výpočet imisních příspěvků jednotlivých znečišťujících látek byl použit
software SYMOSʹ97, verze 7.0.6295.24465 (verze uvolněná 27.3.2017), emise jednotlivých znečišťujících
látek byly odvozeny pomocí software MEFA 13 verze 1.0.6. V rámci záměrem dotčeného území byly
nejvyšší hodnoty imisních příspěvků byly vypočteny ve dvou lokalitách, a to na MÚL Řehlovice a na portálu
tunelu Radejčín. Z rozptylové studie dále vyplývá, že žádná z vypočtených hodnot imisního příspěvku
nedosahuje limitních hodnot. Maximální vypočtené hodnoty jsou vázány na bezprostřední okolí
komunikace a s rostoucí vzdálenosti rychle klesají. Z pohledu zpracovatele posudku jsou výpočty na straně
spolehlivosti, neboť záměr je od roku 2016 v provozu a část emisí, kterým je záměr zdrojem je již
započítána do imisního pozadí a dále, provoz, který byl již v minulosti realizován po silnicích I/8 a I/63 a je
započítán do imisního pozadí, se pouze přesunul na posuzovaný úsek dálnice D8. Z uvedeného vyplývá, že
reálný imisní příspěvek je realizován pouze skutečným navýšením dopravy. Zpracovatel posudku souhlasí
se závěrem autorů dokumentace, že z hlediska vlivů záměru na ovzduší je záměr akceptovatelný.
D.I.2.2 Rizika klimatických změn
Kapitola shrnuje závěry expertní přílohy dokumentace „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby
A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín. Studie vyhodnocení vlivů na klima.“ Studie vyhodnocuje nahlíží na
posuzovaný záměr ze dvou úhlů pohledu. První pohled reprezentuje pohled vlivu změn klimatu na
bezpečnost provozu na posuzovaném úseku záměru. Z pohledu zpracovatele posudku nemá tento pohled
opodstatnění z hlediska posuzování EIA, neboť změny klimatu se budou projevovat na všech
komunikacích, a pravděpodobně významnější budou jejich projevy na silnicích nižších tříd.
Druhý pohled se týká přímo příspěvků vlivu posuzovaného záměru ke klimatické změně, který je
z hlediska posuzování EIA významný. Z hlediska strategických dokumentů EU zabývajících se klimatickou
změnou jsou důležitá především adaptační a mitigační opatření. Dokumentace uvádí, že ve vztahu
k adaptačním strategiím má posuzovaný záměr vztah částečně neutrální, částečně pozitivní. Negativní
vztah identifikován nebyl, což je dáno skutečnosti, že se jedná o moderní silniční stavbu, projektovanou
v souladu s moderními trendy, mezi které patři využiti telematických systémů, zohlednění rizika povodní,
zajištění odvodu přívalových vod, ozelenění tělesa komunikace apod. S uvedeným zpracovatel posudku
souhlasí. Navržená mitigační opatření jsou uvedena správně, ale investor je nemůže ovlivnit. Složení
vozového parku, používaná paliva a další opatření jsou ovlivňována pouze ekonomickými podmínkami na
trhu nebo regulačními opatřeními státu.
Kapitola se rovněž věnuje posouzení vlivu záměru na klimatický systém ve fázi realizace záměru.
Hodnocení ve fázi realizace záměru je provedeno v dostatečném rozsahu.
Kapitola „D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima“ je zpracována v dostatečném rozsahu a dostačuje k posouzení vlivů
záměru na životní prostředí. Posuzovaný záměr je z hlediska jeho vlivů na ovzduší a klima přijatelný.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Hodnocené území a limitní hladiny hluku
Autoři dokumentace konstatují, že k významnému zatížení území hlukem během výstavby
nedošlo. Hluk emitovaný při realizaci záměru byl pouze dočasný a emitovaný pouze v denní době.
Na základě provedeného vypočtu a měření hluku v oblasti (11.4.2018, 18.4.2018, 24.4.2018 a
16.10.2018) bylo prokázáno, že v žádném kontrolním výpočtovém bodě v okolí řešeného úseku dálnice
D8, kromě výpočtového bodu Reh_9 (stavba č.p. 37 ve Stadicích), nedochází vlivem provozu dopravy na
D8 k překročeni hygienických limitů hluku z dopravy na dálnicích a silnicích I. a II. třidy a místních
komunikacích I. a II. třidy LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
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U objektu stavba č.p. 37 ve Stadicích se vedle provozu na dálnici D8 významně projevuje i vliv
provozu na silnici II/258. Vzhledem k uvedené skutečnosti autoři dokumentace navrhují řešení, které je
identické s návrhem uvedeným v kapitole „D.I.1 Vlivy obyvatelstvo a veřejné zdraví“ a tento návrh je
zapracován do podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska.
Stávající protihluková opatření v okolí řešeného úseku dálnice D8 jsou pro ochranu chráněných
staveb, kromě objektu stavby č.p. 37 ve Stadicích, dostatečná a vyhovují současným požadavkům pro
splněni hygienických limitů hluku dle NV č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uvedený závěr
platí i pro výhledový stav roku 2037.
Kapitola „D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci“ je zpracována v dostatečném rozsahu a dostačuje k posouzení
vlivů záměru na životní prostředí. Za podmínky vyřešení hlukové situace stavby č.p. 37 ve Stadicích je
posuzovaný záměr z hlediska jeho vlivů na hlukovou situaci přijatelný.

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Text kapitoly je zpracován na podkladě studie „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa
dálnice a F – tunel Radejčín. Posouzení vlivů záměru na stav vodních útvarů.“, která je expertní přílohou č.
7 posuzované dokumentace. Vlivy záměru na životní prostředí ve fázi realizace a ve fázi provozu jsou
posuzovány společně. Kapitola samostatně posuzuje vlivy záměru na útvary povrchových vod a vlivy
záměru na útvary podzemních vod.
D.I.4.1 Vlivy stavby na dotčené útvary povrchových vod
Dokumentace detailně hodnotí vlivy záměru ve fázi realizace a provozu záměru na povodí Labe od
toku Ohře po tok Bílina (OHL_0750) a na povodí Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok (OHL_0850)
s důrazem na úpravy vodních toků Záhořského a Žimského potoka. Specifikou posuzované dokumentace
je skutečnost, že posuzovaný záměr je již ve zkušebním provozu, a proto mohou být vyhodnoceny nejen
vlivy předpokládané, nýbrž i vlivy reálné.
Kapitola věnuje zvláštní zřetel problematice vlivu odváděných dešťových vod a vlivu chloridů ze
zimní údržby dálnice na povrchové vody. Dle provedených výpočtů není v žádném z dotčených
recipientních vodotečí překročena limitní průměrná roční koncentrace přípustného znečištění chloridy,
kterou stanoví NV č. 401/2015 Sb. (pro Žimský a Radejčínský potok) na 150 mg Cl-/l. V kapitole jsou
rozsáhle odůvodněny změny koncentrací chloridů v povrchových tocích, a to i na základě provedených
měření v letech 2016 až 2018. Autoři dokumentace konstatují, že vlivem provozu hodnoceného úseku
dálnice D8 nedochází k ovlivnění ekologického stavu vodního útvaru Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický
potok.
D.I.4.2 Vlivy stavby na dotčené útvary podzemních vod
Trasa řešeného úseku D8 prochází geomorfologicky složitým územím s vertikálně velmi členitou
morfologií, což si vyžádalo vedení trasy záměru jak na násypech, tak i v zářezech, po mostních objektech i
tunelem, bylo nezbytné prověřovat ovlivnění kvantitativních charakteristik podzemních vod, jak před
vlastni realizací, tak v průběhu výstavby a rovněž i po uvedeni stavby do provozu. Vlastní režimní sledovaní
podzemních vod bylo prováděno již od roku 1998 a do současné doby bylo realizováno celkem 19
opakování měření, což poskytuje více než dostatečný podklad pro vyhodnocení vlivu záměru na dotčené
útvary podzemních vod. Na základě vyhodnocení doposud provedených režimních měření autoři
dokumentace konstatují, že realizace záměru zapříčinila pouze lokální změny režimu podzemních vod,
které nezpůsobily zhoršení kvalitativního stavu plošně rozsáhlých dotčených vodních útvarů.
Dokumentace rovněž prokázala, že realizace a provoz posuzovaného záměru nemá vliv na kvalitu
podzemních vod.
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Autoři dokumentace doporučují zrušit zatrubnění a vytvořit otevřené koryto levobřežního přítoku
Záhořského potoka při křížení v km 61,55 stavby (mimo zde hodnoceny usek), a dále doporučují úpravu
vybetonovaného koryta Radejčínskeho potoka pod mostem A251, které v současném stavu není
schopno plnit téměř žádné ekologické funkce.
Zpracovatel posudku s provedeným vyhodnocením vlivu záměru na útvary povrchových
a podzemních vod souhlasí bez dalšího komentáře, z hlediska doporučených úprav vodních toků mimo
řešené území musí konstatovat, že ač považuje doporučené úpravy za vhodné, nelze dle jeho názoru, do
podmínek závazného souhlasného stanoviska ukládat podmínky, které se nevztahují k posuzovanému
záměru.
Kapitola „D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody“ je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů
záměru na životní prostředí a dostačuje k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska vlivů
záměru na povrchové a podzemní vody je záměr přijatelný.

D.I.5 Vlivy na půdu
Vlivy na půdu ve fázi realizace záměru jsou vzhledem k již realizovanému vynětí dotčených
pozemků z půdního fondu a PUPFL velmi přesně stanoveny.
Celkový zábor posuzovaného záměru byl vyčíslen na 586 112 m2 (z toho trvalé zábory ve výši 41,78
ha a dočasné zábory ve výši 16,8 ha). Z hlediska ZPF největší část záboru tvoří orná půda o celkové výměře
434 250 m2, tj. cca 74,1 % z celkového záboru, a to převážně na půdách ve III. a IV. třidě ochrany. Rozsáhlý
zábor půd nastal rovněž v kategorii trvalých travních porostů (6,4 % z celkového záboru). Pozemky určené
k plněni funkci lesa (PUPFL) byly zábory tvořily pouze cca 2,2 % z celkového záboru půd. V male míre byly
dotčeny přírodně cenné druhy pozemků jako jsou sady, zahrady a vodní plochy. Postup vynětí ze ZPF
(včetně nakládaní se skrytou ornici) probíhal v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 334/1992 Sb.,
v platném znění.
Během provozu posuzovaného úseku dochází a bude nutně docházet ke kontaminaci půdy
v bezprostředním okolí záměru. Míru znečištěni a velikost znečišťované plochy je však do značné míry
možno zmírnit funkčním odvedením dešťových vod z prostoru dálnice a jejich předčištěním, vysazenými
vegetačními pásy kolem dálnice nebo umístěním komunikace v terénních zářezech. Všechny tyto faktory
jsou na hodnocené stavbě již v současnosti aplikovány. Po zprovoznění hodnoceného úseku dálnice D8
došlo ke významnému snížení znečišťovaní půd podél stávající silniční sítě (hlavně v okolí silnice I/8 a I/30).
Autoři dokumentace doporučují z důvodu relativně velkého úhynu sazenic pokračovat v plnění
podmínky „Zajistit udržování nové vysázené zeleně a v případě úhynu zajistit její náhradu.“, která byla
podmínkou stanoviska EIA z roku 1996, a navrhují následující znění podmínky: „Pravidelně kontrolovat
realizované vegetační výsadby podél stavby a zajistit jim dostatečnou péči po dobu nejméně 3 vegetačních
sezon (zálivka, ochrana proti okusu). V případě úhynu je nutná náhradní dosadba.“
Zpracovatel posudku považuje podmínku za nedostatečně formulovanou. Stanovení péče po tři
vegetační období nezajistí dostatečnou péči. Do návrhu podmínek závazného stanoviska formuluje
podmínku následovně: „Pravidelně kontrolovat realizované vegetační výsadby podél stavby a zajistit jim
dostatečnou péči do doby jejich trvalého zajištění (zálivka, ochrana proti okusu). V případě zjištění úhynu
zajistit náhradní výsadbu ve stejném počtu dřevin nejpozději do následující vegetační sezóny po zjištění
úhynu.“

Kapitola „D.I.5 Vlivy na půdu“ je přes celkovou zmatečnost zpracována v dostatečném rozsahu a dostačuje
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
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D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Provoz na hodnocené stavbě nevyvolává žádné požadavky ani nezpůsobuje významné negativní
vlivy na horninové prostředí. Realizace záměru si vyžádala významné přesuny hornin a půd které jsou
vyčísleny v celkové bilanci zemních prací. Počátkem roku 2019 došlo k likvidaci posledních skládek zemin
v blízkosti Záhořského potoka. V průběhu realizace posuzovaného záměru, ani po uvedení záměru do
provozu, nedošlo k významným zásahům do přírodních zdrojů. Blízký lom Dobkovičky na stavební kamen
nebyl realizací posuzovaného záměru dotčen.
Autoři dokumentace konstatují, že podmínky stanoviska EIA z roku 1996 jsou plněny. Za důležitou
podmínku považují pokračování monitoringu nestabilních svahů v okolí dálnice. S navrženou podmínkou
zpracovatel posudku souhlasí a doporučuje k monitoringu svahových nestabilit využít moderních metod
dálkového průzkumu Země, které umožňují identifikovat vývoj nestability ve větším časovém předstihu.
Podmínku proto formuluje následovně: „Z důvodu náchylnosti území k sesuvům pokračovat v monitoringu
svahových nestabilit v kritických místech záměru a tento monitoring doplnit o moderní metody dálkového
průzkumu Země, například termovizní snímkování, zjišťování změn vlhkosti půdy, spektrální analýzy atd.
ve vhodně zvoleném časovém cyklu.“
Kapitola „D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje“ je zpracována v dostatečném rozsahu
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska vlivů záměru na přírodní zdroje a horninové
prostředí je záměr za předpokladu pokračujícího monitoringu svahových nestabilit přijatelný.

D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost (flóra, fauna, ekosystémy)
D.I.7.1 Vlivy na ekosystémy
Posuzovaný záměr byl realizován převážně na zemědělské půdě bez vyšší biologické hodnoty.
V menší míře zasáhl rovněž do hodnotnějších ekosystémů vodních toků, niv a do lesních porostů. Okrajově
se dotkl také poměrně hodnotných trávobylinných společenstev a křovin. Zásahy do zmíněných
ekosystémů však byly realizací vhodných opatření minimalizovány (zásahy do vodních toků, minimalizace
rozsahu kácených dřevin atd.). Vlivy posuzovaného záměru na ekosystémy v záměrem dotčeném území
lze považovat za přijatelné.
D.I.7.2 Vlivy na floru, faunu
Vliv realizace záměru na zvláště chráněný jeřáb česky, medovník meduňkolistý a lilii zlatohlavou
lze hodnotit jako nevýznamný. Vliv výstavby záměru na zvláště chráněnou sněženku podsněžník a
třemdavu bílou nenastal, jejich biotopy v těsné blízkosti trasy nebyly dotčeny. Vliv provozu na zmíněné
ZCHD rostlin je nevýznamný. Celkový vliv realizace a provozu posuzovaného záměru na rostliny, jejich
populace a společenstva lze hodnotit jako nevýznamný.
Hodnocení vlivu posuzovaného záměru v době jeho realizace a v dosavadním provozu je
hodnocen v případě ptáků, letounů a fauny vodních toků jako mírně negativní a však únosný, v případě
ostatních sledovaných skupin živočichů jako mírně negativní až nevýznamný.
D.I.7.3 Vlivy na migrační potenciál území
Vlivy na migrační potenciál jsou hodnoceny pro 7 kategorií živočichů. Pro většinu kategorií je
území posuzovaného záměru hodnoceno jako dostatečně migračně prostupné. Pro ptáky, netopýry,
obojživelníky, plazy, drobné savce a bezobratlé živočichy byla navržena doporučení k zvýšení migračního
potenciálu, která zpracovatel posudku zapracoval do návrhu podmínek závazného souhlasného
stanoviska.
Realizací záměru nebylo poškozeno žádné unikátní společenstvo s mimořádným výskytem
rostlinných nebo živočišných druhů a zasažené biotopy se hojně nacházejí v blízkém i širokem okolí
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záměru. Vlivy realizace a provozu stavby na ekosystémy a jednotlivé skupiny živočichů byly vyhodnoceny
pouze jako mírně negativní. Významně negativní vliv nebyl identifikován u žádného zvláště chráněného
druhu. Migrační prostupnost území zůstala i po realizaci stavby a jejím uvedení do provozu uspokojivá, jak
bylo prokázáno z pobytových stop jednotlivých kategorii živočichů. Po navržených realizaci opatřeni bude
zajištěno další zlepšeni migrační prostupnosti území pro všechny sledované kategorie živočichů.
Autoři dokumentace dále konstatují, že podmínky stanoviska EIA z roku 1996 nejsou zcela plněny.
Jedná se o podmínku „Zpracovat návrh oplocení dle dokumentace a projednat jej s SCHKO.“ Navrhují
proto k zajištění jejich plného plnění tyto podmínky upřesnit nebo doplnit následovně:
•

Zabezpečení míst přerušení oplocení pro potřeby služebních sjezdů: Pokud se v oploceném úseku
nachází napojení místních nebo účelových komunikací, je nutné tento prostor zabezpečit proti
vnikaní živočichů do oploceného prostoru. Sjezd je možné vybavit branou s pružinovým
zavíraným, aby se udržela v zavřeném stavu. Tam, kde je veřejná cesta a větší provoz se klasická
brána neosvědčuje, protože její uživatelé ji často nezavřou. V takových případech je vhodná tzv.
texaská brána, která umožňuje plynuly průjezd bez potřeby jejího otevíraní a zavíraní (A19.1a)

•

Zabezpečení míst přechodu oplocení přes odvodňovací příkopy: Při přechodu oplocení přes
odvodňovací příkopy je nutné místo řešit tak, aby nedocházelo k zanášení příkopového prostoru a
zároveň bylo bráněno živočichům v průchodu. Možným řešením je doplněni oploceni svařovanou
pozinkovanou sítí zavěšenou na spodní dostatečně zesíleny napínací drát oploceni. Síť však musí
mít dostatečnou velikost ok sítě tak, aby byl zajištěn průtok příkopem včetně drobných nečistot.
Síť je možné ve svahu zakotvit do terénu tak, aby byla zajištěna tuhost a nepropustnost. Toto
řešení však není vhodné na místech, kde je předpokládán výskyt větších nečistost v přikopu
(větve, odpadky). Dalším možným řešením je vytvoření optické zábrany zavěšením krátkých řetězů
(popř. textilních nebo plastových pásků) na spodní napínací drát oplocení. Tato zabraná navozuje
dojem neprůchodnosti, ale zároveň umožňuje průtok příkopem. Toto řešeni je vhodné na místech,
kde je předpokládán výskyt větších nečistost v přikopu. (19.1.b)

•

Doplnit chybějící pletivo mezi křídly mostu a konci stávajícího oplocení (např. u objektu 216).
(19.1.c)

•

Oplocení dálnice a trvalé bariéry proti vniknutí obojživelníků a dalších drobných živočichů na
vozovku je nutno udržovat ve funkčním stavu. Za tímto účelem budou nutné pravidelné kontroly a
opravy. Bezprostřední okolí trvalých bariér je nutné udržovat sečí – v opačném případě hrozí jejich
přerostení vysokou a hustou vegetací, která umožní jejich překonaní obojživelníky a dalšími
drobnými živočichy. Na některých místech bude nutné přisypat bariéry zeminou tak, aby
fungovaly pouze jako jednostranná bariéra, tedy aby znemožňovaly vnik živočichů do nevhodného
prostoru (tj. k vozovce nebo do retenčních nádrži) a zároveň aby byl umožněn jejich unik v případě
proniknutí do nevhodného prostoru. (A19.2)

•

Vývařiště a některé výústní objekty jsou zhotoveny tak, že se mohou stát pastí pro drobné
živočichy – tento stav je nutné napravit provedením dodatečných uprav (např. dodaní únikové
stěny se sklonem 1:2 se zdrsněným povrchem, únikové rampy, úniková konstrukce v podobě
prkna připevněného u horního okraje nádrže). (A19.3)

A dále o podmínku „Zpracovat návrh komunikačního spojení (migračních tras) v souladu
s DOKUMENTACÍ a projednat jej s SCHKO“. Jedná se především o nesplnění částí podmínek, které mají
zajistit vhodnou úpravu povrchu terénu v migračních profilech a optického odclonění dálnice. Autoři
dokumentace navrhují zpřesnění následujících podmínek:
•

V křížení dálnice se Žimským potokem (most A216) a souběžnou silnici č. III/25829 Žim – Řehlovice
(most A215) je podmostí nevhodně vysypáno hrubým kamenivem, což znesnadňuje průchodnost
těchto mostních objektů pro savce i jiné živočichy. V případě podmostí mostu A215 zároveň
nastává potenciálně nebezpečná dopravní situace, jelikož vysoká nebo černá zvěř, procházející
pod mostem, je z důvodu nevhodného povrchu v podmostí nucena projít po silnici, čímž zbytečně
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vzniká nebezpečí srážek s vozidly. Proto je žádoucí provést dosypaní kamenitých ploch v podmostí
mostů A215 a A216 zeminou ve vrstvě minimálně 5–10 cm. (A20.1
•

Z důvodu zlepšení migrační prostupnosti pro drobné živočichy je žádoucí doplnit do podmostí
mostů F211 (Uhelna strouha), A213 (Záhořský potok) a A216 (Žimský potok) větší kameny, dřeva
nebo větve (v podobě pasů po stranách nebo v podobě nepravidelně rozmístěných hromad), které
budou migrujícím živočichům sloužit jako úkryt a sníží jejich případný strach z překonaní podmostí.
(A20.2)

•

Za účelem potlačeni vizuálního, hlukového a světelného rušení z dálnice v prostoru nad
Radejčínským tunelem (biotop bramborníčka černohlavého, strnada lučního, ťuhýka obecného
a dalších živočichů) doporučujeme provést výsadby nad jeho ústeckým portálem. Jedna se
o parcely č. 724/26, 739/9 a 593/6 na k.ú. Radejčín, vlastníkem je ŘSD ČR. Mělo by se jednat o pás
keřů minimální 10 m široký. (A20.3)

•

Propustky přes Záhořský potok na SO 161 a SO 162 by měly být nahrazeny jiným typem propustku,
který zachová mokrou i suchou migrační cestu; popřípadě je možná úprava dna stávajících
propustků do tvaru kynety s bermami na obou stranách – zpevněním dna v propustku pomoci
oblázků o velikosti 6–8 cm se spárou hlubokou minimálně 2 cm. Nové dno musí na obou stranách
navazovat na okolní terén. ( A20.4)

•

Z důvodu zlepšení prostupnosti dálnice pro netopýry a z důvodu zmírnění rizika jejich střetů
s vozidly je žádoucí doplnit k jižní straně tubosideru mezi obcí Radejčín a žst. Radejčín (F212, km
cca 59,9) naváděcí pletivo o výšce 1,5–2 m s vpletenou textilií přírodního původu, případně
osazeni plotu popínavými rostlinami – dle projednaní na AOPK. K tomuto účelu lze použit stávající
oplocení komunikace. Úprava bude provedena mezi jižní stranou tubosideru a pásem keřů, tzn.
V délce 110 m (A20.5)

Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí, nicméně je názoru, že cílem podmínek
závazného souhlasného stanoviska není návrh řešení jednotlivých zjištěných nedostatků, nýbrž nastavení
systémových opatření a definování závazného cílového stavu, tak jak tomu je v uvedených podmínkách
stanoviska EIA z roku 1996. Z uvedeného důvodu zpracovatel posudku upravil tak, aby bylo dosaženo
cílového stavu, zajištěna jeho trvalá udržitelnost (pravidelná údržba), nezávislá kontrola a možnost
zlepšování v závislosti na technologickém pokroku společnosti. Znění podmínek a jejich odůvodnění
v návrhu podmínek souhlasného stanoviska je následující:
Podmínka 19 (označení podmínky dokumentaci EIA)
„Zpracovat návrh oplocení dle dokumentace a projednat jej s SCHKO.“
Provést pasportizaci oplocení dálnice D8, zdokumentovat všechny proluky v oplocení (chybějící
části oplocení mezi stávajícím oplocením a navazujícími objekty), služební vjezdy do prostoru dálnice,
napojení na místní a účelové komunikace, přechody oplocení přes příkopy, odvodňovací příkopy a vodní
toky, trvalé bariéry proti vniknutí obojživelníků, vývařiště a výústní otvory objekty. Ke každému
pasportizovanému objektu navrhnout technická opatření k zajištění jejich trvalé funkčnosti (budou-li
nezbytná) v souladu s doporučeními dokumentace EIA a aktuálními metodikami AOPK, stanovit závazný
termín realizace navržených opatření, stanovení termínů pravidelné údržby a termín pravidelného
opakování kontroly funkčnosti zařízení. Návrh doplnění oplocení, technických úprav a plán pravidelné
údržby a pravidelných kontrol oplocení dálnice D8 (posuzovaného záměru) předložit ke schválení SCHKO.
Pasportizaci, plán údržby a plán kontrol funkčnosti oplocení pravidelně aktualizovat, včetně jeho
projednání na SCHKO v cyklu maximálně 5 let.
Odůvodnění podmínky
Funkčnost oplocení dálnice proti pronikání volně žijících živočichů je plně zajištěna pouze za
předpokladu, že oplocení neobsahuje žádné průchody, kterými jsou například nezavřené, nebo nedovřené
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služební vjezdy, napojení na účelové a místní komunikace, vedení oplocení přes odvodňovací příkopy,
občasné vodní toky, nedokončená napojení oplocení na stavební objekty. Všechny uvedené a další možné
průchody oplocením mohou být příčinnou kolizí projíždějících vozidel s relativně velkými zvířaty v prostoru
dálnice. Cílem pasportizace je vyhledání všech potenciálních průchodů volně žijících zvířat do prostoru
dálnice, stanovení technických opatření k zamezení průniku zvířat, stanovení termínů a způsobů jejich
pravidelné údržby (zapracování do plánů údržby silnice – viz §9 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích). Navržená opatření, plán údržby a plán kontrol funkčnosti oplocení je
třeba projednat s odbornou organizací, kterou je v tomto případě SCHKO České středohoří.
Podmínka 20 (označení podmínky dokumentaci EIA)
„Zpracovat návrh komunikačního spojení (migračních tras) v souladu s DOKUMENTACÍ a projednat
jej s SCHKO“
Provést pasportizaci všech realizovaných migračních objektů a navrhnout opatření k zajištění jejich
bezpečné prostupnosti pro volně žijící živočichy. V návrhu opatření zohlednit především návrhy obsažené
v dokumentaci EIA. Pravidelné kontroly prostupnosti migračních cest zahrnout do plánu údržby dálnice.
Provedenou pasportizaci, návrh technických opatření projednat, plány údržby a kontrol vždy projednat
se SCHKO.
Odůvodnění podmínky
V dokumentaci EIA je popsána řada realizovaných nedostatečně provedených migračních tras,
které nesplňují podmínky pro bezpečných průchod migrujících živočichů. V dokumentaci jsou zmíněny
zejména stavební objekty mosty A213, A215, A216 a F211 s nevhodně provedeným podmostím,
nedostatečnou úpravou migračních tras (rozmístění krytů pro živočichy v podobě hromad velkých
kamenů, kmenů, silných větví), které jsou nezbytné k usnadnění průchodu některých druhů živočichů.
V dokumentaci jsou dále uvedeny propustky přes Záhořský potok na stavebních objektech na SO 161 a SO
162, které je nutno nahradit jinými, nebo upravit tak, aby umožňovaly průchod vodních i terestrických
živočichů. Podle nových průzkumů, které využívají moderní akustické metody identifikace letounů
(netopýrů) nezbytné doplnit naváděcí pletivo. K zajištění trvalé funkčnosti je nezbytné zajistit pravidelnou
údržbu všech migračních objektů. Pasportizace migračních objektů je stanovena z důvodu vytvoření
seznamu všech objektů, stanovení jejich výchozího stavu, stanovení cílového stavu, stanovení technických
opatření k dosažení cílového stavu, stanovení způsobů a cyklů údržby (plán údržby) a cyklus odborné
kontroly (plán kontrol). K zajištění odporného posouzení z hlediska vztahu k ochraně přírody a krajiny je
stanovena povinnost projednání všech opatření se SCHKO České středohoří.
Podmínka 20.3 (označení podmínky dokumentaci EIA)
Na pozemcích p.č. č. 724/26, 739/9 a 593/6 v k.ú. Radejčín založit pás keřů o minimální šířce 10 m.
Pro výsadbu použít stanovištně vhodné autochtonní druhy keřů. Zajistit péči o provedené výsadby do
doby jejich zajištění. Osazovací plán osazovací plán projednat se SCHKO České středohoří.
Odůvodnění podmínky
Podmínka je stanovena za účelem potlačeni vizuálního, hlukového a světelného rušení z dálnice
v prostoru nad Radejčínským tunelem (ústecký portál), který je biotopem bramborníčka černohlavého,
strnada lučního, ťuhýka obecného a dalších živočichů. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví ŘSD ČR.

Kapitola „D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost“ je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů
záměru na životní prostředí. Za předpokladu splnění stanovených podmínek je vliv záměru na faunu, flóru
a ekosystémy nevýznamný.
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D.I.8 Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na krajinný ráz bylo provedeno na základě studie
„Hodnocení vlivu záměru Dálnice D8 0805 Lovosice – Řehlovice, (část stavby A – trasa dálnice a F – tunel
Radejčín, km 58,550 – 64,690) na krajinný ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb.“ vypracované společností
Ekopontis s.r.o. v roce 2019 podle metodického postupu „Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti
nebo změny využití území na krajinný ráz“ (Vorel et al., 2004). Vliv záměru na dotčený krajinný ráz je
vyhodnocen jako únosný.
Posuzovaným záměrem dotčené území se vyznačuje značnou geomorfologickou členitostí, kterou
stavba dálnice překonavá pomocí zářezů, náspů, mostních objektů a tunelů. Maximální výšky náspů a
hloubky zářezů na posuzovaném úseku dálniceD8 0805 dosahují 10 m. Výraznější rozdíly nivelety terénu
jsou stavbou překonávány tunely a mosty. V případě vedení trasy dálnice v tunelu a v zářezech se její vliv
na krajinný ráz projevuje minimálně. Naopak v případě vedení trasy dálnice po náspech a mostech je vliv
záměru na krajinu a její ráz významný. Zmírnění těchto vlivů je řešeno vegetačními úpravami v okolí
dálnice.
Záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a zásah je proto vyhodnocen jako únosný. Vzhledem k realizaci
řady zmirňujících opatření během stavby (výsadba doprovodné zeleně s bariérovým účinkem, zachování
prostupnosti území, zajištění obslužnosti pozemků) je vliv stavby na ekologické funkce krajiny a krajinný
ráz hodnocen jako přijatelný.
V dokumentaci je rovněž vyhodnoceno plnění podmínek stanoviska EIA z roku 1996. Ke kapitole se
vztahuje podmínka ve znění „Zajistit udržování nové vysázené zeleně a v případě úhynu zajistit její
náhradu.“ Tato podmínka je dle autorů dokumentace plněna pouze částečně, část dřevin se neuchytila,
a proto je nezbytné zajistit jejich náhradu a následnou údržbu. Zpracovatel posudku s názorem souhlasí
a podnět zapracoval do návrhu podmínek souhlasného stanoviska.

Kapitola „D.I.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce“ je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení
vlivů záměru na životní prostředí. Vliv záměru na ekologické funkce krajiny a krajinný ráz je vyhodnocen jako
přijatelný.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizace záměru si nevyžádala zásah do hmotného majetku. Během realizace záměru nedošlo
k demolici žádné budovy. Z hlediska vlivu na kulturní památky došlo k posunu dvou drobných objektů
sakrální architektury (boží muka). Přímo v trase realizovaného záměru se nenacházel žádný objekt zapsaný
do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek. V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o statní
památkové péči, v platném znění, byl před zahájením realizace záměru proveden záchranný archeologicky
průzkum.
Podmínky stanoviska EIA z roku 1996 vztahující se k ochraně hmotného majetku a kulturního
dědictví jsou splněny. Stanoveni nových, nebo upřesňujících podmínek pro zmírnění vlivů není nutné.

Kapitola „D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky“ je zpracována v dostatečném rozsahu
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Vliv záměru na hmotný majetek a kulturní památky je celkově
vyhodnocen jako nevýznamný. Realizace záměru neměla významný negativní vliv na hmotný majetek
a kulturní památky. Významný negativní vliv není předpokládán ani ve fázi provozu záměru.
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D.I.10 Vlivy na instituty ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb.
Kapitola hodnotí vlivy posuzovaného záměru v době jeho realizace a provozu záměru na prvky
ÚSES, ZCHÚ, soustavu Natura 2000, přírodní parky, VKP a památné stromy. Z hlediska uvedených prvků
územní ochrany přírody a památných stromů vstupuje posuzovaný záměr do střetu s CHKO České
středohoří, všemi úrovněmi systému ÚSES a VKP. Záměr není v přímém střetu s ostatními prvky územní
ochrany jako je systém Natura 2000, přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní parky a památné
stromy.
Jako nejzávažnější z hlediska vlivů na ZCHÚ je nutno považovat vliv záměru na CHKO České
středohoří, neboť celá trasa prochází přes území CHKO. Při realizaci záměru však byly splněny všechny
podmínky uložené v rámci výjimky z ochranných podmínek CHKO České středohoří, které negativní vlivy
významně minimalizuji. Přijatelný vliv stavby na území CHKO a zvláště chráněné druhy dle zákona
č. 114/1992 Sb. byl prokázán v průběhu řízeni o vydání výjimek ze základních ochranných podmínek dle
zákona.
Střety posuzovaného záměru se skladebnými prvky ÚSES je možno hodnotit jako okrajové a
technicky řešitelné. Funkčnost všech prvků ÚSES byla zachována. Střety jsou řešeny mostními
konstrukcemi nebo tunelem.
Rovněž střety s VKP nemají závažnější charakter. Nejvýznamnější střety se v době realizace záměru
odehrály v údolních nivách a vodních tocích Žimského a Záhořského potoka, kde došlo k plošnému kacení
lesních porostů a opevňovaní koryt vodních toků. Ostatní VKP byly zasaženy citlivě (Uhelná strouha) nebo
nebyly významně zasaženy prakticky vůbec.
Na základě kontroly plnění podmínek stanoviska EIA z roku 1996 doporučují autoři dokumentace
zpřesnit znění podmínek podmínky A19. Doporučení jsou prakticky stejná jako v případě kapitoly D.I.7.3
Vlivy na migrační potenciál území. Všechny požadované úpravy zpracovatel posudku zapracoval do návrhu
podmínek závazného stanoviska. Zdůvodnění a komentář je uveden u kapitoly D.I.7.3 Vlivy na migrační
potenciál území. Dále bez připomínek a komentáře.
Kapitola „D.I.10 Vlivy na instituty ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb.“ je zpracována v dostatečném rozsahu
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Vliv záměru na instituty ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb.je
vyhodnocen, za předpokladu dodržení navržených upřesňujících opatření, jako nevýznamný.
Kapitola „D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení
jejich velikosti a významnosti“ je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na životní
prostředí a dostačuje k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

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

Hodnocení rizik pro veřejné zdraví a životní prostředí při provozu záměru vychází z platných
Havarijních plánů. Obecně jsou za rizika považovány havárie osobních a nákladních automobilů a s nimi
spojené úniky nebezpečných provozních náplní nebo přepravovaných nebezpečných nákladů.
V dokumentaci jsou vyhodnocena následující rizika:
Riziko kontaminace povrchových a podzemních vod (zdrojů pitné vody)
Závažným ekologickým nebezpečím v zájmovém území mohou být úniky ropných látek a olejů s
rizikem následné kontaminace povrchových a podzemních vod (zdrojů pitné vody). Kontaminace je reálná
jednak při běžném provozu, zejména však při dopravních nehodách a haváriích osobních a nákladních
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automobilů. Odvedení dešťových vod (veškeré vody ze zpevněných částí ploch vozovek, které by mohly
být při vzniku havárie kontaminovány) je řešeno prostřednictvím dálniční kanalizace s vyústěním do
recipientů přes navržené DUN, ORL a retenční nádrže. Vzhledem k celkové koncepci odvodnění
posuzovaného záměru lze riziko ohrožení povrchových i podzemních vod hodnotit jako nízké, tzn.
odvedení dešťových vod z prostoru hodnoceného záměru je navrženo uspokojivě a umožňuje bezpečně
zachytit majoritní část úniků nebezpečných látek.
Riziko kontaminace půdy a půdního podloží
Riziko kontaminace půdy a půdního podloží přichází v úvahu pouze za předpokladu, že vozidlo
z důvodu havárie opustí zpevněnou plochu dálnice a k úniku nebezpečných látek dojde mimo
odkanalizovanou část komunikace. Uvedený typ havárie je velmi málo pravděpodobný. Ke kontaminaci
půdy v těsném okolí dálnice bude docházet chloridy a sodíkem, kdy bude část soli určené k zimní údržbě
vozovky odnášena ve formě aerosolu mimo odkanalizovanou část vozovky. Jedná se o velmi malé
množství solí, které nemohou vyvolat havarijní stav.
Riziko kontaminace cenných biotopů v území
S ohledem k riziku kontaminace cenných biotopů v území, které by mohly být výrazně negativně
ovlivněny úniky ropných látek při haváriích, se nacházejí především v místech křížení vodních toků.
Ochrana cenných biotopů v území je navržena v rámci celkového odvodnění záměru a technickými
opatřeními, které zabraňují negativnímu ovlivnění vodních toků (dálniční kanalizace v celé délce záměru
s DUN a ORL). Riziko ohrožení cenných biotopů v území lze hodnotit jako nízké.
Riziko požárů a exploze
Významné riziko pro veřejné zdraví a životní prostředí mohou představovat požáry nebo exploze
většího rozsahu, které mohou vzniknout při dopravní nehodě. Protipožární ochrana je řešena dle platné
legislativy. Riziko ohrožení požáry a explozemi lze hodnotit jako přijatelné.
Riziko zranění a usmrcení účastníků silničního provozu při dopravních nehodách
Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru se v souvislosti s dopravními nehodami
předpokládá vysoké riziko zranění a usmrcení účastníků silničního provozu. V rámci minimalizace tohoto
rizika je bezpečnost účastníků silničního provozuje z hlediska technického řešení posuzovaného záměru
dána dodržením platných norem a technických předpisů – směrových, výškových a šířkových parametrů
stavby. V rámci technického řešeni stavby je realizováno vybavení systémem tísňového volaní na cele
stavbě 0805. Jedna se o tzv. hlásky SOS, které jsou nasazeny z důvodu zvýšeni bezpečnosti provozu a pro
větší operativnost zásahu při řešení krizových a havarijních situací v dopravě. Dále je v rámci technického
řešení minimalizováno ohrožení vozidel možnou kolizí se zvěří realizovaným oplocením dálnice. Rizika
zranění a usmrcení účastníků silničního provozu při dopravních nehodách jsou v rámci posuzovaného
záměru minimalizovaná a lze je proto hodnotit ve vztahu k posuzovanému záměru jako přijatelná.

Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu, z hlediska zpracovatele posudku dále bez
komentáře.

Kapitola „D.II. Charakteristika vlivů záměru z hlediska jejich velikosti a významnosti“ je zpracována
v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
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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
Kapitola souhrnně hodnotí vlivy posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí a
veřejné zdraví. Zejména se zaměřuje na vlivy záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší a klima,
hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdy, přírodní zdroje a horninové prostředí, biologickou
rozmanitost, krajinu a její ekologické funkce, hmotný majetek a kulturní dědictví a instituty ochrany dle
zákona č. 114/1992 Sb. Charakteristiky vlivů přehledně, komplexně a srozumitelně shrnují poznatky
detailně popsané v předchozích kapitolách a v odborných přílohách dokumentace, včetně hodnocení
jejich významnosti a vzájemného působení.
Autoři dokumentace konstatují, že hodnocený záměr nemá přeshraniční vliv. S uvedeným
závěrem zpracovatel posudku souhlasí.
Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu. Ze strany zpracovatele posudku bez dalšího
komentáře.
Kapitola „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.“ je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Cílem dodatečného posouzení již realizovaného záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část
stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“ v procesu EIA je dle článku 92 odůvodnění rozsudku
Nejvyššího správního soudu ze dne 23. února 2018, č.j. 1 As 296/2017-64, vymezit vlivy záměru na životní
prostředí, v závislosti na okolnostech jednotlivého případu. Pokud by se ukázalo, že záměr porušuje
závazné právní požadavky, musí být odpovídajícím způsobem upraven nebo možná zastaven.
Posuzovaný záměr prošel, jako součást záměru „Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice“
posuzováním v procesu EIA, který byl ukončen vydáním souhlasného stanoviska MŽP dle zákona
č. 244/1992 Sb., č.j.: 400/3144/1618/OPVŽP/96 ze dne 15.11.1996.
Článek 73 výše citovaného odůvodnění Nejvyššího správního soudu konstatuje, že stanovisko EIA
není aktem samostatně přezkoumatelným ve správním řízení, protože jde o závazný podklad ve smyslu
§ 75 odst. 2 s.ř.s., a z této skutečnosti plyne závěr, že stanovisko EIA, byť by bylo stiženo jakoukoli vadou
nemůže soud zrušit. NSS v článku 74 odůvodnění rozsudku předjímá, že i kdyby bylo stanovisko EIA, za
daných skutkových okolností možné přezkoumat samostatně, jistě by muselo být pro vadu
nepřezkoumatelnosti zrušeno. Protože právní úprava takový postup neumožňuje (přezkoumání a zrušení
stanoviska EIA), promítá se nepřezkoumatelnost stanoviska EIA pouze do zrušení územního rozhodnutí. To
však dle názoru soudu v žádném případě neznamená, že by stanovisko EIA, byť nebylo formálně zrušeno,
by mohlo být bez dalšího použito ve své nezměněné podobě pro další řízení, což dokládá v článku 75
odůvodnění rozsudku odkazem na rozsudek NSS ze dne 29.11.2017, č.j. 9 As 269/2016, který stanovuje, že
případě zrušení rozhodnutí pro vadu podkladového úkonu, je z toho třeba dovodit, že tyto podkladové
úkony se stanou, již v důsledku vysloveného právního názoru soudu, nadále právně neúčinné, byť nedojde
k jejich formálnímu zrušení. Z uvedeného důvodu musí správní orgán vydat nový podkladový úkon, který
bude v souladu se závazným právním názorem soudu.
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Článek 77 odůvodnění rozsudku NSS ze dne 23. února 2018, č.j. 1 As 296/2017-64 konstatuje, že
uvedená vada není zhojitelná jinak, než vydáním nového stanoviska EIA, při současném plném
respektování účasti dotčené veřejnosti na procesu jeho vydávání.
Článek 94 odůvodnění rozsudku NSS konstatuje, že v souzené věci došlo nepochybně k procesní
vadě při posuzování vlivů na životní prostředí, která však již není plně zhojitelná, neboť za současného
stavu již nejsou otevřeny všechny možnosti a alternativy. Neboť, jak uvádí článek 77 odůvodnění
předmětného rozsudku NSS, nelze vycházet z toho, že v novém stanovisku EIA by musely být řešeny
varianty koridorů či tras dálnice reálně nemůže do úvahy přicházet jiná trasa dálnice D8, než ta, která je
vyznačena v platné územně plánovací dokumentaci, tedy v současné době v Zásadách územního rozvoje
Ústeckého kraje a v územních plánech jednotlivých obcí.
Soudní dvůr dospěl k závěru, že i přes skutečnost, že vada již nemůže být plně zhojena (článek 93),
je dodatečné posouzení vlivů záměru na životní prostředí smysluplné, neboť jeho prostřednictvím lze
dosáhnout alespoň částečně naplnění cílů směrnice EIA, neboť dle názoru soudu lze na základě
dodatečného posouzení stále vymezit celou řadu vlivů záměru na životní prostředí, v závislosti na
okolnostech jednotlivého případu. Pokud by se ukázalo, že záměr porušuje závazné právní požadavky,
musí být odpovídajícím způsobem upraven nebo možná dokonce zrušen.
Jak uvádí článek 94, byť je záměr již téměř celý realizován, v obnoveném stavebním řízení by
mohly být alespoň částečně zhojeny procesní vady, pro které bylo zrušeno územní rozhodnutí.
Dle článku 93 zdůvodnění rozsudku NSS se posouzení záměru provedené prostřednictvím nového
stanoviska EIA se netýká jen budoucích vlivů na životní prostředí, ale má zohlednit rovněž vlivy v oblasti
životního prostředí, ke kterým došlo od okamžiku jeho realizace.
Podle § 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění, který stanovuje
způsob posuzování vlivů na životní prostředí v odstavci 3 stanovuje, že „při posuzování záměru se hodnotí
vlivy na životní prostředí při jeho přípravě, provádění, provozování i jeho případné ukončení, popřípadě
důsledky jeho likvidace a dále sanace nebo rekultivace území, pokud povinnost sanace nebo rekultivace
stanoví zvláštní právní předpis. Posuzují se vlivy související s běžným provozováním záměru i vlivy
vyplývající ze zranitelnosti záměru vůči závažným nehodám nebo katastrofám, které jsou pro daný záměr
relevantní“.
Z uvedeného vyplývá, že článek 93 odůvodnění rozsudku NSS i aktuální znění zákona EIA si
vzájemně neodporují. Má-li být stanovisko EIA k posuzovanému záměru, který se v současné době nachází
ve stádiu provozu vydáno, je nutné posoudit vlivy záměru v době realizace a provozu ve vztahu ke stavu
životního prostředí před zahájením jeho realizace. V případě posuzování nového, tedy ještě
nerealizovaného záměru je zpravidla uplatňován princip předběžné opatrnosti, který vychází z velmi dobré
znalosti stavu životního prostředí před zahájením vlastní realizace a provozu záměru a na podkladu
odborného posouzení předpokládá potencionální negativní vlivy posuzovaného záměru, kterým přikládá
zpravidla vyšší účinek, než kterého v důsledku realizace dosáhnou, nebo jak se reálně projeví na
jednotlivých složkách záměrem dotčeného prostředí. Mluvíme o predikci na straně spolehlivosti.
V případě posuzování záměru, který je již ve stádiu provozu, tedy realizovaného záměru, hodnocení
vychází z velmi dobé znalosti současného, záměrem již ovlivněného stavu životního prostředí, ale na
základě odborných může pouze odhadovat stav složek životního prostředí před realizací záměru a úroveň
jejich ovlivnění v průběhu jeho vlastní realizace.
Vzhledem ke skutečnosti, že posuzovaný záměr „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A –
trasa dálnice a F – tunel Radejčín“ byl již jako součást záměru „Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice –
Řehlovice“ (Anděl, 1995) posouzen v procesu EIA, ke kterému bylo vydáno stanovisko MŽP č.j.
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400/3144/1618/OPVŽP/96 ze dne 15.11.1996. NSS v rozsudku č.j. 1 As 296/2017, ze dne 23.2.2018
konstatoval procesní vadu souhlasného stanoviska MŽP dle zákona č. 244/1992 Sb., č.j.:
400/3144/1618/OPVŽP/96 ze dne 15.11.1996 z důvodu jeho nepřezkoumatelnosti, avšak nezpochybnil
odbornou úroveň dokumentace EIA, jako jednoho z objektivních odborných podkladů pro posouzení vlivů
záměru na životní prostředí. Dokumentace EIA z roku 1995 (Anděl, 1995) představuje prakticky jediný
dostupný objektivní a komplexní podklad pro vyhodnocení stavu životního prostředí v záměrem dotčeném
území. Nové podklady představují, vzhledem k časovému posunu mezi zahájením realizace záměru a
současným stavem, pouze kvalifikovaný odhad výchozího stavu zatížený řadou nejistot.
Výstavba dálnic a obecně silničních dokumentací představuje z hlediska hodnocení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví velmi dobře známou, dlouhou historií projektování a realizování komunikací
prověřenou problematiku.
Autoři posuzované dokumentace zvolili postup analýzy podmínek stanoviska MŽP č.j.
400/3144/1618/OPVŽP/96 ze dne 15.11.1996 k záměru „Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice“
vztažených k posuzovanému záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“ a vyhodnotili jejich plnění. Z analýzy vyplynulo, že převážná část podmínek byla splněna,
část je plněna, případně k dosažení optimálního plnění je vhodné je zpřesnit. Obdobný názor vyplývá
rovněž z některých doručených vyjádření, které požadují rovněž pouze doplnění nebo zpřesnění
podmínek, nikoliv formulování podmínek nových.
Autoři posuzované dokumentace EIA doporučují úpravu následujících podmínek:
Podmínka A19 – Zpracovat návrh oplocení dle dokumentace EIA (Anděl, 1995) a projednat jej se SCHKO.
Konstatováno, že podmínka je téměř splněna, dle autorů dokumentace EIA (Šikula, 2019) nejsou
zcela splněny parametry stanovující zabránění pronikání živočichů do prostoru dálnice například
podhrabáním oplocení, nesouvislým oplocením v místech napojení oplocení na dálniční objekty
nebo v místech křížení vodotečí či vedlejších silnic a jejich napojení. V kapitole je dále
upozorňováno na rizika průchodu živočichů pod oplocením v místech přechodů oplocení přes
odvodňovací příkopy, nutnost údržby trvalých bariér proti pronikání obojživelníků a dalších
drobných živočichů na vozovku a na nevhodnou konstrukci vývařišť a výústních objektů.
Doporučují podmínku zpřesnit následujícími body:

Podmínka A20 - Zpracovat návrh komunikačního spojení (migračních tras) v souladu s dokumentací EIA
(Anděl, 1995) a projednat jej se SCHKO.
Konstatováno, že podmínka je téměř splněna, dle autorů dokumentace EIA (Šikula, 2019) nejsou
zcela splněny parametry stanovující pohledové izolování migračního profilu od provozu dálnice, co
největší uzavření trasy dálnice pláštěm vzrostlé vegetace s funkcí optické clony. K zlepšení plnění
podmínky autoři dokumentace EIA (Šikula, 2019) doporučují:
A20.1 – V křížení dálnice se Ženským potokem (most A216) a souběžnou silnici č. III/25829 Žim –
Řehlovice (most A215) je podmostí nevhodně vysypáno hrubým kamenivem, což znesnadňuje
průchodnost těchto mostních objektů pro savce i jiné živočichy. V případě podmostí mostu A215
zároveň nastává potenciálně nebezpečná dopravní situace, jelikož vysoká nebo černá zvěř,
procházející pod mostem, je z důvodu nevhodného povrchu v podmostí nucena projít po silnici,
čímž zbytečně vzniká nebezpečí srážek s vozidly. Proto je žádoucí provést dosypaní kamenitých
ploch v podmostí mostů A215 a A216 zeminou ve vrstvě minimálně 5–10 cm.
A20.2 - Z důvodu zlepšení migrační prostupnosti pro drobné živočichy je žádoucí doplnit do
podmostí mostů F211 (Uhelná strouha), A213 (Záhořský potok) a A216 (Žimský potok) větší
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kameny, dřeva nebo větve (v podobě pásů po stranách nebo v podobě nepravidelně rozmístěných
hromad), které budou migrujícím živočichům sloužit jako úkryt a sníží jejich případný strach
z překonaní podmostí.
A20.3 - Za účelem potlačeni vizuálního, hlukového a světelného rušení z dálnice v prostoru nad
Radejčinským tunelem (biotop několika ZCHD ptáků a významná migrační cesta savců)
doporučujeme provést výsadby nad jeho ústeckým portálem. Jedná se o parcely č. 724/26, 739/9
a 593/6 na k.ú. Radejčín, vlastníkem je ŘSD ČR. Mělo by se jednat o pás keřů (případně nižších
stromů) minimálně 10 m široký.
A20.4 - Propustky přes Záhořský potok na SO 161 a SO 162 by měly být nahrazeny jiným typem
propustku, který zachová mokrou i suchou migrační cestu; popřípadě je možná úprava dna
stávajících propustků do tvaru kynety s bermami na obou stranách – zpevněním dna v propustku
pomoci oblázků o velikosti 6–8 cm se spárou hlubokou minimálně 2 cm. Nové dno musí na obou
stranách navazovat na okolní terén.
A20.5 - Z důvodu zlepšení prostupnosti dálnice pro netopýry a z důvodu zmírnění rizika jejich
střetů s vozidly je žádoucí doplnit k jižní straně tubosideru mezi obci Radejčín a žst. Radejčín (F212,
km cca 59,9) naváděcí pletivo o výšce 1,5–2 m s vpletenou textilií přírodního původu, případně
osazení plotu popínavými rostlinami – dle projednaní na AOPK. K tomuto účelu lze použít stávající
oplocení komunikace. Úprava bude provedena mezi jižní stranou tubosideru a pásem keřů, tzn.
V délce 110 m.
Podmínka B12 – Při zásahu do koryta vodoteče provést úpravu s přírodním opevněním a vegetační
úpravu.
Konstatováno, že podmínka je téměř zcela splněna, autoři dokumentace EIA (Šikula, 2019)
terénním průzkumem zjistili drobné nesrovnalosti, které doporučují odstranit realizací
následujících doporučení:
B12.1 - zrušit zatrubnění levobřežního přítoku Záhořského potoka při křížení v km 61,55 stavby a
vytvoření otevřeného koryta přírodního charakteru, které by prospělo udržení kontinuity toku se
všemi ostatními pozitivy na biotu a ekosystémové funkce. Také je zde žádoucí doplnění dřevní
hmoty – viz opatření č. A20.4
Podmínka C2 - Vyhodnotit dosavadní výsledky monitoringu a v případě zjištění negativních dopadů
realizovat nápravná opatření. Vyhodnotit protihluková a protiexhalační opatření a v případě
nutnosti provést jejich dodatečné doplněni.
Konstatováno, že podmínka je v plnění. V současnosti je v řešeni neuspokojivý výsledek
monitoringu hlukového zatíženi na k.ú. Stadice. Vzhledem k výsledkům měření na objektu čp. 37
ve Stadicích doporučují dále realizovat dlouhodobější monitoring hluku na tomto objektu, např.
po dobu 7 dní. Na základě výsledků detailního akustického posouzení bude u tohoto objektu dále
řešen rozbor možných akustických opatřeni z provozu na dálnici D8 (na fasádě nebo PHS). ŘSD ČR
již zadalo zpracovaní detailního akustického posouzeni pro vyhodnoceni objektu čp. 37 ve
Stadicích.
Zpracovateli posudku byl dne 18.12.2019 prostřednictvím MŽP doručena studie „Dálnice D8
stavba 0805 Lovosice-Řehlovice, Objekt Řehlovice-Stadice čp. 37, km 64,3-64,6. Výpočet a návrh
protihlukových opatření“ vypracovaný společností EKOLA group, spol. s r.o. v prosinci 2019.
Výstupem studie je doporučení realizovat dlouhodobé (týdenní) měření hluku u objektu Stadice
čp. 37 na dvou místech měření. V případě, že dlouhodobé měření prokáže překračování
hygienického limitu hluku v chráněném venkovním prostoru objektu stavby čp. 37 bude nutné
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přistoupit k realizaci protihlukových opatření. Studie navrhuje čtyři možné varianty opatření
k řešení případného překročení hygienického limitu:
− Realizace protihlukové stěny v rozsahu uvedeném ve studii
− Zajištění větrání objektu jiným způsobem než okny
− Rekolaudace objektu na nechráněnou stavbu
− Výkup objektu
Podmínka C3 - Zajistit udržovaní nové vysázené zeleně a v případě úhynu zajistit její náhradu.
Autoři dokumentace EIA (Šikula, 2019) při terénních průzkumech zjistili relativně velký úhyn
vysazených sazenic. Z toho důvodu navrhují následující opatření:
C3.1 - Je nutné pravidelně kontrolovat realizované vegetační výsadby podél stavby a zajistit jim
dostatečnou péči po dobu nejméně 3 vegetačních sezon (zálivka, ochrana proti okusu). V případě
uhynu je nutná náhradní dosadba. Toto opatření je uvedeno již v rozhodnutí MŽP ČR (č.j.
100410/00-OOP/4666/00) ze dne 13.7.2000 jako podmínka č. 19, je však nutné jej důsledně plnit.
Vzhledem ke skutečnosti, že všechna navržená opatření ke zlepšení účinku dříve stanovených
podmínek mají charakter nápravných opatření a další opatření obdobného charakteru byla
navržena ve vyjádření AOPK (viz vypořádání připomínek k dokumentaci) navrhl zpracovatel
posudku ponechání příslušných podmínek v účinnosti s tím, že byly zpřesněny podmínky pro jejich
provedení a vytvořeny předpoklady pro jejich následnou kontrolu a trvalou udržitelnost.

Kapitola „D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí“ je zpracována v dostatečném rozsahu a vytváří základní rámec pro zpracování
návrhu podmínek návrhu souhlasného závazného stanoviska.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Kapitola uvádí přehled použitých metod k hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví. Vlivy na obyvatelstvo byly hodnoceny podle základních metodických postupů
hodnocení zdravotních rizik
(Health Risk Assessment) vypracovaných americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí
(US EPA) a s využitím Autorizačního návodu k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve
venkovním ovzduší AN 17/15 a AN 15/04 verze 4, které zpracoval Statní zdravotní ústav (SZU) (Havel B.,
Kazmarová H., 2015; Kazmarová, 2017).
Vlivy na ovzduší byly hodnoceny na základě výpočtu imisních příspěvků hlavních znečišťujících
látek referenční metodou Systém modelovaní stacionárních zdrojů – SYMOS‘97, programem SYMOS97,
verze 7.0.6295.24465.
Emise jednotlivých vybraných znečišťujících látek byly odvozeny v programu MEFA 13 (verze
1.0.6). Pro odvozeni emisi pro následný výpočet imisních příspěvků programem SYMOS97 byla použita tzv.
fiktivní 24hodinová intenzita dopravy, tedy špičková hodina vynásobena 24. Pro stanovení emisí bylo
použito v software MEFA 13 přednastavené schéma dynamické skladby vozového parku kategorie
„dálnice“, pro rok 2015.
Hlukový model byl zpracován v prostředí programu CadnaA .Pro vyhodnocení akustických účinků
bylo přihlédnuto k požadavkům a ustanovením Nařízeni vlády č. 272/2011 Sb. v platném zněni a k
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příslušným normám z oblasti akustiky. Faktory ovlivňující přesnost výpočtu jsou především vstupní údaje,
přesnost mapových podkladů, neurčitost vypočtu – zaokrouhlovaní výpočtu, stupeň projektové
dokumentace apod. Vlastni 3D výpočtový model byl ověřen na základě provedeného kontrolního měřeni
hluku v zájmovém území.
Z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody je hlavní pozornost věnována chloridům. Při
výpočtech bylo uvažováno s průměrnou spotřebou 0,42 kg NaCl na 1 m2 zpevněné plochy navrhované
dálnice a uvažováno, že veškerá posypová sůl použitá na údržbu vozovky bude odvedena s dešťovou
vodou odtékající z povrchu komunikace do recipientů (ztráty rozstřikem do okolí apod. nebyly uvažovaný).
Vypočteny byly předpokládané roční průměrné koncentrace chloridů v jednotlivých recipientech
dotčených vodních útvarů a tyto hodnoty byly porovnány s hodnotami přípustného znečištěni, které
stanoví nařízeni vlády č. 401/2015 Sb. Hodnocení je doplněno o výsledky průzkumu dotčených vodotečí se
zaměřením na makrozoobentos a rybovité obratlovce (Výsledky průzkumu druhového složení a početnosti
makrozoobentosu a rybovitých obratlovců v potocích Litochovický, Radejčínský, Záhořský a Žimský.
Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice, 2016).
Vlivy na biologickou rozmanitost byl hodnocen na základě provedených terénních průzkumů
s použitím standardních metod průzkumu s využitím odborné literatury a doporučených metodik AOPK
pro jednotlivé skupiny organismů.
Vliv na krajinný ráz byl posouzen podle metodiky Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti
nebo změny využití území na krajinný ráz Vorel et al., 2004) ve §12 zákona č. 114/1992 Sb.
Kapitola „D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů“
je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Posuzovaná kapitola dokumentace EIA uvádí, že práce na realizaci stavby posuzovaného záměru
byly zahájeny v letech 2007 až 2008 skrývkami pro archeologické průzkumy a na některých objektech
pokračovaly až do roku 2019. Za významné vlivy záměru lze považovat ty, které vznikly během záměru
a přetrvávají do současnosti.
Kapitola věcně shrnuje neznalosti a neurčitosti a konstatuje, že i přes uvedené nedostatky jsou
zjištěné údaje považovat za dostatečně spolehlivé k vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí ve
všech etapách jeho realizace, tj. přípravě, vlastní realizaci i provozu.
Kapitola „D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace“ je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

Část E - Porovnání variant řešení záměru
Dokumentace je zpracována jako jednovariantní.
Variantnost posuzovaného záměru je nutno posuzovat ze dvou právních hledisek, a to z hlediska
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a z hlediska rozsudku NSS č.j.
1 As 296/2017 – 56 ze dne 23.2.2018.
Stanovení variant vychází z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 296/2017 –
56 ze dne 23.2.2018, z bodu odůvodnění rozsudku č. 77, kde je uvedeno že “… vada není zhojitelná jinak,
než vydáním nového stanoviska EIA, při současném respektování účasti dotčené veřejnosti na jeho vydání.
Jak uvedl soud v rozsudku č.j. 5 As 6/2013 – 97, nelze vycházet z toho, že v novém stanovisku EIA by
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musely být řešeny varianty koridorů či tras dálnice reálně nemůže do úvahy připadat jiná trasa dálnice D8
než ta, která je vyznačena v platné územně plánovací dokumentaci, tedy v Zásadách územního rozvoje
Ústeckého kraje a v územních plánech jednotlivých obcí…“.
Ze zákona EIA jednoznačně nevyplývá obecná povinnost oznamovatele vypracovat dokumentaci
EIA ve variantách. Podle § 8 zákona může příslušný úřad v odůvodněném písemném závěru zjišťovacího
řízení navrhnout zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou
technologií či okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení účelné a z technických hledisek možné.
Posuzovaná dokumentace hodnotí záměr, který byl v prosinci roku 2016 uveden do provozu a je
stabilizovaný v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí i Zásadách územního rozvoje
Ústeckého kraje, což je doloženo vyjádřeními příslušných úřadů v příloze H posuzované dokumentace.
V ZÚR ÚK není vymezena územní rezerva pro variantní řešení vedení.
Část E „Porovnání variant řešení záměru“ je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na
životní prostředí.

Část F - Závěr
Závěr je zpracován jasně a srozumitelně. Se závěrem, že záměr „D8 0805 Lovosice – Řehlovice,
část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“ je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
přijatelná a lze doporučit k realizované stavbě vydat souhlasné závazné stanovisko MŽP. S uvedeným
závěrem se plně ztotožňuje rovněž zpracovatel posudku.

Část G
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Všeobecně srozumitelné shrnutí závěrů dokumentace netechnického charakteru je zpracováno
jasným, obecně srozumitelným a vyčerpávajícím způsobem, který stručně popisuje posuzovanou variantu
řešení záměru, záměrem dotčené území a jeho základní charakteristiky (umístnění záměru, klimatické
podmínky, ZCHÚ, krajinu, biologickou diverzitu a geologické podmínky území). V kapitole jsou dále stručně
popsány vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví (zejména vliv hluku a emisí), ovlivnění klimatu, vlivy na
povrchové a podzemní vody, zábory půd při realizaci záměru, vlivy na biodiverzitu, migrační prostupnost
záměrem dotčeného území, horninové prostředí a vlivy na ZCHÚ.
Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu bez dalšího komentáře ze strany zpracovatele
posudku. Text kapitoly je částečně využit jako podklad pro vypracování návrhu souhlasného stanoviska
MŽP.
Kapitola „Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru“ je zpracována v dostatečném
rozsahu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí a vypracování návrhu souhlasného stanoviska.

Část H - Přílohy
Část H - Přílohy obsahuje všechny zákonem EIA stanovené přílohy, tj. vyjádření příslušných úřadů
územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace, které potvrzují, že realizovaný
záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, a dále stanoviska příslušných orgánů ochrany
přírody a krajiny podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. V tištěné verzi je rovněž přiložena mapa „Přehledné
situace hodnocené stavby v měřítku 1:15 000. Samostatnou přílohou je CD s podkladovými studiemi,
jejichž přehled je uveden v části obsahové posouzení dokumentace tohoto posudku.
Kapitola H – „Přílohy“ splňuje požadavky zákona.
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Shrnutí obsahového posouzení dokumentace
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci EIA za zpracovanou v zákonem stanoveném rozsahu
a v dostatečném detailu pro formulaci souhlasného závazného stanoviska. K dokumentaci nemá zásadních
připomínek. Připomínky zpravidla formálního charakteru, jsou uvedeny, nebo komentovány přímo
u posuzovaných částí a nemají vliv na závěry posudku a formulaci návrhu souhlasného stanoviska a návrhu
podmínek souhlasného stanoviska.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěrem zpracovatele dokumentace EIA, že lze vlivy
realizovaného záměru, stavby „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel
Radejčín“, z hlediska jejích vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za přijatelné. Pro další
minimalizaci vlivů záměru na životní prostředí bylo navrženo zpřesnění některých podmínek stanoviska
EIA z roku 1996. Nové podmínky není nutné z hlediska omezení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví navrhovat.
Dokumentace je zpracována dostatečném rozsahu i detailu pro zpracování posudku a formulaci
návrhu souhlasného stanoviska.

II.3.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

V odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 As 296/2017 – 62, odst. 77 se uvádí: „…
vada není zhojitelná jinak, než vydáním nového stanoviska EIA při současném plném respektování účasti
dotčené veřejnosti na procesu jeho vydání. Jak uvedl soud v rozsudku č.j. 5 As 6/2013 – 97, nelze vycházet
z toho, že v novém stanovisku EIA by musely být řešeny varianty koridorů či tras dálnice reálně nemůže
do úvahy připadat jiná trasa dálnice D8 než ta, která je vyznačena v platné územně plánovací
dokumentaci, tedy v současné době v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje a v územních plánech
jednotlivých obcí, a případné varianty by se musely z podstaty věci pohybovat v takto poměrně úzce
stanovených mezích“. Z uvedeného vyplývá, že záměr mohl být posuzován pouze v jedné variantě.
Záměr byl posuzován jako jednovariantní.

II.4.

Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice

Nejkratší vzdušná vzdálenost posuzovaného záměru od státní hranice s Německem je cca 15 km.
Vlivy záměru na životní prostředí mají lokální, maximálně regionální dosah (např. vlivy na krajinný ráz), a
jsou hodnoceny jako akceptovatelné. Vlivy záměru překračující státní hranice jsou prakticky vyloučené.

Posuzovaný záměr nemá vlivy na životní prostředí přesahující státní hranice.
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III.

POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Posuzovaný záměr s názvem „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“ představuje tři úseky již realizované stavby silnice dálničního typu „Dálnice D8, stavba
0805 Lovosice – Řehlovice“, která byla v celé délce uvedené do provozu v prosinci 2016. V posuzovaných
částech záměru (část A - trasa dálnice a část F – tunel Radejčín) bylo povoleno předčasné užívání stavby.
První úsek posuzované stavby je vymezen staničením 58,55 – 59,38 km v délce 830 m a zahrnuje
především tunel Radejčín, druhý úsek stavby je vymezen staničením 59,66 – 61,10 km o délce 1 440 m
poslední úsek je vymezen staničením 62,30 – 64,69 km o délce 2 390 m a společně s druhým úsekem je
tvořen především hlavní trasou dálnice D8, ale i dalšími stavebními objekty. Celková délka posuzovaných
úseků dálnice D8 je 4 660 m. Z uvedeného je patrné, že posuzované úseky na sebe vzájemně nenavazují a
fragmentují stavbu dálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice. Posuzovaný úsek tvoří cca 28 %
z celkové délky úseku 0508 dálnice D8.
Novostavby dálnic představují ověřené, dobře známé a dlouhodobě ověřené procesy, které
zahrnují rovněž moderní postupy omezování vlivů staveb na životní prostředí a zdraví obyvatel, které jsou
zakotveny v národní legislativě nebo mezinárodně uznávaných standardech.
Trasa realizované novostavby dálnice D8 se v maximálně možné míře vyhýbá obytným částem
anebo plochám určeným k obytné funkci čímž dochází k minimalizaci vlivů záměru na zdraví obyvatel
a jejich obtěžování hlukem z dopravy a emisemi nebezpečných látek. Na vybraných lokalitách je šíření
hluku z dopravy na D8 omezováno vybudováním protihlukových stěn.
Trasa dálnice je díky členitému terénu vedena na náspech, v zářezech a tunelem, čímž dochází
z hlediska krajinného rázu k pohledovému zakrytí některých jejích částí. K optické zakrytí a pohledová
fragmentace záměru je dále podpořena vegetačními úpravami okolí tělesa dálnice.
V trase posuzovaného úseku je vybudováno dostatečné množství migračních objektů
umožňujících migraci prakticky všech živočišných druhů. K zamezení pronikání živočichů do dopravního
prostoru dálnice, je oboustranně oplocena.
Návrh odvodnění vozovek je řešen pomocí dešťové kanalizace, která odvádí srážkové vody
z dešťové kanalizace přes odlučovače ropných látek a retenční nádrže do příslušných recipientů, což
umožňuje zabránit případným únikům nebezpečných látek do půd, povrchových a podzemních vod.
Z hlediska zpracovatele posudku Dokumentace EIA je v předložené dokumentaci řešení realizace
záměru popsáno na velmi vysoké úrovni a vysokém detailu, a to zejména z důvodu, že se jedná
o realizovanou stavbu s projektovou dokumentací ve stupni DSP. Technické řešení záměru odpovídá
současným moderním postupům a metodám, a řešení zahrnuje všechny současné požadavky na silniční
dopravní stavby z hlediska vyloučení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a to jak ve fázi
realizace, tak i ve fázi provozu.
Technické řešení záměru odpovídá dosaženému stupni poznání z hlediska znečišťování životního
prostředí a jeho realizace bude mít významný pozitivní vliv na kvalitu života obyvatel zejména v obcích
nacházejících se na původních dopravních tranzitních trasách, zejména silnicích I/8 a I/30. Jedná se
zejména o obce Bílinka, Velemín, Bořislav, Žalany a Úpořiny ležících na trase silnice I/8, a obce Lovosice,
Malé Žernoseky, Litochovice, Prackovice nad Labem, Dolní Zálezly Lhotka nad Labem, Váňov a Ústí nad
Labem ležící na trase silnice I/30.
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IV.

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH
MONITOROVÁNÍ

Do následujícího seznamu návrhu podmínek závazného souhlasného stanoviska jsou zahrnuty
návrhy podmínek a opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí, které:
•

jsou obsaženy v kapitole D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných
opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví

•

jsou požadovány v rámci vyjádření zaslaných k dokumentaci veřejností, dotčenou
veřejností, dotčenými správními úřady a dotčenými územními samosprávnými celky,
a byly akceptovány zpracovatelem posudku

•

jsou navrženy zpracovatelem posudku

Do seznamu opatření nejsou zařazena opatření a podmínky, v souladu s metodickým sdělením
MŽP č. j. 18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015, jejichž povinnost plnění vyplývá z platné národní legislativy a
jejichž plnění je ze zákona vymahatelné.
Vzhledem ke skutečnosti, že posuzovaný záměr již byl uveden do předčasného provozu, jsou
v návrhu podmínek závazného souhlasného stanoviska stanoveny podmínky pro fázi provozu
a monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí.
Při navrhování podmínek závazného stanoviska je obecně nezbytné přijmout zásadu trvalé
odpovědnosti za vlivy dálnice D8 na stav CHKO České středohoří. Ve veřejném zájmu byla vydána podle
zákona č. 114/1992 Sb., výjimka ze základních ochranných podmínek CHKO České středohoří, ale
veřejným zájmem je rovněž ochrana přírody a krajiny, zvláště na území CHKO. K zajištění trvalého
omezování negativních vlivů dálnice D8 na území CHKO a trvalého snižování jejího vlivu na přírodní
prostředí a krajinný ráz je nezbytné provádět kontinuální monitoring vlivů dálnice D8, výsledky
monitoringu pravidelně, ve spolupráci se SCHKO České středohoří, vyhodnocovat a na základě výsledků
navrhovat a realizovat opatření ke snižování negativních vlivů dálnice D8 na životní prostředí. Cílem
navržených podmínek je vytvořit pružný systém, který bude schopen reagovat na potřeby ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví i ve vzdálené budoucnosti.
Do návrhu podmínek návrhu souhlasného stanoviska nabyly zařazeny následující návrhy
podmínek:
•

Změnit nevyhovující stav koryta Radejčínského potoka pod mostem A251 – provést
vhodné technické úpravy koryta pro zlepšení migračního potenciálu podmostí a vodoteče.
Způsob úpravy projednat s AOPK. (podmínka navržená ve vyjádření AOPK a obsažená
v dokumentaci EIA jako bod B12.2)

•

Zpracovat návrh způsobu řešení zábran na pěti vybraných úsecích dálnice, kde byly po
obou stranách dálnice instalovány pouze pachové ohradníky bez prvků oplocení. Část
úseku 1) Řehlovice (od km 64,700 po mimoúrovňové křížení dálnice D8 a silnice Nové
Stadice – Řehlovice) se nachází na území IV. zóny CHKO České středohoří a bezprostředně
navazuje na projednávaný dálniční úsek. Agentura vydávala se stavbou souhlasné
stanovisko (SR/1327/UL/2017-3 ze dne 26.6.2017). Podle vyjádření zpracovatele
dokumentace i podle zkušeností AOPK však nejsou pachové ohradníky funkčním prvkem
zábran proti vnikání živočichů do prostoru dálnice – snižuje se tím celková účinnost
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systému zábran a migračních objektů. Způsob řešení projednat s AOPK. (podmínka
obsažená ve vyjádření AOPK)
Uvedené podmínky se vztahují k objektům, které se nachází mimo záměrem posuzované území.
Z pohledu zpracovatele posudku je nezbytné je řešit v kontextu podmínek stanoviska MŽP platného pro
úsek dálnice D8 na kterém se nachází.
Podmínky stanoviska
Podmínky pro fázi provozu záměru
A14 - Zajistit zpracovaní projektu ozelenění celého úseku dálnice, který bude dbát na geograficky původní
materiál. Výběr i projekt bude schválen příslušným organem SCHKO. Podkladem pro zpracování
projektu ozelenění dálnice bude vyhodnocení účinnosti dosavadních vegetačních úprav a navržení
nových dosadeb, které zajistí především potlačení vizuálního, hlukového a světelného rušení
z dálnice a dále přispějí ke zlepšení migrační průchodnosti území. Pro návrhy projektů ozelenění
použít výhradně stanovištně vhodné místně autochtonní druhy dřevin keřů. Součástí projektu bude
založení pásu keřů o minimální šířce 10 m na pozemcích p.č. č. 724/26, 739/9 a 593/6 v k.ú.
Radejčín. Projekt ozelenění a jednotlivé osazovací plány projednat se SCHKO.
Odůvodnění podmínky
Okolí dálnice D8, úsek 0805, bylo již ozeleněno, ale na základě provedených terénních průzkumů
bylo zjištěno, že na některých lokalitách jsou vegetační úpravy nedostatečné z hlediska možného dalšího
potlačeni vizuálního, hlukového a světelného rušení z dálnice, podpoření harmonického měřítka krajiny
a v neposlední řadě i k zlepšení migrační prostupnosti území. S ohledem na skutečnost, že posuzovaná
stavba se nachází na území CHKO České středohoří je striktně stanovena povinnost používat výhradně
místně autochtonní stanovištně vhodné druhy dřevin a keřů. Uvedenou povinnost je účelné aplikovat i
v případě výsevů travin a bylin. Výsadba keřového pásu v prostoru nad Radejčínským tunelem (ústecký
portál), je navrhována zejména z důvodu hlukového a vizuálního odclonění biotopu, který je stanovištěm
bramborníčka černohlavého, strnada lučního, ťuhýka obecného a dalších živočichů. Uvedené pozemky
jsou ve vlastnictví ŘSD ČR.
A19 - Zpracovat návrh oplocení dle DOKUMENTACE a projednat jej se SCHKO. Jako podklad pro zpracování
návrhu provést pasportizaci oplocení dálnice D8, zdokumentovat všechny proluky v oplocení
(chybějící části oplocení mezi stávajícím oplocením a navazujícími objekty), služební vjezdy do
prostoru dálnice, napojení na místní a účelové komunikace, přechody oplocení přes příkopy,
odvodňovací příkopy a vodní toky, trvalé bariéry proti vniknutí obojživelníků, vývařiště a výústní
otvory objekty. Ke každému pasportizovanému objektu navrhnout technická opatření k zajištění
jejich trvalé funkčnosti (budou-li nezbytná) v souladu s doporučeními dokumentace EIA a aktuálními
metodikami AOPK, stanovit závazný termín realizace navržených opatření, stanovení termínů
pravidelné údržby a termín pravidelného opakování kontroly funkčnosti zařízení. Základem pro
pasportizaci jsou upřesnění uvedená v dokumentaci EIS a v posudku EIA. Návrh doplnění oplocení,
technických úprav a plán pravidelné údržby a pravidelných kontrol oplocení dálnice D8
(posuzovaného záměru) předložit ke schválení SCHKO. Pasportizaci, plán údržby a plán kontrol
funkčnosti oplocení pravidelně aktualizovat, včetně jeho projednání na SCHKO v cyklu maximálně 5
let.
Odůvodnění podmínky
Funkčnost oplocení dálnice proti pronikání volně žijících živočichů je plně zajištěna pouze za
předpokladu, že oplocení trvale neobsahuje žádné průchody, kterými jsou například nezavřené, nebo
nedovřené služební vjezdy, napojení na účelové a místní komunikace, vedení oplocení přes odvodňovací
příkopy, občasné vodní toky, nedokončená napojení oplocení na stavební objekty. Všechny uvedené
a další možné průchody oplocením mohou být příčinnou kolizí projíždějících vozidel s relativně velkými
zvířaty v prostoru dálnice. Cílem pasportizace je vyhledání všech potenciálních průchodů volně žijících
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zvířat do prostoru dálnice, stanovení technických opatření k zamezení průniku zvířat, stanovení termínů
a způsobů jejich pravidelné údržby (zapracování do plánů údržby silnice – viz §9 vyhlášky č.104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích). Navržená opatření, plán údržby a plán kontrol
funkčnosti oplocení je třeba projednat s odbornou organizací, kterou je v tomto případě SCHKO České
středohoří.
A20 - Zpracovat návrh komunikačního spojení (migračních tras) v souladu s DOKUMENTACÍ a projednat jej
se SCHKO. Jako podklad pro zpracování návrhu provést pasportizaci všech realizovaných migračních
objektů a navrhnout opatření k zajištění jejich bezpečné prostupnosti pro volně žijící živočichy.
V návrhu opatření zohlednit především návrhy obsažené v dokumentaci a posudku EIA. Pravidelné
kontroly prostupnosti migračních cest zahrnout do plánu údržby dálnice. Provedenou pasportizaci,
návrh technických opatření projednat, plány údržby a kontrol vždy projednat se SCHKO.
Pasportizaci, plnění navržených opatření, plán údržby a plán kontrol funkčnosti migračních cest
pravidelně aktualizovat, včetně jeho projednání na SCHKO v cyklu maximálně 5 let.
Odůvodnění podmínky
V dokumentaci EIA je popsána řada realizovaných nedostatečně provedených migračních tras,
které nesplňují podmínky pro bezpečných průchod migrujících živočichů. V dokumentaci jsou zmíněny
zejména stavební objekty mosty A213, A215, A216 a F211 s nevhodně provedeným podmostím,
nedostatečnou úpravou migračních tras (rozmístění krytů pro živočichy v podobě hromad velkých
kamenů, kmenů, silných větví), které jsou nezbytné k usnadnění průchodu některých druhů živočichů.
V dokumentaci jsou dále uvedeny propustky přes Záhořský potok na stavebních objektech na SO 161 a SO
162, které je nutno nahradit jinými, nebo upravit tak, aby umožňovaly průchod vodních i terestrických
živočichů. Podle nových průzkumů, které využívají moderní akustické metody identifikace letounů
(netopýrů) nezbytné doplnit naváděcí pletivo. K zajištění trvalé funkčnosti je nezbytné zajistit pravidelnou
údržbu všech migračních objektů. Pasportizace migračních objektů je stanovena z důvodu vytvoření
seznamu všech objektů, stanovení jejich výchozího stavu, stanovení cílového stavu, stanovení technických
opatření k dosažení cílového stavu, stanovení způsobů a cyklů údržby (plán údržby) a cyklus odborné
kontroly (plán kontrol). K zajištění odporného posouzení z hlediska vztahu k ochraně přírody a krajiny je
stanovena povinnost projednání všech opatření se SCHKO České středohoří.
B12 - Při zásahu do koryta vodoteče provést úpravu s přírodním opevněním a vegetační úpravu.
Odůvodnění podmínky
V průběhu případných úprav a pravidelné údržby migračních cest i vlastní údržbě koryt bude
s vysokou pravděpodobností zasahováno do opevnění vodotečí a břehových porostů. Z hlediska zachování
maximálně přírodního charakteru těchto významných krajinných prvků je vždy nezbytné (tam, kde je to
technicky možné) upřednostňovat opevnění z přírodních materiálů a realizovat vegetační úpravy
s ohledem na stanovištní podmínky a místně původní, stanovištně vhodné druhy dřevin a rostlin.
C1 - V rámci provozu dálnice je nutno zajistit stálou údržbu dálničního tělesa, technickou
provozuschopnost zařízení mostů, DUN, tunelů, podchodů, oplocení atd. a též sít hlásek SOS. Do
plánů údržby promítnout výsledky pasportizace oplocení dálnice a migračních objektů.
Odůvodnění podmínky
Zajištění pravidelné údržby všech objektů dálnice D8 zajistí jejich trvalou funkčnost a omezí výskyt
všech jevů, které mohou mít negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
C2 - Vyhodnotit dosavadní výsledky monitoringu a v případě zjištění negativních dopadů realizovat
nápravná opatření. Vyhodnotit protihluková a proti exhalační opatření a v případě nutnosti provést
jejich dodatečné doplnění. Výsledky monitoringu jedenkrát ročně konzultovat se SCHKO. Se
souhlasem SCHKO je možné monitoring a jeho parametry omezit, rozšířit nebo ukončit. Změny
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monitoringu promítnout do programu monitoringu. Na základě vyhodnocení monitoringu zajistit
dodržení hygienického limitu hluku chráněného venkovního prostoru stavby čp. 37 v obci Stadice
dle řešení navrženého ve studii „Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice-Řehlovice, Objekt ŘehloviceStadice čp. 37, km 64,3-64,6“ (EKOLA group, spol. s r.o., 2019).
Odůvodnění podmínky
Pravidelné vyhodnocování výsledků monitoringu jednotlivých složek životního prostředí, případně
zavádění monitorování nových parametrů životního prostředí v závislosti na vývoji umožní včasné
odhalení negativních trendů ve vývoji sledovaných parametrů životního prostředí, umožní provedení
analýzy příčin negativního vývoj, stanovit prognózu vývoje, jeho důsledky a následně i opatření k nastolení
požadovaného stavu.
C3 - Zajistit udržovaní nově vysazené zeleně a v případě úhynu zajistit její náhradu. Pravidelně kontrolovat
realizované vegetační výsadby podél stavby a zajistit jim dostatečnou péči do doby jejich trvalého
zajištění (zálivka, ochrana proti okusu). V případě zjištění úhynu zajistit náhradní výsadbu ve
stejném počtu dřevin nejpozději do následující vegetační sezóny po zjištění úhynu.
Odůvodnění podmínky
V případě realizace výsadby zeleně je stanovována podmínka následné péče po dobu 2 až 3 let. Po
ukončení následné péče již zpravidla nedochází k náhradním výsadbám. S ohledem na situování záměru
(stavby) na území CHKO je nezbytné zajistit trvalou udržitelnost výsadeb, a proto není stanoven časový
termín pro následnou péči, nýbrž je stanoveno, že následná péče musí být prováděna do prokázání
trvalého zajištění výsadby dřevin.
C4 - Zajistit zpracovaní a projednaní plánu zimní údržby komunikace s příslušnými orgány, ve kterém
budou navrženy z hlediska životního prostředí málo agresivní posypové materiály. V plánu zimní
údržby upřednostňovat technologie minimalizující spotřebu chemických látek (posypové soli). Do
plánu zimní údržby promítnout výsledky monitoringu chloridů v povrchových vodách. Plán zimní
údržby komunikace pravidelně konzultovat se CHKO.
Odůvodnění podmínky
Trasa prakticky celé posuzované stavby prochází územím CHKO České středohoří. Z důvodu
omezení antropogenních vlivů na přírodní prostředí a zejména útvary povrchových vod je nutné trvale
vyhledávat moderní způsoby zimní údržby komunikace, které budou minimalizovat spotřebu chemických
posypových materiálů.

C5 - S ohledem na vedení trasy v CHKO zabezpečit technické zařízení na posyp, který minimalizuje dávky
při zachovaní bezpečnosti provozu.
Odůvodnění podmínky
Podmínka vytváří předpoklady k zajištění optimalizace vztahu spotřeby chemických posypových látek a
zajištění bezpečné sjízdnosti komunikace v provozu za v zimních podmínek.
Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí
A18 - Zpracovat program monitoringu v souladu s návrhem DOKUMENTACE a s upřesněním dle POSUDKU.
Měřící místa budou event. doplněna po konzultaci s Odborem ŽP MěÚ Litoměřice a SCHKO České
středohoří. Z důvodu náchylnosti území k sesuvům pokračovat v monitoringu svahových nestabilit
v kritických místech záměru a tento monitoring případně doplnit o moderní metody dálkového
průzkumu Země, například termovizní snímkování, zjišťování změn vlhkosti půdy, spektrální analýzy
atd., ve vhodně zvoleném časovém cyklu. Do programu monitoringu zahrnout týdenní monitoring
objektu Řehlovice – Stadice č.p. 37 v úseku staničení dálnice D8 km 64,3-64,6 v souladu
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s podmínkami stanovenými ve studii „Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice-Řehlovice, Objekt ŘehloviceStadice čp. 37, km 64,3-64,6“ (EKOLA group, spol. s r.o., 2019).
Odůvodnění podmínky
Soustavný monitoring vybraných parametrů záměrem dotčeného území umožní sledovat trendy
vývoje jednotlivých složek životního a přírodního prostředí, predikovat jejich vývoj a na základě predikcí
stanovovat opatření technického i organizačního charakteru k omezování nepříznivého vývoje vlivů
záměru na životní prostředí, a nebo navrhovat opatření k dalšímu omezování či snižování stávajících vlivů.
Na základě pravidelného vyhodnocování monitoringu bude možné program monitoringu průběžně
aktualizovat tak, aby reagoval na potřeby ochrany životního a přírodního prostředí i v budoucnosti.
Do návrhu podmínek závazného souhlasného stanoviska byly převzaty podmínky
Do návrhu podmínek souhlasného stanoviska byly zahrnuty všechny relevantní návrhy vyplývající
z doporučení zpracovatelů dokumentace, připomínek dotčených orgánů, veřejnosti a zpracovatele
posudku. Tam, kde byly relevantní podmínky podobné, zpracovatel posudku je sloučil do jedné podmínky,
a to tak, aby podmínka vyhovovala požadavkům všech navrhovatelů.
Navržené podmínky souhlasného stanoviska zajišťují maximálně možné omezení negativních vlivů
posuzovaného záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“
na zdraví obyvatelstva a životní prostředí.
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V.

VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI

Zpracovateli posudku byla prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, Praha
10 – odboru posuzování vlivu na životní prostředí předána níže uvedená vyjádření obdržená
k dokumentaci podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
Přehled všech zaslaných vyjádření
1. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, ze dne 16.10.2019 pod č.j. KUUK/142196/2019/ZPZ, vyřizuje Ing. Jan
Koutecký, podpis RNDr. Tomáš Burian, v zastoupení vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
2. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, ze dne 16.10.2019 pod č.j. KUUK/142203Ma/2019/ZPZ, vyřizuje Ing. Jan
Koutecký, podpis RNDr. Tomáš Burian, v zastoupení vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
3. Magistrát města Teplice, náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice, Odbor životního prostředí, ze dne
18.10.2019, pod značkou MgMT OŽP 105315/2019/V-08_EIA/Mě, vyřizuje Ing. Městková, podpis
Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí, v.z. Eva Pavlíková.
4. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15,
400 01 Ústí nad Labem, ze dne 3.10.2019 pod č.j. KHSUL 47576/2019. Podpis Mgr. Jitka
Lokvencová, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální.
5. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště, Správa CHKO České
středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice, ze dne 18.10.2019 pod č.j. SR/1945/UL2019-2.
Vyřizuje Lenka Libichová, podpis Ing. Petr Kříž, ředitel RP CHKO České středohoří.
6. MŽP, Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, vnitřní sdělení ze dne
24.9.2019 pod ev. č. ENV/2019SV/14249, vyřizuje Martin Šikola, podpis Ing. Jan Šíma, ředitel
odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků.
7. MŽP, Odbor ochrany ovzduší, ze dne 2.10.2019 pod ev. č. ENV/2019SV/14249, vyřizuje Alena
Rybníčková, podpis Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší.
8. MŽP, Odbor ochrany vod, ze dne 18.10.2019 pod ev. č. ENV/2019SV/14249, vyřizuje Tomáš
Janíček, podpis Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod.
9. MŽP, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, ze dne 18.10.2019 pod ev. č. ENV/2019SV/14249,
vyřizuje Kristina Kosánová, podpis Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka odboru obecné ochrany přírody
a krajiny.
10. Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno, ze dne 18.10.2019, podpis
RNDr. Miroslav Patrik, statutární zástupce klubu.
11. Ústecké šrouby, z.s., ze dne 18.10.2019, Lukáš Blažej, člen Rady spolku.
12. ČIŽP, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem, ze dne
1.1.2019, ČIŽP/44/2019/8246, vyřizuje Ing. Balounová, podpis Ing. Pavel Grund, ředitel OI ČIŽP
Ústí nad Labem.
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Obsah příslušného vyjádření a hodnocení zpracovatele posudku:

1.

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, ze dne 16.10.2019 pod č.j. KUUK/142196/2019/ZPZ, vyřizuje Ing. Jan
Koutecký, podpis RNDr. Tomáš Burian, v zastoupení vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.

Obsah vyjádření:
Stručný obsah vyjádření.
K předložené dokumentaci a včetně provedeného hodnocení nemá připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bere na vědomí a dále bez komentáře.

2.

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, ze dne 16.10.2019 pod č.j. KUUK/142203Ma/2019/ZPZ, vyřizuje Ing. Jan
Koutecký, podpis RNDr. Tomáš Burian, v zastoupení vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.

Obsah vyjádření:
Z hlediska všech složek ochrany životního prostředí v působnosti krajského úřadu nejsou k dokumentaci
žádné připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bere na vědomí a dále bez komentáře.

3.

Magistrát města Teplice, Odbor životního prostředí, náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice, ze dne
18.10.2019, pod značkou MgMT OŽP 105315/2019/V-08_EIA/Mě, vyřizuje Ing. Městková, podpis Ing.
Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí, v.z. Eva Pavlíková.

Obsah vyjádření:
orgán odpadového hospodářství – nemá k předložené dokumentaci námitek
orgán ochrany ovzduší - nemá k předložené dokumentaci námitek
orgán ochrany ZPF – k uplatnění stanoviska je věcně příslušné MŽP
vodoprávní úřad – nemá k předložené dokumentaci připomínky z hlediska zájmů chráněných zákonem
č. 254/2001 Sb, o vodách. Dále připomíná, že není dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů
chráněných zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech, v rámci místní a věcné příslušnosti OŽP
MgMT.
orgán ochrany přírody - nemá k předložené dokumentaci námitek
orgán státní správy lesů - nemá k předložené dokumentaci námitek
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bere na vědomí a dále bez komentáře.
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4.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01
Ústí nad Labem, ze dne 3.10.2019 pod č.j. KHSUL 47576/2019. Podpis Mgr. Jitka Lokvencová, vedoucí
oddělení hygieny obecné a komunální.

Obsah vyjádření:
Krajská hygienická stanice vydala vyjádření, ve kterém konstatuje, že s posuzovaným záměrem lze
souhlasit, souhlas odůvodňuje. V závěru doporučuje, vzhledem k výpočtu a výsledkům měření hluku na
objektu k bydlení č.p. 37 ve Stadicích realizovat na tomto objektu dlouhodobější monitoring hluku,
například po dobu 7 dní. Na základě výsledků monitoringu a akustického posouzení navrhnout a realizovat
protihluková opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere vyjádření na vědomí a s navrženým doporučením souhlasí. Do návrhu
podmínek závazného stanoviska zapracoval navrženou podmínku.

5.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště, Správa CHKO České
středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice, ze dne 18.10.2019 pod č.j. SR/1945/UL2019-2.
Vyřizuje Lenka Libichová, podpis Ing. Petr Kříž, ředitel RP CHKO České středohoří.

Obsah vyjádření:
AOPK pokládá zvolený přístup k hodnocení za odpovídající nestandartní situaci a z odborného hlediska
neshledává na učiněných závěrech vady. Dokumentace navrhuje řadu zpřesňujících připomínek původního
stanoviska EIA, se které AOPK přejímá a navrhuje následovně doplnit.
1. Upřesnění podmínky A19:
Zapracovat návrh oplocení dle podmínek dokumentace EIA a projednat jej se SCHKO. Návrh oplocení bude
zejména řešit:
a.

odstranění nedostatků v provedeném oplocení s cílem zamezení pronikání živočichů do prostoru
dálnice. Zejména dořešit místa přerušeného oplocení u služebních vjezdů a napojení místních
a účelových komunikací. Vhodně řešit místa přechodu oplocení přes vodní příkopy (odstranění
mezer mezi spodní hranou plotu a dnem příkopů), doplnit chybějící pletivo/zábrany v místě
přechodů k mostním konstrukcím a podobně. Místa identifikovaných neshod a technické řešení
zabezpečení projednat s AOPK.

b.

Zpracovat návrh způsobu řešení zábran na pěti vybraných úsecích dálnice, kde byly po obou
stranách dálnice instalovány pouze pachové ohradníky bez prvků oplocení. Část úseku
1) Řehlovice (od km 64,700 po mimoúrovňové křížení dálnice D8 a silnice Nové Stadice –
Řehlovice) se nachází na území IV. zóny CHKO České středohoří a bezprostředně navazuje na
projednávaný úsek. Pachové ohradníky nejsou funkčním prvkem zábran proti pronikání živočichů
dálnice.

c.

Navrhnout dodatečné úpravy vývařišť a výústních objektů pro ochranu drobných (navržení
doplnění o únikové prvky). Zabezpečit místa, kde hrozí pád živočichů do kanalizace, respektive
zajistit možnost jejich úniku. Způsob identifikace kritických míst a technické řešení zabezpečení
všech identifikovaných kritických míst projednat s AOPK

2. Upřesnění podmínky A20
Zpracovat do podmínek souhlasného stanoviska návrh komunikačních (migračních) tras v souladu
s dokumentací EIA a tento projednat se SCHKO. Návrh komunikačních tras bude zaměřen na“
a. Zlepšení migračního potenciálu prostoru stavby vytvořením atraktivnějšího prostředí pro živočichy
v předmostí vybraných objektů dálničního tělesa a souvisejících technických objektů zaměřených
především na úpravu nevhodně či nedostatečně řešeného předmostí mostů A213 (Záhořský
potok), A214 (biokoridor a levostranný přítok Záhořského potoka), A215 (Žimský potok), A216
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(křížení silnice III/2829 Žim – Řehlovice) a F211 (Uhelná struha). Zlepšení migračního potenciálu
bude spočívat zejména ve zlepšení povrchu (dosypání zeminy) a umístnění přírodního materiálu
(větve, kmeny atd.), zlepšení parametrů propustků přes Záhořský potok na SO 161 a SO 162 se
zachováním suché i mokré migrační cesty. Způsob řešení a technické provedení projednat s AOPK.
b. V prostoru stavby zlepšit migrační potenciál pro letouny vytvořením vhodně upravených
naváděcích objektů. Identifikaci kritických a technický způsob řešení projednat s AOPK
c.

Rozšířit výsadbu zeleně pro potlačení vizuálního, světelného a hlukového rušení objektem dálnice
a provozem na dálnici a v přilehlém prostoru kolem dálnice – navrhnout pohledové odclonění
protihlukových stěn a portálů tunelů výsadbou zeleně. Umístnění, prostorové řešení a typy
výsadby projednat s AOPK

3. Upřesnění podmínky B10
Zajistit monitorování v souladu s podmínkami bodu A18. Dle výsledků monitoringu korigovat postup prací
a technická opatření.
a. Provádět pravidelný monitoring účinnosti realizovaných migračních objektů a opatření
a biologický monitoring alespoň po dobu 10let. Výsledky monitoringu konzultovat s AOPK
a v případě potřeby provést vhodné úpravy nebo doplnění zmírňujících opatření z hlediska
zlepšení migrace živočichů, jejich životního prostředí a eliminace úhynu.
4. Upřesnění podmínky B12
Při zásahu do koryta vodoteče provést úpravu s přírodním opevněním a vegetační úpravu.
a. Změnit nevyhovující stav koryta levobřežního přítoku Záhořského potoka při křížení v km 61,55
stavby – zrušit zatrubnění a vytvořit otevřené koryto a břehy přírodního charakteru. Způsob
úpravy projednat s AOPK.
b. Změnit nevyhovující stav koryta Radejčínského potoka pod mostem A251 – provést vhodné
technické úpravy koryta pro zlepšení migračního potenciálu podmostí a vodoteče. Způsob úpravy
projednat s AOPK.
5. Upřesnění podmínky C1
V rámci provozu dálnice je nutno zajistit stálou údržbu dálničního tělesa, technickou provozuschopnost
zařízení tunelů, mostů, DUN, podchodů, oplocení atd. a též síť hlásek SOS.
a. Důsledně dbát na pravidelnou kontrolu a údržbu všech technických opatření určených pro
usnadnění migrace živočichů a jejich ochranu před usmrcením na vozovce (naváděcí ploty pro
netopýry, protihlukové stěny, bariéry, oplocení, únikové prvky atd.), především průběžně udržovat
funkčnost trvalých zábran a oplocení proti průniku živočichů do prostoru dálnice (bezprostřední
okolí udržovat sečí). Odstranit nedostatky instalovaných trvalých zábran pro obojživelníky a další
drobné živočichy, aby byly konstrukčně v souladu s technickým řešením schváleným AOPK.
6. Upřesnění podmínky C3
Zajistit údržbu vysazené zeleně a v případě úhynu zajistit její náhradu.
a. Pravidelně kontrolovat stav vysazené zeleně a zajistit dostatečnou udržovací péči po dobu
nejméně 5 vegetačních sezón (zálivka, ochrana proti okusu) V případě poničení nebo zničení
zajistit náhradní dosadbu.
b. Provádět pravidelnou údržbu osetých ploch na tělese dálnice a v jejím okolí na vybraných
plochách ve vhodném režimu (např. Pilotová stěna na stavbě „Zářez km 63,050 – 63,750“ který byl
oset regionální směsí rostlin. Po kosení bude hmota z ošetřených ploch odklizena a nebude
používána k mulčování nebo ponechána na místě
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7. Upřesnění podmínky C4
Zajistit zpracování a projednání plánu zimní údržby komunikace s příslušnými orgány, ve kterém budou
navrženy z hlediska životního prostředí málo agresivní posypové materiály.
Navrhnout úpravu systému monitoringu vlivu solení na základě výsledků a doporučení monitorovacích
zpráv. Provádět monitoring vlivu zasolení na biotu a doprovodnou zeleň
8. AOPK požaduje, aby veškeré podklady typu vyhodnocující dokumentace, analýz nebo návrhů opatření
souvisejících s dálnicí D8 ve vztahu k ochraně biodiverzity, přírody a krajiny v územní vazbě na CHKO České
středohoří byly Agentuře poskytovány a aby s ní byla prováděná opatření konzultována

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad 1a – zpracovatel posudku souhlasí, návrh je prakticky shodný s bodem A19.1 popsaným v dokumentaci
Ad 1b – úsek s pachovými ohradníky není součástí posuzované části stavby a proto nelze řešení této části
D8 přímo zahrnout do návrhu podmínek závazného stanoviska EIA posuzovaného záměru.
Nicméně, budeme-li vycházet ze skutečnosti, posuzovaná záměr (stavba) je nedílnou součástí
celého úseku 0805 a v posuzované části dochází pouze ke zpřesnění některých podmínek
stanoviska EIA č.j.: 400/3144/1618/OPVŽP/96 ze dne 15.11.1996, které v částech mimo
posuzovaný záměr zůstává v platnosti, by zpřesněné podmínky měly být přiměřeně aplikovány na
celý úsek 0805 dálnice D8. Požadavek je již v současné době obsažen v platných podmínkách pro
úseky mimo posuzovaný záměr, pouze není zřetelně interpretován. Podmínka C1 stanovuje
„V rámci provozu dálnice je nutno zajistit stálou údržbu dálničního tělesa, technickou
provozuschopnost zařízení mostů, DUN, tunelů, podchodů, oplocení atd. a též sít hlásek SOS.“
Jestliže pachové ohradníky nejsou funkční, není zajištěna technická provozuschopnost oplocení,
a proto podmínka stanoviska MŽP není plněna.
Ad 1c – Zpracovatel posudku souhlasí, návrh je obdobně formulován rovněž v posuzované dokumentaci
v návrhu doplnění podmínky A19 (A19.3.)
Ad 2a - Zpracovatel posudku souhlasí, návrh je obdobně formulován rovněž v posuzované dokumentaci
v návrhu doplnění podmínky A20 (A20.1, A20.2, A20.4) a B12 (B12.2.)
Ad 2b - Zpracovatel posudku souhlasí, návrh je obdobně formulován rovněž v posuzované dokumentaci
v návrhu doplnění podmínky A20 (A20.5.)
Ad 2c - Zpracovatel posudku souhlasí, návrh je obdobně formulován rovněž v posuzované dokumentaci
v návrhu doplnění podmínky A20 (A20.3.). Je obecně nezbytné přijmout zásadu trvalé
odpovědnosti za vlivy dálnice D8 na stav CHKO České středohoří. Ve veřejném zájmu byla vydána
podle zákona č. 114/1992 Sb., výjimka ze základních ochranných podmínek CHKO České
středohoří, veřejným zájmem je rovněž ochrana přírody a krajiny. K zajištění trvalého omezování
negativních vlivů dálnice D8 na území CHKO a trvalého snižování jejího vlivu na krajinný ráz je
nezbytné provádět kontinuální monitoring vlivů dálnice D8, výsledky monitoringu pravidelně, ve
spolupráci se SCHKO, vyhodnocovat a na základě výsledků navrhovat a realizovat opatření ke
snižování negativních vlivů záměru na životní prostředí.
Ad 3 – Zpracovatel posudku souhlasí. Omezení monitoringu na 10 let je nedostatečné, monitoring musí
být realizován po celou dobu provozu dálnice D8 na území CHKO České středohoří. Rovněž
předmět a rozsah monitoringu musí být možné, vzhledem k potřebám a úrovni poznání
v budoucnosti pružně korigován.
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Ad 4a - Zpracovatel posudku souhlasí, návrh je obdobně formulován rovněž v posuzované dokumentaci
v návrhu doplnění podmínky B12 (B12.1.)
Ad 4b – Objekt A251 není součástí posuzované části stavby a proto nelze řešení této části D8 zahrnovat do
návrhu podmínek stanoviska EIA posuzovaného záměru. Zpracovatel posudku doporučuje použít
vhodnou podmínku stanoviska EIA č.j.: 400/3144/1618/OPVŽP/96 ze dne 15.11.1996.
Ad 5a - Zpracovatel posudku souhlasí, návrh je obdobně formulován rovněž v posuzované dokumentaci
v návrhu doplnění podmínky A19 (A19.2) a C1
Ad 6a - Zpracovatel posudku souhlasí, návrh je obdobně formulován rovněž v posuzované dokumentaci
v návrhu doplnění podmínky C3(C3.1)
Ad 6b - Zpracovatel posudku souhlasí, návrh upřesnění podmínky odpovídá bodu 6a, upřesnění podmínky
budou řešena společně.
Ad 7a - Zpracovatel posudku souhlasí, návrh zpřesnění podmínky je zapracován do návrhu podmínek
souhlasného stanoviska
Ad 7b - Zpracovatel posudku souhlasí, návrh zpřesnění podmínky je zapracován do návrhu podmínek
souhlasného stanoviska
Ad 8 - Zpracovatel posudku souhlasí, návrh zpřesnění podmínky je zapracován do návrhu podmínek
souhlasného stanoviska – do upravené podmínky A34.
6.

MŽP, Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, vnitřní sdělení ze dne
24.9.2019 pod ev. č. ENV/2019SV/14249, vyřizuje Martin Šikola, podpis Ing. Jan Šíma, ředitel odboru
druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků.

Obsah vyjádření:
Bez připomínek, požadují realizaci navržených opatření v migrační studii.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavek byl zapracován do návrhu podmínek souhlasného stanoviska.
7.

MŽP, Odbor ochrany ovzduší, ze dne 2.10.2019 pod ev. č. ENV/2019SV/14249, vyřizuje Alena
Rybníčková, podpis Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší.

Obsah vyjádření:
Konstatuje, že v rozptylové studii byl posouzen stav silniční sítě, kdy je záměr D8 již v provozu, tj. v letech
2019 a 2037. V zájmovém území nedochází k překročení imisních limitů.
Je uplatněna následující připomínka: v dokumentaci je nepřesně interpretovány výsledky „žádná
z vypočtených hodnot imisního příspěvku nedosahuje limitní hodnoty“ – hodnota imisního limitu neslouží
k porovnání s vypočteným imisním příspěvkem zdroje“.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s připomínkou souhlasí, dále bez komentáře.
8.

MŽP, Odbor ochrany vod, ze dne 18.10.2019 pod ev. č. ENV/2019SV/14249, vyřizuje Tomáš Janíček,
podpis Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod.

Obsah vyjádření:
Bez připomínek
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře.
9.

MŽP, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, ze dne 18.10.2019 pod ev. č. ENV/2019SV/14249,
vyřizuje Kristina Kosánová, podpis Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka odboru obecné ochrany přírody a
krajiny.

Obsah vyjádření:
K vyjádření je příslušný Odbor výkonu státní správy, v jehož působnosti se záměr nachází.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez komentáře
10. Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno, ze dne 18.10.2019, podpis
RNDr. Miroslav Patrik, statutární zástupce klubu.
Obsah vyjádření:
Děti Země požadují, aby podle § 17 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., bylo MŽP svoláno veřejné projednání,
neboť dokumentace EIA netvoří objektivní, přesvědčivý, přezkoumatelný a pečlivě vypracovaný odborný
podklad pro vydání příp. závazného stanoviska EIA, neboť jde o povrchní zpracování s řadou
zjednodušujících spekulací. Navíc se opírá o řadu sporných a až nepravdivých tvrzení.
Z toho důvodu je podle názoru Dětí Země nutné, aby byla přepracována a doplněna o chybějící informace
o skutečném vlivu záměru. Děti Země s jejím obsahem tedy musejí vyslovit nesouhlas.
Dále konstatuje, že na proces posuzování vlivů na životní prostředí dopadají základní ustanovení správního
řádu v §§ 1 – 8 a cituje ustanovení § 2 a 3 správního řádu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavek svolání veřejného projednání byl naplněn. Veřejné projednání dokumentace ve smyslu § 17
zákona se uskutečnilo dne 18. 11. 2019 od 15:00 hodin v sále Staré radnice v Lovosicích, Školní 1, 410 30
Lovosice, od 15:00 do 16:19 hodin.
Názor Dětí Země, že dokumentace EIA netvoří objektivní, přesvědčivý, přezkoumatelný a pečlivě
vypracovaný odborný podklad pro vydání příp. závazného stanoviska EIA, neboť jde o povrchní zpracování
s řadou zjednodušujících spekulací a navíc se opírá o řadu sporných a až nepravdivých tvrzení, bere
zpracovatel na vědomí a ponechává bez komentáře, neboť ve vyjádření není žádná konkrétní námitka
k dokumentaci jako takové, s výjimkou o nepravdivém tvrzení o opakované dokumentaci EIA (viz dále).
Obsah vyjádření:
1. Nepravdivé tvrzení o opakované dokumentaci EIA
Dokumentace EIA na mnoha místech tvrdí, že jde o opakovanou dokumentaci EIA (či opakovaný proces
EIA) pro záměr „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín.
Toto tvrzení je prokazatelně nepravdivé, neboť předložená dokumentace EIA neposuzuje vliv nějakého
zatím uvažovaného záměru na životní prostředí, ale posuzuje již zhotovený a téměř dokončený záměr,
který je od poloviny prosince 2016 v režimu předčasného užívání.
Je proto nutné, aby byla dokumentace EIA přepracována a doplněna, neboť si lze jen stěží představit, že
by skutečně hodnotila objektivně hodnotila vlivy jakéhosi plánovaného záměru, který by se teprve
plánoval a je tedy před vydáním územního a stavebního rozhodnutí, pokud se v ní tvrdí, že jde o
opakovanou dokumentaci EIA.
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Děti Země se totiž domnívají, že by ŘSD ČR mělo ve smyslu rozsudku NSS ze dne 23.2.2018 č.j.
1 AS 296/2017-56 předložit zcela novou dokumentaci EIA, která by skutečně reflektovala aktuální stav
v území, posoudila by stávající vlivy téměř hotového záměru (části dálnice D8-0805 délky 4,66 km)
společně s automobilovým provozem (nyní a v budoucnu) a současně i budoucí vlivy těchto skutečností.
Pokud dokumentace EIA tvrdí, že je opakovanou dokumentací EIA, pak se zabývá fikcí, tj. virtuálním
stavem jakoby stávající část dálnice D8-0805 délky 4,66 km vůbec neexistovala a ani automobilový provoz
na ní.
Autor tzv. opakované dokumentace EIA se paradoxně odvolává na rozsudek NSS ze dne 23.2.2018 č.j.
1 AS 296/2017-56, ačkoliv ten nikde o nutnosti provést opakovaný proces EIA či vypracovat jakousi
opakovanou dokumentaci EIA nikde nepožaduje.
Naopak, podle názoru Dětí Země, právě očekává, že proběhne zcela nový proces EIA a bude vydáno
závazné stanovisko EIA pro obnovené (nové) stavební řízení (rovněž nepůjde o opakované stavební řízení,
neboť jeho předmětem nebude žádost o povolení nějakých stavebních objektů, ale půjde o posouzení již
zhotovených či téměř zhotovených objektů). NSS totiž ve svém rozsudku uvádí tyto zásadní skutečnosti:
(zde jsou citovány články 94 až 96 odůvodnění rozsudku NSS ze dne 23.2.2018 č.j. 1 AS 296/2017-56 a
odkaz na tiskovou zprávu NSS ze dne 23.2.2018.
V obnoveném stavebním řízení se správní orgány nemohou zabývat otázkou stanovení konkrétní trasy
dálnice D8, je však nutno na základě nového stanoviska EIA posoudit budoucí a dosavadní vlivy stavby na
životní prostředí, a to za plnohodnotné účasti dotčené veřejnosti na tomto posouzení. Toto posouzení pak
může nalézt svůj obraz ve stanovení nových podmínek či podmínek odlišných od původního stavebního
povolení.
Z uvedených důvodů je pak logické, že informace v této opakované dokumentaci EIA nelze považovat za
přesvědčivé, věrohodné, a na patřičné odborné výši, neboť jsou povrchní a spíše laického charakteru.
Děti Země současně považují za absurdní, aby vůbec takový opakovaný proces EIA probíhal pro jakýsi
virtuální záměr, který se má údajně teprve připravovat k povolení a realizovat. Navíc koncepce
s opakovanou dokumentací EIA za situace, kdy záměr je dokončen či zcela dokončen nemá logické
opodstatnění a jen zbytečně zatěžuje státní správu, dotčené orgány i veřejnost.
V tomto smyslu také silně selhala odborná a kontrolní pravomoc samotného MŽP, pokud připustilo, aby
zahájilo proces EIA s opakovanou dokumentací EIA za situace, kdy je záměr dokončen, ačkoliv je logické,
že ŘSD mělo předložit novou dokumentaci EIA.
Děti Země si totiž nedovedou představit, že by tímto právním prolomením hranice předvídatelnosti
postupu MŽP se stalo standardním pro celou ČR a pro ostatní záměry, kdy by MŽP z jakéhokoliv
politického rozmaru (pod neblahým vlivem hnutí ANO ve vedení MŽP?) vynucovalo u různých investorů
předkládání opakovaných dokumentací EIA pro záměry, které by byly postavené či před dokončením.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Posuzovaná dokumentace EIA s názvem „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“ je posuzována procesem novým procesem EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), a pokud bude proces EIA úspěšně dokončen, bude rovněž vydáno nové závazné souhlasné
stanovisko. O opakovaný proces nemůže jít minimálně ze čtyř důvodů. Stanovisko EIA vydané MŽP pro
záměr „Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice“ je stále v platnosti, a to minimálně pro části
záměru, pro které nebylo zrušeno navazující rozhodnutí. Pokud je stanovisko v platnosti, není důvod
proces EIA opakovat. Za druhé: soudem bylo zrušeno rozhodnutí z navazujícího řízení pro část již
realizované stavby dálnice D8. Jak uvádí články č 73 až 75 odůvodnění rozsudku NSS ze dne 23.2.2018 č.j.
1 AS 296/2017-56 nelze použít původní stanovisko EIA v opakovaném stavebním řízení a správní orgán
musí vydat nový podkladový úkon. Za třetí: nový proces EIA s názvem „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část
stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“ se od procesu k záměru „Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice –
Řehlovice“ liší rozsahem a rovněž stavem řešení. Nově posuzovaný záměr „D8 0805 Lovosice – Řehlovice,
část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“ řeší pouze část v délce 4,66 km z celého úseku 0805
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dálnice D8 (délka úseku 16,41 km) a záměr je již téměř dokončen a v předčasném užívání. Za čtvrté:
v neposlední řadě je třeba konstatovat, že nové stanovisko EIA bude podkladem pro navazující řízení,
kterým podle § 3 písm. g) může být opakované stavební řízení (termín opakované stavební řízení, na rozdíl
od opakované dokumentace EIA v zákoně oporu má) nebo řízení o dodatečném povolení stavby. Z výše
uvedeného vyplývá, že se jedná o nový proces EIA a nehraje žádnou roli, jaký název záměru investor zvolí,
pokud vnímá proces vypracování dokumentace jako opakování již jednou prováděné činnosti, a chce toto
uvést do názvu záměru, pak mu to zákon nezakazuje, ač to může být pro část účastníků řízení matoucí.
Předložená dokumentace EIA v plném rozsahu naplňuje požadavky stanovené v článku 94 odůvodnění
rozsudku NSS ze dne 23.2.2018 č.j. 1 AS 296/2017-56, který požaduje posoudit budoucí vlivy záměru na
životní prostředí, i vlivy, ke kterým již od okamžiku realizace došlo, a to za plnohodnotné účasti dotčené
veřejnosti.
Obsah vyjádření:
2. MŽP opakovaně a vědomě porušovalo zákon č. 244/1992 Sb.,
Rozsáhlé vyjádření zabývající se historií výběru tras a procesem posuzování úseku 0805 dálnice D8.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená část vyjádření nemá vztah k tomuto procesu EIA, zpracovatel bere na vědomí a ponechává bez
komentáře.
11. Ústecké šrouby, z.s., ze dne 18.10.2019, Lukáš Blažej, člen Rady spolku.
Obsah vyjádření:
Na str. 46 dokumentace je uvedeno, že dlouhodobě probíhal monitoring obsahu chloridových iontů ve
vodních tocích v okolí stavby. Přesto je však jako průměrná koncentrace na str. 150 použita hodnota 40
mg/l, neboť údaje nebyly k dispozici. Použití nepodložených údajů o průměrné koncentraci chloridů
namísto údajů z dlouhodobého monitoringu znemožňuje posouzení skutečného vlivu provozu dálnice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA provádí hodnocení objektivně. V dokumentaci na straně 46 je uvedeno, že bylo
dohodnuto zahájení dlouhodobého monitoringu a dále uvádí kdy bylo měřeno, (jaro a zima 2016 – před
zprovozněním stavby listopad 2016 – duben 2017 – před zprovozněním, v den zprovoznění a po
zprovoznění stavby) listopad 2017 – září 2018). Pro výpočty koncentrací chloridů byly použity reálně
naměřené hodnoty pouze tam, kde bylo k dispozici dostatečné množství údajů, aby hodnoty byly
reprezentativní, což bylo možné pouze na vodním toku Bílina. Objektivní výpočet ročního průměru má svá
pravidla, a nebylo by objektivní v extrémním případě vypočíst průměrnou hodnotu například ze dvou
hodnot získaných v jednom roce, ač by se jednalo o průměrnou hodnotu. Chloridy se ve vodách vyskytují
přirozeně, a jejich zdroji je zvětrávání hornin, vývěry minerálních vod, rozklad organických látek a další.
Tyto pozaďové hodnoty jsou závislé na způsobu užití krajiny, pro území s vysokým podílem orné půdy je
uvažováno s hodnotou 40 mg Cl-/l. Uvedená hodnota je na straně bezpečnosti, protože neuvažuje
případnou antropogenní kontaminaci například ze zimní údržby komunikací nižších tříd v krajině, zimní
údržby městských veřejných ploch nebo kontaminaci z běžného provozu domácností (prací prášky, náplně
myček nádobí, úklidové prostředky…).
Obsah vyjádření:
Na str. 151 dokumentace zpracovatel uvádí, že v roce 2017 byla normální úroveň obsahu Cl- naměřena na
konci února, v roce 2018 to bylo až v červenci. Zpracovatel z toho dovozuje závěr, že ovlivnění
povrchových vodních toků je časově omezeno pouze na období aplikace solí. Z naměřených údajů přitom
naopak vyplývá, že se návrat k normálním hodnotám. Z naměřených údajů přitom vyplývá naopak vyplývá,
že návrat k normálním hodnotám se stále oddaluje a v letošním období ho již pravděpodobně nebude
dosaženo před opětovným zahájením zimního solení.

63

Posudek dokumentace EIA k záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“

U řeky Bílina je maximální roční průměrná koncentrace chloridů 65 mg/l, po zprovoznění dálnice však
v roce 2017 dosáhla 88,83 mg/l. Dálnice má tak nepřípustný vliv na životní prostředí. Považujeme navíc za
zavádějící a nepřípustné pracovat s průměrnou roční hodnotou chloridů, neboť vypouštění stovek tun soli
z retenčních nádrží je nárazové a pro biotu fatální. I kdyby roční průměr zůstal v zákonných mezích,
u nárazového vypouštění nemůže hrát roli.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z období dvou let sledování nelze vyvozovat trend vývoje. Posunutí návratu obsahu chloridů k normálním
hodnotám může být způsobeno například klimatickými podmínkami v konkrétním roce. V roce 2017
dosáhl srážkový úhrn v Ústeckém kraji 105 % dlouhodobého průměru (1981-2010) a v únoru 2017 57 %
dlouhodobého průměru. Naproti tomu v roce 2018 byl srážkový úhrn pouze 69 % dlouhodobého průměru
(1981-2010), a v únoru 2018 14 % dlouhodobého průměru a následující měsíce byly rovněž pod
normálem. Vysvětlením proto může být, že zasolené vody zachycené v retenčních nádržích byly
vypouštěny delší dobu, a retenční nádrže vytvářely reservoár chloridů, které tak byly uvolňovány po delší
období.
Nárůst obsahu chloridů po zprovoznění dálnice ve vodním toku Bílina nelze mechanicky přičítat na vrub
zimní údržby dálnice D8. V dokumentaci vypočtený příspěvek z posuzovaného úseku dálnice D8 na profilu
Bílina – Trmice je 0,14 mg Cl-/l. Nárůst z uvedených 65 na 88,83 mg Cl-/l vlivem zimní údržby je nereálný.
Jednoduchým výpočtem lze doložit, že i v případě svedení všech zasolených vod z celého úseku D8 0805
(km 48,276 – 64,000) při maximální aplikaci 417,5 t NaCl (zimní sezóna 2016/2017) na tomto úseku do
vodního toku Bílina, za předpokladu průměrného průtoku 7,24m m3/s (profil Bílina – Trmice) by činil roční
příspěvek ke koncentraci chloridů ve vodě na profilu Bílina – Trmice 0,4mg Cl-/l. Nebo opačně, aby roční
příspěvek z provozu dálnice D8 v celém úseku 0805 činil na profilu Bílina – Trmice 23,83 mg Cl-/l (88,23 –
65 mg Cl-/l), bylo by třeba v zimní údržbě aplikovat 24 626 tun soli, tj. 60x více než bylo aplikováno v zimní
sezóně 2016/2017, a toho by si určitě někdo všiml. Zdroj zvýšení obsahu chloridů je proto nutno hledat
jinde, než v posuzovaném úseku dálnice Dá.
Použití ročních průměrných hodnot vychází z ustanovení NV 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, a pro hodnocení EIA je závazné.
Obsah vyjádření:
Na str. 152 dokumentace dochází zpracovatel k absurdnímu závěru, že zvyšování koncentrace chloridů
v průběhu roku dokazuje, že na vině není dálnice. Tento závěr odporuje aktuálním vědeckým poznatkům
a dokazuje, že dokumentace není použitelná pro vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí.
Vypouštěná sůl se vsakuje do půdy a následně ovlivňuje salinitu v průběhu celého roku, například na
Rhode Islandu nebyl pozorován pokles koncentrace soli ani 10 let po snížení dávek při posypu silnic.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku si se zájmem přečetl ve vyjádření citovaný článek a vřele doporučuje tak učinit
i autorovi vyjádření.
Chlorid sodný je aplikován na zpevněné odkanalizované povrchy dálnice D8 a odváděn rozpuštěný ve
srážkové vodě přes DUN do příslušných reservoárů. Po půd může pronikat pouze malá část aplikovaných
solí rozstřikem projíždějícími vozidly, a to pouze do půd v nejbližším okolí vozovky nebo depozicí ze
zvířených aerosolů. Jak bylo doloženo výše, zimní údržba nemůže být zdrojem tak zásadního příspěvku
chloridů.
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Obsah vyjádření:
Ve Francii jsou dálnice opatřeny systémem nádrží, kde jsou zasolené vody zadržovány, odpařovány a
odčerpávány.
V Německu jsou na dálnicích používány čistící vozidla s pluhy, kartáči a tryskami s tlakovým vzduchem,
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyjádření neuvádí, o které části Francie se jedná. K zajištění efektivního zajištění zahuštění zasolených vod
je nezbytný vhodný poměr teplot a množství srážek. V oblastech, kde převládá výpar nad srážkami
alespoň v určité části roku, se jedná jistě o efektivní způsob snižování zasolení vodních toků. Vyjádření
rovněž neuvádí, jak je nakládáno s odčerpanými zasolenými vodami. Ve Francii používaný systém je
z hlediska klimatických podmínek panujících na našem území s vysokou pravděpodobností nevyužitelný.
Z hlediska možností využití alternativní mechanizace pro zimní údržbu dálnice je vytvořen prostor
v navržených upravených podmínkách návrhu závazného souhlasného stanoviska.
Obsah vyjádření:
Radejčínský ani Žimský potok, do kterých je voda z D8 svedena, nejsou samostatně v rámci celkového
hodnocení povrchových vod hodnoceny, oba se totiž záhy vlévají do vodního toku Bílina, konkrétně do
části „OHL_0850 Bílina od toku Bouřlivce po Ždírnický potok“. Celkový stav tohoto toku je hodnocen jako
nevyhovující, a to syntézou středního ekologického stavu a nedosažení dobrého chemického stavu.
Nedosažení dobrého chemického stavu je způsobeno jek nedosažením dobrého stavu ve složce „pesticidy,
průmyslové znečišťující látky, další znečišťující látky“, tak ve složce „těžké kovy“. V situaci, kdy je vodní
útvar nejnižším stupni chemického stavu (nedosažení dobrého stavu), je v souladu s výše citovanými
závěry Evropského soudního dvora za zhoršení stavu nutno považovat jakékoliv zhoršení složky
chemického stavu. Sám zpracovatel na str. 162 dokumentace uvádí, že dochází ke zvýšení obsahu těžkých
kovů. Ty jsou přirozeně odnášeny dešťovými vodami a dostávají se do vodních toků. Vzhledem k tomu, že
vypouštěná voda obsahuje těžké kovy, které nejsou odstraněny sedimentační nádrží, dojde vypouštěním
vody k nepřípustnému zhoršení stavu vodního útvar, kterému má stát dle rozsudku Evropského soudního
dvora povinnost zabránit. Obsah chloridů vypouštěných do vodních toků pak zcela vylučuje dosažení
dobrého stavu vodního toku.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Úvaha o „nejnižším stupni chemického stavu vodního útvaru OHL_0850 a nepřípustnosti jakéhokoli
zhoršení složky chemického stavu“ není správná. Jak je dobře patrné i z výše uvedené přímo citované části
rozsudku Evropského soudního dvora C-461/13, tento rozsudek hovoří o situaci, kdy se v nejnižší třídě
(stupni) nachází kvalitativní složka ve smyslu přílohy V směrnice 2000/60. Příloha V definuje složky kvality
pro hodnocení ekologického stavu. Ekologický stav je vyjadřován v pěti třídách kvality (přitom pátá třída
kvality je nejhorší – jedná se o zničený ekologický stav). Naproti tomu chemický stav útvaru povrchové
vody může být klasifikován pouze jako dobrý stav, anebo nedosažení dobrého stavu. Chemický stav není
určován stavem složek kvality ve smyslu přílohy V rámcové směrnice o vodách, ale na základě
dosažení/nedosažení norem environmentální kvality (NEK) - limitních koncentrací vybraných prioritních,
prioritních nebezpečných a dalších znečišťujících látek.
Koncentrace chloridů, resp. salinita je podle rámcové směrnice o vodách jednou z tzv. všeobecných
chemických a fyzikálně-chemických složek podporujících biologické složky – tedy vstupuje do hodnocení
ekologického (nikoli chemického) stavu útvarů povrchových vod. Podle provedených výpočtů lze s jistotou
tvrdit, že obsah chloridů vypouštěný do vodních toků v souvislosti se zimní údržbou posuzovaného úseku
D8 nevylučuje dosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru OHL_0850.
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Obsah vyjádření:
Zpracovatel dokumentace nepředložil žádné alternativní návrhy řešení dálnice. Z rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu vyplývá, že není nutno řešit jinou trasu, nicméně to neznamená, že není nutné zabývat se
jiným řešením dálnice ve schválené trase (např. stavbou tunelu, díky kterému odpadne nutnost solení i
stamiliony opakovaně marně vynakládané na stabilizaci mostů) a jiným technickým řešením dálnice (např.
použití bezodtokových nádrží pro akumulaci slané vody).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Posuzovaný záměr představuje stavbu dálničního typu ve stádiu provozu, která je součástí úseku 0805 D8.
Prvořadým cílem posouzení je vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a lidské
zdraví. V případě, že by byly vlivy posuzované stavby na složky životního prostředí neakceptovatelné,
navrhnout podmínky k jejich odstranění nebo zmírnění v podobě alternativních technických řešení v trase
záměru. Dokumentace konstatuje, že vlivy záměru jsou přijatelné, a proto není důvodné navrhovat další
varianty, jejichž realizace by přinesla další negativní vlivy v průběhu přípravy jejich realizace a vlastní
realizace.
Obsah vyjádření:
Expertní příloha č. 7 na straně č. 4 v poznámce pod čarou uvádí: „Případné prokazování splnění podmínek
definování RSV a vlastní udělení výjimky podle čl. 4.7 RSV není předmětem předkládaného posouzení ani
procesu posuzování vlivů stavby (záměru) na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění. Musí být řešeno v rámci navazujících řízení a případné výjimky musí být uplatněny také
v příslušném plánu povodí.“
Tato úvaha je chybná. V navržené variantě dálnice není možné splnit podmínky pro udělení výjimky, tudíž
je nutno změnit parametry dálnice v rámci řízení EIA. Navazující řízení není určeno pro posuzování jiných
variant řešení dálnice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Poznámka se vztahuje k úvodní kapitole, které vysvětluje obecné principy rámcové směrnice o vodách
a má za cíl vysvětlit postup v případě zhoršení stavu útvaru povrchových vod realizací záměru
a nezbytnosti požádání o udělení výjimky. Vzhledem ke skutečnosti, že dokumentace EIA prokázala
v případě posuzovaného a již realizovaného záměru, že v posuzované variantě nedojde ke zhoršení stavu
dotčených vodních útvarů, a ani nebude překážkou dosažení jejich dobrého stavu v budoucnosti je
uvedená poznámka bezpředmětná.
Obsah vyjádření:
Domníváme se, že dokumentace poskytuje dostatečné podklady k vydání nesouhlasného stanoviska
z důvodů nepřípustného zhoršení stavu vodních útvarů. Alternativně navrhujeme vrátit dokumentaci
k přepracování, zejména doplnění dalších záměru a podrobnému vyhodnocení na vodní útvary.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku děkuje za názor. Zpracovatel posudku je názoru, že bylo dostatečným způsobem
prokázáno, provozem záměru nedojde k nepřípustnému zhoršení stavu vodních útvarů a jeho provoz
nebude v budoucnosti překážkou dosažení jejich dobrého stavu. Zpracovatel posudku rovněž neshledal
důvod k vrácení dokumentace EIA k dopracování nebo navržení nesouhlasného stanoviska. Důvody jsou
obsaženy v jednotlivých bodech vypořádání tohoto vyjádření.
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12. ČIŽP, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, ze dne 1.1.2019, ČIŽP/44/2019/8246, vyřizuje Ing.
Balounová, podpis Ing. Pavel Grund, ředitel OI ČIŽP Ústí nad Labem.
Obsah vyjádření:
K předložené dokumentaci nemá ČIŽP z hlediska ochrany přírody a krajiny a ochrany ovzduší připomínky.
Vyjádření z hlediska ochrany lesa – ČIŽP není dotčeným orgánem státní správy v rámci tohoto řízení.
Vyjádření z hlediska ochrany vod - ČIŽP nemá k výše zmíněné dokumentaci připomínky
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí – dále bez komentáře
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VI.

CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Posuzovaný záměr (stavbu) „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“ lze hodnotit jako poměrně malý zásah do životního prostředí a vlastní realizace záměru
nepředstavuje vznik nových významných negativních vlivů na zdravotní stav obyvatelstva a/nebo životní
prostředí a nové negativní vlivy nepředstavují v kumulaci se stávajícími riziko překročení jakýchkoliv limitů.
Na základě vypracovaného posudku na dokumentaci záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část
stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“, doručených stanovisek, vyjádření a připomínek dotčených
orgánů státní správy a dotčených samosprávných územních celků lze konstatovat, že posuzovaný záměr
„D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“ je z hlediska jeho vlivu
na životní prostředí při respektování stanovených podmínek akceptovatelný.
Nejvýznamnější negativní vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Z hlediska vlivu provozu na posuzovaném úseku dálnice D8 na veřejné zdraví byly hodnoceny imisní
příspěvky nejvýznamnějších škodlivin emitovaných ze silniční dopravy a to benzenu, benzo[a]pyrenu, NO2,
CO, suspendovaných částic PM10 a PM2,5. Z uvedených znečišťujících látek je nutno v celé výpočtové
oblasti očekávat již ve výchozím stavu zvýšené riziko z expozice částicím PM10, PM2,5 a benzo[a]pyrenu.
V případě benzenu nepřekračují hodnoty míru přijatelného rizika a v případě NO2 nebylo zaznamenáno
překračování směrných hodnot. Vlivem provozu záměru není třeba očekávat překročení směrné hodnoty
u akutních a chronických účinků NO2, akutních účinků CO. Nárůst zdravotního rizika benzenu byl i v nejvíce
dotčené části zástavby vypočten pod hranicí reálného výskytu účinků. V lokalitách s nárůstem imisní
zátěže suspendovaných částic, lze míru zvýšení zdravotního rizika vyjádřenou jako zvýšení kojenecké
úmrtnosti v řádu desetitisícin nového případu v dotčené populaci a v případě úmrtnosti dospělých v řádu
setin případu. Uvedené hodnoty jsou nevýznamné ve smyslu ohrožení dotčené populace a v praxi
nepostřehnutelné. Rovněž v případě benzo[a]pyrenu nebylo vypočteno rozpoznatelné zvýšení zdravotního
rizika vlivem provozu stavby.
Z provedeného hodnocení hlukové zátěže vyplývá, že v dotčené části zástavby je možné očekávat počet
hlukem obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel v řádu stovek jedinců. V případě míry
kardiovaskulárního rizika lze očekávat, že v dotčené populaci se bude počet případů infarktu myokardu
pohybovat v řádu jednotek. Jak je patrné z provedeného vyhodnocení, bude zvýšeni počtu případů vlivem
hluku z dopravy na posuzované stavbě (oproti běžnému výskytu IM) pohybovat v řadu setin nového
případu. Provoz záměru (stavby) tak nebude mít vliv na zvýšeni počtu případů. Z porovnaní výsledků pro
oba hodnocené časové horizonty (2019 a 2037) vyplývá, že vyšší míra zátěže bude v horizontu k roku
2037, kdy se zvýší počet obyvatel v pásmech vyšší hlukové zátěže, a naopak v případě nižší hlukové zátěže
se počet obyvatel sníží. Rozdíly však nejsou příliš významné a výše uvedené závěry tak platí pro oba
hodnocené horizonty.
Vlivy záměru (stavby) dosahují regionálního měřítka (liniový zdroj zasahující několik katastrálních území),
avšak z hlediska významu na obyvatelstvo a veřejné zdraví jsou jeho vlivy nevýznamné.
Ovzduší a klima
V záměrem dotčeném území mohou být, z hlediska imisního pozadí, dosahovány a překračovány limitní
hodnoty pro průměrnou denní koncentraci PM10. Nejvyšší hodnoty imisního příspěvku jsou dosahovány
v okolí MÚK Řehlovice a na portálu tunelu Radejčín. Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky NO2 a NOx se
pohybují v rámci vyšších desítek procent limitu. Nejvyšší vypočtené hodnoty imisního příspěvku se
v případě ročního průměru benzo[a]pyrenu, benzenu, PM10 a PM2,5 a osmihodinového průměru CO
pohybují v rámci nižších desítek až jednotek procent limitu. Maximální vypočtené hodnoty jsou vázány na
bezprostřední okolí komunikace a s rostoucí vzdáleností poměrně rychle klesají. Výpočet provedený
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v rámci rozptylové studie prokázal, že imisní příspěvek z dopravního provozu na posuzovaných silničních
úsecích nedosahuje ani u jedné ze znečišťujících látek limitní hodnoty.
Vlivy záměru (stavby) z hlediska vlivů na ovzduší dosahují regionálního měřítka (liniový zdroj zasahující
několik katastrálních území), z hlediska svého významu jsou přijatelné (nevýznamné).
Vlivy záměru (stavby) na klima jsou převážně mírné. Rozhodujícími faktory jsou jednak zpevněné plochy,
jednak vegetační úpravy svahů zemního tělesa. Vlivem zpevnění ploch lze očekávat snížení retenční
schopnosti krajiny a mírné zvýšeni průměrné teploty i extrémních teplot v bezprostředním okolí
zpevněných ploch. Na druhé straně lze očekávat mírné snížení teploty v širším okolí stavby z důvodu
výsadby doprovodné vegetace. Pozitivním vlivem na klima může být snížení intenzity poryvů větru
vegetačními bariérami.
Vlivy záměru (stavby) z hlediska jeho vlivů na klima dosahují lokálního až regionálního měřítka (liniový
zdroj zasahující několik katastrálních území), z hlediska svého významu je vliv přijatelný (nevýznamný).
Hluk
Na základě provedeného výpočtu a měření hluku v oblasti bylo prokázáno, že v žádném kontrolním
výpočtovém bodě v okolí řešeného úseku dálnice D8, kromě výpočtového bodu na objektu čp. 37 ve
Stadicích, nedochází vlivem provozu dopravy na D8 k překročeni hygienických limitů hluku z dopravy na
dálnicích a silnicích I. a II. třidy a místních komunikacích I. a II. třidy LAeq,T = 60/50 dB (den/noc). Řešení vlivu
provozu dálnice D8 v časti obce Stadice bude předmětem detailního akustického posouzení zpracovaného
pro tento navazující úsek dálnice. Výstupem akustického posouzení bude návrh protihlukových opatření
(např. formou PHS, případně realizaci nízkohlučného povrchu) pro zajištění splnění hygienického limitu
60/50 dB (den/noc) z provozu dopravy na dálnici D8.
Stávající protihluková opatření v okolí řešeného úseku dálnice D8 jsou pro ochranu chráněných staveb,
kromě objektu čp. 37 ve Stadicích, dostatečná a vyhovují současným požadavkům pro splněni
hygienických limitů hluku dle nařízeni vlády č. 272/2011 Sb., ve zněni pozdějších předpisů.
Povrchové a podzemní vody
Chráněná oblast akumulace vod (CHOPAV) se v prostoru trasy hodnoceného úseku D8 nenachází. Do
posuzovaného území zasahuje pouze okraj ochranného pásma vodního zdroje II. stupně (stavba jej kříží
v prostoru tunelu Radejčín). Největší riziko pro vodní útvary představují možné úniky ropných látek do
recipientů dešťových vod, avšak vzhledem k návrhu celkové koncepce odvodněni stavby, kdy jsou dešťové
vody odváděny do recipientů prostřednictvím realizované dešťové kanalizace s bezpečnostními prvky pro
ochranu vod, a posléze svedeny přes nádrže s retenční a sedimentační funkcí do recipientů, je možné
usuzovat, že k významnějšímu vnosu ropných látek do povrchových vod nebude při provozu
posuzovaného úseku dálnice D8 docházet. Proto je hlavní pozornost věnovaná chloridům, které prakticky
nelze z vody odváděné z vozovky dostupnými technologiemi odstranit. Pro posouzení možných vlivů
souvisejících s vnosem chloridů do toků v dotčeném území byly vypočteny předpokládané koncentrace
chloridů v recipientech v období provozu stavby.
Na základě provedené analýzy možných vlivů zájmové stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A
– trasa dálnice a F – tunel Radejčín na stav vod a dotčených vodních útvarů je možné konstatovat, že
realizace ani provoz posuzovaného úseku dálnice D8 nepředstavuje riziko zhoršeni ekologického
stavu/potenciálu ani chemického stavu
dotčených útvarů povrchových vod, ani kvantitativního a chemického stavu dotčených útvarů podzemních
vod a ani není překážkou pro zlepšení jejich stavu a dosažení dobrého stavu v budoucnosti.
Vlivy posuzovaného úseku dálnice D8 na povrchové a podzemní vody dosahují regionálního měřítka
(ovlivněni vodních toků), avšak z hlediska jejich významu jsou přijatelné (nevýznamné).
Půda
V době realizace posuzovaného záměru byl celkový zábor půd 58,61 ha (z toho trvalé zábory ve výši
41,78 ha a dočasné zábory ve výši 16,8 ha). Největší část záboru tvoří orná půda - ve výši 43,43 ha, tj. cca
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74,1 %, a to převážně na půdách zařazených do III. a IV. třidy ochrany. Relativně rozsáhlý zábor zasáhl
trvalé travní porosty (6,4 % z celkových záborů půd). Pozemky určené k plněni funkci lesa byly záměrem
dotčeny v minimální míre (cca 2,2 % z celkových záborů půd). V malé míře byly zábory půd dotčeny i další
přírodně cenné kultury (sady, zahrady, vodní plochy). Postup vynětí ze ZPF (včetně nakládaní se skrytou
ornicí) proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 334/1992 Sb.
Během provozu posuzovaného úseku dálnice D8 dochází ke kontaminaci půd. Mira znečištění a velikost
znečišťované plochy je do značně míry eliminována realizovaným funkčním odvedením dešťových vod
z prostoru dálnice a jejich předčištěním v DUN a retenčních nádržích, vysazenými vegetačními pásy kolem
vozovky nebo umístěním komunikace v terénních zářezech. Po zprovoznění hodnoceného úseku dálnice
D8 rovněž došlo ke snížení znečišťovaní půd podél stávající silniční sítě (hlavně silnice I/8, I/30).
Současné vlivy posuzovaného úseku dálnice D8 na půdy dosahují regionálního měřítka (liniový zdroj
zasahující několik katastrálních území), avšak z hlediska jejich významu jsou přijatelné (nevýznamné).
V době realizace představoval vliv záměru jeden z nejvýznamnějších a zásadních vlivů na životní prostředí.
Přírodní zdroje a horninové prostředí
Provoz na hodnoceném úseku dálnice D8 nevyvolává žádné požadavky ani nezpůsobuje významné
negativní vlivy na horninové prostředí. Realizace stavby si vyžádala značné přesuny hornin a půd. Během
jara 2019 došlo k likvidaci posledních 2 skládek zemin v blízkosti Záhořského potoka. Během realizace
hodnocené stavby ani během jejího provozovaní, které trvá od prosince roku 2016, nedošlo k významným
zásahům do přírodních zdrojů.
Vlivy realizovaného záměru dosahují regionálního měřítka (liniové působení zasahující několik
katastrálních území), avšak z hlediska jejich významu jsou přijatelné (nevýznamné).
Biologická rozmanitost (fauna, flora a ekosystémy)
Na základě analýzy stavu území a vyhodnocení únosného zatíženi jednotlivých složek životního prostředí
podle definice zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, lze konstatovat, že i přes zastoupení cenných
segmentů krajiny, sídel, kvalitních půd a kulturních památek, představuje realizace záměru únosné
zatíženi území.
Z hlediska technického provedení stavby posuzovaného úseku dálnice D8 jsou negativní vlivy mírněny
realizací tunelu Radejčín o celkové délce 595 m, kapacitními mosty a estakádami. Ty spolu s oplocením
dálnice zabezpečují dostatečnou migrační prostupnost záměrem dotčeného území. Migrační prostupnost
území zůstala i po realizaci stavby posuzovaného úseku dálnice D8 a jejím zprovozněni uspokojivá, jak je
doloženo z pobytových stop jednotlivých kategorii živočichů.
Vlivy realizovaného záměru dosahují regionálního měřítka (liniové působení zasahující několik
katastrálních území), avšak z hlediska jejich významu jsou přijatelné (nevýznamné).
Krajina a její ekologické funkce
Posuzovaný úsek dálnice D8, vzhledem ke svému charakteru a vzhledem k charakteru stavbou dotčeného
území, přímo (fyzicky) i nepřímo (vizuálně) zasahuje do znaků, které nabývají jedinečného či
neopakovatelného významu. Tyto znaky jsou realizaci záměru dotčeny až středně silně. Vzhledem k
charakteru a umístěni záměru budou ovlivněny především dílčí scenerie, z nichž některé lze označit jako
cenné. Realizace stavby představuje změnu KR (i cenných dílčích krajinných scenerií), nikoliv však –
vzhledem k charakteru záměru a omezeným možnostem jeho vizuálního uplatnění v krajině převážně
v širších krajinných souvislostech – významné prostorové snížení či setření cenných hodnot stávající
krajiny. Stavba je navržena s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb., a
je proto vyhodnocena jako únosný zásah do krajinného rázu chráněného dle zákona.
Vlivy posuzovaného úseku D8 dosahují regionálního měřítka (liniová stavba zasahující do několika
katastrálních území), avšak z hlediska jejich významu jsou přijatelné (nevýznamné).
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Hmotný majetek a kulturní dědictví
Během realizace posuzovaného úseku dálnice D8 nedošlo k demolici obytných staveb. Kulturní památky
nebyly záměrem dotčeny. V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o statni památkové péči, v platném znění,
byl před zahájením výstavby proveden záchranný archeologicky průzkum. Během stavby byly přemístěny
dva drobné sakrální objekty (boží muka).
Vlivy realizovaného záměru dosahují z hlediska vlivu na hmotný majetek a kulturní dědictví pouze
lokálního měřítka, z hlediska jejich významu jsou přijatelné (nevýznamné).
Instituty ochrany dle §114/1992 Sb.
Z pohledu ovlivnění institutů ochrany řešeného území posuzovaným úsekem dálnice D8 byly dotčeny
prvky zvláště chráněných území (CHKO České středohoří), USES (Územní Systém Ekologické Stability)
a VKP (Významný Krajinný Prvek).
Nejvážnější vliv realizace posuzovaného záměru je na CHKO České středohoří, neboť téměř celá
posuzovaná část dálnice D8 se nachází na území CHKO. Při realizaci záměru však byla splněna řada
podmínek uložených v rámci výjimky z ochranných podmínek CHKO České středohoří, které negativní vlivy
významně minimalizuji. Přijatelný vliv stavby na území CHKO, a zvláště chráněné druhy dle zákona
č. 114/1992 Sb. byl doložen v rámci řízeni o vydaní výjimek ze základních ochranných podmínek CHKO.
Střety se soustavou Natura 2000, památnými stromy ani přírodními parky nenastaly. Střety stavby se
skladebnými prvky ÚSES byly jen okrajové, funkčnost všech prvků byla zachovaná i po uvedení záměru do
provozu. Střety s ÚSES byly technicky řešeny mosty nebo vedením dálnice v tunelu (nadregionální
biokoridory).
Na úrovni vlivů stavby na VKP nemají střety závažnější charakter. Nejvýznamnější zásahy do VKP byly
provedeny v údolní nivě a vodním toku Žimského a Záhořského potoka, kde došlo k plošnějším kacením
lesních porostů a opevňování koryt obou toků.
Vlivy dosahují regionálního měřítka (liniová stavba zasahující do několika katastrálních území), avšak
z hlediska jejich významu jsou přijatelné (nevýznamné).
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VII.

NÁVRH STANOVISKA

zpracovaný dle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č.6 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.)
Označení příslušného úřadu:
Olomouc dne:
Č.j.:
Sp. zn.:
ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(dále jen „závazné stanovisko“)
podle § 9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 100/2001 Sb.“)

I.

POVINNÉ ÚDAJE

I.1

Název záměru
D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín

I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Stavba zahrnuje stavební objekty představující část SO vyjmutých ze stavby „D8 0805 Lovosice –
Řehlovice“, která již prošla všemi fázemi projektové přípravy až k DSPS a nyní se nachází v konečně fázi
realizace.
Celková délka řešeného záměru (stavby) je 4,66 km. Je rozdělena do tři úseků:
1. úsek (km 58,55 – 59,38 projektového staničení hlavní trasy)
2. úsek (km 59,66 – 61,10 projektového staničení hlavní trasy)
3. úsek (km 62,30 – 64,69 projektového staničení hlavní trasy)
Posuzovaný záměr (stavba) zahrnuje následující objekty:
SO A101
Hlavní trasa - usek km 60.460-61.100 + 62.300-64.690
SO F101
Hlavní trasa – usek km 58.550-59.380 + 59.660-60.460
A113.1
MÚK Řehlovice (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R11)
A113.2
MÚK Řehlovice (R1, R7, R8, R9)
A113.3
MÚK Řehlovice (R10)
SO A128
Přeložka silnice III/25830
SO A129
Přeložka silnice III/25829
SO A130
Přeložka silnice III/25828
SO A131
Přeložka silnice III/25832
SO F126
Přeložka silnice III/25832
SO F127
Přeložka silnice III/25834
SO A158
Polní cesta Žim - Řehlovice
SO A161
Polní cesta v Kampeličce
SO A162
Polní cesta u Záhořského potoka
SO F161
Polní cesta v Kampeličce
SO F166
Polní cesta od železniční stanice Radejčín
SO A184
Dopravní opatření
SO F184
Dopravní opatření
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SO A191
SO A213
SO A215
SO A216
SO A217
SO A218
SO A227
SO A229
SO A251
SO A252.1
SO A252.2
SO F211
SO F212
SO A312
SO A313
SO A331
SO A332
SO A333
SO A334
SO A335
SO A336
SO A344
SO A345
SO A346
SO A355.1
SO A355.2
SO A356
SO A357
SO A358
SO A390
SO A391
SO F331
SO F370
SO A418
SO A454
SO A456
SO A460.1
SO A460.2
SO A460.3
SO A460.4
SO A460.5
SO A461
SO A476
SO A491
SO A492
SO A493
SO A494.1
SO A494.2
SO A494.3
SO A494.4
SO A495.1
SO A495.2
SO A495.3

Oplocení dálnice
Dálniční most přes Záhořský potok
Dálniční most přes silnici č. III/25829 Žim – Řehlovice
Dálniční most přes Žimský potok
Dálniční most přes silnici č. III/25832 Habrovany – Řehlovice
Dálniční most na MÚK Řehlovice
Nadjezd na silnici č. III/25830 Radejčín – Žim
Nadjezd na silnici č. III/25828 Habrovany – Řehlovice
Rozšíření dálničního mostu přes místní komunikaci a Radejčínský potok
Rozšíření mostu na silnici č. I/63
Opěrná zeď na silnici č. I/63
Dálniční most mezi tunely v km 58.568–58.689
Dálniční most přes polní cestu u Radejčína v km 59.890
Úprava Záhořského potoka Povodí Ohře
Úprava Žimského potoka
Dešťová kanalizace km 62.750-60.460
Odpad od nádrže - SO A344
Dešťová kanalizace km 64.270 – 62.813
Dešťová kanalizace km 64.320
Dešťová kanalizace km 64.689 – 64.445
Dešťová kanalizace v křižovatce Řehlovice
Retenční nádrž v km 62.750
Retenční nádrž v km 64.320
Sedimentační jímka v km 64.350
Přeložka Labského přivaděče ČEZ km 61.0
Přeložka Labského přivaděče ČEZ kabeláž km 61,0
Přeložka vodovodu DN200 km 63.625
Přeložka vodovodu DN500 km 63.625
Přeložka vodovodu DN500 pod SO A130
Sanace meliorací km 62.4 – 62.7 vlastnici pozemků
Podchycení pramenů
Dešťová kanalizace km 60.460-59.380
Vodní zdroj pro hájovnu v prostoru nádraží km 59,3
Venkovní vedení VN 35kV - Řehlovice, km 63.670
Přeložka tel. kabelu u stávající I/8 u Bílinky
Přeložka nadzemního tel. vedení – km 57,830
Přeložka tel. kabelu - km 64.0
Přeložka MK a HDPE v km 0,600 SO A130
Ochrana MK a HDPE v km 63.770
Přeložka MK a HDPE v km 0.625 SO A129
Ochrana MK a HDPE v km 0.140 SO A130
Přeložka tel. kabelů - KU Řehlovice
Přeložka DK - km 64.0
Dálniční systém SOS, DIS - kabelové vedeni km 58.550-64.689
Dálniční systém SOS, DIS - příčné kabelosvody km 58.550-64.689
Dálniční systém SOS, DIS - kabelové prostupy přejezdů SDP km 58.550-64.689
Dálniční systém SOS, DIS - trubky pro optické kabely km 58.550-64.689
Dálniční systém SOS, DIS - optický kabel DIS km 58.550-64.689
Dálniční systém SOS, DIS - optický kabel Nova Ves – Řehlovice km 58.550-64.689
Dálniční systém SOS, DIS - optický kabel komunikace tunelů km 58.550-64.689
Dálniční systém SOS – hlásky km 58.550-64.689 ŘSD ČR
Dálniční systém SOS – meteo
Dálniční systém SOS - ASD
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SO A495.4
SO A495.5
SO F419
SO F424
SO F424.1
SO F493
SO F602

Kamerový dohled
Dálniční systém SOS - skříně MX pro DIS km 58.550- 64.689
Kabelová přípojka VN 22kV - tunel Radejčín ŘSD ČR
Kabelové vedení NN - km 59.8
Venkovní vedení NN - km 0.100 přeložky silnice III/25834
Dálniční systém SOS, DIS - kabelové prostupy přejezdů SDP
Dálniční tunel Radejčín

I.3 Zařazení záměru dle přílohy 1
Bod 47, kategorie 1 (posuzovaní podléhá vždy) – Dálnice I. a II. třidy

I.4

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Ústecký
Obec: Prackovice nad Labem, Žim, Habrovany, Řehlovice, Velemín
Katastrální území: Prackovice nad Labem, Dubice nad Labem, Radejčín, Žim, Habrovany u
Řehlovic, Řehlovice, Stadice, Oparno, Boreč u Lovosic.

I.5

Obchodní firma oznamovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

I.6

IČ oznamovatele
IČ: 659 93 390

I.7

Sídlo oznamovatele
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona
za použití § 9a odst. 1 a přílohy č. 6 k zákonu
vydává

S O UH L A SN É Z Á VA Z N É ST A N O V I SK O
k záměru
„D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“
s následujícími podmínkami:

I.8.

I. Podmínky pro fázi přípravy záměru
Nejsou stanoveny

II. Podmínky pro fázi realizace záměru
Nejsou stanoveny

III. Podmínky pro fázi provozu záměru
1. Zajistit zpracovaní projektu ozelenění celého úseku dálnice, který bude dbát na geograficky
původní materiál. Výběr i projekt bude schválen příslušným organem SCHKO. Podkladem pro
zpracování projektu ozelenění dálnice bude vyhodnocení účinnosti dosavadních vegetačních
úprav a navržení nových dosadeb, které zajistí především potlačení vizuálního, hlukového
a světelného rušení z dálnice a dále přispějí ke zlepšení migrační průchodnosti území. Pro
návrhy projektů ozelenění použít výhradně stanovištně vhodné místně autochtonní druhy
dřevin keřů. Součástí projektu bude založení pásu keřů o minimální šířce 10 m na pozemcích
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p.č. č. 724/26, 739/9 a 593/6 v k.ú. Radejčín. Projekt ozelenění a jednotlivé osazovací plány
projednat se SCHKO.
2. Zpracovat návrh oplocení dle DOKUMENTACE a projednat jej se SCHKO. Jako podklad pro
zpracování návrhu provést pasportizaci oplocení dálnice D8, zdokumentovat všechny proluky
v oplocení (chybějící části oplocení mezi stávajícím oplocením a navazujícími objekty), služební
vjezdy do prostoru dálnice, napojení na místní a účelové komunikace, přechody oplocení přes
příkopy, odvodňovací příkopy a vodní toky, trvalé bariéry proti vniknutí obojživelníků, vývařiště
a výústní otvory objekty. Ke každému pasportizovanému objektu navrhnout technická opatření
k zajištění jejich trvalé funkčnosti (budou-li nezbytná) v souladu s doporučeními dokumentace
EIA a aktuálními metodikami AOPK, stanovit závazný termín realizace navržených opatření,
stanovení termínů pravidelné údržby a termín pravidelného opakování kontroly funkčnosti
zařízení. Základem pro pasportizaci jsou upřesnění uvedená v dokumentaci EIS a v posudku EIA.
Návrh doplnění oplocení, technických úprav a plán pravidelné údržby a pravidelných kontrol
oplocení dálnice D8 (posuzovaného záměru) předložit ke schválení SCHKO. Pasportizaci, plán
údržby a plán kontrol funkčnosti oplocení pravidelně aktualizovat, včetně jeho projednání na
SCHKO v cyklu maximálně 5 let.
3. Zpracovat návrh komunikačního spojení (migračních tras) v souladu s DOKUMENTACÍ a
projednat jej se SCHKO. Jako podklad pro zpracování návrhu provést pasportizaci všech
realizovaných migračních objektů a navrhnout opatření k zajištění jejich bezpečné prostupnosti
pro volně žijící živočichy. V návrhu opatření zohlednit především návrhy obsažené
v dokumentaci a posudku EIA. Pravidelné kontroly prostupnosti migračních cest zahrnout do
plánu údržby dálnice. Provedenou pasportizaci, návrh technických opatření projednat, plány
údržby a kontrol vždy projednat se SCHKO. Pasportizaci, plnění navržených opatření, plán
údržby a plán kontrol funkčnosti migračních cest pravidelně aktualizovat, včetně jeho
projednání na SCHKO v cyklu maximálně 5 let.
4. Při zásahu do koryta vodoteče provést úpravu s přírodním opevněním a vegetační úpravu.
5. V rámci provozu dálnice je nutno zajistit stálou údržbu dálničního tělesa, technickou
provozuschopnost zařízení mostů, DUN, tunelů, podchodů, oplocení atd. a též sít hlásek SOS.
Do plánů údržby promítnout výsledky pasportizace oplocení dálnice a migračních objektů.
6. Vyhodnotit dosavadní výsledky monitoringu a v případě zjištění negativních dopadů realizovat
nápravná opatření. Vyhodnotit protihluková a proti exhalační opatření a v případě nutnosti
provést jejich dodatečné doplnění. Výsledky monitoringu jedenkrát ročně konzultovat se
SCHKO. Se souhlasem SCHKO je možné monitoring a jeho parametry omezit, rozšířit nebo
ukončit. Změny monitoringu promítnout do programu monitoringu. Na základě vyhodnocení
monitoringu zajistit dodržení hygienického limitu hluku chráněného venkovního prostoru
stavby čp. 37 v obci Stadice dle řešení navrženého ve studii „Dálnice D8 stavba 0805 LovosiceŘehlovice, Objekt Řehlovice-Stadice čp. 37, km 64,3-64,6“ (EKOLA group, spol. s r.o., 2019).
7. Zajistit udržovaní nově vysazené zeleně a v případě úhynu zajistit její náhradu. Pravidelně
kontrolovat realizované vegetační výsadby podél stavby a zajistit jim dostatečnou péči do doby
jejich trvalého zajištění (zálivka, ochrana proti okusu). V případě zjištění úhynu zajistit náhradní
výsadbu ve stejném počtu dřevin nejpozději do následující vegetační sezóny po zjištění úhynu.
8. Zajistit zpracovaní a projednaní plánu zimní údržby komunikace s příslušnými orgány, ve
kterém budou navrženy z hlediska životního prostředí málo agresivní posypové materiály.
V plánu zimní údržby upřednostňovat technologie minimalizující spotřebu chemických látek
(posypové soli). Do plánu zimní údržby promítnout výsledky monitoringu chloridů
v povrchových vodách. Plán zimní údržby komunikace pravidelně konzultovat se CHKO.
9. S ohledem na vedení trasy v CHKO zabezpečit technické zařízení na posyp, který minimalizuje
dávky při zachovaní bezpečnosti provozu.

IV. Podmínky pro ukončení provozu záměru
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Nejsou stanoveny

V. Podmínky kompenzační
Nejsou stanoveny

I.9

VI. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí

10. Zpracovat program monitoringu v souladu s návrhem DOKUMENTACE a s upřesněním dle
POSUDKU. Měřící místa budou event. doplněna po konzultaci s Odborem ŽP MěÚ Litoměřice a
SCHKO České středohoří. Z důvodu náchylnosti území k sesuvům pokračovat v monitoringu
svahových nestabilit v kritických místech záměru a tento monitoring případně doplnit
o moderní metody dálkového průzkumu Země, například termovizní snímkování, zjišťování
změn vlhkosti půdy, spektrální analýzy atd., ve vhodně zvoleném časovém cyklu. Do programu
monitoringu zahrnout týdenní monitoring objektu Řehlovice – Stadice č.p. 37 v úseku staničení
dálnice D8 km 64,3-64,6 s souladu s podmínkami stanovenými ve studii „Dálnice D8 stavba
0805 Lovosice-Řehlovice, Objekt Řehlovice-Stadice čp. 37, km 64,3-64,6“ (EKOLA group, spol.
s r.o., 2019).
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II.

ODŮVODNĚNÍ

II.1

Odůvodnění vydání souhlasného závazného stanoviska včetně odůvodnění stanovení
uvedených podmínek

Ministerstvo životního prostředí (dále také „MŽP“) vycházelo při formulování závazného
stanoviska z následujících podkladů:
− Dokumentace EIA záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel
Radejčín“ vypracované dle § 8 a struktuře přílohy dle č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění, kterou zpracoval Ing. Tomáš Šikula, HBH Projekt spol. s
r.o., držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. (osvědčení č. j. 8175/1488/OIP/03 s
posledním prodloužením autorizace pod č. j. 81390/ENV/16 s platností do 1. 11. 2022), v březnu
2018 (dále jen „dokumentace EIA“). Zpracování dokumentace zajistil oznamovatel podle § 6 odst.
5 zákona č. 100/2001 Sb.
− Vyjádření k dokumentaci záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“.
− Posudek s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., „D8 0805 Lovosice –
Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“, který vypracoval RNDr. Oldřich
Vacek, CSc., autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona č. 100/2001
Sb. (osvědčení č. j.: 7269/1089/OPVŽP/02, s posledním prodloužením autorizace pod č. j.:
6834/ENV/17 s platností do 27.9.2022), v lednu 2020 (dále jen „posudek“)
Předmětem posuzovaného záměru jsou tři části již realizované dílčí úseky dálnice D8 úseku 0805
v celkové délce 4,66 km, která je v provozu od poloviny prosince 2016 v režimu povoleného předběžného
užívání stavby. Důvodem posuzování záměru je rozsudek NSS ze dne 23.2.2018 č.j. 1 AS 296/2017-56,
který stanovil možnost obnovy stavebního řízení pro části dálnice D8, které jsou předmětem posuzování
a závazné stanovisko EIA je podkladem navazující opakované stavební řízení.
Posuzované části stavby jsou vyjmuté části hlavní trasy komplexní stavby „D8 0805 Lovosice –
Řehlovice“ v daných úsecích. Jedná se o části hlavní trasy SO A101, km 60,460-61,100 + 62,300-64,690
a SO F101, km 58,550-59,380 + 59,660-60,460, a na ně navazující stavební objekty. Dálnice D8 je
realizována v základní kategorii D27,5/120. Přirozené překážky vyplývající z geomorfologické stavby
dotčeného území a existence stávající infrastruktury překonavá pomocí dálničních mostů, zářezů náspů a
tunelu. V km 63,4 je vybudován služební sjezd s elektromechanickými závorami.
Mimo hlavní trasu a MUK Řehlovice zahrnuje posuzovaná stavba rovněž množství přeložek stávajících
silnic III. třidy, které byly výstavbou dálničního koridoru přerušeny. Jedna se o následující komunikace:
silnici III/ 25832 (SO F126 a A131), silnici III/25834 (SO F127), silnici III/25830 (SO A128), silnici III/25829
(SO A129) a silnici III/25828 (SO A130). Realizované přeložky prostřednictvím mostních objektů přechází
přes nebo podchází pod hlavni trasou prostým mimoúrovňovým křížením bez propojeni s hlavní trasou
dálnice. Pro obsluhu přilehlých pozemků jsou v souběhu s hlavní trasou realizovány polní cesty SO A155,
SO A158, SO A161, SO A162, SO F161 a SO F166. Polní cesty jsou napojeny na sít stávajících i přeložených
komunikací III. třidy. Celá stavba 0805 je vedena přes území CHKO České Středohoří.
Úsek dálnice D8 0805 Lovosice – Řehlovice je častí uceleného dálničního tahu dálnice D8 Praha –
státní hranice ČR/SRN, který je součástí mezinárodního dálkového evropského tahu E 55 Stockholm –
Rostock – Praha – Linz –Ravenna, spojující pobřeží Baltického a Jaderského moře. V rámci dálničního
systému České republiky je tento tah výhledově veden po dálnicích D8 a D3 a má rovněž spojovat
severočeskou, pražskou a středočeskou aglomeraci s táborským a českobudějovickým regionem.
Dne 2. 9. 2019 byla na MŽP předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen
,,dokumentace") zpracovaná autorizovanou osobou Mgr. Tomášem Šikulou. Dne 13. 9. 2019 MŽP
rozeslalo dokumentaci dotčeným územním samosprávným celkům (dále jen ,,DÚSC") a dotčeným
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orgánům ke zveřejnění a k vyjádření. Informace o dokumentaci byla zveřejněna dne 18. 9. 2019 na úřední
desce Ústeckého kraje, tzn., že za den zveřejnění se dle § 16 odst. 2 zákona považuje 18.9.2019.
V předložené dokumentaci je záměr z hlediska vedení trasy a technického řešení posuzován
v jedné variantě. Podle rozsudku NSS ze dne 23. února 2018, č.j. 1 As 296/2017-64 nejsou varianty
předmětem hodnocení a hodnocena má být pouze trasa zanesená v platné územně plánovací
dokumentaci.
Předložená dokumentace EIA byla posouzena v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 100/2001 Sb.,
v rozsahu stanoveném přílohou č. 5 citovaného zákona. Zpracovatel posudku konstatoval, že předložená
dokumentace EIA je vypracována v souladu s požadavky stanovenými § 8 zákona č. 100/2001 Sb.,
a v rozsahu přílohy č. 4 citovaného zákona.
Předložená dokumentace EIA posuzuje stavbu „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A –
trasa dálnice a F – tunel Radejčín“ ze všech zákonem stanovených aspektů. Na základě rozsudku NSS ze
dne 23. února 2018, č.j. 1 As 296/2017-64 ve fázi provozu, a dále budoucí vlivy i vlivy ke kterým již od
okamžiku realizace záměru došlo.
Dokumentace EIA hodnotí vlivy posuzovaného záměru (stavby) na obyvatelstvo, na ovzduší
a klima, na akustickou situaci, na povrchové a podzemní vody, na zemědělský půdní fond a půdy určené
k plnění funkcí lesa, na horninové prostředí a přírodní zdroje, na biologickou rozmanitost, na krajinu
a krajinný ráz, a na hmotný majetek a kulturní památky. Jako odborný podklad pro vypracování
dokumentace EIA byla zpracována řada dílčích expertních studií zaměřených na detailní analýzu
a hodnocení jednotlivých aspektů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Uvedené vlivy byly
podrobně sumárně vyhodnoceny v samotné dokumentaci EIA nebo v samostatných expertních studiích,
které jsou nedílnou přílohou dokumentace EIA.
Dokumentace EIA věnuje pozornost vlivům záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Vlivy
záměru na ovzduší ve fázi realizace a provozu záměru jsou hodnoceny na podkladu zpracované rozptylové
studie (Rozptylová studie. Ateliér modelování, HBH Projekt spol. s r.o., 2019), hodnocení vlivů na hlukovou
situaci vychází z akustického posouzení a měření hluku (Akustické posouzení. EKOLA group, spol. s r.o.,
2019), podkladem pro posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví je hodnocení vlivů na veřejné zdraví
vypracované ministerstvem zdravotnictví autorizovanou osobou (Hodnocení vlivů na veřejné zdraví. ATEM
– Ateliér ekologických modelů, s. r. o., 2019). Podkladem pro rozptylovou studii, Akustické posouzení a
hodnocení vlivu stavby na veřejné zdraví je vyhodnocení intenzit dopravy pro výhledový rok 2019
(současný stav) a 2037 (Intenzity dopravy v úseku dálnice D8, stavby 0805 v km 58,550 – 64,690. AFCITYPLAN s.r.o., 2019). Hodnocení vlivu záměru na biologickou rozmanitost, flóru, faunu, ekosystémy,
skladebné prvky ÚSES, zvláště chráněná území a soustavu NATURA 2000 vychází z detailního
přírodovědného průzkumu vypracovaného podle §67 zákona 114/1992 Sb. (Hodnocení vlivu na přírodu
a krajinu dle § 67 zákona 114/1992 Sb., HBH Projekt spol. s r.o., 2019). Dokumentace rovněž vyhodnocuje
vlivy stavby na povrchové a podzemní vody (Posouzení vlivů záměru na stav vodních útvarů. HBH Projekt
spol. s r.o., 2019), klima (Studie vyhodnocení vlivů na klima. HBH Projekt spol. s r.o., 2019), půdy, přírodní
zdroje, environmentální charakteristiky záměrem dotčeného území a v neposlední řadě rovněž krajinu
a ekologické funkce krajiny v souladu s § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(Hodnocení vlivu záměru Dálnice D8 0805 Lovosice – Řehlovice, (část stavby A – trasa dálnice a F – tunel
Radejčín, km 58,550 – 64,690) na krajinný ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. Ekopontis s.r.o., 2019).
Z provedených vyhodnocení a posouzení vyplývá, že realizace záměru nebude představovat
významné zhoršení životního prostředí v záměrem dotčeném území. U jednotlivých složek životního
prostředí nedojde v důsledku výstavby a provozu záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A –
trasa dálnice a F – tunel Radejčín“ k výrazným negativním změnám, které by nebylo možné eliminovat
vhodně navrženými opatřeními a které by bránily užívání stavby. Jako významný pozitivní vliv realizace
záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“ na životní
prostředí a veřejné zdraví lze hodnotit zejména zlepšení akustické a imisní situace v důsledku zklidnění
dopravy v sídlech nacházejících se na stávající trase silnice I/8 a I/30. Jedná se zejména o obce Bílinka,
Velemín, Bořislav, Žalany a Úpořiny ležících na trase silnice I/8, a obce Lovosice, Malé Žernoseky,
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Litochovice, Prackovice nad Labem, Dolní Zálezly Lhotka nad Labem, Váňov a Ústí nad Labem ležící na
trase silnice I/30.
K dokumentaci EIA bylo doručeno celkem 12 vyjádření, z nichž byla 3 vyjádření samostatných
územních celků, 7 vyjádření dotčených orgánů státní správy a 2 vyjádření veřejnosti (občané a zapsané
spolky). Zpravidla se jedná o vyjádření souhlasná, nebo souhlasná s požadavky zpřesnění podmínek. Obě
vyjádření veřejnosti požadovala nevydání závazného souhlasného stanoviska nebo vrácení dokumentace
EIA k dopracování. Všechna obdržená vyjádření k dokumentaci jsou vypořádána v části V. posudku
a v části 7 tohoto stanoviska. Všechny relevantní požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly
zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem převzaty do návrhu závazného stanoviska a jsou do
tohoto závazného stanoviska zapracovány
Příslušný úřad v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 100/2001 Sb., nařídil veřejné projednání,
které se konalo dne 18. 11. 2019 od 15:00 hodin v sále Staré radnice v Lovosicích, Školní 1, 410 30
Lovosice, od 15:00 hodin.
Dne 6.1.2020 byl na příslušný úřad předložen posudek. Zpracovatel posudku se ztotožňuje se
závěry dokumentace v tom smyslu, že posuzovaný záměr je z hlediska ochrany životního prostředí
a veřejného zdraví akceptovatelný při splnění podmínek stanovených v návrhu souhlasného závazného
stanoviska. Zpracovatel posudku doporučuje Ministerstvu životního prostředí vydat kladné stanovisko ve
smyslu zákona č. 100/2001 Sb., k záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“a to za podmínek specifikovaných v návrhu závazného stanoviska, který je součástí
posudku.
Z hodnocení provedených v dokumentaci EIA vyplývá, že vlivy stavby mají vzhledem k liniovému
charakteru stavby převážně regionální charakter (vlivy na akustickou situaci, půdy, povrchové a podzemní
vody, biologickou diverzitu, zvláště chráněná území, přírodní zdroje), v některých případech charakter
lokální nebo neutrální (kulturní památky). V důsledku realizace záměru a jeho provozu nedojde
k významným negativním změnám, které by nebylo možné eliminovat vhodně navrženými opatřeními
k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. S tímto
hodnocením se ztotožnil rovněž zpracovatel posudku a po vyhodnocení dokumentace EIA a na základě
obdržených vyjádření doporučuje záměr při respektování podmínek uvedených v návrhu závazného
souhlasného stanoviska realizovat. Specifikace vlivů stavby na jednotlivé složky životního prostředí jsou
podrobněji popsány v následující části „Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich významnosti“ tohoto závazného stanoviska.
Na základě posouzení výše uvedené dokumentace EIA a vyjádření uplatněných k dokumentaci se
příslušný úřad ztotožnil se závěry posudku a dospěl k závěru, že negativní vlivy posuzované stavby
nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy a že předmětnou stavbu lze při respektování
podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné závazné stanovisko.
Odůvodnění stanovených podmínek:
Do podmínek navržených v posudku ani do podmínek závazného stanoviska nebyly zahrnuty
podmínky, které bez dalšího pouze upozorňují na povinnosti stanovené právními předpisy, nebo ukládají
povinnost, která je zakotvená v charakteru záměru, naopak byly zahrnuty některé další podmínky, které
vyplynuly z hodnocení vlivů záměru na životní prostředí v rámci dokumentace a jsou stanoveny za účelem
eliminace vlivů na konkrétní složky životního prostředí. Do podmínek tohoto závazného stanoviska byly
rovněž zahrnuty podmínky, které zákonnou povinnost zpřesňují a specifikují.
Podmínky závazného stanoviska vycházejí z charakteru předmětného stavby a z vlastností
prostředí, do kterého je umístěna. V podmínkách je kladen důraz na kontinuální omezování negativních
vlivů stavby na životní prostředí a veřejné zdraví při jejím stávajícím i budoucím provozu.
Při navrhování podmínek závazného stanoviska byla akceptována zásada trvalé odpovědnosti za
vlivy dálnice D8 na stav dotčeného území CHKO České středohoří. Ve veřejném zájmu byla vydána podle
zákona č. 114/1992 Sb., výjimka ze základních ochranných podmínek CHKO České středohoří, ale
veřejným zájmem je rovněž ochrana přírody a krajiny, zvláště na území CHKO. K zajištění trvalého
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omezování negativních vlivů dálnice D8 na území CHKO a trvalého snižování jejího vlivu na přírodní
prostředí a krajinný ráz je nezbytné provádět kontinuální monitoring vlivů dálnice D8, výsledky
monitoringu pravidelně, ve spolupráci se SCHKO České středohoří, vyhodnocovat a na základě výsledků
navrhovat a realizovat opatření ke snižování negativních vlivů dálnice D8 na životní prostředí. Cílem
navržených podmínek je vytvořit pružný systém, který bude schopen reagovat na potřeby ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví i ve vzdálené budoucnosti, kdy může dojít k dnes obtížně
předvídatelným změnám životního prostředí.
I. Podmínky pro fázi přípravy záměru
Podmínky nebyly stanoveny z důvodu, že stavba dálnice je již od prosince 2016 v provozu v režimu
předčasného užívání stavby.
II. Podmínky pro fázi realizace záměru
Podmínky nebyly stanoveny z důvodu, že stavba dálnice je již od prosince 2016 v provozu v režimu
předčasného užívání stavby.
III. Podmínky pro fázi provozu záměru
Podmínka č. 1: Okolí dálnice D8, úsek 0805, bylo již ozeleněno, ale na základě provedených terénních
průzkumů bylo zjištěno, že na některých lokalitách jsou vegetační úpravy nedostatečné
z hlediska možného dalšího potlačeni vizuálního, hlukového a světelného rušení z dálnice,
podpoření harmonického měřítka krajiny a v neposlední řadě i k zlepšení migrační
prostupnosti území. S ohledem na skutečnost, že posuzovaná stavba se nachází na území
CHKO České středohoří je striktně stanovena povinnost používat výhradně místně
autochtonní stanovištně vhodné druhy dřevin a keřů. Uvedenou povinnost je účelné
aplikovat i v případě výsevů travin a bylin. Výsadba keřového pásu v prostoru nad
Radejčínským tunelem (ústecký portál), je navrhována zejména z důvodu hlukového a
vizuálního odclonění biotopu, který je stanovištěm bramborníčka černohlavého, strnada
lučního, ťuhýka obecného a dalších živočichů. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví ŘSD
ČR.
Podmínka č. 2: Funkčnost oplocení dálnice proti pronikání volně žijících živočichů je plně zajištěna pouze
za předpokladu, že oplocení trvale neobsahuje žádné průchody, kterými jsou například
nezavřené, nebo nedovřené služební vjezdy, napojení na účelové a místní komunikace,
vedení oplocení přes odvodňovací příkopy, občasné vodní toky, nedokončená napojení
oplocení na stavební objekty. Všechny uvedené a další možné průchody oplocením mohou
být příčinnou kolizí projíždějících vozidel s relativně velkými zvířaty v prostoru dálnice.
Cílem pasportizace je vyhledání všech potenciálních průchodů volně žijících zvířat do
prostoru dálnice, stanovení technických opatření k zamezení průniku zvířat, stanovení
termínů a způsobů jejich pravidelné údržby (zapracování do plánů údržby silnice – viz §9
vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích). Navržená
opatření, plán údržby a plán kontrol funkčnosti oplocení je třeba projednat s odbornou
organizací, kterou je v tomto případě SCHKO České středohoří.
Podmínka č. 3: V dokumentaci EIA je popsána řada realizovaných nedostatečně provedených migračních
tras, které zcela nesplňují podmínky pro bezpečných průchod migrujících živočichů.
V dokumentaci jsou zmíněny zejména stavební objekty mosty A213, A215, A216 a F211
s nevhodně provedeným podmostím, nedostatečnou úpravou migračních tras (rozmístění
krytů pro živočichy v podobě hromad velkých kamenů, kmenů, silných větví), které jsou
nezbytné k usnadnění průchodu některých druhů živočichů. V dokumentaci jsou dále
uvedeny propustky přes Záhořský potok na stavebních objektech na SO 161 a SO 162,
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které je nutno nahradit jinými, nebo upravit tak, aby umožňovaly průchod vodních
i terestrických živočichů. Podle nových průzkumů, které využívají moderní akustické
metody identifikace letounů (netopýrů) nezbytné doplnit naváděcí pletivo. K zajištění
trvalé funkčnosti je nezbytné zajistit pravidelnou údržbu všech migračních objektů.
Pasportizace migračních objektů je stanovena z důvodu vytvoření seznamu všech objektů,
stanovení jejich výchozího stavu, stanovení cílového stavu, stanovení technických opatření
k dosažení cílového stavu, stanovení způsobů a cyklů údržby (plán údržby) a cyklus
odborné kontroly (plán kontrol). K zajištění odporného posouzení z hlediska vztahu
k ochraně přírody a krajiny je stanovena povinnost projednání všech opatření se SCHKO
České středohoří.
Podmínka č. 4: V průběhu případných úprav a pravidelné údržby migračních cest i vlastní údržbě koryt
bude s vysokou pravděpodobností zasahováno do opevnění vodotečí a břehových
porostů. Z hlediska zachování maximálně přírodního charakteru těchto významných
krajinných prvků je vždy nezbytné (tam, kde je to technicky možné) upřednostňovat
opevnění z přírodních materiálů a realizovat vegetační úpravy s ohledem na stanovištní
podmínky a místně původní, stanovištně vhodné druhy dřevin a rostlin.
Podmínka č. 5: Zajištění pravidelné údržby všech objektů dálnice D8 je základním předpokladem pro
zajištění jejich trvalé funkčnost a omezí výskyt všech potenciálně nebezpečných jevů, které
mohou mít negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
Podmínka č. 6: Pravidelné vyhodnocování výsledků monitoringu jednotlivých složek životního prostředí,
případně zavádění monitorování nových parametrů životního prostředí v závislosti na
vývoji umožní včasné odhalení negativních trendů ve vývoji sledovaných parametrů
životního prostředí, umožní provedení analýzy příčin negativního vývoj, stanovit prognózu
vývoje, jeho důsledky a následně i opatření k nastolení požadovaného stavu.
Podmínka č. 7: V případě realizace výsadby zeleně je zpravidla stanovována podmínka následné péče o
výsadby po dobu následujících 2 až 3 let. Po ukončení následné péče již zpravidla
nedochází k náhradním výsadbám za uhynulé dřeviny. S ohledem na situování záměru
(stavby) na území CHKO je nezbytné zajistit trvalou udržitelnost výsadeb, a proto není
stanoven časový termín pro následnou péči, nýbrž je stanoveno, že následná péče musí
být prováděna do prokázání trvalého zajištění výsadby dřevin.
Podmínka č. 8: Trasa prakticky celé posuzované stavby prochází územím CHKO České středohoří. Z důvodu
omezení antropogenních vlivů na přírodní prostředí a zejména útvary povrchových vod je
nutné trvale vyhledávat moderní způsoby zimní údržby komunikace, které budou
minimalizovat spotřebu chemických posypových materiálů.
Podmínka č. 9: Podmínka vytváří předpoklady k zajištění optimalizace vztahu spotřeby chemických
posypových látek a zajištění bezpečné sjízdnosti komunikace v provozu za v zimních
podmínek.
IV. Podmínky pro ukončení provozu záměru
Nejsou stanoveny z důvodu, že ukončení provozu se nepředpokládá.
V. Podmínky kompenzační
Záměr ve fázi provozu nevyžaduje stanovení kompenzačních opatření.
I.9

VI. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí

81

Posudek dokumentace EIA k záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“

Podmínka č. 10: Soustavný monitoring vybraných parametrů záměrem dotčeného území umožní sledovat
trendy vývoje jednotlivých složek životního a přírodního prostředí, predikovat jejich vývoj
a na základě predikcí stanovovat opatření technického i organizačního charakteru
k omezování nepříznivého vývoje vlivů záměru na životní prostředí, a nebo navrhovat
opatření k dalšímu omezování či snižování stávajících vlivů. Na základě pravidelného
vyhodnocování monitoringu bude možné program monitoringu průběžně aktualizovat tak,
aby reagoval na potřeby ochrany životního a přírodního prostředí i v budoucnosti.

II.2

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti

Stavba „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“ má na
úrovni současného vědeckého a technického poznání jasně definované, dobře známé, a proto poměrně
snadno předvídatelné vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Díky současné úrovni poznání
a bohatým zkušenostem z realizace jiných obdobných záměrů lze objektivně stanovit a následně realizovat
účinná opatření k omezení negativních vlivů záměru na dotčené složky životního prostředí jak ve fázi
přípravy realizace záměru, tak i ve fázi jeho vlastního provádění a zahlazení jeho důsledků po jeho
ukončení.
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Významný negativní vliv záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“ lze vyloučit.
Z hlediska vlivu provozu na posuzovaném úseku dálnice D8 na veřejné zdraví byly hodnoceny
imisní příspěvky nejvýznamnějších škodlivin emitovaných ze silniční dopravy a to benzenu,
benzo[a]pyrenu, NO2, CO, suspendovaných částic PM10 a PM2,5. Z uvedených znečišťujících látek je nutno
v celé výpočtové oblasti očekávat již ve výchozím stavu zvýšené riziko z expozice částicím PM10, PM2,5
a benzo[a]pyrenu. V případě benzenu nepřekračují hodnoty míru přijatelného rizika a v případě NO2
nebylo zaznamenáno překračování směrných hodnot. Vlivem provozu záměru není třeba očekávat
překročení směrné hodnoty u akutních a chronických účinků NO2, akutních účinků CO. Nárůst zdravotního
rizika benzenu byl i v nejvíce dotčené části zástavby vypočten pod hranicí reálného výskytu účinků.
V lokalitách s nárůstem imisní zátěže suspendovaných částic, lze míru zvýšení zdravotního rizika
vyjádřenou jako zvýšení kojenecké úmrtnosti v řádu desetitisícin nového případu v dotčené populaci
a v případě úmrtnosti dospělých v řádu setin případu. Uvedené hodnoty jsou nevýznamné ve smyslu
ohrožení dotčené populace a v praxi nepostřehnutelné. Rovněž v případě benzo[a]pyrenu nebylo
vypočteno rozpoznatelné zvýšení zdravotního rizika vlivem provozu stavby.
Z provedeného hodnocení hlukové zátěže vyplývá, že v dotčené části zástavby je možné očekávat
počet hlukem obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel v řádu stovek jedinců. V případě míry
kardiovaskulárního rizika lze očekávat, že v dotčené populaci se bude počet případů infarktu myokardu
pohybovat v řádu jednotek. Jak je patrné z provedeného vyhodnocení, bude zvýšeni počtu případů vlivem
hluku z dopravy na posuzované stavbě (oproti běžnému výskytu IM) pohybovat v řadu setin nového
případu. Provoz záměru (stavby) tak nebude mít vliv na zvýšeni počtu případů. Z porovnaní výsledků pro
oba hodnocené časové horizonty (2019 a 2037) vyplývá, že vyšší míra zátěže bude v horizontu k roku
2037, kdy se zvýší počet obyvatel v pásmech vyšší hlukové zátěže, a naopak v případě nižší hlukové zátěže
se počet obyvatel sníží. Rozdíly však nejsou příliš významné a výše uvedené závěry tak platí pro oba
hodnocené horizonty.
Vlivy záměru (stavby) dosahují regionálního měřítka (liniový zdroj zasahující několik katastrálních
území), avšak z hlediska významu na obyvatelstvo a veřejné zdraví jsou jeho vlivy nevýznamné.
Ovzduší a klima

82

Posudek dokumentace EIA k záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“

Významný negativní vliv záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“ lze vyloučit.
V záměrem dotčeném území mohou být, z hlediska imisního pozadí, dosahovány a překračovány
limitní hodnoty pro průměrnou denní koncentraci PM10. Nejvyšší hodnoty imisního příspěvku jsou
dosahovány v okolí MÚK Řehlovice a na portálu tunelu Radejčín. Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky NO2
a NOx se pohybují v rámci vyšších desítek procent limitu. Nejvyšší vypočtené hodnoty imisního příspěvku
se v případě ročního průměru benzo[a]pyrenu, benzenu, PM10 a PM2,5 a osmihodinového průměru CO
pohybují v rámci nižších desítek až jednotek procent limitu. Maximální vypočtené hodnoty jsou vázány na
bezprostřední okolí komunikace a s rostoucí vzdáleností poměrně rychle klesají. Výpočet provedený
v rámci rozptylové studie prokázal, že imisní příspěvek z dopravního provozu na posuzovaných silničních
úsecích nedosahuje ani u jedné ze znečišťujících látek limitní hodnoty.
Vlivy záměru (stavby) z hlediska vlivů na ovzduší dosahují regionálního měřítka (liniový zdroj
zasahující několik katastrálních území), z hlediska svého významu jsou přijatelné (nevýznamné).
Vlivy záměru (stavby) na klima jsou převážně mírné. Rozhodujícími faktory jsou jednak zpevněné
plochy, jednak vegetační úpravy svahů zemního tělesa. Vlivem zpevnění ploch lze očekávat snížení
retenční schopnosti krajiny a mírné zvýšeni průměrné teploty i extrémních teplot v bezprostředním okolí
zpevněných ploch. Na druhé straně lze očekávat mírné snížení teploty v širším okolí stavby z důvodu
výsadby doprovodné vegetace. Pozitivním vlivem na klima může být snížení intenzity poryvů větru
vegetačními bariérami.
Vlivy záměru (stavby) z hlediska jeho vlivů na klima dosahují lokálního až regionálního měřítka
(liniový zdroj zasahující několik katastrálních území), z hlediska svého významu je vliv přijatelný
(nevýznamný).
Hluk
Významný negativní vliv záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“ lze vyloučit.
Na základě provedeného výpočtu a měření hluku v oblasti bylo prokázáno, že v žádném
kontrolním výpočtovém bodě v okolí řešeného úseku dálnice D8, kromě výpočtového bodu na objektu čp.
37 ve Stadicích, nedochází vlivem provozu dopravy na D8 k překročeni hygienických limitů hluku z dopravy
na dálnicích a silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
Řešení vlivu provozu dálnice D8 v časti obce Stadice bude předmětem detailního akustického posouzení
zpracovaného pro tento navazující úsek dálnice. Výstupem akustického posouzení bude návrh
protihlukových opatření (např. formou PHS, případně realizací nízkohlučného povrchu) pro zajištění
splnění hygienického limitu 60/50 dB (den/noc) z provozu dopravy na dálnici D8.
Stávající protihluková opatření v okolí řešeného úseku dálnice D8 jsou pro ochranu chráněných
staveb, kromě objektu čp. 37 ve Stadicích, dostatečná a vyhovují současným požadavkům pro splněni
hygienických limitů hluku dle nařízeni vlády č. 272/2011 Sb., ve zněni pozdějších předpisů.
Povrchové a podzemní vody
Významný negativní vliv záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“ lze vyloučit.
Chráněná oblast akumulace vod (CHOPAV) se v prostoru trasy hodnoceného úseku D8 nenachází.
Do posuzovaného území zasahuje pouze okraj ochranného pásma vodního zdroje II. stupně (stavba jej
kříží v prostoru tunelu Radejčín). Největší riziko pro vodní útvary představují možné úniky ropných látek
do recipientů dešťových vod, avšak vzhledem k návrhu celkové koncepce odvodněni stavby, kdy jsou
dešťové vody odváděny do recipientů prostřednictvím realizované dešťové kanalizace s bezpečnostními
prvky pro ochranu vod, a posléze svedeny přes nádrže s retenční a sedimentační funkcí do recipientů, je
možné usuzovat, že k významnějšímu vnosu ropných látek do povrchových vod nebude při provozu
posuzovaného úseku dálnice D8 docházet. Proto je hlavní pozornost věnovaná chloridům, které prakticky
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nelze z vody odváděné z vozovky dostupnými technologiemi odstranit. Pro posouzení možných vlivů
souvisejících s vnosem chloridů do toků v dotčeném území byly vypočteny předpokládané koncentrace
chloridů v recipientech v období provozu stavby.
Na základě provedené analýzy možných vlivů zájmové stavby D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část
stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín na stav vod a dotčených vodních útvarů je možné
konstatovat, že realizace ani provoz posuzovaného úseku dálnice D8 nepředstavuje riziko zhoršeni
ekologického stavu/potenciálu ani chemického stavu
dotčených útvarů povrchových vod, ani kvantitativního a chemického stavu dotčených útvarů
podzemních vod a ani není překážkou pro zlepšení jejich stavu a dosažení dobrého stavu v budoucnosti.
Vlivy posuzovaného úseku dálnice D8 na povrchové a podzemní vody dosahují regionálního
měřítka (ovlivněni vodních toků), avšak z hlediska jejich významu jsou přijatelné (nevýznamné).
Půda
Významný negativní vliv záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“ lze vyloučit.
V době realizace posuzovaného záměru byl celkový zábor půd 58,61 ha (z toho trvalé zábory ve
výši 41,78 ha a dočasné zábory ve výši 16,8 ha). Největší část záboru tvoří orná půda - ve výši 43,43 ha, tj.
cca 74,1 %, a to převážně na půdách zařazených do III. a IV. třidy ochrany. Relativně rozsáhlý zábor zasáhl
trvalé travní porosty (6,4 % z celkových záborů půd). Pozemky určené k plněni funkcí lesa byly záměrem
dotčeny v minimální míre (cca 2,2 % z celkových záborů půd). V malé míře byly zábory půd dotčeny i další
přírodně cenné kultury (sady, zahrady, vodní plochy). Postup vynětí ze ZPF (včetně nakládaní se skrytou
ornicí) proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 334/1992 Sb.
Během provozu posuzovaného úseku dálnice D8 dochází ke kontaminaci půd. Míra znečištění
a velikost znečišťované plochy je do značně míry eliminována realizovaným funkčním odvedením
dešťových vod z prostoru dálnice a jejich předčištěním v DUN a retenčních nádržích, vysazenými
vegetačními pásy kolem vozovky nebo umístěním komunikace v terénních zářezech. Po zprovoznění
hodnoceného úseku dálnice D8 rovněž došlo ke snížení znečišťovaní půd podél stávající silniční sítě
(hlavně silnice I/8, I/30).
Současné vlivy posuzovaného úseku dálnice D8 na půdy dosahují regionálního měřítka (liniový
zdroj zasahující několik katastrálních území), avšak z hlediska jejich významu jsou přijatelné (nevýznamné).
V době realizace představoval vliv záměru jeden z nejvýznamnějších a zásadních vlivů na životní prostředí.
Přírodní zdroje a horninové prostředí
Významný negativní vliv záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“ lze vyloučit.
Provoz na hodnoceném úseku dálnice D8 nevyvolává žádné požadavky ani nezpůsobuje významné
negativní vlivy na horninové prostředí. Realizace stavby si vyžádala značné přesuny hornin a půd. Během
jara 2019 došlo k likvidaci posledních 2 skládek zemin v blízkosti Záhořského potoka. Během realizace
hodnocené stavby ani během jejího provozovaní, které trvá od prosince roku 2016, nedošlo k významným
zásahům do přírodních zdrojů.
Vlivy realizovaného záměru dosahují regionálního měřítka (liniové působení zasahující několik
katastrálních území), avšak z hlediska jejich významu jsou přijatelné (nevýznamné).
Biologická rozmanitost (fauna, flóra a ekosystémy)
Významný negativní vliv záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“ lze vyloučit.
Na základě analýzy stavu území a vyhodnocení únosného zatíženi jednotlivých složek životního
prostředí podle definice zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, lze konstatovat, že i přes zastoupení
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cenných segmentů krajiny, sídel, kvalitních půd a kulturních památek, představuje realizace záměru
únosné zatíženi území.
Z hlediska technického provedení stavby posuzovaného úseku dálnice D8 jsou negativní vlivy
mírněny realizací tunelu Radejčín o celkové délce 595 m, kapacitními mosty a estakádami. Ty spolu s
oplocením dálnice zabezpečují dostatečnou migrační prostupnost záměrem dotčeného území. Migrační
prostupnost území zůstala i po realizaci stavby posuzovaného úseku dálnice D8 a jejím zprovozněni
uspokojivá, jak je doloženo z pobytových stop jednotlivých kategorii živočichů.
Vlivy realizovaného záměru dosahují regionálního měřítka (liniové působení zasahující několik
katastrálních území), avšak z hlediska jejich významu jsou přijatelné (nevýznamné).
Krajina a její ekologické funkce
Významný negativní vliv záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“ lze vyloučit.
Posuzovaný úsek dálnice D8, vzhledem ke svému charakteru a vzhledem k charakteru stavbou
dotčeného území, přímo (fyzicky) i nepřímo (vizuálně) zasahuje do znaků, které nabývají jedinečného či
neopakovatelného významu. Tyto znaky jsou realizaci záměru dotčeny až středně silně. Vzhledem k
charakteru a umístěni záměru budou ovlivněny především dílčí scenerie, z nichž některé lze označit jako
cenné. Realizace stavby představuje změnu KR (i cenných dílčích krajinných scenerií), nikoliv však –
vzhledem k charakteru záměru a omezeným možnostem jeho vizuálního uplatnění v krajině převážně
v širších krajinných souvislostech – významné prostorové snížení či setření cenných hodnot stávající
krajiny. Stavba je navržena s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb., a
je proto vyhodnocena jako únosný zásah do krajinného rázu chráněného dle zákona.
Vlivy posuzovaného úseku D8 dosahují regionálního měřítka (liniová stavba zasahující do několika
katastrálních území), avšak z hlediska jejich významu jsou přijatelné (nevýznamné).
Hmotný majetek a kulturní dědictví
Významný negativní vliv záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“ lze vyloučit.
Během realizace posuzovaného úseku dálnice D8 nedošlo k demolici obytných staveb. Kulturní
památky nebyly záměrem dotčeny. V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o statni památkové péči, v
platném znění, byl před zahájením výstavby proveden záchranný archeologicky průzkum. Během stavby
byly přemístěny dva drobné sakrální objekty (boží muka).
Vlivy realizovaného záměru dosahují z hlediska vlivu na hmotný majetek a kulturní dědictví pouze
lokálního měřítka, z hlediska jejich významu jsou přijatelné (nevýznamné).
Instituty ochrany dle §114/1992 Sb.
Významný negativní vliv záměru „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“ lze vyloučit.
Z pohledu ovlivnění institutů ochrany řešeného území posuzovaným úsekem dálnice D8 byly
dotčeny prvky zvláště chráněných území (CHKO České středohoří), USES (Územní Systém Ekologické
Stability) a VKP (Významný Krajinný Prvek).
Nejvážnější vliv realizace posuzovaného záměru je na CHKO České středohoří, neboť téměř celá
posuzovaná část dálnice D8 se nachází na území CHKO. Při realizaci záměru však byla splněna řada
podmínek uložených v rámci výjimky z ochranných podmínek CHKO České středohoří, které negativní vlivy
významně minimalizuji. Přijatelný vliv stavby na území CHKO, a zvláště chráněné druhy dle zákona
č. 114/1992 Sb. byl doložen v rámci řízeni o vydaní výjimek ze základních ochranných podmínek CHKO.
Střety se soustavou Natura 2000, památnými stromy ani přírodními parky nenastaly. Střety stavby
se skladebnými prvky ÚSES byly jen okrajové, funkčnost všech prvků byla zachovaná i po uvedení záměru
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do provozu. Střety s ÚSES byly technicky řešeny mosty nebo vedením dálnice v tunelu (nadregionální
biokoridory).
Na úrovni vlivů stavby na VKP nemají střety závažnější charakter. Nejvýznamnější zásahy do VKP
byly provedeny v údolní nivě a vodním toku Žimského a Záhořského potoka, kde došlo k plošnějším
kacením lesních porostů a opevňování koryt obou toků.
Vlivy dosahuji regionálního měřítka (liniová stavba zasahující do několika katastrálních území),
avšak z hlediska jejich významu jsou přijatelné (nevýznamné).
Přeshraniční vlivy.
Posuzovaný záměr nemá přeshraniční vlivy

II.3

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud
jde o znečišťování životního prostředí

Posuzovaný záměr s názvem „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“ představuje tři úseky již realizované stavby silnice dálničního typu „Dálnice D8, stavba
0805 Lovosice – Řehlovice“, která byla v celé délce uvedené do provozu v prosinci 2016. V posuzovaných
částech záměru (část A - trasa dálnice a část F – tunel Radejčín) bylo povoleno předčasné užívání stavby.
První úsek posuzované stavby je vymezen staničením 58,55 – 59,38 km v délce 830 m a zahrnuje
především tunel Radejčín, druhý úsek stavby je vymezen staničením 59,66 – 61,10 km o délce 1 440 m
poslední úsek je vymezen staničením 62,30 – 64,69 km o délce 2 390 m a společně s druhým úsekem je
tvořen především hlavní trasou dálnice D8, ale i dalšími stavebními objekty. Celková délka posuzovaných
úseků dálnice D8 je 4 660 m. Z uvedeného je patrné, že posuzované úseky na sebe vzájemně nenavazují a
fragmentují stavbu dálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice. Posuzovaný úsek tvoří cca 28 %
z celkové délky úseku 0508 dálnice D8.
Novostavby dálnic představují ověřené, dobře známé a dlouhodobě ověřené procesy, které
zahrnují rovněž moderní postupy omezování vlivů staveb na životní prostředí a zdraví obyvatel, které jsou
zakotveny v národní legislativě nebo mezinárodně uznávaných standardech.
Trasa realizované novostavby dálnice D8 se v maximálně možné míře vyhýbá obytným částem
anebo plochám určeným k obytné funkci čímž dochází k minimalizaci vlivů záměru na zdraví obyvatel
a jejich obtěžování hlukem z dopravy a emisemi nebezpečných látek. Na vybraných lokalitách je šíření
hluku z dopravy na D8 omezováno vybudováním protihlukových stěn.
Trasa dálnice je díky členitému terénu vedena na náspech, v zářezech a tunelem, čímž dochází
z hlediska krajinného rázu k pohledovému zakrytí některých jejích částí. K optické zakrytí a pohledová
fragmentace záměru je dále podpořena vegetačními úpravami okolí tělesa dálnice.
V trase posuzovaného úseku je vybudováno dostatečné množství migračních objektů
umožňujících migraci prakticky všech živočišných druhů. K zamezení pronikání živočichů do dopravního
prostoru dálnice, je oboustranně oplocena.
Návrh odvodnění vozovek je řešen pomocí dešťové kanalizace, která odvádí srážkové vody
z dešťové kanalizace přes odlučovače ropných látek a retenční nádrže do příslušných recipientů, což
umožňuje zabránit případným únikům nebezpečných látek do půd, povrchových a podzemních vod.
Z hlediska zpracovatele posudku Dokumentace EIA je v předložené dokumentaci řešení realizace
záměru popsáno na velmi vysoké úrovni a vysokém detailu, a to zejména z důvodu, že se jedná
o realizovanou stavbu s projektovou dokumentací ve stupni DSP. Technické řešení záměru odpovídá
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současným moderním postupům a metodám, a řešení zahrnuje všechny současné požadavky na silniční
dopravní stavby z hlediska vyloučení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Technické řešení záměru odpovídá dosaženému stupni poznání z hlediska znečišťování životního
prostředí a jeho realizace bude mít významný pozitivní vliv na kvalitu života obyvatel zejména v obcích
nacházejících se na původních dopravních tranzitních trasách, zejména silnicích I/8 a I/30. Jedná se
zejména o obce Bílinka, Velemín, Bořislav, Žalany a Úpořiny ležících na trase silnice I/8, a obce Lovosice,
Malé Žernoseky, Litochovice, Prackovice nad Labem, Dolní Zálezly Lhotka nad Labem, Váňov a Ústí nad
Labem ležící na trase silnice I/30.

II.4

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
V dokumentaci je posuzována pouze jedna varianta.

II.5

Vypořádání vyjádření k dokumentaci

Vypořádání všech připomínek, které byly obsaženy v obdržených vyjádření orgánů státní správy a
samosprávy, organizací a veřejnosti je komentováno v části V. zpracovaného posudku. Z hlediska
posuzovatele oprávněné požadavky, připomínky a návrhy vyplývající z doručených vyjádření byly
zpracovatelem posudku komentovány a v případě jejich relevantnosti a oprávněnosti byly zapracovány do
podmínek k vydání kladného stanoviska.
Přehled všech zaslaných vyjádření
1. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 16.10.2019 pod
č.j. KUUK/142196/2019/ZPZ.
2. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 16.10.2019 pod
č.j. KUUK/142203Ma/2019/ZPZ
3. Magistrát města Teplice, ze dne 18.10.2019, pod značkou MgMT OŽP 105315/2019/V08_EIA/Mě.
4. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ze dne 3.10.2019 pod č.j. KHSUL 47576/2019
5. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, ze dne 18.10.2019 pod č.j. SR/1945/UL2019-2
6. MŽP, Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, ze dne 24.9.2019 pod ev.
č. ENV/2019SV/14249.
7. MŽP, Odbor ochrany ovzduší, ze dne 2.10.2019 pod ev. č. ENV/2019SV/14249.
8. MŽP, Odbor ochrany vod, ze dne 18.10.2019 pod ev. č. ENV/2019SV/14249.
9. MŽP, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, ze dne 18.10.2019 pod ev. č. ENV/2019SV/14249.
10. Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, ze dne 18.10.2019.
11. Ústecké šrouby, z.s., ze dne 18.10.2019.
12. ČIŽP, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, ze dne 1.1.2019, ČIŽP/44/2019/8246.
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Obsah příslušného vyjádření a hodnocení zpracovatele posudku:

1.

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – k předložené dokumentaci
a včetně provedeného hodnocení nemá připomínky.
Vypořádání
Bere na vědomí a dále bez komentáře.

2.

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, - z hlediska všech složek
ochrany životního prostředí v působnosti krajského úřadu nejsou k dokumentaci žádné připomínky.
Vypořádání
Bere na vědomí a dále bez komentáře.

3.

Magistrát města Teplice, Odbor životního prostředí
orgán odpadového hospodářství – nemá k předložené dokumentaci námitek
orgán ochrany ovzduší - nemá k předložené dokumentaci námitek
orgán ochrany ZPF – k uplatnění stanoviska je věcně příslušné MŽP
vodoprávní úřad – nemá k předložené dokumentaci připomínky z hlediska zájmů chráněných
zákonem č. 254/2001 Sb, o vodách. Dále připomíná, že není dotčeným orgánem, stavba se nedotýká
zájmů chráněných zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech, v rámci místní a věcné
příslušnosti OŽP MgMT.
orgán ochrany přírody - nemá k předložené dokumentaci námitek
orgán státní správy lesů - nemá k předložené dokumentaci námitek
Vypořádání
Bere na vědomí a dále bez komentáře.

4.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje.
Krajská hygienická stanice vydala vyjádření, ve kterém konstatuje, že s posuzovaným záměrem lze
souhlasit, souhlas odůvodňuje. V závěru doporučuje, vzhledem k výpočtu a výsledkům měření hluku
na objektu k bydlení č.p. 37 ve Stadicích realizovat na tomto objektu dlouhodobější monitoring hluku,
například po dobu 7 dní. Na základě výsledků monitoringu a akustického posouzení navrhnout a
realizovat protihluková opatření.
Vypořádání
Zpracovatel posudku bere vyjádření na vědomí a s navrženým doporučením souhlasí. Do návrhu
podmínek závazného stanoviska zapracoval navrženou podmínku.

5.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště, Správa CHKO České
středohoří
AOPK pokládá zvolený přístup k hodnocení za odpovídající nestandartní situaci a z odborného
hlediska neshledává na učiněných závěrech vady. Dokumentace navrhuje řadu zpřesňujících
připomínek původního stanoviska EIA, se které AOPK přejímá a navrhuje následovně doplnit.
1. Upřesnění podmínky A19:
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Zapracovat návrh oplocení dle podmínek dokumentace EIA a projednat jej se SCHKO. Návrh oplocení
bude zejména řešit:
a. odstranění nedostatků v provedeném oplocení s cílem zamezení pronikání živočichů do prostoru
dálnice. Zejména dořešit místa přerušeného oplocení u služebních vjezdů a napojení místních
a účelových komunikací. Vhodně řešit místa přechodu oplocení přes vodní příkopy (odstranění
mezer mezi spodní hranou plotu a dnem příkopů), doplnit chybějící pletivo/zábrany v místě
přechodů k mostním konstrukcím a podobně. Místa identifikovaných neshod a technické řešení
zabezpečení projednat s AOPK.
b. Zpracovat návrh způsobu řešení zábran na pěti vybraných úsecích dálnice, kde byly po obou
stranách dálnice instalovány pouze pachové ohradníky bez prvků oplocení. Část úseku
1) Řehlovice (od km 64,700 po mimoúrovňové křížení dálnice D8 a silnice Nové Stadice –
Řehlovice) se nachází na území IV. zóny CHKO České středohoří a bezprostředně navazuje na
projednávaný úsek. Pachové ohradníky nejsou funkčním prvkem zábran proti pronikání živočichů
dálnice.
c. Navrhnout dodatečné úpravy vývařišť a výústních objektů pro ochranu drobných (navržení
doplnění o únikové prvky). Zabezpečit místa, kde hrozí pád živočichů do kanalizace, respektive
zajistit možnost jejich úniku. Způsob identifikace kritických míst a technické řešení zabezpečení
všech identifikovaných kritických míst projednat s AOPK
2. Upřesnění podmínky A20
Zpracovat do podmínek souhlasného stanoviska návrh komunikačních (migračních) tras v souladu
s dokumentací EIA a tento projednat se SCHKO. Návrh komunikačních tras bude zaměřen na:
a. Zlepšení migračního potenciálu prostoru stavby vytvořením atraktivnějšího prostředí pro živočichy
v předmostí vybraných objektů dálničního tělesa a souvisejících technických objektů zaměřených
především na úpravu nevhodně či nedostatečně řešeného předmostí mostů A213 (Záhořský
potok), A214 (biokoridor a levostranný přítok Záhořského potoka), A215 (Žimský potok), A216
(křížení silnice III/2829 Žim – Řehlovice) a F211 (Uhelná struha). Zlepšení migračního potenciálu
bude spočívat zejména ve zlepšení povrchu (dosypání zeminy) a umístnění přírodního materiálu
(větve, kmeny atd.), zlepšení parametrů propustků přes Záhořský potok na SO 161 a SO 162 se
zachováním suché i mokré migrační cesty. Způsob řešení a technické provedení projednat s AOPK.
b. V prostoru stavby zlepšit migrační potenciál pro letouny vytvořením vhodně upravených
naváděcích objektů. Identifikaci kritických a technický způsob řešení projednat s AOPK
c.

Rozšířit výsadbu zeleně pro potlačení vizuálního, světelného a hlukového rušení objektem dálnice
a provozem na dálnici a v přilehlém prostoru kolem dálnice – navrhnout pohledové odclonění
protihlukových stěn a portálů tunelů výsadbou zeleně. Umístnění, prostorové řešení a typy
výsadby projednat s AOPK

3. Upřesnění podmínky B10
Zajistit monitorování v souladu s podmínkami bodu A18. Dle výsledků monitoringu korigovat postup
prací a technická opatření.
b. Provádět pravidelný monitoring účinnosti realizovaných migračních objektů a opatření
a biologický monitoring alespoň po dobu 10let. Výsledky monitoringu konzultovat s AOPK
a v případě potřeby provést vhodné úpravy nebo doplnění zmírňujících opatření z hlediska
zlepšení migrace živočichů, jejich životního prostředí a eliminace úhynu.
4. Upřesnění podmínky B12
Při zásahu do koryta vodoteče provést úpravu s přírodním opevněním a vegetační úpravu.
a. Změnit nevyhovující stav koryta levobřežního přítoku Záhořského potoka při křížení v km 61,55
stavby – zrušit zatrubnění a vytvořit otevřené koryto a břehy přírodního charakteru. Způsob
úpravy projednat s AOPK.
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b. Změnit nevyhovující stav koryta Radejčínského potoka pod mostem A251 – provést vhodné
technické úpravy koryta pro zlepšení migračního potenciálu podmostí a vodoteče. Způsob úpravy
projednat s AOPK.
5. Upřesnění podmínky C1
V rámci provozu dálnice je nutno zajistit stálou údržbu dálničního tělesa, technickou
provozuschopnost zařízení tunelů, mostů, DUN, podchodů, oplocení atd. a též síť hlásek SOS.
a. Důsledně dbát na pravidelnou kontrolu a údržbu všech technických opatření určených pro
usnadnění migrace živočichů a jejich ochranu před usmrcením na vozovce (naváděcí ploty pro
netopýry, protihlukové stěny, bariéry, oplocení, únikové prvky atd.), především průběžně
udržovat funkčnost trvalých zábran a oplocení proti průniku živočichů do prostoru dálnice
(bezprostřední okolí udržovat sečí). Odstranit nedostatky instalovaných trvalých zábran pro
obojživelníky a další drobné živočichy, aby byly konstrukčně v souladu s technickým řešením
schváleným AOPK.
6. Upřesnění podmínky C3
Zajistit údržbu vysazené zeleně a v případě úhynu zajistit její náhradu.
a. Pravidelně kontrolovat stav vysazené zeleně a zajistit dostatečnou udržovací péči po dobu
nejméně 5 vegetačních sezón (zálivka, ochrana proti okusu) V případě poničení nebo zničení
zajistit náhradní dosadbu.
b. Provádět pravidelnou údržbu osetých ploch na tělese dálnice a v jejím okolí na vybraných
plochách ve vhodném režimu (např. Pilotová stěna na stavbě „Zářez km 63,050 – 63,750“ který
byl oset regionální směsí rostlin. Po kosení bude hmota z ošetřených ploch odklizena a nebude
používána k mulčování nebo ponechána na místě
7. Upřesnění podmínky C4

Zajistit zpracování a projednání plánu zimní údržby komunikace s příslušnými orgány, ve kterém
budou navrženy z hlediska životního prostředí málo agresivní posypové materiály.
Navrhnout úpravu systému monitoringu vlivu solení na základě výsledků a doporučení
monitorovacích zpráv. Provádět monitoring vlivu zasolení na biotu a doprovodnou zeleň
8. AOPK požaduje, aby veškeré podklady typu vyhodnocující dokumentace, analýz nebo návrhů
opatření souvisejících s dálnicí D8 ve vztahu k ochraně biodiverzity, přírody a krajiny v územní vazbě
na CHKO České středohoří byly Agentuře poskytovány a aby s ní byla prováděná opatření
konzultována
Vypořádání
Ad 1a –návrh je prakticky shodný s bodem A19.1 popsaným v dokumentaci
Ad 1b – úsek s pachovými ohradníky není součástí posuzované části stavby a proto nelze řešení této
části D8 přímo zahrnout do návrhu podmínek závazného stanoviska EIA posuzovaného
záměru. Nicméně, budeme-li vycházet ze skutečnosti, posuzovaná záměr (stavba) je nedílnou
součástí celého úseku 0805 a v posuzované části dochází pouze ke zpřesnění některých
podmínek stanoviska EIA č.j.: 400/3144/1618/OPVŽP/96 ze dne 15.11.1996, které v částech
mimo posuzovaný záměr zůstává v platnosti, by zpřesněné podmínky měly být přiměřeně
aplikovány na celý úsek 0805 dálnice D8. Požadavek je již v současné době obsažen v platných
podmínkách pro úseky mimo posuzovaný záměr, pouze není zřetelně interpretován.
Podmínka C1 stanovuje „V rámci provozu dálnice je nutno zajistit stálou údržbu dálničního
tělesa, technickou provozuschopnost zařízení mostů, DUN, tunelů, podchodů, oplocení atd. a
též sít hlásek SOS.“ Jestliže pachové ohradníky nejsou funkční, není zajištěna technická
provozuschopnost oplocení, a proto podmínka stanoviska MŽP není plněna.
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Ad 1c –návrh je obdobně formulován rovněž v posuzované dokumentaci v návrhu doplnění podmínky
A19 (A19.3.)
Ad 2a - návrh je obdobně formulován rovněž v posuzované dokumentaci v návrhu doplnění podmínky
A20 (A20.1, A20.2, A20.4) a B12 (B12.2.)
Ad 2b - návrh je obdobně formulován rovněž v posuzované dokumentaci v návrhu doplnění
podmínky A20 (A20.5.)
Ad 2c - návrh je obdobně formulován rovněž v posuzované dokumentaci v návrhu doplnění podmínky
A20 (A20.3.). Je obecně nezbytné přijmout zásadu trvalé odpovědnosti za vlivy dálnice D8 na
stav CHKO České středohoří. Ve veřejném zájmu byla vydána podle zákona č. 114/1992 Sb.,
výjimka ze základních ochranných podmínek CHKO České středohoří, veřejným zájmem je
rovněž ochrana přírody a krajiny. K zajištění trvalého omezování negativních vlivů dálnice D8
na území CHKO a trvalého snižování jejího vlivu na krajinný ráz je nezbytné provádět
kontinuální monitoring vlivů dálnice D8, výsledky monitoringu pravidelně, ve spolupráci se
SCHKO, vyhodnocovat a na základě výsledků navrhovat a realizovat opatření ke snižování
negativních vlivů záměru na životní prostředí.
Ad 3 –Omezení monitoringu na 10 let je nedostatečné, monitoring musí být realizován po celou dobu
provozu dálnice D8 na území CHKO České středohoří. Rovněž předmět a rozsah monitoringu
musí být možné, vzhledem k potřebám a úrovni poznání v budoucnosti pružně korigován.
Ad 4a - návrh je obdobně formulován rovněž v posuzované dokumentaci v návrhu doplnění podmínky
B12 (B12.1.)
Ad 4b – Objekt A251 není součástí posuzované části stavby a proto nelze řešení této části D8
zahrnovat do návrhu podmínek stanoviska EIA posuzovaného záměru. Zpracovatel posudku
doporučuje použít vhodnou podmínku stanoviska EIA č.j.: 400/3144/1618/OPVŽP/96 ze dne
15.11.1996.
Ad 5a - návrh je obdobně formulován rovněž v posuzované dokumentaci v návrhu doplnění podmínky
A19 (A19.2) a C1
Ad 6a - návrh je obdobně formulován rovněž v posuzované dokumentaci v návrhu doplnění podmínky
C3(C3.1)
Ad 6b - návrh upřesnění podmínky odpovídá bodu 6a, upřesnění podmínky budou řešena společně.
Ad 7a - návrh zpřesnění podmínky je zapracován do návrhu podmínek souhlasného stanoviska
Ad 7b - návrh zpřesnění podmínky je zapracován do návrhu podmínek souhlasného stanoviska
Ad 8 - návrh zpřesnění podmínky je zapracován do návrhu podmínek souhlasného stanoviska – do
upravené podmínky A34.
6.

MŽP, Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, ze dne 24.9.2019 pod ev. č.
ENV/2019SV/14249.

Bez připomínek, požadují realizaci navržených opatření v migrační studii.
Vypořádání
Požadavek byl zapracován do návrhu podmínek souhlasného stanoviska.
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7.

MŽP, Odbor ochrany ovzduší, ze dne 2.10.2019 pod ev. č. ENV/2019SV/14249.

Konstatuje, že v rozptylové studii byl posouzen stav silniční sítě, kdy je záměr D8 již v provozu, tj. v letech
2019 a 2037. V zájmovém území nedochází k překročení imisních limitů.
Je uplatněna následující připomínka: v dokumentaci je nepřesně interpretovány výsledky „žádná
z vypočtených hodnot imisního příspěvku nedosahuje limitní hodnoty“ – hodnota imisního limitu neslouží
k porovnání s vypočteným imisním příspěvkem zdroje“.
Vypořádání
MŽP s připomínkou souhlasí, dále bez komentáře.
8.

MŽP, Odbor ochrany vod, ze dne 18.10.2019 pod ev. č. ENV/2019SV/14249.

Bez připomínek
Vypořádání
Bez komentáře.
9.

MŽP, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, ze dne 18.10.2019 pod ev. č. ENV/2019SV/14249.
Obsah vyjádření:

K vyjádření je příslušný Odbor výkonu státní správy, v jehož působnosti se záměr nachází.
Vypořádání
Bez komentáře
10. Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, ze dne 18.10.2019
Děti Země požadují, aby podle § 17 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., bylo MŽP svoláno veřejné projednání,
neboť dokumentace EIA netvoří objektivní, přesvědčivý, přezkoumatelný a pečlivě vypracovaný odborný
podklad pro vydání příp. závazného stanoviska EIA, neboť jde o povrchní zpracování s řadou
zjednodušujících spekulací. Navíc se opírá o řadu sporných a až nepravdivých tvrzení.
Z toho důvodu je podle názoru Dětí Země nutné, aby byla přepracována a doplněna o chybějící informace
o skutečném vlivu záměru. Děti Země s jejím obsahem tedy musejí vyslovit nesouhlas.
Dále konstatuje, že na proces posuzování vlivů na životní prostředí dopadají základní ustanovení správního
řádu v §§ 1 – 8 a cituje ustanovení § 2 a 3 správního řádu.
Vypořádání
Požadavek svolání veřejného projednání byl naplněn. Veřejné projednání dokumentace ve smyslu § 17
zákona se uskutečnilo dne 18. 11. 2019 od 15:00 hodin v sále Staré radnice v Lovosicích, Školní 1, 410 30
Lovosice, od 15:00 do 16:19 hodin.
Názor Dětí Země, že dokumentace EIA netvoří objektivní, přesvědčivý, přezkoumatelný a pečlivě
vypracovaný odborný podklad pro vydání příp. závazného stanoviska EIA, neboť jde o povrchní zpracování
s řadou zjednodušujících spekulací a navíc se opírá o řadu sporných a až nepravdivých tvrzení, bere
zpracovatel na vědomí a ponechává bez komentáře, neboť ve vyjádření není žádná konkrétní námitka
k dokumentaci jako takové, s výjimkou o nepravdivém tvrzení o opakované dokumentaci EIA (viz dále).
Obsah vyjádření:
1. Nepravdivé tvrzení o opakované dokumentaci EIA
Dokumentace EIA na mnoha místech tvrdí, že jde o opakovanou dokumentaci EIA (či opakovaný proces
EIA) pro záměr „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín.
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Toto tvrzení je prokazatelně nepravdivé, neboť předložená dokumentace EIA neposuzuje vliv nějakého
zatím uvažovaného záměru na životní prostředí, ale posuzuje již zhotovený a téměř dokončený záměr,
který je od poloviny prosince 2016 v režimu předčasného užívání.
Je proto nutné, aby byla dokumentace EIA přepracována a doplněna, neboť si lze jen stěží představit, že
by skutečně hodnotila objektivně hodnotila vlivy jakéhosi plánovaného záměru, který by se teprve
plánoval a je tedy před vydáním územního a stavebního rozhodnutí, pokud se v ní tvrdí, že jde o
opakovanou dokumentaci EIA.
Děti Země se totiž domnívají, že by ŘSD ČR mělo ve smyslu rozsudku NSS ze dne 23.2.2018 č.j.
1 AS 296/2017-56 předložit zcela novou dokumentaci EIA, která by skutečně reflektovala aktuální stav
v území, posoudila by stávající vlivy téměř hotového záměru (části dálnice D8-0805 délky 4,66 km)
společně s automobilovým provozem (nyní a v budoucnu) a současně i budoucí vlivy těchto skutečností.
Pokud dokumentace EIA tvrdí, že je opakovanou dokumentací EIA, pak se zabývá fikcí, tj. virtuálním
stavem jakoby stávající část dálnice D8-0805 délky 4,66 km vůbec neexistovala a ani automobilový provoz
na ní.
Autor tzv. opakované dokumentace EIA se paradoxně odvolává na rozsudek NSS ze dne 23.2.2018 č.j.
1 AS 296/2017-56, ačkoliv ten nikde o nutnosti provést opakovaný proces EIA či vypracovat jakousi
opakovanou dokumentaci EIA nikde nepožaduje.
Naopak, podle názoru Dětí Země, právě očekává, že proběhne zcela nový proces EIA a bude vydáno
závazné stanovisko EIA pro obnovené (nové) stavební řízení (rovněž nepůjde o opakované stavební řízení,
neboť jeho předmětem nebude žádost o povolení nějakých stavebních objektů, ale půjde o posouzení již
zhotovených či téměř zhotovených objektů). NSS totiž ve svém rozsudku uvádí tyto zásadní skutečnosti:
(zde jsou citovány články 94 až 96 odůvodnění rozsudku NSS ze dne 23.2.2018 č.j. 1 AS 296/2017-56 a
odkaz na tiskovou zprávu NSS ze dne 23.2.2018.
V obnoveném stavebním řízení se správní orgány nemohou zabývat otázkou stanovení konkrétní trasy
dálnice D8, je však nutno na základě nového stanoviska EIA posoudit budoucí a dosavadní vlivy stavby na
životní prostředí, a to za plnohodnotné účasti dotčené veřejnosti na tomto posouzení. Toto posouzení pak
může nalézt svůj obraz ve stanovení nových podmínek či podmínek odlišných od původního stavebního
povolení.
Z uvedených důvodů je pak logické, že informace v této opakované dokumentaci EIA nelze považovat za
přesvědčivé, věrohodné, a na patřičné odborné výši, neboť jsou povrchní a spíše laického charakteru.
Děti Země současně považují za absurdní, aby vůbec takový opakovaný proces EIA probíhal pro jakýsi
virtuální záměr, který se má údajně teprve připravovat k povolení a realizovat. Navíc koncepce
s opakovanou dokumentací EIA za situace, kdy záměr je dokončen či zcela dokončen nemá logické
opodstatnění a jen zbytečně zatěžuje státní správu, dotčené orgány i veřejnost.
V tomto smyslu také silně selhala odborná a kontrolní pravomoc samotného MŽP, pokud připustilo, aby
zahájilo proces EIA s opakovanou dokumentací EIA za situace, kdy je záměr dokončen, ačkoliv je logické,
že ŘSD mělo předložit novou dokumentaci EIA.
Děti Země si totiž nedovedou představit, že by tímto právním prolomením hranice předvídatelnosti
postupu MŽP se stalo standardním pro celou ČR a pro ostatní záměry, kdy by MŽP z jakéhokoliv
politického rozmaru (pod neblahým vlivem hnutí ANO ve vedení MŽP?) vynucovalo u různých investorů
předkládání opakovaných dokumentací EIA pro záměry, které by byly postavené či před dokončením.
Vypořádání
Posuzovaná dokumentace EIA s názvem „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F –
tunel Radejčín“ je posuzována procesem novým procesem EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), a pokud bude proces EIA úspěšně dokončen, bude rovněž vydáno nové závazné souhlasné
stanovisko. O opakovaný proces nemůže jít minimálně ze čtyř důvodů. Stanovisko EIA vydané MŽP pro
záměr „Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice“ je stále v platnosti, a to minimálně pro části
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záměru, pro které nebylo zrušeno navazující rozhodnutí. Pokud je stanovisko v platnosti, není důvod
proces EIA opakovat. Za druhé: soudem bylo zrušeno rozhodnutí z navazujícího řízení pro část již
realizované stavby dálnice D8. Jak uvádí články č 73 až 75 odůvodnění rozsudku NSS ze dne 23.2.2018 č.j.
1 AS 296/2017-56 nelze použít původní stanovisko EIA v opakovaném stavebním řízení a správní orgán
musí vydat nový podkladový úkon. Za třetí: nový proces EIA s názvem „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část
stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“ se od procesu k záměru „Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice –
Řehlovice“ liší rozsahem a rovněž stavem řešení. Nově posuzovaný záměr „D8 0805 Lovosice – Řehlovice,
část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“ řeší pouze část v délce 4,66 km z celého úseku 0805
dálnice D8 (délka úseku 16,41 km) a záměr je již téměř dokončen a v předčasném užívání. Za čtvrté:
v neposlední řadě je třeba konstatovat, že nové stanovisko EIA bude podkladem pro navazující řízení,
kterým podle § 3 písm. g) může být opakované stavební řízení (termín opakované stavební řízení, na rozdíl
od opakované dokumentace EIA v zákoně oporu má) nebo řízení o dodatečném povolení stavby. Z výše
uvedeného vyplývá, že se jedná o nový proces EIA a nehraje žádnou roli, jaký název záměru investor zvolí,
pokud vnímá proces vypracování dokumentace jako opakování již jednou prováděné činnosti, a chce toto
uvést do názvu záměru, pak mu to zákon nezakazuje, ač to může být pro část účastníků řízení matoucí.
Předložená dokumentace EIA v plném rozsahu naplňuje požadavky stanovené v článku 94 odůvodnění
rozsudku NSS ze dne 23.2.2018 č.j. 1 AS 296/2017-56, který požaduje posoudit budoucí vlivy záměru na
životní prostředí, i vlivy, ke kterým již od okamžiku realizace došlo, a to za plnohodnotné účasti dotčené
veřejnosti.
Obsah vyjádření:
2. MŽP opakovaně a vědomě porušovalo zákon č. 244/1992 Sb.,
Rozsáhlé vyjádření zabývající se historií výběru tras a procesem posuzování úseku 0805 dálnice D8.
Vypořádání
Uvedená část vyjádření nemá vztah k tomuto procesu EIA, ponecháno bez komentáře.

11. Ústecké šrouby, z.s., ze dne 18.10.2019
Obsah vyjádření:
Na str. 46 dokumentace je uvedeno, že dlouhodobě probíhal monitoring obsahu chloridových iontů ve
vodních tocích v okolí stavby. Přesto je však jako průměrná koncentrace na str. 150 použita hodnota 40
mg/l, neboť údaje nebyly k dispozici. Použití nepodložených údajů o průměrné koncentraci chloridů
namísto údajů z dlouhodobého monitoringu znemožňuje posouzení skutečného vlivu provozu dálnice.
Vypořádání
Dokumentace EIA provádí hodnocení objektivně. V dokumentaci na straně 46 je uvedeno, že bylo
dohodnuto zahájení dlouhodobého monitoringu a dále uvádí kdy bylo měřeno, (jaro a zima 2016 – před
zprovozněním stavby listopad 2016 – duben 2017 – před zprovozněním, v den zprovoznění a po
zprovoznění stavby) listopad 2017 – září 2018). Pro výpočty koncentrací chloridů byly použity reálně
naměřené hodnoty pouze tam, kde bylo k dispozici dostatečné množství údajů, aby hodnoty byly
reprezentativní, což bylo možné pouze na vodním toku Bílina. Objektivní výpočet ročního průměru má svá
pravidla, a nebylo by objektivní v extrémním případě vypočíst průměrnou hodnotu například ze dvou
hodnot získaných v jednom roce, ač by se jednalo o průměrnou hodnotu. Chloridy se ve vodách vyskytují
přirozeně, a jejich zdroji je zvětrávání hornin, vývěry minerálních vod, rozklad organických látek a další.
Tyto pozaďové hodnoty jsou závislé na způsobu užití krajiny, pro území s vysokým podílem orné půdy je
uvažováno s hodnotou 40 mg Cl-/l. Uvedená hodnota je na straně bezpečnosti, protože neuvažuje
případnou antropogenní kontaminaci například ze zimní údržby komunikací nižších tříd v krajině, zimní
údržby městských veřejných ploch nebo kontaminaci z běžného provozu domácností (prací prášky, náplně
myček nádobí, úklidové prostředky…).
Obsah vyjádření:
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Na str. 151 dokumentace zpracovatel uvádí, že v roce 2017 byla normální úroveň obsahu Cl- naměřena na
konci února, v roce 2018 to bylo až v červenci. Zpracovatel z toho dovozuje závěr, že ovlivnění
povrchových vodních toků je časově omezeno pouze na období aplikace solí. Z naměřených údajů přitom
naopak vyplývá, že se návrat k normálním hodnotám. Z naměřených údajů přitom vyplývá naopak vyplývá,
že návrat k normálním hodnotám se stále oddaluje a v letošním období ho již pravděpodobně nebude
dosaženo před opětovným zahájením zimního solení.
U řeky Bílina je maximální roční průměrná koncentrace chloridů 65 mg/l, po zprovoznění dálnice však
v roce 2017 dosáhla 88,83 mg/l. Dálnice má tak nepřípustný vliv na životní prostředí. Považujeme navíc za
zavádějící a nepřípustné pracovat s průměrnou roční hodnotou chloridů, neboť vypouštění stovek tun soli
z retenčních nádrží je nárazové a pro biotu fatální. I kdyby roční průměr zůstal v zákonných mezích,
u nárazového vypouštění nemůže hrát roli.
Vypořádání
Z období dvou let sledování nelze vyvozovat trend vývoje. Posunutí návratu obsahu chloridů k normálním
hodnotám může být způsobeno například klimatickými podmínkami v konkrétním roce. V roce 2017
dosáhl srážkový úhrn v Ústeckém kraji 105 % dlouhodobého průměru (1981-2010) a v únoru 2017 57 %
dlouhodobého průměru. Naproti tomu v roce 2018 byl srážkový úhrn pouze 69 % dlouhodobého průměru
(1981-2010), a v únoru 2018 14 % dlouhodobého průměru a následující měsíce byly rovněž pod
normálem. Vysvětlením proto může být, že zasolené vody zachycené v retenčních nádržích byly
vypouštěny delší dobu, a retenční nádrže vytvářely reservoár chloridů, které tak byly uvolňovány po delší
období.
Nárůst obsahu chloridů po zprovoznění dálnice ve vodním toku Bílina nelze mechanicky přičítat na vrub
zimní údržby dálnice D8. V dokumentaci vypočtený příspěvek z posuzovaného úseku dálnice D8 na profilu
Bílina – Trmice je 0,14 mg Cl-/l. Nárůst z uvedených 65 na 88,83 mg Cl-/l vlivem zimní údržby je nereálný.
Jednoduchým výpočtem lze doložit, že i v případě svedení všech zasolených vod z celého úseku D8 0805
(km 48,276 – 64,000) při maximální aplikaci 417,5 t NaCl (zimní sezóna 2016/2017) na tomto úseku do
vodního toku Bílina, za předpokladu průměrného průtoku 7,24m m3/s (profil Bílina – Trmice) by činil roční
příspěvek ke koncentraci chloridů ve vodě na profilu Bílina – Trmice 0,4mg Cl-/l. Nebo opačně, aby roční
příspěvek z provozu dálnice D8 v celém úseku 0805 činil na profilu Bílina – Trmice 23,83 mg Cl-/l (88,23 –
65 mg Cl-/l), bylo by třeba v zimní údržbě aplikovat 24 626 tun soli, tj. 60x více než bylo aplikováno v zimní
sezóně 2016/2017, a toho by si určitě někdo všiml. Zdroj zvýšení obsahu chloridů je proto nutno hledat
jinde, než v posuzovaném úseku dálnice Dá.
Použití ročních průměrných hodnot vychází z ustanovení NV 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, a pro hodnocení EIA je závazné.
Obsah vyjádření:
Na str. 152 dokumentace dochází zpracovatel k absurdnímu závěru, že zvyšování koncentrace chloridů
v průběhu roku dokazuje, že na vině není dálnice. Tento závěr odporuje aktuálním vědeckým poznatkům
a dokazuje, že dokumentace není použitelná pro vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí.
Vypouštěná sůl se vsakuje do půdy a následně ovlivňuje salinitu v průběhu celého roku, například na
Rhode Islandu nebyl pozorován pokles koncentrace soli ani 10 let po snížení dávek při posypu silnic.
Vypořádání
Chlorid sodný je aplikován na zpevněné odkanalizované povrchy dálnice D8 a odváděn rozpuštěný ve
srážkové vodě přes DUN do příslušných reservoárů. Po půd může pronikat pouze malá část aplikovaných
solí rozstřikem projíždějícími vozidly, a to pouze do půd v nejbližším okolí vozovky nebo depozicí ze
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zvířených aerosolů. Jak bylo doloženo výše, zimní údržba nemůže být zdrojem tak zásadního příspěvku
chloridů. Odborný článek, na který je odkazováno, nemá vztah k posuzovaní problematice.
Obsah vyjádření:
Ve Francii jsou dálnice opatřeny systémem nádrží, kde jsou zasolené vody zadržovány, odpařovány
a odčerpávány.
V Německu jsou na dálnicích používány čistící vozidla s pluhy, kartáči a tryskami s tlakovým vzduchem,
Vypořádání
Vyjádření neuvádí, o které části Francie se jedná. K zajištění efektivního zajištění zahuštění zasolených vod
je nezbytný vhodný poměr teplot a množství srážek. V oblastech, kde převládá výpar nad srážkami
alespoň v určité části roku, se jedná jistě o efektivní způsob snižování zasolení vodních toků. Vyjádření
rovněž neuvádí, jak je nakládáno s odčerpanými zasolenými vodami. Ve Francii používaný systém je
z hlediska klimatických podmínek panujících na našem území s vysokou pravděpodobností nevyužitelný.
Z hlediska možností využití alternativní mechanizace pro zimní údržbu dálnice je vytvořen prostor
v navržených upravených podmínkách návrhu závazného souhlasného stanoviska.
Obsah vyjádření:
Radejčínský ani Žimský potok, do kterých je voda z D8 svedena, nejsou samostatně v rámci celkového
hodnocení povrchových vod hodnoceny, oba se totiž záhy vlévají do vodního toku Bílina, konkrétně do
části „OHL_0850 Bílina od toku Bouřlivce po Ždírnický potok“. Celkový stav tohoto toku je hodnocen jako
nevyhovující, a to syntézou středního ekologického stavu a nedosažení dobrého chemického stavu.
Nedosažení dobrého chemického stavu je způsobeno jek nedosažením dobrého stavu ve složce „pesticidy,
průmyslové znečišťující látky, další znečišťující látky“, tak ve složce „těžké kovy“. V situaci, kdy je vodní
útvar nejnižším stupni chemického stavu (nedosažení dobrého stavu), je v souladu s výše citovanými
závěry Evropského soudního dvora za zhoršení stavu nutno považovat jakékoliv zhoršení složky
chemického stavu. Sám zpracovatel na str. 162 dokumentace uvádí, že dochází ke zvýšení obsahu těžkých
kovů. Ty jsou přirozeně odnášeny dešťovými vodami a dostávají se do vodních toků. Vzhledem k tomu, že
vypouštěná voda obsahuje těžké kovy, které nejsou odstraněny sedimentační nádrží, dojde vypouštěním
vody k nepřípustnému zhoršení stavu vodního útvar, kterému má stát dle rozsudku Evropského soudního
dvora povinnost zabránit. Obsah chloridů vypouštěných do vodních toků pak zcela vylučuje dosažení
dobrého stavu vodního toku.
Vypořádání
Úvaha o „nejnižším stupni chemického stavu vodního útvaru OHL_0850 a nepřípustnosti jakéhokoli
zhoršení složky chemického stavu“ není správná. Jak je dobře patrné i z výše uvedené přímo citované části
rozsudku Evropského soudního dvora C-461/13, tento rozsudek hovoří o situaci, kdy se v nejnižší třídě
(stupni) nachází kvalitativní složka ve smyslu přílohy V směrnice 2000/60. Příloha V definuje složky kvality
pro hodnocení ekologického stavu. Ekologický stav je vyjadřován v pěti třídách kvality (přitom pátá třída
kvality je nejhorší – jedná se o zničený ekologický stav). Naproti tomu chemický stav útvaru povrchové
vody může být klasifikován pouze jako dobrý stav, anebo nedosažení dobrého stavu. Chemický stav není
určován stavem složek kvality ve smyslu přílohy V rámcové směrnice o vodách, ale na základě
dosažení/nedosažení norem environmentální kvality (NEK) - limitních koncentrací vybraných prioritních,
prioritních nebezpečných a dalších znečišťujících látek.
Koncentrace chloridů, resp. salinita je podle rámcové směrnice o vodách jednou z tzv. všeobecných
chemických a fyzikálně-chemických složek podporujících biologické složky – tedy vstupuje do hodnocení
ekologického (nikoli chemického) stavu útvarů povrchových vod. Podle provedených výpočtů lze s jistotou
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tvrdit, že obsah chloridů vypouštěný do vodních toků v souvislosti se zimní údržbou posuzovaného úseku
D8 nevylučuje dosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru OHL_0850.
Obsah vyjádření:
Zpracovatel dokumentace nepředložil žádné alternativní návrhy řešení dálnice. Z rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu vyplývá, že není nutno řešit jinou trasu, nicméně to neznamená, že není nutné zabývat se
jiným řešením dálnice ve schválené trase (např. stavbou tunelu, díky kterému odpadne nutnost solení i
stamiliony opakovaně marně vynakládané na stabilizaci mostů) a jiným technickým řešením dálnice (např.
použití bezodtokových nádrží pro akumulaci slané vody).
Vypořádání
Posuzovaný záměr představuje stavbu dálničního typu ve stádiu provozu, která je součástí úseku 0805 D8.
Prvořadým cílem posouzení je vyhodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a lidské
zdraví. V případě, že by byly vlivy posuzované stavby na složky životního prostředí neakceptovatelné,
navrhnout podmínky k jejich odstranění nebo zmírnění v podobě alternativních technických řešení v trase
záměru. Dokumentace konstatuje, že vlivy záměru jsou přijatelné, a proto není důvodné navrhovat další
varianty, jejichž realizace by přinesla další negativní vlivy v průběhu přípravy jejich realizace a vlastní
realizace.
Obsah vyjádření:
Expertní příloha č. 7 na straně č. 4 v poznámce pod čarou uvádí: „Případné prokazování splnění podmínek
definování RSV a vlastní udělení výjimky podle čl. 4.7 RSV není předmětem předkládaného posouzení ani
procesu posuzování vlivů stavby (záměru) na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění. Musí být řešeno v rámci navazujících řízení a případné výjimky musí být uplatněny také
v příslušném plánu povodí.“
Tato úvaha je chybná. V navržené variantě dálnice není možné splnit podmínky pro udělení výjimky, tudíž
je nutno změnit parametry dálnice v rámci řízení EIA. Navazující řízení není určeno pro posuzování jiných
variant řešení dálnice.
Vypořádání
Poznámka se vztahuje k úvodní kapitole, které vysvětluje obecné principy rámcové směrnice o vodách
a má za cíl vysvětlit postup v případě zhoršení stavu útvaru povrchových vod realizací záměru
a nezbytnosti požádání o udělení výjimky. Vzhledem ke skutečnosti, že dokumentace EIA prokázala
v případě posuzovaného a již realizovaného záměru, že v posuzované variantě nedojde ke zhoršení stavu
dotčených vodních útvarů, a ani nebude překážkou dosažení jejich dobrého stavu v budoucnosti je
uvedená poznámka bezpředmětná.
Obsah vyjádření:
Domníváme se, že dokumentace poskytuje dostatečné podklady k vydání nesouhlasného stanoviska
z důvodů nepřípustného zhoršení stavu vodních útvarů. Alternativně navrhujeme vrátit dokumentaci
k přepracování, zejména doplnění dalších záměru a podrobnému vyhodnocení na vodní útvary.
Vypořádání
MŽP je názoru, že bylo dostatečným způsobem prokázáno, že provozem záměru nedojde
k nepřípustnému zhoršení stavu vodních útvarů a jeho provoz nebude v budoucnosti překážkou dosažení
jejich dobrého stavu. Zpracovatel posudku rovněž neshledal důvod k vrácení dokumentace EIA
k dopracování nebo navržení nesouhlasného stanoviska. Důvody jsou obsaženy v jednotlivých bodech
vypořádání tohoto vyjádření.
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12. ČIŽP, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, ze dne 1.1.2019
Obsah vyjádření:
K předložené dokumentaci nemá ČIŽP z hlediska ochrany přírody a krajiny a ochrany ovzduší připomínky.
Vyjádření z hlediska ochrany lesa – ČIŽP není dotčeným orgánem státní správy v rámci tohoto řízení.
Vyjádření z hlediska ochrany vod - ČIŽP nemá k výše zmíněné dokumentaci připomínky
Vypořádání: Bez komentáře.
Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001
Sb.
Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost
oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 zákona.
Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu s
ustanovením § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je toto
závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím
řízení, které bylo podmíněno tímto závazným stanoviskem.

II.6

Okruh dotčených územních samosprávných celků

Ústecký kraj
Obec Prackovice nad Labem
Obec Žim
Obec Habrovany
Obec Řehlovice
Obec Velemín
Obec Chotiměř
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