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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název:                                    Silnice I/33 Jaroměř - obchvat 

Kapacita (rozsah) záměru: Trasa navrhovaného záměru je navržena v koridoru  
vymezeném v platném územním plánu velkého 
územního celku Trutnovsko – Náchodsko (dále jen 
ÚPN VÚC). Začátek stavby je ve velké okružní 
křižovatce na silnici I/37 mezi Hořenicemi a 
Heřmanicemi, do které bude přivedena spojka z MÚK 
Jaroměř – sever dálnice D11, stavby 1107 Smiřice – 
Jaroměř. Ve stavbě dálnice bude vybudována 3 
ramenná velká okružní křižovatka, řešený záměr nové 
silnice  I/33 bude tvořit 4. rameno. Konec záměru je 
v místě napojení na dokončovanou stavbu „Přeložka 
silnice I/33 Česká Skalice“ před stykovou křižovatkou 
původní a nové silnice I/33 mezi obcemi Svinišťany a 
Velký Třebešov. Délka stavby (záměru) je 6,623 km. 
Začátek staničení je uvažován ve středu okružní 
křižovatky. 

Umístění:       kraj:   Královéhradecký 
                      KÚ:    Hořenice, Heřmanice, Jaroměř, Čáslavky,   
                                                        Dolany, Svinišťany, Velký Třebešov 
 
Charakter stavby:                   Jedná   se   o   novostavbu   silnice I. třídy   v   
kategorii  
                                               S11,5/80. Záměr  „Silnice I/33  Jaroměř – obchvat“  ve   

svém počátku navazuje na stavbu „Dálnice D11, stavba 
1107 Smiřice – Jaroměř,“ s níž bude realizována ve 
stejném časovém horizontu. Konec navazuje na 
přeložku silnice I/33 – obchvat České Skalice.  

Obchodní firma oznamovatele:   Ředitelství silnic a dálnic ČR  

IČO oznamovatele:            65 99 33 90 

Sídlo (bydliště) oznamovatele:    Ing. Vladimír Vorel 
                                           ředitel výstavby 
                                           Čerčanská 15a 
         140 00 Praha 4 – Kačerov 
                                           tel.: 241 084 301 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE  

II.1. Úplnost dokumentace 

Oznámení je zpracováno v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve 
znění zákona č. 93/2004 Sb. a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu 
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. bylo 
zpracováno oprávněnou osobou Ing. M. Novotným, který je držitelem osvědčení 
odborné způsobilosti č. j. 10133/1180/OPVŽP/94. 

Pokud jde o vlastní obsah a rozsah oznámení – kde pro upřesnění lze uvést, že 
v dikci režimu procesu EIA měl být materiál označen jako „dokumentace v rozsahu 
přílohy č.4“, je podle názoru zpracovatele posudku vzhledem k charakteru záměru a 
jeho lokalizaci akceptovatelné k možnosti posoudit vlivy předloženého záměru na 
životní prostředí a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. ve 
znění zákona č. 93/2004 Sb.   

Vlastní dokumentace  v části A – Údaje o oznamovateli  - charakterizuje základní 
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím 
a dostatečným způsobem. 

Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po 
formální stránce  požadavky přílohy číslo 4 zákona ČNR č. 100/2001 Sb. v platném 
znění. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části 
předkládaného posudku. 

Z hlediska části  C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  lze označit 
ve vztahu  uvažovanému záměru za akceptovatelné.   

Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí – obsahuje všechny kapitoly této části dokumentace: 
v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení velikosti a 

významnosti vlivu 

v Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 

v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení 
vlivů 

v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování 
dokumentace 

Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál variantní řešení 
obsahuje a je komentováno v příslušné části posudku. 

Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. 
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru. 
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Rozsáhlá část H – Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro 
zpracování dokumentace. Jedná se o následující přílohy: 

C.1. Technické podklady 

C.2. Rozptylová studie 

C.3. Hluková studie 

C.4. Geologie, hydrogeologie, hydrologie 

C.5. Biologické posouzení 

C.6.Archeologické nálezy 

C.7.Vlivy na obyvatelstvo, hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí 

C.8. Hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

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

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

Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly. 
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých 
metod hodnocení 

Úplnost oznámení (dokumentace v rozsahu přílohy č. 4), považuje zpracovatel 
posudku za dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví 
obyvatelstva jakož i formulovat návrh stanoviska k posouzení  vlivů provedení 
záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný úřad – Ministerstvo 
životního prostředí, a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. ve 
znění zákona č. 93/2004 Sb. 

Rozptylová studie byla zpracována pomocí programu Symos97, verzí 2001(IDEA-
ENVI s.r.o.) , který vychází ze stejnojmenné metodické příručky ČHMÚ Praha. 
Příloha č. 8 k příslušnému nařízení vlády, které stanovuje metodu Symos97 jako 
závaznou metodu pro výpočet rozptylu znečišťujících látek.  

Pro stanovení stavu akustické situace v zájmovém území byl proveden výpočet 
pomocí výpočetního programu SoundPlan verze 4.0 firmy Braunstein a Bernd. Tento 
softwarový produkt  představuje rozsáhlý modulový výpočetní systém umožňující 
stanovit očekávané akustické pole vybuzené liniovými zdroji, a to ve výpočtových 
situacích modelujících reálný terén včetně zástavby. Výpočtová situace byla 
zadávána z digitálních mapových podkladů terénu. Rozsáhlá grafická podpora 
umožňuje prezentovat výsledky v přehledné formě. 

Součástí výpočetního programu jsou i pomocné bloky pro optimalizaci akustických 
bariér. Stanovení hladiny hluku v imisním výpočtovém bodě je založeno na metodě 
akustického paprsku, která umožňuje zahrnout fyzikální jevy jako jsou odrazy od 
překážek, stínění těmito překážkami aj. 

V případě silniční dopravy je v programu implementována databáze hlučnosti zdrojů 
vycházejících ze západoevropských poměrů. Podle informací firmy Braunstein a 
Berndt je program SoundPlan testován s tolerancí 0,2 dB pro danou normu. 
V předkládané studii je výpočet proveden v souladu s normou SRN „Richtlinien fur 
den Larmschutz an Strasen – RLS-90“. Prostorový model 3D byl vytvořen s pomocí 
map v měřítku 1 : 5 000. Reálné výšky budov, způsob jejich využití a jejich čísla 
popisná byly zjištěny na základě rekognoskace terénu v zájmovém území. 

Výchozí akustická situace v zájmovém území je doložena terénním měřením. 

Hodnocení zdravotních rizik bylo vypracováno standardním způsobem 
autorizovanou osobou pro oblast hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví. 

Základem pro hodnocení vlivu stavby na ŽP v oblasti geologie, hydrogeologie a 
hydrologie se stala zpráva OHGS s r.o. Ústí n/O. ze září 2005. 

Hodnocení možných vlivů na faunu vycházelo z terénního šetření a známých nároků 
jednotlivých zjištěných druhů zvířat. Hodnocení možných vlivů na flóru vycházelo 
z terénního šetření a známých nároků jednotlivých druhů rostlin a vegetačních typů 
uváděných v literatuře. Veškeré zjištěné skutečnosti jsou zpracovány v samostatné 
příloze. 

Územní archeologické studie byla zpracována na základě rešeršní databáze 
„Excerpta“. Data z ní byly konfrontována s archívem mapových podkladů AO MVČ a 
ve sporných případech byly použity i poznatky získané v archívu nálezových zpráv. 
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Výchozím souborem pro poznání dané oblasti byl katalog a přírůstky sbírky AO MVČ 
Hradec Králové. 
Uvedené zdroje informací lze považovat za seriozní a skutečnému stavu 
odpovídající. Použité metody hodnocení odpovídají potřebám hodnocení a patří mezi 
závazné metody pro hodnocení vlivů na životní prostředí v resortech životního 
prostředí a zdravotnictví. 

Lze tudíž konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací 
předkládaného oznámení v rozsahu přílohy č.4 jsou na základě reálné dostupnosti 
podkladů zpracovány s odpovídající vypovídací schopností a jsou dostačující při 
respektování navrhovaných opatření pro pokračování procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí, a to včetně způsobu posouzení zdravotních rizik.  
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A. Údaje o oznamovateli 
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO, 
sídlo, jméno, příjmení a funkce zástupců oznamovatele. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek.  
 

B. Údaje o záměru 
B.I. Základní údaje 

Kapitola je rozdělena na 8 dílčích kapitol, jejichž názvy odpovídají požadavkům 
uvedeným v zákoně. 

 
B.I.1. Název záměru 

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „Silnice I/33 Jaroměř - 
obchvat“ 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola obsahuje požadovanou informaci. 
 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Začátek stavby je ve velké okružní křižovatce na silnici I/37 mezi Hořenicemi a 
Heřmanicemi, do které bude přivedena spojka z MÚK Jaroměř – sever dálnice D11, 
stavby 1107 Smiřice – Jaroměř. Ve stavbě dálnice bude vybudována 3 ramenná 
velká okružní křižovatka, řešený záměr nové silnice  I/33 bude tvořit 4. rameno. 

Konec záměru je v místě napojení na dokončovanou stavbu „Přeložka silnice I/33 
Česká Skalice“ před stykovou křižovatkou původní a nové silnice I/33 mezi obcemi 
Svinišťany a Velký Třebešov. Délka stavby (záměru) je 6,623 km. Začátek staničení 
je uvažován ve středu okružní křižovatky. 

Ve vymezeném koridoru pro vedení silnice I/33 podle návrhu ÚPN VÚC bylo 
nezbytné v počátečním úseku respektovat zejména zátopové území Labe, 
Jaroměřský rybník a krematorium. Tyto vymezující prvky předurčují polohu přeložky 
I/33 do prostoru severně od Čáslavek a Dolan. Poloha koncového úseku jižně od 
Svinišťan je předurčena dokončovaným obchvatem České Skalice. 

V úseku od krematoria po Svinišťany bylo při návrhu trasy také třeba zohlednit mimo 
obytnou zástavbu Čáslavek a Dolan i intenzivní zemědělskou a ovocnářskou výrobu 
na kvalitních zemědělských pozemcích. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska specifikace záměru lze konstatovat, že pro úvodní potřebu podání 
informace o rozsahu záměru  je tato informace vyčerpávající a poskytuje základní 
požadované informace.  
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B.I.3. Umístění záměru  

Dle dokumentace je celý úsek situován v Královéhradeckém kraji na katastrálních 
územích Hořenice, Heřmanice, Jaroměř, Čáslavky, Dolany, Svinišťany, Velký 
Třebešov.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska lokalizace záměru není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších 
připomínek. Lze pouze upozornit, že osnova dokumentace vyžaduje z hlediska 
umístění stavby kromě katastrálních území i výčet obcí, na jejichž katastrálních 
územích je záměr realizován. Tento přehled není v dokumentaci uveden 
s konstatováním, že stavba žádnou obcí neprochází.   
 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Dokumentace konstatuje, že záměr „Silnice I/33  Jaroměř – obchvat“ ve svém 
počátku navazuje na stavbu „Dálnice D11, stavba 1107 Smiřice – Jaroměř,“ s níž 
bude realizována ve stejném časovém horizontu. Konec navazuje na přeložku silnice 
I/33 – obchvat České Skalice.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska synergických vlivů není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších 
připomínek. 

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

Z dokumentace je patrné, že silnice I/33 je součástí mezinárodní silnice E 67 a 
navrhovaný záměr, obchvat Jaroměře, bude součástí dopravního propojení dálnice 
D11, České Skalice, Náchoda a hraničního přechodu ČR/PR v Náchodě – Bělovsi. 
Ve vazbě na zprovoznění dálnice D11 Praha – Hradec Králové – Jaroměř lze do 
doby dokončení výstavby R11 Jaroměř – Trutnov – Královec (hraniční přechod 
ČR/PR) předpokládat další zvýšení významu I/33 ve směru na Polsko. Silnice I/33 je 
součástí sítě silnic I. třídy České republiky s mezinárodním významem, která 
napojuje druhý nejzatíženější silniční hraniční přechod ČR/PR. Silnice je jednou 
z nejdůležitějších silnic Královéhradeckého kraje a v platném územním plánu 
velkého územního celku Trutnovsko – Náchodsko je dokončení výstavby I/33 v nové 
trase zařazeno mezi veřejně prospěšné stavby závazné části.  

Dokumentace uvádí, že potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a 
zatížení stávající silnice I/33 Hradec Králové – Jaroměř – Česká Skalice – Náchod, 
která je mimo jiné vedena obcemi Jaroměř, Čáslavky, Dolany a Svinišťany a je 
v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity, bezpečnosti dopravy i 
vlivů provozu na bezpečnost obyvatel a jejich životní prostředí.  

S ohledem na napojení D11, stavby 1107 Smiřice – Jaroměř, na silniční síť 
v křižovatce se silnicí I/37 mezi Hořenicemi a Heřmanicemi, je nezbytné dokončit i 
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výstavbu předmětné stavby silnice I/33 a tím umožnit vymístění tranzitní dopravy 
z dotčených obcí. 

Posuzovaný záměr společně s dálnicí D11 bude plnit funkci obchvatu Jaroměře, 
Čáslavek, Dolan a Svinišťan. 

V rámci této části dokumentace jsou komentovány následující varianty: 

Ø Nulová varianta – varianta bez výstavby záměru. Bude zachován stávající stav i 
ve výhledovém roce 2030, silniční doprava mezi Jaroměří a Českou Skalicí (a 
hraničním přechodem Náchod – Běloves) bude nadále probíhat severovýchodně 
od Jaroměře po stávající silnici I/33 s nevhodnými technickými parametry a 
zastavěným územím Jaroměře, Čáslavek, Dolan a Svinišťan. 

Ø Varianty A, B -  varianta s výstavbou záměru nové silnice I/33 v úseku Hořenice – 
Česká Skalice v kategorii S 11,5/80, která je vedena ve směru západ – východ, 
severně od Hořenic, Jaroměře, Čáslavek, Dolan a jižně od Svinišťan, zcela mimo 
stávající zástavbu. Dle dokumentace navržené varianty A a B jsou svým 
směrovým a výškovým řešením shodné, technickým řešením se liší ve způsobu 
přemostění Labe a jeho inundace a řešením křižovatek se stávajícími silnicemi 
I/33 a III/3075 v prostoru Dolan. Tento popis variant je potom v rozsahu 
potřebném pro proces posuzování vlivů na životní prostředí uveden ve následující 
kapitole. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje a nevyžaduje další komentář. 
 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Oznámení v rozsahu přílohy č.4 uvádí následující základní údaje z hlediska 
technického a technologického záměru: 
Směrové řešení 

Začátek úseku je ve středu velké okružní křižovatky se silnicí I/37. Z křižovatky se 
silnice I/33 odpojuje levostranným obloukem o poloměru R=600 m s přechodnicemi 
délky 80,0 a 300,0 m. Na tento oblouk navazuje přímá délka 2 125 m a přeložka 
silnice I/33 prochází jižně podél sadů do prostoru severně od Dolan kde se stáčí 
pravostranným obloukem o poloměru R=2 500 m s přechodnicemi délky 300 m a 250 
m. V tomto oblouku přeložka kříží stávající silnici I/33. Následující levostranný oblouk 
o poloměru R=2 000 m s přechodnicemi 300 m navazuje bez mezipřímé, přeložka se 
dostává do prostoru jižně od Svinišťan a po mezipřímé délky 211,2 m následuje 
pravostranný oblouk R=900 m s přechodnicemi délky 150 m, kterým se přeložka 
napojuje v km 6,623 na přímo související stavbu „Přeložka silnice I/33 Česká 
Skalice“. 
Výškové řešení 

Výškové řešení vychází z výškového uspořádání okružní křižovatky na začátku 
úseku, úrovně Q100 v inundaci Labe, výškového řešení obchvatu České Skalice a 
z členitosti terénu zájmového území. 
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Podélné sklony nivelety jsou navrženy v rozsahu od 0,514% do 2,99%. Průběh 
nivelety je zřejmý z podélného profilu v měřítku 1:5 000/500, který je součástí 
grafické části této dokumentace. 
 
Křižovatky 
Základním požadavkem na křižovatky je plné zajištění dopravní obsluhy okolního 
území a dispoziční uspořádání, které bude odpovídat předpokládaným intenzitám 
dopravy I/33 i pentlogramům v jejich křižovatkách. Křižovatky v rozdílnostech variant 
A a B  jsou v této kapitoly podrobněji v rozsahu potřeb EIA uvedeny. 
Mosty 

Ve stavbě jsou navrženy mostní objekty v trase přeložky silnice I/33 přes vodní toky 
a inundaci Labe a nadjezdy přes tuto přeložku. 

Příčné uspořádání mostů v trase I/33 odpovídá návrhové kategorii silnice S 11,5/80, 
nadjezdy přes přeložku odpovídají kategorii převáděných komunikací. 

Dokumentace konstatuje, že koncepční řešení mostních objektů respektuje 
požadavky prostorového uspořádání podle ČSN 73 6201 Projektování mostních 
objektů. Variantní řešení mostů (varianta A respektive varianta B) je v rozsahu 
potřebném pro proces EIA uvedeno v této kapitole dokumentace. 

Odvodnění silnice I/33 

Odvodnění přeložky I/33 je navrženo příčným sklonem vozovky do souběžných 
otevřených příkopů zaústěných do stávajících vodotečí. Před zaústěním příkopů do 
recipientů budou zřízena zařízení na zachycení tuhých látek a ropných látek 
v případě havárie. 

S ohledem na využívání Jaroměřského rybníka pro chov ryb je nutné odvedení 
zasolených vod z povrchu silnice mimo přítok Jaroměřského rybníka, tj. převedení 
dešťových vod přes inundaci Labe přímo do jeho toku. V úseku severně od Čáslavek 
a Dolan je nezbytné zajistit převedení povrchových dešťových vod dostatečně 
kapacitními propustky pod silnicí I/33 do stávajícího odvodňovacího systému 
okolních pozemků. 

Dokumentace dále konstatuje, že v prostoru východně od Hořenic dojde ke zrušení 
stávajícího odpadního příkopu odvádějícího dešťovou vodu z příkopů silnice I/37 do 
Labe. Tento příkop bude nahrazen silničním příkopem podél přeložky I/33 (pravým 
ve směru staničení). Toto řešení tak umožní scelení okolních zemědělských 
pozemků. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Informace uvedené v této kapitole lze považovat za logicky uspořádané 
s dostatečnou vypovídací schopností umožňující si vytvořit dostačující potřebu o 
stavebním a technickém řešení záměru. Ze strany zpracovatele posudku tak není 
k náplni této kapitoly závažnějších připomínek.   
 
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení:    2010 
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Předpokládaný termín ukončení :  2012 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje požadované údaje a nevyžaduje další komentář. 
 
 
 
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

V této kapitole jsou uvedeny jako dotčené obce Hořenice, Heřmanice, Jaroměř, 
Dolany a Velký Třebešov. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.  

 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
Silnice I/33 Jaroměř - obchvat 

 14  

 
B.I. Údaje o vstupech 

1) Půda 
Přehledným způsobem je kvalita půd v dokumentaci prezentována v grafické části B, 
situaci B.4 Zemědělská půda, kde je půda celého posuzovaného území zařazena do 
jednotlivých bonitačně-půdních ekologických jednotek (BPEJ). Trvalé zábory půdy 
jsou vyčísleny pro variantu A a B v jednotlivých katastrálních územích s rozdělením 
podle BPEJ a tříd ochrany.  

Pro variantu A činí trvalý zábor ZPF 295 190 m2, ve variantě B potom činí trvalý 
zábor 307 240 m2. Dle dokumentace platí pro obě varianty předpoklad trvalého 
záboru PUPFL v rozsahu cca 1100 m2. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Informace uvedené v této kapitole z hlediska informací o trvalých záborech ZPF lze 
považovat za dostatečné. Dokumentace nijak podrobněji v této kapitole nelokalizuje 
zábory PUPFL, není patrné, zda-li záměr je realizován v ochranném pásmu lesa ani 
není zřejmé, zda-li záměr bude vyžadovat dočasné zábory ZPF. S odkazem na 
uvedené skutečnosti jsou v další části předkládaného posudku formulována 
odpovídající doporučení. 

2) Voda 

Dokumentace uvádí, že v případě nulové varianty se nová spotřeba vody 
nepředpokládá. Jedná se o variantu bez činnosti (výstavby), údržba stávajících 
komunikací bude probíhat jako doposud. Naopak spotřeba vody v aktivní variantě je 
rozdělena do dvou fází: 

- fáze výstavby 
- fáze provozu 

Pitná voda ve fázi výstavby 
Dle dokumentace bude voda  spotřebována v místech zařízení staveniště. Plochy 
pro zařízení staveniště budou určeny ve fázi projektové a výrobní přípravy stavby, 
přičemž objem spotřeby vody bude závislý na počtu pracovníků činných při 
výstavbě, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu nelze v tomto 
stupni stanovit, lze pouze konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody 
na jednoho pracovníka vycházející z vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. 

Pitná voda ve fázi provozu 
Ve fázi provozu nebude odběr pitné vody prováděn. 

Technologická (provozní) voda 
Fáze výstavby lze dle dokumentace očekávat nároky na vodu pro následující 
operace: 
-  výroba betonových směsí 
-  ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí 
-  oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení 

Předpokládá se, že největší množství vody se spotřebuje v místě zařízení staveniště 
a výroben betonových směsí.  
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Neopominutelnou nutností bude projednání odběrů s příslušným vodohospodářským 
orgánem a správcem konkrétního toku nebo zdroje, z něhož bude odběr prováděn. 

Ve vztahu k požární vodě je konstatováno, ž případný požadavek na požární vodu 
může vzniknout v areálu stavebního dvora či přímo na staveništi a bude pokryt ze 
zdrojů provozní vody. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
S konstatováním uvedeným v této kapitole lze principielně vyslovit souhlas, nároky 
na vodu v souvislosti s posuzovaným záměrem nejsou rozhodující z hlediska 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí. Veškeré nakládání 
s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách. Odebíraná 
množství a podmínky případného odběru musí být dohodnuty se správcem 
příslušného vodního zdroje. 

3) Surovinové a energetické zdroje 
Dokumentace konstatuje, že v trase navržených variant A a B posuzovaného záměru 
se nenachází žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. Dále je 
uvedeno, že nejbližší ložiska nerostných surovin se nacházejí na jihovýchod od 
záměru, v území mezi Čáslavkami a Dolany na jedné straně a Zvolí a Doubravicemi 
u České Skalice na druhé straně. Jedná se o ložiska štěrkopísků a písků (zdroj: 
Mapa ložisek nerostných surovin ČR, list 13 – 22 Jaroměř, Český geologický ústav, 
1994).  

Dokumentace konstatuje, že zajištění surovin pro výstavbu bude předmětem výrobní 
přípravy zhotovitele. Pro vytvoření násypů stavby budou v maximálně možné míře 
využívány materiály vytěžené v zářezech stavby. Potřebu štěrkopísků je možné 
pokrýt ze stávajících těžených ložisek v prostoru Hradce Králové a Jaroměře 
případně z dosud netěžených výše uvedených ložisek. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

K postupu uvedeném v oznámení ve vztahu k nárokům na surovinové a energetické 
zdroje  není ze strany zpracovatele posudku principielních připomínek. Metodicky lze 
pouze upozornit, že údaje o ložiscích nerostných surovin by měla být součástí 
příslušné popisné části oznámení, nikoliv kapitoly, kde by měly být případně 
bilancovány nároky na surovinové a energetické zdroje. 

4) Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Dokumentace uvádí, že silnice I/33 je součástí mezinárodní silnice E 67 a 
navrhovaná přeložka, obchvat Jaroměře, bude součástí dopravního propojení 
dálnice D11, České Skalice, Náchoda a hraničního přechodu ČR/PR v Náchodě – 
Bělovsi. Silnice I/33 je i součástí sítě silnic I. třídy České republiky s mezinárodním 
významem, která napojuje druhý nejzatíženější silniční hraniční přechod ČR/PR. 
Silnice je jednou z nejdůležitějších silnic Královéhradeckého kraje a v projednaném 
„návrhu“ územního plánu velkého územního celku Trutnovsko – Náchodsko (dále jen 
ÚPN VÚC) je dokončení výstavby I/33 v nové trase zařazeno mezi veřejně 
prospěšné stavby závazné části. Řešená stavba v úseku D11 (silnice I/37) – Velký 
Třebešov, kde se napojuje na realizovaný obchvat České Skalice, je poslední 
stavbou mezi Jaroměří a Náchodem, kterou se dokončí výstavba silnice I/33 
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v kategorii S 11,5/80 v trase vedené mimo města a obce. 
 

Se stavbou souvisí nebo jsou dotčeny silnice, které jsou v příslušné kapitole 
posuzované dokumentace popsány. 

Hodnocená stavba silnice I/33 je dopravní stavbou, která bude přímo ovlivňovat 
dopravní systém v regionu Jaroměř – Česká Skalice – Náchod a bude jím také 
ovlivňována. Zároveň bude součástí širší nadřazené dopravní infrastruktury ČR – 
sítě silnic I. třídy s přímou vazbou na dálnici D11 Praha – Hradec Králové – Jaroměř 
a rychlostní silnici R11 Jaroměř  - Trutnov – Královec (hraniční přechod ČR/PR). 

Pro zprovoznění převezme obchvat silnice I/33 většinu dopravní zátěže ze stávající 
silnice v úseku Jaroměř – Velký Třebešov a společně s dálnicí D11 umožní vymístit 
z Jaroměře, Čáslavek, Dolan a Svinišťan veškerou tranzitní dopravu mimo 
zastavěné území. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ve vztahu k popisu významnosti řešeného úseku není ze strany zpracovatele 
posudku podstatnějších připomínek. Absentují předpokládané nároky na staveništní 
dopravu, avšak dle názoru zpracovatele posudku by se v době, kdy není znám 
zhotovitel stavby, jednalo pouze o spekulativní údaj. V této souvislosti jsou pro další 
projektovou přípravu a fázi výstavby formulována odpovídající doporučení. V kapitole 
nároků na dopravu nejsou uvedeny bilance dopravy na budovaném obchvatu. 
Protože tato informace je uvedena v další části  posuzované dokumentace, není 
absence požadovaného údaje v této kapitole rozhodující.Doporučení ve vztahu ke 
staveništní dopravě a ve vztahu k provozu na plánovaném obchvatu jsou uvedena 
v další části předkládaného posudku.  

 
 
 B.II. Údaje o výstupech 
 

1. Ovzduší 
Posuzovaný záměr bude zdrojem emisí jak v etapě výstavby, tak i v etapě provozu. 

Etapa výstavby 

Dle dokumentace posuzovaný záměr není bodovým zdrojem znečišťování ovzduší. 
Plošným zdrojem znečištění ovzduší se mohou stát  skrývkové a výkopové práce, 
respektive vybraná zařízení stavenišť. Pozitivní skutečností v této situaci je relativně 
velká vzdálenost stavby od obytných budov. Dokumentace konstatuje, že vzhledem 
k proměnlivosti tohoto působení a jeho krátkodobosti nelze jeho vliv exaktně 
vyhodnotit.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Obecně lze vyslovit názor, že do doby vypracování POV stavby nelze objektivně 
kvantifikovat bilance emisí související s posuzovaným záměrem. Lze však dle názoru 
zpracovatele posudku formulovat pro etapu výstavby doporučení, která by 
eliminovala negativní vlivy na ovzduší v etapě výstavby.  

Etapa provozu 
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Posuzovaný záměr je liniovou stavbou, na níž se budou pohybovat mobilní zdroje 
znečišťování ovzduší – automobily.  

 

Dokumentace konstatuje, že v  současné době je tímto zdrojem nulová varianta. 
Zůstane jím i v době po zprovoznění přeložky silnice I/33, ovšem při mnohem 
menším zatížením automobilovým provozem než je tomu v současnosti (bude ji 
užívat zejména zdrojová doprava v Jaroměři a okolních obcí). Tranzitní doprava se 
přesune na přeložku – novou silnici I/33. 

Z posuzované dokumentace vyplývá, že pro charakterizování relativní významnosti 
emisí byl hodnocen vzájemný vztah mezi množstvím dopravou vyprodukovaných 
emisí a jejich závažnosti z hlediska dopadů na zdraví člověka. Jako charakteristické 
emise z dopravy byly vybrány oxidy dusíku a benzen. Oxidy dusíku proto, že podíl 
dopravy na celkové koncentraci této znečišťující látky je dominantní a benzen proto, 
že je nejvýznamnějším představitelem karcinogenních látek ze směsi uhlovodíků 
obsažených v emisích z dopravy. Bilance emisí byla provedena s použitím emisních 
faktorů pro rok 2010. Výše uvedené výsledky dokumentují množství emisí 
vyprodukovaných automobilovou dopravou v posuzovaných variantách. Neříkají 
však nic o rozptylových podmínkách v území a tím ani o pravděpodobnosti výskytu 
konkrétních koncentrací znečišťujících látek v konkrétních místech. Tyto informace 
jsou uvedeny v příloze C.3 Rozptylová studie a v části D.I.2. Vlivy na ovzduší a 
klima.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Z hlediska bilancí emisí dokumentace uvádí bilance emisí v kg/rok pro NOx a benzen. 
Není patrné, proč se dokumentace nevěnuje taktéž bilancím emisí pro frakci PM10 a 
benzo(a)pyren, které jsou řešeny v rozptylové studii. 

2. Odpadní vody 

Odpadní vody s odkazem na § 38 vodního zákona jsou vody použité v obytných, 
průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo 
dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo 
teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových 
nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo ze 
skládek odpadu. Z výše uvedené  dikce je patrné, že odpadními vodami jsou i 
srážkové vody z povrchu komunikace. 

Fáze výstavby 

Dokumentace konstatuje  že splaškové vody budou vznikat převážně v zařízeních 
staveniště. V těchto místech se předpokládá realizace bezodtokových žump, jejichž 
obsah bude pravidelně odvážen na nejbližší biologickou čistírnu odpadních vod 
nebo domovních ČOV nebo kanalizací napojených na stávající kanalizační stoky. 
Rozhodujícím faktorem pro jednu z těchto možných variant bude umístění zařízení 
staveniště. Z hlediska Do skupiny těchto vod lze zařadit vody vznikající zejména při 
čištění stavebních mechanizmů. Tyto vody budou vznikat v zařízení staveniště, na 
zpevněných místech k tomu určených, opatřených usazovacími nádržemi s nornými 
stěnami apod. Jejich množství nebude významné, protože na staveništi se bude 
pohybovat omezený počet nákladních automobilů a stavebních mechanizmů. 
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Opatření zabraňující znečištění vod a půdy musejí být náplní plánů organizace 
výstavby. Jejich garantem je pak zhotovitel stavby. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Z hlediska problematiky týkající se vzniku odpadních vod v etapě výstavby lze 
podklady uváděné v dokumentaci označit za akceptovatelné. Doporučení vyplývající 
pro nakládání s odpadními vodami pro etapu výstavby jsou formulována v příslušné 
pasáži předkládaného oznámení. 

 
Fáze provozu 

Pro etapu provozu nejsou v oznámení vznikající odpadní vody specifikovány 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Z hlediska vyhodnocení vlivů na odtokové poměry by bylo v této kapitole vhodné 
dokladovat bilance vznikajících srážkových vod (které v důsledku potenciální 
kontaminace NEL je nutné chápat jako odpadní vody) a způsob odvádění těchto vod 
z nově vzniklých zpevněných ploch ve vztahu k odtokovým poměrům v zájmovém 
území. V tomto smyslu jsou formulována doporučení v příslušné kapitole vlivů na 
vodu předkládaného posudku. 

3. Odpady 

Pro uvažovaný záměr připadají v úvahu odpady vznikající v etapě výstavby. Přehled 
předpokládaných vznikajících odpadů v etapě výstavby je uveden v následující 
tabulce. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Protože problematika odpadů souvisí jednoznačně s příslušným složkovým zákonem 
a tato problematika nebyla v rámci zjišťovacího řízení výrazněji připomínkována, lze 
s postupem prezentovaným v posuzovaném materiálu vyslovit souhlas. 

Lze pouze upozornit na skutečnost, že přesnou specifikaci konkrétních druhů a 
množství jednotlivých druhů odpadů z procesu výstavby lze upřesnit až v 
prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i 
konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním 
dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za 
správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů 
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo 
odstranění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací), a 
investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů. 

4. Ostatní (hluk a vibrace) 
Etapa výstavby 

V době výstavby bude bezprostřední okolí stavby ovlivňováno hlukem stavebních 
strojů (bagry, buldozery, nakladače aj.) a těžkých nákladních vozidel. Maximální 
hlučnost stavebních mechanismů ve vzdálenosti 5 m je v rozpětí 80 – 95 dB. 
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Největším zdrojem hluku bude nákladní doprava při manipulaci se sejmutou ornicí a 
provádění zemních prací, dovozu materiálu na staveniště apod. 

Nutným opatřením, minimalizujícím vliv hluku v době provádění stavebních prací, je 
optimální technický stav stavebních mechanismů, minimalizace jejich činnosti na 
nejnutnější možnou dobu a omezení (minimalizace) činnosti v nočních hodinách. 

Staveništní dopravu je třeba přednostně vést v trase navržené silnice, co nejdále od 
obytné zástavby. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Lze vyslovit souhlas s tím, že záměr, který je předmětem předkládaného procesu 
EIA, nelze bez POV stavby podrobněji vyhodnotit z hlediska akustické situace 
v zájmovém území. V tomto smyslu jsou formulována doporučení v příslušné části 
předkládaného posudku. 

Etapa provozu 

Dokumentace konstatuje, že po uvedení záměru do provozu bude vznikat hluk 
vyvolaný pohybem vozidel po nové přeložce a souvisejících silnicích s tím, že 
výsledná hladina hluku je ovlivňována těmito základními skupinami faktorů: 
Ø intenzitou a skladbou dopravy a dalšími charakteristikami dopravy jako jsou styl,  

plynulost a rychlost jízdy, povrch vozovky, podélný sklon vozovky apod.  
Ø druhem a technických stavem dopravních prostředků  
Ø uspořádáním a charakteristikou ovlivňované zástavby 

Podrobné hlukové posouzení dotčeného území v okolí nulové varianty a variant A a 
B včetně navržení nápravného opatření je součástí přílohy C. 3 Hluková studie a 
kapitoly D.I.3 – Vlivy na hlukovou situaci v posuzovaném oznámení v rozsahu 
přílohy č.4.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska specifikace zdrojů hluku, kterými v uvedeném případě jsou vyvolané 
pohyby na komunikačním systému není ze strany zpracovatele posudku připomínek, 
neboť se vychází z úvahy, že údaje o očekávané intenzitě dopravy na komunikačním 
systému jsou založeny na odpovídajících odhadech oznamovatele, tedy ŘSD.  

5. Vibrace 
Fáze výstavby 

Vibrace dle dokumentace mohou vznikat v důsledku činnosti stavebních 
mechanizmů a nákladních automobilů zajišťujících výstavbu. 

Fáze provozu 

Ve fázi provozu bude zdrojem vibrací vlastní silniční provoz. 

Hlavními faktory, které ovlivňují intenzitu vibrací, jsou intenzita a skladba dopravy, 
rychlost pohybu dopravního proudu a stav povrchu vozovky. Velikost přenosu vibrací 
je ovlivněna stavbou geologického podloží, druhem stavební konstrukce budov a 
vzdáleností budov od komunikace. Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kola vozidla 
s vozovkou. 
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Důsledky vibrací z dopravy se mohou projevit pouze u objektů přilehlých ke 
stávajícím komunikacím. Frekvence těchto vibrací se pohybují v rozmezí 30 – 150 
Hz s amplitudami výjimečně několik desítek mikrometrů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Se závěry uvedenými v této kapitole se lze ztotožnit, neboť z hlediska vedení obou 
navržených aktivních variant by se neměl vliv vibrací ve vztahu k nejbližší obytné 
zástavbě projevit. 

6. Záření 
Dokumentace  konstatuje, že stavba bude zdrojem infračerveného záření 
vyvolaného tepelnými účinky motorů vozidel.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S uvedeným konstatováním v této kapitole lze vyslovit souhlas pouze s poznámkou, 
že se jedná zjevně o etapu provozu. Z hlediska nové komunikace a předikovaného IF 
záření by se však nemělo jednat o významnější negativní aspekt v rámci 
hodnoceného záměru. 

7. Zápach 
Dokumentace konstatuje, že v rámci stavby při pokládce živičného povrchu nové 
silnice I/33 bude na krátkou dobu působit zápach vznikající odpařováním směsi 
těkavých uhlovodíků z horké asfaltové směsi. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
S uvedeným konstatováním dokumentace se lze ztotožnit s tím, že vzhledem 
k vedení obou posuzovaných variant v akceptovatelné vzdálenosti od obytné 
zástavby se vliv zápachu nemůže dlouhodobě a trvale ve vztahu k nejbližší obytné 
zástavbě projevit. 
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území  
 
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  

V této části dokumentace jsou popsány tyto nejzávažnější environmentální 
charakteristiky životního prostředí dotčeného území: 

1.  chráněná územní přírody a územní systém ekologické stability území 

2.  archeologický, historický a kulturní význam území 

3.  území hustě zalidněná 

4.  území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické   
        zátěže,extrémní poměry v dotčeném území 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska charakteru záměru předkládaného v rozsahu přílohy č. 4 je nezbytné 
konstatovat, že v posuzovaném materiálu není obsažena informace, zda zájmové 
území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky 
významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu 
vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, ani ptačí oblasti ve smyslu ust. § 45e téhož zákona.  Na 
úrovni posudku lze pouze upozornit, že tato problematika nebyla v rámci procesu EIA 
dosud žádným z vyjadřujících se dotčených orgánů státní správy respektive obcí 
reflektována.   
 

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního 
prostředí dotčeného území: 

1. základní charakteristiky ovzduší a klimatu 

2. základní charakteristiky povrchových a podzemních vod 

3. základní charakteristiky půd zájmového území 

4. základní charakteristiky horninového prostředí a přírodních zdrojů 

5. základní charakteristiky přírodních poměrů  zájmového území 

6. základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí: 
Ø obyvatelstvo, sídelní struktura 
Ø hmotný majetek 
Ø vztah k územně plánovací dokumentaci 

Stanovisko zpracovatele posudku k údajům o stavu životního prostředí v dotčeném 
území: 

Oznámení (dokumentace) v rozsahu přílohy č. 4 s výjimkou problematiky EVL a PO 
je v této části vypracováno přehledně  z hlediska členění podle částí a kapitol. 
Materiál z hlediska formální kompletnosti v zásadě odpovídá požadavkům zákona 
ČNR č. 100/01 Sb. v platném znění. Zpracování textu z hlediska logické provázanosti 
jednotlivých částí dokumentace, srozumitelnosti sdělení i pro laiky lze označit za 
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akceptovatelné s určitou výhradou týkající se podkladů o topografii terénu a s tím 
souvisejících aspektů, na které je samotným oznámením poukazováno.   
 

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území 
z hlediska jeho únosného zatížení 

Dokumentace  v rámci této kapitoly sumarizuje údaje o ovzduší, hlukové poměry, 
podzemní a povrchové vody, pedologické poměry a vlastnosti půdního pokryvu, 
fauna, flora, historický vývoj a současný stav krajiny. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Názorem zpracovatele posudku je, že tato část dokumentace naplňuje smysl této 
kapitoly.  
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D. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a  
životní  prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
D.I. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů        
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky v etapě výstavby a provozu 

Podstatou uvedené kapitoly jsou závěry studie hodnocení zdravotních rizik, 
zpracované autorizovanou osobou MUDr. B. Havlem. Hodnocení zdravotních rizik je 
provedeno pro imisní zátěž a pro hlukovou zátěž. 

Z výsledku kvantitativního odhadu zdravotního rizika hluku z dopravy vyplývá  
relativně vysoké procento obyvatel postižených hlukem z dopravy po současné 
silnici I/33. Hluk z dopravy je pro exponované obyvatele především příčinou 
obtěžování, zhoršené verbální komunikace a nepříznivého ovlivnění kvality spánku 
s možnými zdravotnímu důsledky v podobě zvýšené nemocnosti.  

Podle výsledků hlukové studie povede realizace záměru k celkovému snížení počtu 
obyvatel v riziku zvýšené nemocnosti asi o 20% (62 lidí), počet osob se subjektivně 
narušeným spánkem se sníží cca o 6% (96 lidí) a počet osob obtěžovaných hlukem 
asi o 10 % (448 lidí) vůči předpokládanému stavu bez realizace záměru. 

Zhoršení současné akustické situace u okrajové zástavby sídel, ke kterým se nová 
trasa silnice přibližuje, by nemělo překročit platné hygienické limity hluku a vzhledem 
k relativně malému počtu exponovaných osob neindikuje riziko přímého ovlivnění 
zdravotního stavu. Nicméně zhoršuje pohodu bydlení a zejména u osob se zvýšenou 
citlivostí vůči hluku již určité riziko nepříznivých zdravotních účinků hluku může 
představovat. 

Na základě rozptylové studie byla zhodnocena zdravotní rizika imisí z dopravy po 
silnici I/33 pro nejdůležitější škodliviny. Při hodnocení rizik bylo přihlédnuto i 
k odhadované úrovni imisního pozadí zájmové oblasti z jiných zdrojů.  

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že imisní příspěvek z hodnocené dopravy 
nedosahuje ve vztahu k imisním limitům významných hodnot a relativně příznivá je i 
úroveň odhadovaného imisního pozadí. Přesto lze předpokládat určitý vliv 
znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel zájmové oblasti, zejména v Jaroměři.  

Vlastní imisní příspěvek z dopravy se může v Jaroměři malou mírou cca do 1% 
podílet na respirační nemocnosti u dětí a u citlivé části populace nelze vyloučit 
krátkodobý vliv výkyvů imisních koncentrací suspendovaných částic PM10 za 
nepříznivých rozptylových podmínek. Realizace záměru povede ke snížení tohoto 
dílčího rizika. Z hlediska imisního pozadí, které je pro kvalitu ovzduší v dané oblasti 
rozhodující, však nebude mít výrazný vliv.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Studie hodnocení zdravotních rizik zpracovaná autorizovanou osobou MUDr. B. 
Havlem je zpracována dle metody hodnocení zdravotních rizik (Health Risk 
Assessment). Studie a závěry v ní uvedené jsou zpracovány na profesionální úrovni 
bez připomínek ze strany zpracovatele posudku. 

Z hlediska náplně této kapitoly by měla tato pasáž obsahovat i vyhodnocení etapy 
výstavby jak z hlediska imisní zátěže, tak z hlediska akustické zátěže. Protože 
komentář týkající etapy výstavby z hlediska problematiky ovzduší je uveden v další 
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kapitole, není k absenci vyhodnocení tohoto vlivu v této pasáži připomínek. Etapa 
výstavby z hlediska akustické situace není v oznámení podrobněji komentována, 
proto jsou doporučení sumárně uvedena v této kapitole hodnotící vlivy na 
obyvatelstvo, a to jak z hlediska imisní, tak i akustické situace v etapě výstavby.  

Rozsah zemních prací je poměrně  významný. Vzhledem k situování stavby 
většinově mimo obytnou zástavbu by nemělo dojít k ovlivnění nejbližší obytné 
zástavby v vztahu k imisní zátěži zájmového území. Případnou sekundární prašnost 
lze technicky eliminovat.  

Obecně lze požadovat, aby v rámci POV stavby bylo smluvně se zhotovitelem stavby 
dohodnuto respektování následujících doporučení: 
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 

minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně 
omezoval možnost narušení faktorů pohody; v případě nepříznivých klimatických 
podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací 

Etapa výstavby bude zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné 
zástavby. Na úrovni předkládaného oznámení  sice lze specifikovat rozhodující 
zdroje hluku, objektivně obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je 
vyhodnotit etapu výstavby z hlediska konkrétní akustické zátěže. Z hlediska etapy 
výstavby jsou proto formulována pro další projektovou přípravu následující 
doporučení: 
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích 

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

• součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, 
která bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých 
stavebních mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu 
výstavby 

• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který  vyloučí možnost narušení 
faktorů pohody, a to  zejména ve dnech pracovního klidu 

• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou 
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době 

• v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké 
techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními 
akustickými zástěnami 

Charakter liniové stavby může představovat obecně narušení faktorů pohody v etapě 
výstavby i pro obyvatelstvo na přístupových komunikacích ke stavbě. V této 
souvislosti jsou v návrhu stanoviska formulována následující doporučení: 
• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou 

využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na 
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví;  dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu projednat s dotčenými obcemi, 
případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování  faktorů pohody dle 
požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví  
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• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací; 
dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení 
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po 
ukončení stavby 

Z hlediska etapy provozu je nutné požadovat, aby byla zajištěna odpovídající 
dostupnost všech okolních pozemků. V doporučeních předkládaného oznámení je 
formulováno následující opatření: 
• v rámci realizace stavby budou  realizovány v potřebných místech takové pozemkové 

úpravy, které povedou k úplnému zpřístupnění okolních pozemků respektujících jak 
uživatelské, tak i vlastnické vztahy  

 
D.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Z hlediska vlivů na mikroklima oznámení konstatuje, že přeložka silnice I/33 je z 
hlediska dopravního navržena v příznivějších směrových poměrech než původní 
trasa I/33 a z hlediska dopravně bezpečnostního a z pohledu ochrany životního 
prostředí člověka mimo intravilán obcí. Je vedena krajinou, v níž se projeví jako nový 
antropogenní prvek se specifickými fyzikálními vlastnostmi (menší tepelná kapacita, 
zvýšený specifický odtok). Stavba představuje obecně v  dané krajině jen nezřetelný 
nárůst její diverzity. Při konkrétních synoptických situacích, především při radiačním 
počasí s negativní energetickou bilancí,  pak mohou jednotlivé úseky komunikace 
způsobit svým stavebním řešením určité zásahy do mezoklimatu, které však budou 
jen krátkodobé a s malým územním dosahem.  Niveleta nově navrhovaného úseku 
silnice I/33 mění jen velmi málo, a když tak jen na velmi krátkých úsecích, přirozené 
sklonové poměry georeliéfu, takže se nedají očekávat ani větší koncentrace exhalací 
z dopravy v důsledku přesměrování katabatických proudů. Nově navrhovaná 
komunikace vytvoří v přírodní krajině výrazný liniový prvek s velmi malou tepelnou 
kapacitou, takže se vytvoří nová mikrocirkulační buňka. V ní bude v denních 
hodinách obvykle vozovka rychle prohřívána a do jejího prostoru se bude „tlačit“ 
relativně chladnější vzduch z okolní krajiny (proces přenosu exhalací z dopravy do 
vyšších vrstev atmosféry může být v zářezech a na násypech podporován 
advekčními proudy). V nočních a ranních hodinách pak bude chladnější a případně 
znečištěný vzduch směřovat z ochlazeného prostoru vozovky do okolí (proces může 
být podporován katabatickými proudy).  

Dokumentace konstatuje, že ovlivnění mezoklimatických procesů je takového 
malého měřítka, že se žádným způsobem nedotkne obyvatelstva sídel, přes jejichž 
katastr je komunikace navrhována. 

Při vlastním provozování stavby je třeba upozornit řidiče na potenciální riziko 
možnosti promrzání, resp. ovlhnutí vozovky na mostních objektech a zvýšená 
četnost mlh v prostoru přechodu přes údolní nivu Labe. 

V závěru této kapitoly oznámení konstatuje, že z  hlediska posouzení vhodnosti 
navrhovaných variant na klimatické poměry v území lze považovat za vhodnější 
variantu A, protože umožňuje nadále dobré provětrávání údolní nivy Labe, a to díky 
estakádě dlouhé 372 m a vysoké cca 9 m. Varianta B s násypem délky 187 m mezi 
dvěma mosty délky 105 a 80 m je mírně nepříznivější.  
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Z hlediska vlivů na imisní situaci v zájmovém území ve vztahu k hodnoceným 
příspěvkům k imisní zátěži posuzované oznámení v rozsahu přílohy č.4 konstatuje, 
že při porovnání ročních průměrů příspěvků koncentrací posuzovaných 
znečišťujících látek z dopravy vyplývá, že realizací varianty A nebo B (přičemž z 
hlediska znečištění ovzduší není mezi nimi významného rozdílu) oproti nulové 
variantě dojde ke snížení jejich koncentrací v místech podél současné silnice I/33 a 
tím i v místech obytné zástavby dotčených obcí (značná část Jaroměře, Čáslavky, 
Dolany a Svinišťany).  

Nejpříznivější je situace v místě nejvíce vzdáleném novému vedení I/33, tj. 
v Jaroměři a čím více se varianta A či B přibližuje současné silnici I/33, tím je 
zlepšení čistoty ovzduší v obcích menší. V případě benzenu a PM10 je tato bilance 
podobná jako u oxidu dusičitého, v případě benzo(a)pyrenu je situace méně 
příznivá. V obcích či jejich částech, kde nedocházelo k ovlivnění čistoty ovzduší 
vlivem nulové varianty a realizací varianty A nebo B k ovlivnění dojde (Hořenice, 
Heřmanice, Polcovský Dvůr, Jaroměř – krematorium, Sebuč a jižní cíp Svinišťan) je 
však vyhodnoceno jako málo významné v porovnání stávajícího a výhledového 
stavu. 

Obecně pro všechny počítané znečišťující látky platí skutečnost, že realizací záměru 
ve variantě A nebo B dojde oproti nulové variantě k většímu poklesu koncentrací 
těchto látek v obcích podél současné silnice I/33 než nárůstu koncentrací 
v nejbližších okrajových částech obcí vůči variantě A a B. Realizace varianty A nebo 
B je z hlediska čistoty ovzduší v dotčených obcích příznivější než nulová varianta. 

Stanovisko zpracovatele posudku:   

Ve vztahu k mikroklimatu lze z hlediska vedení trasy  z aspektů rizik souvisejících 
s bezpečností provozu formulovat ve shodě s doporučením zpracovatele oznámení   
následující doporučení: 
• v úsecích před vjezdem na estakádu (mosty) přes údolní nivu Labe  je třeba pomocí 

dopravního značení upozornit   na nebezpečí namrzání povrchu vozovky 

Z hlediska vlivů na ovzduší lze konstatovat, že vyhodnocení vlivů bylo provedeno 
s pomocí rozptylové studie, která byla zpracována standardním postupem s využitím 
metodiky SYMOS97, verze 2003. Výpočet byl proveden pro nulovou variantu, 
variantu vedení v trase A a variantu vedení v trase B. Rozptylová studie je 
vypracována standardním postupem a v zásadě obsahuje veškeré náležitosti 
z hlediska obsahu rozptylové studie. Ke způsobu vyhodnocení a prezentace není ze 
strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek s upozorněním, že znalost 
imisního pozadí ve vztahu k uvedení uvažovaného úseku komunikace nelze 
predikovat jinak, než na základě stávajících znalostí o imisním pozadí dle nejbližších 
stanic AIM. 

D.3. Vlivy na hlukovou situaci 

Oznámení konstatuje, že zájmové území je v současnosti z hlediska působení hluku 
z automobilové dopravy nejvíce ovlivněno stávající silnicí I/33, vedoucí od Jaroměře 
po Českou Skalici ve směru na hraniční přechod Náchod - Běloves. Ze situace je 
patrné, že v posuzovaném území prochází současná silnice I/33 vnitřní zástavbou 
obcí Jaroměř, Čáslavky, Dolany a Svinišťany . Ve vztahu k posuzovanému záměru 
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to znamená, že cílem z hlediska významnosti vlivu záměru na akustické kvality 
venkovního prostředí je výpočet a hodnocení hlukové expozice chráněných 
venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb (obytných a 
rekreačních objektů) v dotčeném území způsobené provozem na současné silnici 
I/33 a na variantním řešení nové silnice I/33. 

Ve všech dotčených obcích byla sledována stávající úroveň hluku měřením i 
výpočtem a pro tyto obce byly také provedeny výpočty ekvivalentní hladiny hluku 
pro denní a noční dobu pro výhledový stav v roce 2030 v případě nulové varianty 
(veškerá automobilová doprava je vedena po současné silnici I/33) i v případě 
varianty A a B (většina dopravy je vedena po silnici I/33 v nové trase a zbytková 
doprava po současné silnici I/33). 

Dále byly provedeny výpočty i pro případy, kdy byly ve variantě A a B navrženy 
protihlukové clony (protihlukové stěny) snižující úroveň hluku pod hranici platných 
hygienických limitů. 

Z hlediska počáteční akustické situace z posouzení hlukové zátěže vyplývá, že 
dominantním zdrojem hluku v obcích jimiž prochází současná silnice I/33 (Jaroměř, 
Čáslavky, Dolany, Svinišťany) je hluk ze silniční dopravy na stávající silnici I/33, 
který zásadně ovlivňuje akustickou situaci před obytnými a rekreačními objekty, 
které se nacházejí v její bezprostřední blízkosti. U těchto objektů byly naměřeny 
hodnoty přesahující 70 dB, což je limitní hodnota pro „starou zátěž“. Pro chráněné 
venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb ostatních obcí (Hořenice, 
Heřmanice nad Labem, Sebuč) není současná silnice I/33 významným zdrojem 
hluku. Významným zdrojem hluku z dopravy v případě Hořenic a Heřmanic nad 
Labem je stávající silnice I/37 Jaroměř – Trutnov. 

Z hlediska celkových závěrů akustické studie vyplývá, že v případě zachování 
nulové varianty (stávající silnice I/33 bude nadále silnicí I. třídy mezi Jaroměří a 
Českou Skalicí, varianty A a B se nebudou realizovat) lze očekávat ve výhledovém 
roce 2030 v chráněných venkovních prostorech staveb podél současné silnice I/33 
v obcích Jaroměř (v ulicích Palackého a Náchodská), Čáslavky, Dolany a Svinišťany 
zvýšení ekvivalentní hladiny hluku v denní době oproti současnému stavu až o 5 dB 
(základní škola Dolany). 

Hladiny hluku se zde budou pohybovat cca 6 – 10 dB nad hranicí nejvyšší přípustné 
hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru, která je dána 
pro „starou zátěž“ v denní době hodnotou 70 dB a v noční době hodnotou 60 dB. 

Realizací varianty A či B (nového vedení silnice I/33 mimo zástavbu obcí) lze 
očekávat v denní době pokles ekvivalentní hladiny hluku v chráněných venkovních 
prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb podél stávající silnice I/33 o 
cca 9 dB, v noční době o cca 11 dB. Veškerá zástavba v těchto obcích se tak 
dostane pod platné limity pro „starou zátěž“. 

Chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb, které se 
výstavbou varianty A nebo B (obě varianty jsou z hlediska hlukové zátěže z dopravy 
prakticky stejné) dostanou do jejího, byť vzdáleného) sousedství (Hořenice, 
Heřmanice, Polcovský Dvůr, Sebuč, jižní cíp Svinišťan) budou hlukem z provozu 
záměru pod úrovní denního limitu 60 dB i pod úroveň nočního limitu 50 dB 
s výjimkou jižního cípu Svinišťan. V tomto místě je v obou navržených variantách A a 
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B doporučena k realizaci protihluková stěna (délka 200 m, výška 4,5 m), která i 
v tomto případě zajistí splnění platných limitů. 

Protihluková stěna v prostoru krematoria (délka 220 m, výška 4 m) není nutná 
z hlediska překročení platných předpisů v ochraně před venkovním hlukem, ale je 
doporučena z pietních důvodů.    

Hluk z dopravy v Heřmanicích bude nadále dominantní ze silnice I/37. Hluk z nové 
silnice I/33 hlukovou zátěž v Heřmanicích prakticky nezmění. 

Z výsledů hlukové studie vyplývá skutečnost, že realizací varianty A nebo B  
(s protihlukovými opatřeními) bude ve výhledovém roce 2030 ovlivněno hodnotami 
ekvivalentní hladiny hluku nad 60 dB ve dne a 50 dB v noci výrazně méně obyvatel 
než u varianty nulové. 

Po uvedení nové silnice I/33 do provozu, je doporučeno provést ve vybraných 
referenčních bodech kontrolní měření hluku ze silniční dopravy pro ověření 
vypočtených hodnot a zjištění skutečné akustické situace. 

V případě zjištění překročení maximálně přípustných hodnot hluku v chráněných 
venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb by bylo nutné 
provést dodatečná protihluková opatření. 

Z hlediska vlivu stavby a jejího provozu na zdraví a bezpečnost obyvatel lze 
konstatovat, že ve srovnání se současným stavem se situace pro většinu dotčených 
obyvatel obcí Jaroměř, Čáslavky, Dolany a Svinišťany výrazně zlepší aniž by 
nadlimitně ovlivnila obyvatele okolních obcí v jejichž sousedství bude nové vedení 
silnice I/33 vybudováno. 

V současné době je stávající silnice vedena vnitřní částí výše uvedených obcí a její 
obyvatelé jsou značně obtěžováni hlukem z dopravy. Převedení rozhodující části 
dopravy (veškerá průjezdní i části místní dopravy) mimo hlavní části osídlení 
přispěje rovněž k výraznému snížení rizika střetu motorových vozidel s chodci a 
cyklisty a sníží se stresová, fyzická a hluková bariera, kterou v současnosti stávající 
silnice I/33 pro obyvatele výše uvedených obcí představuje. 

Na základě výsledků výpočtů byla v místě, kde vedení varianty A nebo B nadlimitně 
ovlivnilo okolní chráněné venkovní prostory nebo chráněné venkovní prostory staveb 
(Svinišťany), navržena protihluková stěna takových rozměrů, aby byly splněny 
požadavky nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací v platném znění. Tím bude dosaženo stavu, kdy žádný 
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb podél vedení 
varianty A nebo B nebude jejich provozem nadlimitně ovlivněn (v denní době nebude 
dosaženo úrovně 60 dB a v noční době 50 dB). V prostoru Jaroměř – krematorium je 
protihluková stěna dle posuzovaného oznámení navržena nikoli z důvodu překročení 
hygienických limitů, ale z pietních důvodů. Přehled hlukovou studií navrhovaných 
protihlukových opatření je patrný z následující tabulky: 

 Číslo protihlukové stěny Umístění (Obec) Parametry (výška/délka v m) 
1 Jaroměř – krematorium 4/220 
2 Svinišťany 4,5/200 

přičemž umístění navržených protihlukových stěn je názorně vyznačeno v hlukových 
mapách C.3.6, C.3.7 a C.3.10, C.3.11, které jsou součástí přílohy C.3 Hluková 
studie. 
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Stanovisko zpracovatele posudku:   

Z hlediska vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví lze tudíž předpokládat, že při realizaci 
obchvatu v jakékoliv z navrhovaných variant při uplatnění navrhovaných 
protihlukových opatření dojde k prokazatelné změně akustické situace v zájmovém 
území a k podstatnému zlepšení situace v porovnání se stávajícím stavem. Z tohoto 
hlediska lze navrhované řešení označit za výrazně pozitivní přínos posuzovaného 
záměru. 

Nezbytné je upozornit, že v rámci procesu EIA se jedná o jeden z prvních podkladů 
vyhodnocující akustickou situaci v zájmovém území, který nastiňuje možné řešení 
protihlukové ochrany  jak v oblasti přesné specifikace protihlukových clon, tak i 
případně v oblasti individuálních protihlukových opatření. Finální řešení 
protihlukových opatření bude muset být postupně zpřesňováno v dalších stupních 
projektové přípravy na základě podrobnějšího zaměření a technických parametrů 
zvolené varianty obchvatu Jaroměře. 

V doporučeních tohoto materiálu jsou v rámci problematiky akustické situace v území 
navržena následující opatření:  
• pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat podrobnou akustickou studii pro 

jednotlivé lokality a chráněnou obytnou zástavbu, včetně návrhu protihlukových opatření 
s doložením jejich účinnosti; součástí dokumentace musí být konkrétní návrh 
protihlukových opatření s průkazem, že hluk z provozu obchvatové komunikace nepřekročí 
u chráněných objektů v denní době a v noční platné hygienické limity; akustická studie 
bude vycházet z dosud provedených výpočtů a měření ve zvolených výpočtových 
oblastech, které vytipovávají problematická místa z hlediska vlivu provozu na obchvatové 
komunikaci na nejbližší objekty obytné zástavby 

• z pietních důvodů je doporučeno respektovat i protihlukovou clonu v prostoru krematoria 
v Jaroměři 

• v rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude protihluková ochrana řešena 
protihlukovými stěnami situovanými dle návrhu vypracované akustické studie respektive 
individuálními protihlukovými opatřeními; detailní lokalizace protihlukových stěn bude 
upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace po detailnějším zaměření trasy ve 
zvolené variantě 

• po zahájení provozu provést kontrolní měření hluku vybraných lokalit pro ověření závěrů 
hlukové studie a účinnosti navržených protihlukových opatření; výběr lokalit pro ověřující 
měření bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví 

 

D.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  
Z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody oznámení  v rozsahu přílohy č.4 
konstatuje, že se obecně jedná dva vlivy, a to vliv stavby na množství vod a jejich 
tlakové parametry a vliv stavby na jakost vod, obojí s vazbou na vodu vázané 
ekosystémy. Z hlediska časového se projevují rovněž dva vlivy, a to vlivy dočasné, 
spojené s výstavbou silnice a vlivy permanentní, spojené s budoucí existencí stavby 
a vlastním provozem.  

Posuzovaný materiál konstatuje, že při výstavbě úseků silnice, kde je trasa vedena 
po násypu, se přitížením povrchu znesnadní komunikační cesty pro proudění mělké 
podzemní vody. To může vést k lokálnímu vzdutí její hladiny. Naopak v úsecích, kde 
bude trasa hloubena v zářezu a pod úrovní hladiny podzemní vody, dojde k poklesu 
hladiny vlivem umělého snižování formou drenáží. Vliv umělého snížení hladiny 
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podzemní vody se pak projeví v blízkém nebo širším okolí, především v závislosti na 
hloubce zářezu, morfologii terénu a charakteru zasaženého hydrogeologického 
kolektoru v dané lokalitě. I při menších zářezech však tento zásah znamená vždy 
zmenšení ochranné krycí vrstvy nad vodonosnými horninami a jakostní ohrožení 
podzemní vody. Oznámení  konstatuje, že ve vztahu k povrchovým vodám 
představují násypy i zářezy prakticky vždy jistou překážku, spočívající buď ve 
vzdouvání povrchového odtoku (kompenzačními opatřeními jsou zpravidla 
propustky), nebo naopak v jeho drenáži (kompenzačními opatřeními jsou záchytné 
prvky), které vodu buď odvádějí do recipientu nebo naopak převádějí pod 
komunikaci. 

Vliv silnice na jakost vod lze předpokládat jak při její výstavbě, tak při jejím provozu. 
Riziková jsou především ta místa, kde hrozí nebezpečí odtoku případného znečištění 
do povrchových toků nebo do podzemních vod. Místa možného ovlivnění 
povrchových vod jsou tedy křížení trasy silnice s vodními toky a erozními údolími. 
Potenciálně zranitelná místa podzemních vod z hlediska jakosti jsou především tam, 
kde je horninové prostředí tvořeno dobře propustnými horninami, tam kde se hladina 
nachází těsně pod povrchem terénu nebo niveletou komunikace a z praktického 
hlediska i tam, kde se v blízkosti komunikace nacházejí jímací objekty podzemní   
nebo povrchové vody. Za potenciálně nebezpečné lze přitom označit látky, které 
mohou ohrozit jakost vod a zdravotní nezávadnost pitných vod. V případě provozu 
silnice jsou nebezpečné zejména ropné produkty – maziva a pohonné hmoty, sodné                    
a chloridové ionty uvolňující se při solení a potom celé předem neidentifikovatelné 
spektrum látek přepravovaných. 

Dále byla v rámci vypracovaného oznámení provedena identifikace vodních útvarů 
podzemních a povrchových vod, které budou nebo mohou být výstavbou a provozem 
předmětné komunikace negativně ovlivněny, případně ohroženy. 

Z hlediska vlivů na jakost vod  je v oznámení věnována pozornost výpočtům 
koncentrací chloridových iontů. Výpočty byly provedeny v souladu s Technickými 
podmínkami MDS ČR č. 83 z roku 1997 – Odvodnění pozemních komunikací. 
Výpočty jsou provedeny pro vodoteče, do nichž je navrženo odvodnění jednotlivých 
úseků silnice I/33 Jaroměř – obchvat (Labe, Tůně). Výpočty uvažují s nejméně 
příznivou situací, kdy srážkové vody s obsahem posypové soli z povrchu obchvatu 
jsou přímo odváděny do recipientu (bez regulace jejich odtoku, bez vlivu naředění 
drenážní vodou). Ze závěrů tohoto posouzení jsou patrné následující skutečnosti: 
ü ÚSEK km 0,000 – 1,856 obchvatu (místo odvodnění do Labe v km 0,640 – 0,685 

obchvatu) 

Z výsledků výpočtů je patrno, že uvedený úsek silnice I/33 Jaroměř – obchvat je 
možno odvodnit do Labe. S vysokou rezervou nedojde k překročení přípustného 
znečištění povrchových vod v ukazateli chloridy – 250 mg/l (nařízení vlády č. 
61/2003 Sb., v platném znění), a to ani v případě, kdy bude do Labe v tomto úseku 
odvodněna dálnice D11 a obsah chloridů bude při Q 355 vyšší ještě o 50,8 mg/l (viz 
„Dálnice D11, stavba 1107 Smiřice –Jaroměř“, oznámení podle přílohy č. 4 k zákonu 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 12/2002).     
 
ü ÚSEK km 1,856 – 6,330 obchvatu (místo odvodnění do Tůně v km obchvatu 2,500 

východně Čáslavek, v km 4,230 východně Dolan a km 5,823 jižně Svinišťan 
prostřednictvím melioračních kanálů) 
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Z výsledků výpočtů vyplývá, že při minimálním ročním průtoku v Tůni by došlo 
k překročení přípustného znečištění povrchových vod v ukazateli chloridy o 178 
mg/l.  Vzhledem k morfologické situaci v území není možno projektovaný obchvat 
odvodnit do jiné vodoteče. Z praktického hlediska je třeba zdůraznit, že odtok 
dešťových vod z komunikace nemá charakter průběžného vypouštění. Vypouštění je 
nárazové a krátkodobé, přímo úměrné dešťovým srážkám, které ovlivňují i průtoky 
v tocích. Každá dešťová srážka, která způsobí odtok z povrchu silnice ovlivní i odtok 
z povodí a tím zvýšení průtočného množství v tocích. Při průtoku Q355 ve vodoteči je 
odtok ze silnice  nulový. Reálnému stavu se více blíží výsledky výpočtů provedené 
pro dlouhodobý průměrný průtok. Pro celkovou bilanci povrchového odtoku v povodí 
Tůně je však dle oznámení významná ještě jedna okolnost, a tou je skutečnost, že 
odvodňovací meliorační kanály procházejí mokřadní oblastí, kde ještě před 
zaústěním do povrchové vodoteče dochází k částečnému přetékání povrchové vody 
do mělké kvartérní zvodně. Jejím kolektorem jsou velmi dobře průlinově propustné 
štěrkopísky a tímto kolektorem, v pruhu  cca 700 m širokém, protéká při průměrném 
koeficientu filtrace cca 5.10-4 m/s, mocnosti zvodně cca 5 m a hydraulickém 
gradientu 0,005 podzemní voda v množství cca 8 – 9 l/s, která se potom v soutokové 
oblasti Úpa – Labe odvodňuje do povrchového toku. Tím dojde přibližně 
k dvojnásobnému zvýšení množství vody, ve které se dojde k „rozpouštění“ chloridů 
a tím logicky klesne přibližně na polovinu jejich koncentrace. Z těchto důvodů 
oznámení nepovažuje za nutné realizovat opatření typu retenčních nádrží, či jiných 
zařízení přispívajících k sezónnímu zlepšení jakosti vody v povrchovém toku Tůně. 
ü ÚSEK km 1,856 – 6,330 obchvatu  
Zbývající úsek obchvatu v km 6,330 – 6,623 bude vzhledem ke svému podélnému 
profilu napojen na odvodnění již realizovaného obchvatu České Skalice. 

Splachy z navrhované silnice I/33 s obsahem posypových solí, ale také jiných látek 
typických pro silniční provoz (NEL aj.) se z hlediska hydrobiologie mohou 
významněji projevovat pouze tam, kde jejich koncentrace ve vztahu k průtoku ve 
vodotečích je detekovatelná. V daném případě se tedy jedná o úsek v  km 1,856 – 
6,330 obchvatu, tedy o povodí Tůně.  

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Z hlediska navržené koncepce odvádění splachových vod lze za jeden z negativních 
aspektů záměru označit úsek odvádějící splachové vody do Tůně. Uvedené 
problematice by měla být v jak v návazných stupních projektové dokumentace, tak i 
po uvedení záměru do provozu věnována zvýšená pozornost. Lze se tudíž ztotožnit 
s požadavkem příslušného vodoprávního orgánu a pro další projektovou přípravu 
formulovat následující doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy vypracovat variantní technické řešení pro zamezení 

zhoršení kvality vody v toku Tůně vlivem zaústění splachových vod z komunikace a možná 
řešení konzultovat s příslušným vodoprávním úřadem 

• po uvedení stavby do provozu provádět po dobu 1 roku  monitoring kvality v toku Tůně 
v ukazatelích : chloridy, nerozpuštěné látky, AOX, nepolární extrahovatelníé látky, a to 10 m 
pod zaústěním odvodnění předmětné komunikace do toku Tůně s četností od 1. prosince 
do 15 března 1 x za 2 týdny, jinak 1 x za 6 týdnů; výsledky monitoringu budou předloženy 
příslušnému vodoprávnímu úřadu do 18 měsíců od uvedení stavby do provozu; v případě 
podání průkazu o negativním ovlivnění kvality vody v toku Tůně bude nezbytné zahájit 
realizaci variantních řešení pro zamezení zhoršení kvality vody  
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Další riziko pro kvalitu podzemní vody představují případné úkapy nebo úniky 
ropných látek (nafta, benzín, hydraulické oleje apod.) používaných při provozu 
stavební mechanizace. K podobným únikům dochází v naprosté většině případů 
vlivem pracovní nekázně, nebo nedostatečným proškolením pracovníků. Obecně je 
třeba věnovat nakládání s nebezpečnými látkami značnou pozornost na celém 
úseku, protože se zde mohou na různých místech vyskytovat ojedinělé zdroje 
podzemní vody (např.domovní studny). Doporučení eliminující riziko kontaminace 
podzemních vod jsou v zásadě shodná s doporučeními týkajícími se ochrany 
povrchových vod. 

Dle názoru zpracovatele posudku lze z hlediska ohrožení jakosti povrchových vod 
věnovat pozornost následujícím aspektům: 
- Stavba mostu v kontaktu s vodním tokem 
- Ochrana vod ve vztahu k problematice odpadů v etapě  výstavby 
- Produkce odpadních vod v etapě výstavby 

Stavba mostu v kontaktu s vodním tokem 

Z oznámení vyplývá, že v hodnoceném úseku stavba znamená přechod přes vodní 
tok. Veškeré stavební práce spojené se stavbou mostu vyžadují vytvoření 
nezbytných minimálních ploch zařízení stavenišť. Z hlediska ochrany vodních toků 
bude nezbytné zajistit nutné manipulační plochy pro stavbu mostních těles 
způsobem, minimalizujícím riziko ohrožení vod. Předkládaným oznámením jsou 
prezentována následující doporučení: 
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám  podle zákona  o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni 
pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů 
zpracovaných v havarijním plánu 

• na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé 
vodám včetně zásob PHM  pro stavební mechanismy 

• veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v 
zátopovém území odváženy 

• na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou  stavební mechanismy 
odstaveny v minimálním počtu; pod  stojícími stavebními mechanismy budou instalovány  
záchytné plechové nádoby 

• na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou stavební mechanismy vybaveny 
dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných  
látek 

Potenciální riziko kontaminace vod může souviset se špatným stavem stavebních 
strojů a vozidel, které se budou podílet na vlastní výstavbě, případně nedodržováním 
základních povinností, stanovených pro provoz nákladních vozidel. Pro eliminaci 
tohoto rizika  je navrženo následující  opatření: 
• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty 

vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na mytí 
vozidel 

Produkce odpadních vod v etapě výstavby  

Jak je zřejmé z předcházejících částí předkládaného oznámení, v etapě výstavby 
jsou očekávány potenciálně kontaminované srážkové vody z prostoru stavebních 
dvorů a z hlediska produkce splaškových odpadních vod v areálech stavebních 
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firem. Z hlediska likvidace těchto odpadních vod je navrženo respektování 
následujících opatření:  
• v dalších stupních projektové dokumentace doložit způsob likvidace splaškových 

odpadních vod pro etapu výstavby; tyto odpadní  vody mohou být např. akumulovány v 
odpovídajících jímkách a dále odváženy na městskou čistírnu odpadních  vod, případně 
budou na dočasných zařízeních stavenišť  použita chemická WC   

• tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit u zařízení 
stavenišť zemní jímky pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených lapolem; pokud 
budou zachycené vody kontaminovány, likvidovat je na odpovídajících ČOV  

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

 

Při provozu 

Realizace záměru ve svých důsledcích může znamenat ovlivnění režimu podzemních 
vod, ovlivnění odtokových poměrů v důsledku vzniku nových zpevněných ploch a 
ovlivnění jakosti povrchových vod v souvislosti zejména se zimní údržbou 
komunikací. Pro další projektovou přípravu jsou proto v souladu se závěry oznámení 
formulována do návrhu stanoviska následující doporučení: 
• součástí další projektové přípravy bude hydrogeologický  průzkum v souvislosti 

s možností změn tlakových poměrů v místech zahloubení trasy obchvatu včetně 
celoplošného monitoringu stavů hladin a jakosti podzemní vody a to včetně vyhodnocení 
rizik jejich ohrožení 

• detailní hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum bude proveden v úsecích km 
0,57 – 1,10 a v km 5,67 – 6,05 s cílem stanovení podmínek pro výstavbu mostní konstrukce 
a pro km 1,1 – 1,8 za účelem stanovení snížení hladiny podzemní vody a zhoršení kvality a 
případných nápravných opatření ve vztahu k objektům pro jímání vody 

• v případě doloženého poškození funkčnosti studní (snížení hladiny nebo ovlivnění kvality 
vody) zajistit jejich náhradu; tato náhrada spočívá buď v prohloubení či nahrazení 
původního objektu, nebo zajištěním dodávky vody z jiného zdroje; v zájmovém území se 
možnost ohrožení domovních studní, jakožto zdrojů pitné a užitkové vody, týká 
zahrádkářské kolonie „Končiny“ a jižní části obce Svinišťany 

• součástí další projektové přípravy bude podrobný geotechnický průzkum a technické 
parametry silnice, včetně její nivelety, je nutno získaným výsledkům přizpůsobit 

• pro úseky v km 0,57 - 1,8 a 5,67 – 6,05 provést sondážní průzkum s cílem ověření odporově-
kapacitních parametrů horninového prostředí v hloubkové etáži střetů zájmů, tlakových 
poměrů podzemní vody a její jakosti, a to vždy ve vazbě na konkrétní vodní útvar, případně 
vodní zdroj; získané výsledky využít pro návrh záchytných prvků komunikace, pro návrh 
případných purifikačních zařízení a pro návrh kompenzací tam, kde bude prokázána 
nemožnost koexistence nové stavby s jímacími objekty podzemní vody 

• součástí další projektové přípravy bude hydrologický průzkum posuzující kvantitativní a 
kvalitativní ovlivnění toků v místech odvádění srážkových vod do vodoteče 

• v rámci další projektové přípravy realizovat obvodové příkopy, vyspádované k místním 
povrchovým tokům, obvodové příkopy vybudovat po celé trase komunikace; před 
zaústěním do toků vybudovat usazovací a odlučovací stupně (odlučovače pevných a 
ropných látek) 

• v rámci další projektové přípravy ve zranitelných úsecích obchvatu specifikovaných na 
základě podrobného hydrogeologického průzkumu,  vybudovat záchytné příkopy 
s nepropustným provedením dna; na základě dosud provedených průzkumů již uvažovat 
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s nepropustnými obvodovými příkopy v úseku km 0,5 – 1,8 a v úsecích zakládání mostních 
konstrukcí km 0,57 – 1,10 a v km 5,67 – 6,05 

• v rámci další projektové přípravy řešit v úseku km 1,8 – 4,15 odvodnění nad trasou silnice 
proti svahu 

• v rámci další projektové přípravy řešit pro úsek v km 2,5 až 4,23 odvodňovací kanál 
odvádějící splachové vody z komunikace do melioračního příkopu a následně do toku 
Tůně 

• v místech zaústění splachových vod do recipientů budu osazeny odlučovače pevných a 
ropných látek 

 
D.5. Vlivy na půdu  
Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 konstatuje, že umístěním stavby dojde v území 
k trvalému záboru zemědělsky využívaných ploch, rozdělení pozemků a částečně i 
ke změně  přístupu na tyto pozemky.  

Z posuzovaného materiálu je patrné, že trasa obou variant vede mimo zastavěná 
území a vyžaduje tudíž trvalé zábory zemědělsky využívaných ploch. Plochy záboru 
tak budou trvale nevyužitelné k zemědělským účelům. Oznámení konstatuje, 
přehledným způsobem je kvalita půd prezentována v grafické podobě v části „B.4 
Chráněná území přírody, územní systém ekologické stability, zemědělská půda“, kde 
je půda celého posuzovaného území zařazena do jednotlivých bonitačně-půdních 
ekologických jednotek (BPEJ). Jsou zde zakresleny i sady a meliorované plochy.  

Celkově je konstatováno, že realizace stavby bude mít vliv na uspořádání pozemků 
v území a změní přístupnost některých z nich. Zmenší výměru zemědělských ploch 
v území o cca 29,52 ha (varianta A) nebo 30,72 ha (varianta B). Z hlediska trvalého 
záboru PUPFL je pro obě varianty bilancován shodný zábor 0,11 ha. 

Posuzovaný materiál dále konstatuje, že dočasné zábory budou vznikat pro přeložky 
inženýrských sítí, umístění deponií sejmuté zemědělské půdy, z důvodů ploch pro 
zařízení staveniště a pro trasy záměru umožňující zajištění stavebních prací. 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Z hlediska celkových trvalých záborů ZPF je patrné, že je mírně výhodnější varianta 
A. Z hlediska záborů PUPFL si jsou dle doložených podkladů obě varianty 
rovnocenné. Z oznámení nejsou patrné dočasné nároky na ZPF respektive PUPFL, 
není uvedeno, zda-li se stavba v řešených variantách A respektive B realizuje 
v ochranném pásu lesa.  

Z hlediska trvalých záborů ZPF se oznámení z hlediska velikosti a významnosti vlivů 
nezabývá porovnáním nároků na zábor ZPF ve vztahu k třídám ochrany ZPF dle 
BPEJ. 

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo 
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn 
v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje: 
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k 

zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše 
určené schválenou dokumentací. 
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2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v 
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 
zákona vydá zejména: 

a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových), 

b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí, 

c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy 
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to 
do velikosti maximálně 1 200 m2, 

d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s 
pořízením dokumentace, 

e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona. 

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského 
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy 
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje: 
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 

regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze 
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických 
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu 
jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také 
jen podmíněně zastavitelné. 

3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít 
pro eventuální výstavbu. 

4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.  

5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen 
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd 
mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce 
ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd 
lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm 
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů 
ochrany životního prostředí. 

Z podkladů uvedených v dokumentaci je patrné, že s výjimkou záborů v I.třídě 
ochrany jsou zábory v ostatních třídách ochrany shodné: II. třída – 72.700 m2, III. 
třída – 35.020 m2, IV. třída – 29.370 m2, V. třída – 11.500 m2. Ve variantě A je v I. 
třídě ochrany zábor 146 600 m2, ve variantě B potom 158 650 m2. Z uvedeného 
rozboru je tudíž patrné že rozdíly v obou variantách z hlediska záboru ZPF se 
odehrávají v I. třídě ochrany a lze proto potvrdit závěry oznámení z hlediska záboru 
ZPF v tom smyslu, že varianta A je z hlediska záborů přijatelnější. Je však patrné, že 
v obou navrhovaných variantách jsou rozhodující zábory realizovány ve 
nejcennějších třídách ochrany ZPF. Protože se však jedná o stavbu liniového 
charakteru zásadního významu, lze předpokládat, že záměr byl projednán v rámci 
změn územního plánu a charakter ZPF z hlediska tříd ochrany byl zohledněn při 
schvalování územního plánu. 

V rámci další projektové přípravy jsou formulována následující doporučení: 
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• v rámci přípravných prací bude projednáno s příslušným vodoprávním úřadem a 
Zemědělskou vodohospodářskou správou případné řešení  melioračního systému 
v místech křížení s konečnou variantou řešení obchvatu 

• v rámci projektu pro územní řízení připravit podrobný záborový elaborát pro odnětí 
zemědělské půdy podle bonit a kultur na základě konečného dispozičního řešení vybrané 
varianty obchvatu   

• v rámci další projektové přípravy dokladovat rozsah dočasného záboru ZPF 

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

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Touto problematikou se oznámení nezabývá. Realizace záměru není spojena se 
změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a erozi půdy. 

Vlivy na chráněné části přírody 

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné 
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění. S ohledem na polohu zvláště chráněných území přírody vzhledem k poloze a 
rozsahu vlastního zájmového území řešených variant  tato interakce nenastane. 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Z hlediska nebezpečných odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno 
jejich shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a 
zabezpečených po dobu nezbytně nutnou. 
Výstavba 
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude 
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i 
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří 
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně 
vyhovujícího způsobu odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá 
zhotovitel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení 
prací. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších 
stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky: 
• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 

shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze 
všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány 
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany 
vod a odpadovém hospodářství 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 
odstranění bude vedena odpovídající evidence 

• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění  
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D.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Oznámení konstatuje, že k  největším zásahům do horninového prostředí dochází 
v úsecích zářezů silnice do terénu a v úsecích zakládání mostních konstrukcí. Tyto 
zásahy mají pochopitelně vliv na stabilitu okolních svahů. Z tohoto pohledu se jeví 
být nejvíce problémový úsek hlubokého zářezu silnice do terénu v km 1,1 – 1,8, 
méně pak zářez v km 5,3 – 5,72 . Nemalé zásahy do terénu a přirozené stavby 
horninového prostředí jsou v úsecích zakládání mostních konstrukcí v km 0,57 – 
1,10 a 5,67 – 6,05.  V těchto úsecích bude nezbytné provést podrobný geotechnický 
a hydrogeologický průzkum a technické parametry silnice, včetně její nivelety, je 
nutno získaným výsledkům přizpůsobit. Ochranná opatření jsou však na uvedených 
úsecích realizovatelná, jejich rozsah by měl upřesnit hydrogeologický průzkum.   

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

S uvedeným konstatováním oznámení lze vyslovit souhlas s tím, že doporučení 
vyplývající z této kapitoly již byla formulována v předcházející části předkládaného 
posudku. 

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

Oznámení konstatuje, že žádný ze zjištěných druhů obratlovců nebude zamýšlenou 
výstavbou a především provozem (i samotnou existencí) silniční komunikace I/33 
v posuzovaném úseku Jaroměř – Velký Třebešov ohrožen na svém bytí. Oznámení 
konstatuje, že trasa je v terénu navržena tak, že  životní prostředí živočichů naruší 
co nejméně. Mimo intenzivně obhospodařované polní kultury (ve kterých podle 
terénního šetření k žádným významným narušením životního prostoru bezobratlých i 
obratlovců nedojde) je ze zoologického pohledu cennější pouze dílčí lokalita 2 (viz 
příloha „C.5 Biologické posouzení“), tj. niva Labe a meandry Běluňky před jejím 
soutokem s Labem (lokální biocentrum 10) – zde bylo zaznamenáno 11 zvláště 
chráněných druhů živočichů. V tomto prostoru, kde navíc dojde ke křížení údolní nivy 
Labe s plánovanou komunikací, je projektováno přemostění celého údolí (a to ve 
variantě A i B). Z projektové dokumentace je zřejmé, že přemostění bude mít 
dostatečné vnitřní rozměry (dle HLAVÁČ et ANDĚL 2001) pro migraci středně 
velkých i velkých druhů savců a v podstatě ponechá nivu v intaktním stavu. 

Za zásadní je ovšem třeba považovat fakt, že komunikace má pro zvířata bariérový 
efekt - rozdělí krajinu a životní areál mnoha druhů zejména terestrických živočichů 
na dvě části. V tomto případě jde především o následující druhy: ropucha obecná 
(Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), ještěrka obecná (Lacerta agilis), 
ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka obojková 
(Natrix natrix), srnec obecný (Capreolus capreolus) a zajíc polní (Lepus europaeus). 
Plánovaná silnice přetne tradiční krátké migrační trasy těchto živočichů, je proto 
nezbytné vybudovat v místech přirozené migrace propustky a průchody napříč 
tělesem komunikace (RBK 1262 a LBK 51). Střety migrujících zvířat s projíždějícími 
vozidly půjde rovněž minimalizovat realizací zábran. 

Oznámení uvádí, že z obou aktivních variant (A a B) je z pohledu zoologického 
šetrnější varianta A, a to z následujících důvodů: 
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§ Přemostění údolní nivy Labe a Běluňky je ve variantě A navrženo jako estakáda. Mimo 
mostních pilířů tedy dno údolí zůstane stavebně nezasažené a zásahy do lužního 
biotopu v lokálním biocentru 10 i do hydrologického režimu stanoviště budou minimální 

 
§ Přemostění stejného úseku je ve variantě B řešeno 3 mosty, což představuje výrazné 

terénní úpravy. V důsledcích by pak tato varianta znamenala větší zásah do 
společenstva živočichů údolní nivy Labe než v případě varianty A. To je důležité zejména 
proto, že právě toto území je z pohledu faunistického v celém posuzovaném úseku 
výrazně nejcennější. 

§ Obě varianty se dále liší způsobem řešení křižovatek se stávajícími komunikacemi, což 
ovšem z pohledu možných vlivů na faunu není v tomto případě podstatné. 

Součástí biologické přílohy je dále botanický průzkum, z jehož závěrů vyplývá, že 
z pohledu flory a vegetace nebyly shledány zásadní negativní důvody, proč by 
výstavba podle navrženého projektu a za dodržení navrhovaných opatření ve 
variantě A neměla být realizována. 

Mimo polní kultury (ve kterých podle terénního šetření k žádnému zásadnímu 
narušení floristického složení nedojde) jsou z botanického pohledu problematické 
lokality č. 2 – 6 (viz příloha „B.5 Biologické posouzení“, tj. niva Labe a přilehlé svahy, 
kde dle projektu dojde k přemostění údolí (varianty A a B se liší formou provedení 
stavby). Lze předpokládat, že stavební práce a mostní konstrukce ovlivní lesní 
porosty břehové vegetace podél Labe – tyto budou pravděpodobně vykáceny, což 
může ovlivnit bylinné patro – dojde k jeho další ruderalizaci a pravděpodobně 
k rozšíření a dominanci neofytů. Obdobně tak zásah do břehové nelesní vegetace a 
změna vodních poměrů stanoviště může vést k ústupu pobřežní vegetace rákosin a 
způsobit šíření invazních druhů rostlin. Je třeba vyřešit přemostění svahu na 
západním okraji údolí nad Labem tak, aby nedošlo k ovlivnění stromového patra a 
dále pokud možno zabránit ovlivnění vodních poměrů Jaroměřského rybníka 

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 

Součástí oznámení je příloha C.5. Biologické posouzení, kde zoologická část je 
zpracována dr. Lemberkem s tím, že z pohledu fauny nebyly shledány důvody, proč 
by výstavba podle navrženého projektu a za dodržení navrhovaných opatření neměla 
být realizována.  

Z hlediska vlivů na faunu je konstatováno, že vedení trasy obchvatu ve variantě A je 
z hlediska dopadů na faunu příznivější.  

Lze předpokládat, že místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu 
živočichů, která by znamenala místa výskytu reprezentativních nebo unikátních 
populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce těchto populací, nebudou 
dotčena. Z dalších vlivů na faunu je možno dokladovat především  následující  
oblasti vlivů: 

ü Přímé vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém 
území, dále pak na ohrožení hnízdních možností drobných pěvců zásahy do 
porostů dřevin. Lokálně tak dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, což je 
nutno pokládat za nepříznivý a významný vliv.  

ü Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, 
vázaného na stanoviště s vyšší primární produkcí. Speciální opatření směrem 
k dotčení živočišných druhů nejsou nutná, pokud těžiště zemních prací bude 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
Silnice I/33 Jaroměř - obchvat 

 39  

realizováno mimo vegetační období a v rámci konečných úprav obchvatu a 
nejbližšího okolí budou provedeny příslušné rekultivace včetně výsadby dřevin. 

ü Vlivy na faunu se projeví i v důsledku  stavebního ruchu z důvodu narušení 
dosavadní akustické hladiny v prostorech, ve kterých zatím komunikace 
neprochází. Může dojít k nárazovému úbytku hnízdících ptáků v okolí výstavby. 
Vlivy lze však pokládat za dočasné a tudíž s postupem času bude jejich 
nepříznivost a významnost klesat ve vztahu k adaptaci na přítomnost 
vybudovaného obchvatu 

ü S ohledem na polohu nové komunikace na estakádě ve variantě A lze téměř 
vyloučit vlivy zvýšené rychlosti provozu ve vztahu ke kolizím  se  živočichy, lze 
spíše očekávat výrazné snížení až úplný úbytek těchto případů oproti současné 
situaci.  Míru velikosti a významnosti tohoto vlivu nelze objektivně stanovit, 
v obecné rovině tak stoupá význam funkčnosti biokoridorů jako prostorů pro 
bezpečné překonání trati, která vykazuje jistý dělící efekt vůči migračním trasám 
živočichů 

Přímá opatření k záchraně dotčených částí populací prakticky nejsou možná. 
Zmírnění uvedených vlivů je možno  ošetřit následujícími doporučeními: 
• do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve 

ke konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací 
volně žijících živočichů 

• stavební práce při výstavbě mostů v rámci POV organizovat takovým způsobem, aby 
probíhaly v co největší míře mimo období rozmnožování a migrace ptáků a obojživelníků, 
tedy v období srpen až únor 

• po celé období výstavby musí být v lokalitách staveb mostů zajištěna průchodnost pro 
zvěř; rovněž musí být zajištěny výkopy proti pádu drobných živočichů (jejich ohrazením 
alespoň 50 cm vysokým) 

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 
v období vegetačního klidu 

• skládky deponií, stavebního materiálu a technického zabezpečení situovat minimálně 50 m 
od zjištěného výskytu zvláště chráněných živočichů; podkladem pro splnění tohoto 
požadavku bude zoologická část biologického posouzení záměru 

Ve vztahu k další projektové přípravě je nezbytné s ohledem na závěry biologického 
posouzení respektovat následující doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy zajistit dostatečnou migrační propustnost řešeného 

úseku komunikace v preferované variantě A, a to doplněním trasy suchými propustky v km 
2,75, km 3,05, km 3,60, km 4,24 a km 5,10, s tím, že propustky budou vybaveny naváděcími 
pásy zeleně, budou mít rozevřené ústí a vyústění vně případného oplocení lemujícího 
komunikaci; minimální vnitřní rozměry propustků budou 1 x 1m (případně o průměru 1 m) 

• v rámci výstavby estakády nad údolní nivou Labe řešit stavbu takovým způsobem, aby byla 
ponechána říční niva (RBK 1262 a LBC 10) v co možná nezasaženém a přírodě blízkém 
stavu; podmostí řešit bez vydláždění,mostní konstrukce a sloupy by neměly zasahovat do 
břehových porostů nebude odstraňována keřová a stromová vegetace, břehy Labe 
zpevňovat jen v nezbytně nutném rozsahu 

• minimalizovat stavební zásahy do nivy Labe a Běluňky, navrátit stanovištní poměry nivy po 
dokončení stavby do původního stavu 

• v rámci výstavby estakády nad údolní nivou Labe soustředit příjezdové komunikace, sklady 
materiálu a techniky minimálně do vzdálenosti 50 m od hranic RBK a LBC 
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• v rámci další projektové přípravy mostu nad vodotečí a údolím u Svinišťan v km 5,78 až 
5,88 tento řešit:   
Ø s minimálními vnitřními rozměry (světlost) 15x3/30 (šířka x výška/délka) 
Ø se zachováním podmostí v přirozeném stavu bez vydláždění 
Ø s realizací naváděcích pásů zeleně z jižní strany, přivádějící zvěř k průchodům 
Ø do podmostí až do vzdálenosti 10 m od okraje vozovky umístit kameny (průměr 20-30 cm v množství cca 1/m2 a 

keře (hloh, růže šípková, habr) z důvodů stínění migrujících obojživelníků   

• v rámci další projektové přípravy realizovat z důvodů zamezení střetu živočichů s vozidly 
zábrany ve formě plotu o výšce do 1,5 m s průměrem ok do 8 cm v km 1,20 až 1,70, kde 
komunikace prochází pod úrovní současného terénu 

• v rámci další projektové přípravy z důvodů zamezení střetů s ptáky protihlukové clony  
řešit s použitím neprůhledného nebo pouze průsvitného materiálu 

• součástí další projektové přípravy bude projekt sadových úprav pro celou trasu obchvatu, 
který bude uvažovat s výsadbou původních druhů dřevin (hloh jednoblizný, habr obecný, 
růže šípková, slivoň trnka, javor babyka, dub letní, svída krvavá apod.) a to kromě 
přiváděcích pásů zeleně k propustkům a mostům také na úpatí i svazích násypů, a to 
zejména na severně orientované straně; násypy orientované jižně osázet dřevinami jev 
v omezené míře z důvodů ponechání těchto ploch přirozené sukceci  pro vznik 
sekundárních ale přírodě blízkých teplomilných společenstev 

 
Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě 
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. 
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých 
plevelů (jak v podstatě samotný stav současného areálu názorně dokládá), které 
mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. 
Je proto doporučeno uplatnit následující podmínku: 
• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 

prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů  

Oznámení konstatuje, že lesní ekosystém bude přímo dotčen pouze lokálně cca v km 
6,250 – 6,300. Ostatní lesní porosty v hodnoceném území nebudou dotčeny. Z textu 
oznámení není patrné, zda-li je stavba realizována i v ochranném pásmu lesa. V této 
souvislosti jsou v návrhu stanoviska formulována následující doporučení: 

• v rámci další projektové přípravy specifikovat stavbu ve vztahu k ochrannému pásmu lesa 

• v dalších stupních projektové dokumentace předložit kompenzační opatření za trvalý zábor 
pozemků určených pro plnění funkce lesa 

V trase posuzovaného obchvatu či v kontaktu s touto trasou jsou situovány prvky 
ÚSES: LBC „Na soutoku“, navržené LBC „Dolce“, navržený LBK „Sebuč“, navržený 
LBK „Běluňka“ a navržený RBK „Labe nad Úpou“. 

Z hlediska celkové koncepce oznámení v rozsahu přílohy č.4 je nezbytné upozornit, 
že se materiál podrobněji nezabývá popisem těchto prvků ÚSES, i když v příslušných 
pasážích oznámení je včetně některých doporučení na prvky ÚSES v zájmovém 
území reagováno. Je proto vhodné, aby tato problematika byla v další projektové 
přípravě uceleně řešena. V doporučeních je proto formulováno následující opatření: 

• v dalším stupni projektové dokumentace detailněji prověřit, doložit a vyhodnotit parametry 
křížení navrhovaného obchvatu se skladebnými prvky ÚSES  

Z oznámení není patrný podrobnější rozbor problematiky týkající se zásahů do prvků 
dřevin rostoucích mimo les. V této souvislosti je proto pro další projektovou přípravu 
doporučeno respektování následujících opatření: 
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• rozhodující kácení prvků dřevin rostoucích mimo les realizovat mimo hlavní vegetační 
období 

• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit všechny stromy a důsledně prověřit 
možnost ochrany každého stromu ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – 
ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany 
kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) 

• v  daném kontextu minimalizovat manipulační prostory a manipulační pásy pro výstavbu, 
schopnost účinné ochrany prvků dřevin  promítnout jako jedno z určujících kriterií 
zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Z oznámení je patrné, že záměr je v územní kolizi s některými významnými 
krajinnými prvky „ze zákona“ (§3 písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů), konkrétně: 

⇒ lesní porosty 
⇒ vodní toky 
⇒ údolní nivy 

Zásahy do VKP budou řešeny v samostatných správních řízeních dle příslušného 
složkového zákona bez ohledu na režim posuzování vlivů na životní prostředí. 

Obdobně ze zoologického průzkumu vyplývá inventarizace silně ohrožených druhů a 
ohrožených druhů živočichů. Pro investora záměru vyplývá povinnost, ještě před 
započetím terénních prací, požádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů. Pro zásah do biotopů zvláště chráněných druhů a realizaci 
transferů či jiných kompenzačních opatření bude třeba obdržet příslušnou výjimku ze 
zákona, tak, jak vyplývá z příslušného složkového zákona. 

Dále je nezbytné uvést, že v oznámení absentuje informace týkající problematiky  
evropsky významných lokalit národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve 
smyslu vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, respektive  ptačích oblastí ve smyslu ust. § 45e téhož 
zákona. Pro další projektovou přípravu tak bude nezbytné doložit stanovisko 
příslušného úřadu k environmentálně citlivým oblastem z hlediska možných vlivů na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

 
D.8. Vlivy na krajinu 

Oznámení konstatuje, že v souladu se závěry přílohy C.8 předkládaného oznámení 
lze konstatovat, že cennější je místo krajinného rázu – údolní niva řeky Labe než 
místo krajinného rázu – polní krajina. 

Je uvedeno, že z  hlediska vyhodnocení vlivů variant záměru na jednotlivé prvky 
(jevy) krajinného rázu je patrno, že nejpříznivější nulová varianta.  

V případě realizace záměru je v místě krajinného rázu – údolní niva řeky Labe 
mnohem příznivější z hlediska vlivů na krajinný ráz varianta A (estakáda) než 
varianta B (dva mosty a 187m dlouhý a 9 m vysoký násyp). Variantu B je v tomto 
území nutno zamítnout.  

V místě krajinného rázu – polní krajina jsou akceptovatelné obě varianty, protože 
jejich směrové a výškové řešení je v celém úseku stejné. Rozdílné řešení křižovatek 
se stávajícími silnicemi I/33 a III/3075 v prostoru Dolan je z hlediska vlivů na krajinný 
ráz obdobné a nemá na výsledky hodnocení žádný vliv. 
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Oznámení dále uvádí, že v  dalších stupních přípravy záměru je nutno, pro snížení 
negativních vlivů stavby na krajinný ráz, realizovat vhodné vegetační úpravy stavby 
tak, aby v krajině působila co nejméně rušivým dojmem.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Z hlediska vlivů na krajinný ráz se lze ztotožnit se závěrem, že nejméně 
problematická je varianta nulová. Taktéž lze vyslovit souhlas s názorem, že v případě 
realizace záměru nelze z hlediska vlivů na krajinný ráz přijmout řešení navrhované ve 
variantě B. Doporučení pro snížení negativních vlivů stavby v preferované variantě A 
nejsou v oznámení podrobněji rozpracovány. 
O tom, zda-li v rámci další projektové přípravy bude vypracována studie vlivů na 
krajinný ráz dle §12 zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění rozhodne 
v rámci další projektové přípravy příslušný orgán ochrany přírody. Minimálně je však 
třeba pro další projektovou přípravu doporučit respektování následujících podmínek: 
• pro eliminaci negativního vlivu estakády na krajinný ráz tuto stavbu navrhnout co 

nejsubtilnější se štíhlými pilíři a na nové nezpevněné plochy vzniklé realizací stavby 
zejména pro úsek navrhované estakády zpracovat detailní projekt vegetačních úprav tak, 
aby těleso silnice bylo začleněno co nejvíce do krajiny; vypracovat pohledovou studii 
navrhované estakády a v další přípravě stavby ji předložit příslušnému orgánu ochrany 
přírody  

• pro minimalizaci negativního vlivu záměru na krajinný ráz  detailněji rozpracovat a 
posoudit jak výšky náspů, tak i hloubky zářezů v rámci navrhovaného obchvatu ve variantě 
A 

   

D.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Oznámení konstatuje, že během přípravy posuzované stavby silnice I/33 dojde ze 
strany investora k výkupům pozemků trvalého záboru a pronájmům pozemků pro 
dočasné zábory. Realizací stavby nedojde k demolicím budov či k záboru zahrad a 
pozemků využívaných k rekreaci. Oznámení v rozsahu přílohy č.4 konstatuje, že 
archeologické rešerše potvrdily opakovanou antropogenní aktivitu nejrůznějšího 
stáří a typu v celém prostoru zamýšlené stavby (viz příloha této dokumentace „C.6 
Archeologické nálezy“). Z posuzovaného materiálu dále vyplývá, že navrhovaná 
trasa neprotíná žádnou zapsanou ani známou nemovitou archeologickou památku, 
kvůli níž by bylo nutno požadovat její změnu. V projektu bude pouze nutno zohlednit 
nutnost předstihového archeologického výzkumu. Stavba se nedotkne negativně 
žádné kulturní památky či památkově chráněného území.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 
Sb. o státní památkové péči a zákona č 242/92 Sb., a to bez ohledu na režim 
procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr neznamená ovlivnění zájmů 
památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo  
v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. 
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D.II.  Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 
 
Charakteristika vlivu záměru z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Komplexní charakteristika vlivů stavby Silnice I/33 Jaroměř - obchvat ve fázi 
přípravy, výstavby a provozování je podrobně rozvedena v předcházející části D 
„Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 
hodnocení jejich velikosti a významnosti“. 

Vlivy na obyvatelstvo 

Hodnocení zdravotních rizik bylo proveden standardním způsobem pro hodnocení 
vlivu dopravních staveb se zaměřením na zdravotní rizika  hluku a hlavních složek 
imisí v ovzduší. Z výsledků vyplývá, že hluk z dopravy je pro obyvatele obytné 
zástavby v okolí hodnocených komunikací významnějším zdrojem zdravotních rizik 
nežli znečištění ovzduší. Hluk z dopravy je pro exponované obyvatele příčinou 
obtěžování, zhoršené verbální komunikace a nepříznivého ovlivnění kvality spánku 
s možnými zdravotnímu důsledky v podobě zvýšené nemocnosti. Celkový počet 
takto postižených obyvatel hlukem z hodnocené dopravy v nulové variantě je 
odhadován na 4485 obtěžovaných hlukem (32% exponovaných), 1570 obyvatel se 
subjektivně narušeným spánkem (11,2%) a asi 300 obyvatel se zvýšenou 
nemocností vlivem hluku (2,1%).  

Realizace záměru přeložky silnice I/33 by podle podkladů hlukové studie měla vést 
ke snížení počtu obyvatel obtěžovaných hlukem o 448 lidí (asi o 10 %), počtu 
obyvatel s narušeným spánkem o 96 (asi o 6 %) a počtu obyvatel s zvýšenou 
nemocností o 62 lidí (asi o 20%). Podlimitní zvýšení hlukové zátěže z dopravy u 
okrajové zástavby sídel, ke kterým se nová trasa silnice přibližuje, není ze 
sumárního pohledu zdravotního rizika významné, nicméně do určité míry zhoršuje 
pohodu bydlení a zejména u osob se zvýšenou citlivostí vůči hluku  může určité 
riziko nepříznivých zdravotních účinků hluku představovat.      

Podle výsledků rozptylové studie představuje imisní příspěvek z hodnocené dopravy 
pouze podružný příspěvek k imisnímu pozadí. I když je odhadovaná úroveň imisního 
pozadí ve vztahu k imisním limitům relativně příznivá, lze na základě současných 
znalostí předpokládat určitý vliv znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel zájmové 
oblasti, zejména v Jaroměři. Realizace záměru zde sice povede ke zlepšení imisní 
situace a malému snížení rizika, avšak z hlediska imisního pozadí, které je pro 
kvalitu ovzduší v dané oblasti rozhodující, by dle rozptylové studie neměla mít  
podstatný vliv. Tento závěr však nemusí platit v případě zdravotního rizika jemné 
frakce suspendovaných částic. U této složky imisí lze předpokládat, že vliv dopravy 
na obyvatele nejbližší zástavby v bezprostředním okolí komunikace může být 
významný a realizací záměru se sníží.   
 
Vlivy na ovzduší 

V návrhovém roce 2030 nelze předpokládat překročení platných imisních limitů pro 
oxid dusičitý, benzen, benzo(a)pyren a suspendované částice frakce PM10 v žádné 
z posuzovaných variant, a to s dostatečnou rezervou. Realizace varianty A nebo B 
(které jsou z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší prakticky stejné) je pro čistotu ovzduší 
v obcích ležících na trase současné silnice I/33 (Jaroměř, Čáslavky, Dolany a 
Svinišťany) příznivější než nulová varianta (stávající stav). Ovzduší v obcích či jejich 
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částech, které budou v sousedství varianty A či B (Hořenice, Heřmanice nad Labem, 
Polcovský Dvůr, Sebuč) se významnější měrou nezhorší. Vlivy na ovzduší nebudou 
mít, vzhledem k umístění a charakteru navrhované nové silnice I/33 přeshraniční 
působnost. 
 
Vlivy na hlukovou situaci 

V případě zachování nulové varianty (stávající silnice I/33 bude nadále silnicí I. třídy 
mezi Jaroměří a Českou Skalicí, varianty A a B se nebudou realizovat) lze očekávat 
ve výhledovém roce 2030 v chráněných venkovních prostorech staveb podél 
současné silnice I/33 v obcích Jaroměř (v ulicích Palackého a Náchodská), 
Čáslavky, Dolany a Svinišťany zvýšení ekvivalentní hladiny hluku v denní době 
oproti současnému stavu až o 5 dB (základní škola Dolany). Hladiny hluku se zde 
budou pohybovat cca 6 – 10 dB nad hranicí nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru, která je dána pro „starou zátěž“ 
v denní době hodnotou 70 dB a v noční době hodnotou 60 dB. Realizací varianty A 
či B (nového vedení silnice I/33 mimo zástavbu obcí) lze očekávat v denní době 
pokles ekvivalentní hladiny hluku v chráněných venkovních prostorech a chráněných 
venkovních prostorech staveb podél stávající silnice I/33 o cca 9 dB, v noční době o 
cca 11 dB. Veškerá zástavba v těchto obcích se tak dostane pod platné limity pro 
„starou zátěž“. Chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb, 
které se výstavbou varianty A nebo B (obě varianty jsou z hlediska hlukové zátěže 
z dopravy prakticky stejné) dostanou do její blízkosti (Hořenice, Heřmanice n. 
Labem, Polcovský Dvůr, Sebuč, jižní cíp Svinišťan) budou pod úrovní denního limitu 
60 dB i pod úroveň nočního limitu 50 dB s výjimkou jižního cípu Svinišťan. V tomto 
místě je v obou navržených variantách A a B doporučena k realizaci protihluková 
stěna (délka 200 m, výška 4,5 m), která i v tomto případě zajistí splnění platných 
limitů. Protihluková stěna v prostoru krematoria (délka 220 m, výška 4 m) není nutná 
z hlediska překročení platných předpisů v ochraně před venkovním hlukem, ale je 
doporučena z pietních důvodů. Z výsledů hlukové studie vyplývá skutečnost, že 
realizací varianty A nebo B (s protihlukovými opatřeními) bude ve výhledovém roce 
2030 ovlivněno hodnotami ekvivalentní hladiny hluku nad 60 dB ve dne a 50 dB 
v noci výrazně méně obyvatel než u varianty nulové. 

Vlivy na vodu 

Rizikovými a citlivými úseky ve vztahu ke kvantitě podzemních vod jeví především 
úsek silnice výrazně zaříznutý do terénu (km 1,1 – 1,8), ve vztahu ke kvalitě 
podzemních nebo povrchových vod úseky zakládání mostních konstrukcí (km 0,57 – 
1,10 a 5,67 – 6,05). Tyto úseky doporučujeme podrobit detailnějšímu šetření 
v podobě hydrogeologického průzkumu, u úseků založení mostních konstrukcí navíc 
zpracovat havarijní plán pro dobu výstavby a vlastní provoz. Vytipované rizikové 
úseky jsou dokumentovány v příloze této dokumentace „C.4 Geologie, 
hydrogeologie, hydrologie“ a podrobněji je uvedena jejich charakteristika v kap. D.I.4 
Vlivy na povrchové a podzemní vody. Povrchová voda, resp. splachy z komunikací 
budou během provozu silnice svedeny místně příslušným způsobem, jenž je 
podrobně popsán pro každý úsek silnice zvlášť v kap. D.I.4.  

Vlivy na půdu 

Trvalý zábor kvalitní zemědělské půdy v území bude značný, nevratný a na rozdíl od 
vlivů na jiné složky životního prostředí významný.  
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Vlivy na faunu 

Výstavbou záměru „Silnice I / 33 Jaroměř – obchvat“ dojde ke změně krajinného 
rázu a ke změně biotopu ve většině dotčené plochy. Ovšem tuto změnu nelze 
jednoznačně označit za negativní, protože trasa je vedena v posuzovaném úseku (tj. 
v délce 6620 metrů) takřka výhradně zemědělsky obhospodařovanými plochami 
s minimem remízů a jiné obohacující zeleně. Bude-li realizována výsadba keřů podél 
komunikace, může to pro některé druhy znamenat zatraktivnění prostředí. Stejně tak 
se mohou jižně exponované svahy silničních násypů stát po čase vyhledávaným 
prostředím pro některé termofilní druhy bezobratlých. Překřížení údolní nivy Labe 
bude ve variantě A realizováno 372 metry dlouhou estakádou, ve variantě B 155 
metrů dlouhým vícepolovým mostem – v obou variantách bude tímto přemostěním 
ponechána přírodovědecky cenná plocha nivy a také migrační trasa živočichů podél 
Labe (RBK 1262) v takřka intaktním stavu. 

Vlivy na flóru 

Výstavbou obchvatu Jaroměře dojde ke změně krajinného rázu spojeném se 
vznikem liniového koridoru zvláště v úseku přechodu přes nivu Labe a ke změně 
v poměru biotopů – k relativnímu poklesu antropogenních stanovišť produktivního 
charakteru (pole) a k vzestupu podílu technických staveb (vlastní těleso silnice), ale i 
k navýšení relativní a absolutní plochy polopřirozené vegetace (zelené pásy podél 
silnice, náspy, meze, stromová výsadba). 

Vlivy na krajinu 

V případě realizace záměru je v místě krajinného rázu – údolní niva řeky Labe 
mnohem příznivější z hlediska vlivů na krajinný ráz varianta A (estakáda) než 
varianta B (dva mosty a 187m dlouhý a 9 m vysoký násyp). Variantu B je v tomto 
území nutno zamítnout. V místě krajinného rázu – polní krajina jsou akceptovatelné 
obě varianty, protože jejich směrové a výškové řešení je v celém úseku stejné. 
Rozdílné řešení křižovatek se stávajícími silnicemi I/33 a III/3075 v prostoru Dolan je 
z hlediska vlivů na krajinný ráz obdobné a nemá na výsledky hodnocení žádný vliv. 

Vlivy na ekosystémy 

Realizace záměru nezpůsobí překročení prahu ekologické únosnosti území jako 
celku, za nímž by následovalo vážné narušení funkce některých ekosystémů. Záměr 
vyvolá lokální nikoli plošné důsledky na životní prostředí v dotčeném území. 
Ekologickou zátěž potencionálního stavu během výstavby a provozu silnice I/33 ve 
sledovaném území lze hodnotit tak, že kritické zatížení bude jednorázové, podnět 
jako stresor způsobí a vyvolá v ekosystému poplachovou reakci, která postupně 
odezní. Celková reakce ekologického systému bude únosná. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Část D.III je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky 
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Doporučení, vyplývající 
z předkládaného posudku doplňují nebo upřesňují některé požadavky v rámci 
probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech 

Oznámení v rozsahu přílohy č.4 konstatuje, že negativní ovlivnění kvality ovzduší lze 
předpokládat v případě autohavárie v kombinaci se vznikem požáru vozidla či jeho 
nákladu. Bude se však jednat vždy o lokální záležitost s přímým vlivem na 
bezprostřední okolí, kterou bude řešit Hasičský záchranný sbor. Z hlediska vlivů na 
vodu je pro zájmové území  z hlediska vodohospodářských zájmů významné udržení 
a zachování stávajícího stavu kvality a kvantity využívané podzemní vody a s tím 
související aktivní ochrana. Jedná se především eliminování možných úniků 
škodlivých látek již v době výstavby. Za tímto účelem bude součástí projektové 
dokumentace zpracování havarijního plánu v rizikových úsecích se zaměřením na 
ochranu nejen podzemních ale i povrchových vod.  Vlastní provoz bude zatížen 
riziky vzniku autonehody bez možné přesnější specifikace typu škodlivých látek. Ve 
většině případů se bude jednat o ropné látky jako nafta, benzín, oleje v menší míře 
kyseliny (autobaterie aj.). Rovněž zimní údržba dálnice představuje jistou zátěž. 
Součástí vlastního provozu dálnice bude zpracovaný havarijní plán s vytipováním 
jednotlivých úseků pro něž je prioritou včasný zásah a variantní řešení při různých 
klimatických podmínkách. Základem pro něj se může stát předkládané hodnocení 
jednotlivých úseků silnice. Kontaminace půdy přichází v úvahu pouze v případě 
havárie, kdy vozidlo opustí prostor vlastní komunikace a pohonné hmoty či náklad 
havarovaného vozidla znečistí okolní půdu. V tomto případě přichází v úvahu 
odtěžení znečištěné půdy a její dekontaminace odbornou firmou. Z hlediska vlivů na 
faunu patří k možným environmentálním rizikům riziko úniku přepravovaných 
toxických látek, ropy a pohonných hmot z vozidel.  

Stanovisko zpracovatele posudku 

Uvedená část  je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do 
hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Z hlediska hodnocených 
environmentálních rizik lze za nejvýznamnější považovat veškerá rizika související 
s ohrožením jakosti povrchových a podzemních vod. Z této skutečnosti také vyplývá 
rozsah doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu pro oblast vlivů na vodu.   

 

II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých 
metod hodnocení 
Předkládané oznámení v rozsahu přílohy č.4 konstatuje, že navržené varianty A a B 
záměru „Silnice I/33 Jaroměř – obchvat“ jsou svým směrovým a výškovým řešením 
shodné, technickým řešením se liší ve způsobu přemostění údolní nivy Labe a 
řešením křižovatek se stávajícími silnicemi I/33 a III/3075 v prostoru Dolan. 
Přemostění Labe a řešení křižovatek je v příslušných pasážích oznámení v rozsahu 
potřebném pro proces EIA uvedeno. 

 
Vlivy na obyvatelstvo z hlediska zdravotních rizik 
Realizace záměru přispěje ke snížení zdravotních rizik obyvatel v dotčeném území, 
a to obdobným způsobem ve variantě A i B. 
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Vlivy na ovzduší 
Realizace varianty A nebo B (které jsou z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší prakticky 
stejné) je pro čistotu ovzduší v obcích ležících na trase současné silnice I/33 
příznivější než stávající stav přičemž ovzduší v ostatních obcích se významnější 
měrou nezhorší. 
 
Vlivy na hlukovou situaci 
Z výsledků hlukové studie vyplývá skutečnost, že realizací varianty A nebo B (s 
protihlukovými opatřeními) bude ve výhledovém roce 2030 ovlivněno hodnotami 
ekvivalentní hladiny hluku nad 60 dB ve dne a 50 dB v noci výrazně méně obyvatel 
než v případě zachování stávajícího stavu. Varianty A a B jsou z hlediska hlukové 
zátěže z dopravy prakticky stejné. 
 
Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Významným kladem obou variant je řešení dopravy mimo příslušné obce Čáslavky, 
Dolany a Svinišťany a to z hlediska snížení rizik ekologických havárií v obcích, ve 
kterých jsou k zásobování obyvatel vodou využívány individuální zdroje vody. 
Pochopitelně také aktivní varianty (A i B) s sebou nesou určitá rizika. Rizika, která 
se týkají posuzovaných oblastí geologie, hydrogeologie a hydrologie byla v této 
dokumentaci popsána a zároveň byly učiněny návrhy opatření k jejich prevenci, 
vyloučení či omezení. Z hlediska vhodnosti variant A a B vůči posuzovaným 
oblastem geologie, hydrogeologie a hydrologie se jeví mírně vhodnějším řešením 
stávajícího stavu varianta A, jelikož variantou B dojde k výraznějšímu zásahu do 
inundačního území řek Labe a Běluňky, a tak k většímu vlivu na mělké podzemní 
vody. 
    
Vlivy na půdu a horninové prostředí 
Vzhledem k tomu, že z hlediska trvalých záborů je mezi variantami A a B minimální 
rozdíl (varianta A – 29,52 ha, varianta B – 30,72 ha), je považován jejich vliv na 
zemědělskou půdu (i horninové prostředí) za prakticky stejný. 
 
Vlivy na faunu 
Z obou aktivních variant (A a B) je z pohledu zoologického šetrnější varianta A 
z důvodů, které jsou srozumitelně popsány v příslušných částech posuzovaného 
oznámení.  
 
Vlivy na flóru 
Z obou aktivních variant (A a B) je z pohledu botanického šetrnější varianta A 
z důvodů, které jsou srozumitelně popsány v příslušných částech posuzovaného 
oznámení.  
 
Vlivy na krajinu 
V případě realizace záměru je příznivější z hlediska vlivů na krajinný ráz varianta A 
(estakáda) než varianta B (dva mosty a 187m  dlouhý a 9 m vysoký násyp). Variantu 
B je v tomto území nutno zamítnout.  

 
Vlivy na kulturní památky 
Varianta A i B jsou z hlediska vlivů na kulturní památky obdobné, protože při svém 
stejném směrovém vedení se nestřetnou s žádnou kulturní památkou či památkově 
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chráněným územím a budou procházet stejným dílem potenciálními archeologickými 
nalezišti. 

Stanovisko zpracovatele posudku 

Z hlediska celkového vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí vychází jako přijatelnější z posuzovaných aktivních variant 
varianta A. Uvedené závěry zpracovatelského týmu oznámení nejsou v rozporu 
s názorem zpracovatele posudku.   

 
 

 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících 
státní hranice 
Z hlediska hodnocení vlivů záměru na životní prostředí je patrné, že v uvedeném 
případě se jedná o záměr, jehož vlivy nepřesahují státní hranice 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
Silnice I/33 Jaroměř - obchvat 

 49  

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

Posuzovaný záměr je z hlediska technického řešení navržen v následující kategorii: 
ü Třída pozemní komunikace: silnice I. třídy 
ü Návrhová kategorie:  S 11,5/80 
ü Označení pozemní komunikace: I/33 

Při návrhu směrového a výškového vedení trasy rychlostní silnice i ostatních 
souvisejících silnic jsou dodrženy platné normy a předpisy. 

Základní příčné uspořádání silnice I/33: 
jízdní pruhy 2 x 3,50 m 7,00 m 
vodící proužky 2 x 0,25 m 0,50 m 
zpevněné krajnice 2 x 1,50 m 3,00 m 
nezpevněné krajnice 2 x 0,50 m 1,00 m 
volná šířka celkem  11,5 m 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí 
v oznámení v rozsahu přílohy č.4 dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení 
se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá 
v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení předmětného 
záměru.  

Na základě předloženého technického řešení předloženého záměru lze vyslovit 
názor, že pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících 
s předloženým záměrem budou použita odpovídající technická řešení na úrovni 
stávající techniky s respektováním místních podmínek, omezující výstupy do 
jednotlivých složek životního prostředí a při respektování doporučení formulovaných 
předkládaným posudkem. 
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNVÝCH 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Pro posouzení vlivu stavby a provozu posuzovaného záměru  bylo zpracováno 
oznámení dle rozsahu Přílohy č. 4 zákona č.100/2001Sb. ve znění zákona č. 
93/2004 Sb.  Zpracovatel oznámení vycházel především ze vstupních informací 
oznamovatele ve fázi zpracování dokumentace EIA ve vazbě na příslušné předpisy 
ochrany životního prostředí, hygienické a bezpečnostní normy. Lze konstatovat, že 
použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací předkládaného oznámení 
(dokumentace) jsou na základě reálné dostupnosti podkladů zpracovány 
s akceptovatelnou vypovídací  schopností a umožňují pokračovat v procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. ve znění zákona č. 
93/2004 Sb. Posuzované oznámení dále nastiňuje přehled opatření, která by měla 
zaručit realizaci záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního 
prostředí.  

Návrh opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci 
negativních vlivů jako výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí se 
odráží v předloženém návrhu stanoviska příslušnému úřadu. Zpracovatel posudku 
souhlasí s navrženými opatřeními s tím, že je ve vazbě na vyjádření obdržená 
k oznámení a posouzení v rámci přípravy posudku zpřesňuje, popřípadě doplňuje 
s tím, že povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, které musí 
oznamovatel respektovat, nejsou zpracovatelem posudku reflektovány. V této 
kapitole jsou sumarizována veškerá opatření, doporučená zpracovatelem posudku k 
hodnocenému záměru pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí. Jsou 
rozdělena do tří částí a to pro fázi přípravy, výstavby a provozu. V této podobě jsou 
uvedena i v přiloženém návrhu stanoviska orgánu státní správy: 

Pro fázi přípravy: 
• v rámci projektu pro územní řízení připravit podrobný záborový elaborát pro odnětí 

zemědělské půdy podle bonit a kultur na základě konečného dispozičního řešení vybrané 
varianty obchvatu   

• v rámci další projektové přípravy dokladovat rozsah dočasného záboru ZPF 

• v rámci realizace stavby budou  realizovány v potřebných místech takové pozemkové 
úpravy, které povedou k úplnému zpřístupnění okolních pozemků respektujících jak 
uživatelské, tak i vlastnické vztahy  

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

• součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, 
která bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých 
stavebních mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu 
výstavby 

• pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat podrobnou akustickou studii pro 
jednotlivé lokality a chráněnou obytnou zástavbu, včetně návrhu protihlukových opatření 
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s doložením jejich účinnosti; součástí dokumentace musí být konkrétní návrh 
protihlukových opatření s průkazem, že hluk z provozu obchvatové komunikace nepřekročí 
u chráněných objektů v denní době a v noční platné hygienické limity; akustická studie 
bude vycházet z dosud provedených výpočtů a měření ve zvolených výpočtových 
oblastech, které vytipovávají problematická místa z hlediska vlivu provozu na obchvatové 
komunikaci na nejbližší objekty obytné zástavby 

• z pietních důvodů je doporučeno respektovat i protihlukovou clonu v prostoru krematoria 
v Jaroměři 

• v rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude protihluková ochrana řešena 
protihlukovými stěnami situovanými dle návrhu vypracované akustické studie respektive 
individuálními protihlukovými opatřeními; detailní lokalizace protihlukových stěn bude 
upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace po detailnějším zaměření trasy ve 
zvolené variantě 

• v rámci další projektové přípravy vypracovat variantní technické řešení pro zamezení 
zhoršení kvality vody v toku Tůně vlivem zaústění splachových vod z komunikace a možná 
řešení konzultovat s příslušným vodoprávním úřadem 

• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty 
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na mytí 
vozidel 

• v dalších stupních projektové dokumentace doložit způsob likvidace splaškových 
odpadních vod pro etapu výstavby; tyto odpadní  vody mohou být např. akumulovány v 
odpovídajících jímkách a dále odváženy na městskou čistírnu odpadních  vod, případně 
budou na dočasných zařízeních stavenišť  použita chemická WC   

• tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit u zařízení 
stavenišť zemní jímky pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených lapolem; pokud 
budou zachycené vody kontaminovány, likvidovat je na odpovídajících ČOV  

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

• součástí další projektové přípravy bude hydrogeologický  průzkum v souvislosti 
s možností změn tlakových poměrů v místech zahloubení trasy obchvatu včetně 
celoplošného monitoringu stavů hladin a jakosti podzemní vody a to včetně vyhodnocení 
rizik jejich ohrožení 

• detailní hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum bude proveden v úsecích km 
0,57 – 1,10 a v km 5,67 – 6,05 s cílem stanovení podmínek pro výstavbu mostní konstrukce 
a pro km 1,1 – 1,8 za účelem stanovení snížení hladiny podzemní vody a zhoršení kvality a 
případných nápravných opatření ve vztahu k objektům pro jímání vody 

• součástí další projektové přípravy bude podrobný geotechnický průzkum a technické 
parametry silnice, včetně její nivelety, je nutno získaným výsledkům přizpůsobit 

• pro úseky v km 0,57 - 1,8 a 5,67 – 6,05 provést sondážní průzkum s cílem ověření odporově-
kapacitních parametrů horninového prostředí v hloubkové etáži střetů zájmů, tlakových 
poměrů podzemní vody a její jakosti, a to vždy ve vazbě na konkrétní vodní útvar, případně 
vodní zdroj; získané výsledky využít pro návrh záchytných prvků komunikace, pro návrh 
případných purifikačních zařízení a pro návrh kompenzací tam, kde bude prokázána 
nemožnost koexistence nové stavby s jímacími objekty podzemní vody 

• v případě doloženého poškození funkčnosti studní (snížení hladiny nebo ovlivnění kvality 
vody) zajistit jejich náhradu; tato náhrada spočívá buď v prohloubení či nahrazení 
původního objektu, nebo zajištěním dodávky vody z jiného zdroje; v zájmovém území se 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
Silnice I/33 Jaroměř - obchvat 

 52  

možnost ohrožení domovních studní, jakožto zdrojů pitné a užitkové vody, týká 
zahrádkářské kolonie „Končiny“ a jižní části obce Svinišťany 

• součástí další projektové přípravy bude hydrologický průzkum posuzující kvantitativní a 
kvalitativní ovlivnění toků v místech odvádění srážkových vod do vodoteče 

• v rámci další projektové přípravy realizovat obvodové příkopy, vyspádované k místním 
povrchovým tokům, obvodové příkopy vybudovat po celé trase komunikace; před 
zaústěním do toků vybudovat usazovací a odlučovací stupně (odlučovače pevných a 
ropných látek) 

• v rámci další projektové přípravy ve zranitelných úsecích obchvatu specifikovaných na 
základě podrobného hydrogeologického průzkumu,  vybudovat záchytné příkopy 
s nepropustným provedením dna; na základě dosud provedených průzkumů již uvažovat 
s nepropustnými obvodovými příkopy v úseku km 0,5 – 1,8 a v úsecích zakládání mostních 
konstrukcí km 0,57 – 1,10 a v km 5,67 – 6,05 

• v rámci další projektové přípravy řešit v úseku km 1,8 – 4,15 odvodnění nad trasou silnice 
proti svahu 

• v rámci další projektové přípravy řešit pro úsek v km 2,5 až 4,23 odvodňovací kanál 
odvádějící splachové vody z komunikace do melioračního příkopu a následně do toku 
Tůně 

• v rámci přípravných prací bude projednáno s příslušným vodoprávním úřadem a 
Zemědělskou vodohospodářskou správou případné řešení  melioračního systému 
v místech křížení s konečnou variantou řešení obchvatu 

• v místech zaústění splachových vod do recipientů budu osazeny odlučovače pevných a 
ropných látek 

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

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 
v období vegetačního klidu 

• v rámci další projektové přípravy zajistit dostatečnou migrační propustnost řešeného 
úseku komunikace v preferované variantě A, a to doplněním trasy suchými propustky v km 
2,75, km 3,05, km 3,60, km 4,24 a km 5,10, s tím, že propustky budou vybaveny naváděcími 
pásy zeleně, budou mít rozevřené ústí a vyústění vně případného oplocení lemujícího 
komunikaci; minimální vnitřní rozměry propustků budou 1 x 1m (případně o průměru 1 m) 

• v rámci výstavby estakády nad údolní nivou Labe řešit stavbu takovým způsobem, aby byla 
ponechána říční niva (RBK 1262 a LBC 10) v co možná nezasaženém a přírodě blízkém 
stavu; podmostí řešit bez vydláždění,mostní konstrukce a sloupy by neměly zasahovat do 
břehových porostů nebude odstraňována keřová a stromová vegetace, břehy Labe 
zpevňovat jen v nezbytně nutném rozsahu 

• minimalizovat stavební zásahy do nivy Labe a Běluňky, navrátit stanovištní poměry nivy po 
dokončení stavby do původního stavu 

• v rámci výstavby estakády nad údolní nivou Labe soustředit příjezdové komunikace, sklady 
materiálu a techniky minimálně do vzdálenosti 50 m od hranic RBK a LBC 

• v rámci další projektové přípravy mostu nad vodotečí a údolím u Svinišťan v km 5,78 až 
5,88 tento řešit:   
Ø s minimálními vnitřními rozměry (světlost) 15x3/30 (šířka x výška/délka) 
Ø se zachováním podmostí v přirozeném stavu bez vydláždění 
Ø s realizací naváděcích pásů zeleně z jižní strany, přivádějící zvěř k průchodům 
Ø do podmostí až do vzdálenosti 10 m od okraje vozovky umístit kameny (průměr 20-30 cm v množství cca 1/m2 a 

keře (hloh, růže šípková, habr) z důvodů stínění migrujících obojživelníků   
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• v rámci další projektové přípravy realizovat z důvodů zamezení střetu živočichů s vozidly 
zábrany ve formě plotu o výšce do 1,5 m s průměrem ok do 8 cm v km 1,20 až 1,70, kde 
komunikace prochází pod úrovní současného terénu 

• v rámci další projektové přípravy z důvodů zamezení střetů s ptáky protihlukové clony  
řešit s použitím neprůhledného nebo pouze průsvitného materiálu 

• součástí další projektové přípravy bude projekt sadových úprav pro celou trasu obchvatu, 
který bude uvažovat s výsadbou původních druhů dřevin (hloh jednoblizný, habr obecný, 
růže šípková, slivoň trnka, javor babyka, dub letní, svída krvavá apod.) a to kromě 
přiváděcích pásů zeleně k propustkům a mostům také na úpatí i svazích násypů, a to 
zejména na severně orientované straně; násypy orientované jižně osázet dřevinami jev 
v omezené míře z důvodů ponechání těchto ploch přirozené sukceci  pro vznik 
sekundárních ale přírodě blízkých teplomilných společenstev 

• důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů  

• v rámci další projektové přípravy specifikovat stavbu ve vztahu k ochrannému pásmu lesa 

• v dalších stupních projektové dokumentace předložit kompenzační opatření za trvalý zábor 
pozemků určených pro plnění funkce lesa 

• v dalším stupni projektové dokumentace detailněji prověřit, doložit a vyhodnotit parametry 
křížení navrhovaného obchvatu se skladebnými prvky ÚSES  

• v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit všechny stromy a důsledně prověřit 
možnost ochrany každého stromu ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – 
ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany 
kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) 

• v  daném kontextu minimalizovat manipulační prostory a manipulační pásy pro výstavbu, 
schopnost účinné ochrany prvků dřevin  promítnout jako jedno z určujících kriterií 
zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele stavby 

• pro eliminaci negativního vlivu estakády na krajinný ráz tuto stavbu navrhnout co 
nejsubtilnější se štíhlými pilíři a na nové nezpevněné plochy vzniklé realizací stavby 
zejména pro úsek navrhované estakády zpracovat detailní projekt vegetačních úprav tak, 
aby těleso silnice bylo začleněno co nejvíce do krajiny; vypracovat pohledovou studii 
navrhované estakády a v další přípravě stavby ji předložit příslušnému orgánu ochrany 
přírody  

• pro minimalizaci negativního vlivu záměru na krajinný ráz  detailněji rozpracovat a 
posoudit jak výšky náspů, tak i hloubky zářezů v rámci navrhovaného obchvatu ve variantě 
A 

Pro fázi výstavby:  
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích 

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

• do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve 
ke konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací 
volně žijících živočichů 

• stavební práce při výstavbě mostů v rámci POV organizovat takovým způsobem, aby 
probíhaly v co největší míře mimo období rozmnožování a migrace ptáků a obojživelníků, 
tedy v období srpen až únor 
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• po celé období výstavby musí být v lokalitách staveb mostů zajištěna průchodnost pro 
zvěř; rovněž musí být zajištěny výkopy proti pádu drobných živočichů (jejich ohrazením 
alespoň 50 cm vysokým) 

• skládky deponií, stavebního materiálu a technického zabezpečení situovat minimálně 50 m 
od zjištěného výskytu zvláště chráněných živočichů; podkladem pro splnění tohoto 
požadavku bude zoologická část biologického posouzení záměru 

• rozhodující kácení prvků dřevin rostoucích mimo les realizovat mimo hlavní vegetační 
období 

• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám  podle zákona  o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni 
pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů 
zpracovaných v havarijním plánu 

• na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé 
vodám včetně zásob PHM  pro stavební mechanismy 

• veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v 
zátopovém území odváženy 

• na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou  stavební mechanismy 
odstaveny v minimálním počtu; pod  stojícími stavebními mechanismy budou instalovány  
záchytné plechové nádoby 

• na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou stavební mechanismy vybaveny 
dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných  
látek 

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

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

• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně 
omezoval možnost narušení faktorů pohody; v případě nepříznivých klimatických 
podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací 

• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který  vyloučí možnost narušení 
faktorů pohody, a to  zejména ve dnech pracovního klidu 

• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou 
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době 

• v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké 
techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními 
akustickými zástěnami 

• dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění bude 
vedena odpovídající evidence 

• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění  
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Pro fázi provozu: 
• v úsecích před vjezdem na estakádu (mosty) přes údolní nivu Labe  je třeba pomocí 

dopravního značení upozornit   na nebezpečí namrzání povrchu vozovky 

• po zahájení provozu provést kontrolní měření hluku vybraných lokalit pro ověření závěrů 
hlukové studie a účinnosti navržených protihlukových opatření; výběr lokalit pro ověřující 
měření bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví 

• po uvedení stavby do provozu provádět po dobu 1 roku  monitoring kvality v toku Tůně 
v ukazatelích : chloridy, nerozpuštěné látky, AOX, nepolární extrahovatelníé látky, a to 10 m 
pod zaústěním odvodnění předmětné komunikace do toku Tůně s četností od 1. prosince 
do 15 března 1 x za 2 týdny, jinak 1 x za 6 týdnů; výsledky monitoringu budou předloženy 
příslušnému vodoprávnímu úřadu do 18 měsíců od uvedení stavby do provozu; v případě 
podání průkazu o negativním ovlivnění kvality vody v toku Tůně bude nezbytné zahájit 
realizaci variantních řešení pro zamezení zhoršení kvality vody  
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ  
Ve lhůtách stanovených zákonem č.100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. se 
k posuzované dokumentaci vyjádřily: 
 
1) Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
    Zn.:2913/ZP/2006-Hy ze dne 06.02.2006 
Podstata vyjádření: 
a) Z hlediska orgánu ochrany ovzduší není k uvažovanému záměru připomínek 

b) Z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství není 
k předložené dokumentaci zásadních připomínek 

c) Z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny ve smyslu působnosti krajského úřadu 
je konstatováno, že předložená dokumentace je zpracována v dostačujícím rozsahu 
pro posouzení záměru. Je uvedeno, že z pohledu minimalizace negativního 
ovlivnění dotčení biotopů zvláště chráněných druhů živočichů, ale i nivy Labe jako 
významného krajinného prvku ve smyslu zákona lze doporučit k realizaci variantu A, 
a to za podmínek plnění doporučených nápravných opatření uvedených v kapitole 
D.IV.  

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Výše uvedené vyjádření není v rozporu s závěry předkládaného posudku z hlediska 
doporučení varianty A k realizaci 

d) Z hlediska ochrany ZPF je uvedeno, že realizace stavby bude mít vliv na 
uspořádání pozemků v území a změní přístupnost některých z nich. Kromě toho 
dojde ke zmenšení výměry zemědělských ploch. Z hlediska rozsahu záboru bude 
souhlas s jejím odnětím vydávat MŽP. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Doporučení pro zajištění přístupů na všechny zemědělské pozemky  je uveden 
v návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 

e) Z hlediska ochrany vod není námitek k předložené dokumentaci s tím, že je 
požadováno respektovat doporučení vyplývající z příslušné přílohy C.4. 
posuzovaného oznámení. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Názorem zpracovatele posudku je, že požadovaná doporučení jsou zahrnuta do 
návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 
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2) Česká inspekce životního prostředí 
     č.j.: 45/Ř/007342/06 ze dne 13.02.2006 
Podstata vyjádření: 

a) Z hlediska ochrany ovzduší není k uvažovanému záměru připomínek 

b) Z hlediska ochrany vod není námitek k předložené dokumentaci s tím, že je 
požadováno respektovat doporučení vyplývající z příslušné přílohy C.4. 
posuzovaného oznámení. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Názorem zpracovatele posudku je, že požadovaná doporučení jsou zahrnuta do 
návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 

c) Z hlediska oddělení odpadového hospodářství je upozorněno na některé 
nesrovnalosti ve vztahu k zákonu o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Názorem zpracovatele posudku je, že problematika odpadů je podrobně řešitelná 
v rámci příslušného složkového zákona a souvisejících prováděcích předpisů a musí 
být respektována bez ohledu na režim procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

d) Z hlediska oddělení ochrany přírody není k záměru připomínek, pokud budou 
splněna opatření z příslušných kapitol dokumentace. 

  
 
3) ZD Dolany 
    vyjádření ze dne 16.02.2006 
Podstata vyjádření: 

a) Je vznesen požadavek týkající se technických parametrů komunikací zajišťujících 
obslužnost okolních pozemků; je požadováno dořešit povolení vjezdů zemědělské 
techniky na stávající silnici I/33. Je požadováno řešit možnost přejezdu předmětné 
komunikace v místě ovocného sadu za sokolovnou z důvodů zachování přiměřených 
přepravních vzdáleností při obhospodařování zemědělských pozemků  

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Uvedené požadavky nesouvisí přímo s předmětem posuzování vlivů na životní 
prostředí. Požadavek na zajištění odpovídající dopravní obslužnosti pozemků podél 
obchvatu je v návrhu stanoviska uveden, technické řešení však není předmětem 
procesu EIA a mělo by být řešeno v rámci další projektové přípravy. 
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4) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 
    Č.j.: 636/06/HOK-NA/Be ze dne 27.01.2006 
Podstata vyjádření: 

a) Z hlediska zájmů orgánu ochrany veřejného zdraví není k uvažovanému záměru 
připomínek. 

 

5) Obecní úřad Hořenice 
vyjádření ze dne 01.03.2006 
Podstata vyjádření: 

a) Ze strany obce ani občanů nebyly k uvažovanému záměru vzneseny žádné 
připomínky. 
 
 
6) Městský úřad Jaroměř 
    Odbor životního prostředí 
    č.j.: OŽP-957/06-Vi,Ko,Kl-V ze dne 27.02.2006 
Podstata vyjádření: 

a) Z vodoprávního hlediska je stavba možná za respektování podmínek uvedených 
v tomto vyjádření. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Požadavky vznesené v rámci vyjádření vodoprávního úřadu k dokumentaci o 
hodnocení vlivů jsou dle názoru zpracovatele posudku zapracována do návrhu 
stanoviska příslušného úřadu. 
 
b) Z hlediska ochrany ZPF je konstatováno, že při splnění určitých podmínek je 
záměr možný s tím, že je preferována varianta A. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Podmínky pro vyjmutí ze ZPF vyplývající z příslušného složkového zákona jsou jasně 
dané příslušným složkovým zákonem bez ohledu na proces posuzování vlivů na 
životní prostředí. S vědomím této skutečnosti jsou formulována i relevantní 
doporučení ve vztahu k procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

c) Z hlediska ochrany přírody a krajiny je konstatováno, že za respektování 
stanovených podmínek stanovených z hlediska ochrany přírody ve vztahu 
k migračním průchodům pro živočichy, zamezení střetu živočichů s vozidly, 
provedení náhradní výsadby  dřevin, časového a prostorového omezení stavebních 
prací je záměr realizovatelný ve variantě A. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 
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Jak je patrné z návrhu stanoviska příslušnému úřadu, detailní specifikace požadavků 
z hlediska zájmů ochrany přírody je zahrnuta do návrhu stanoviska příslušnému 
úřadu. 

d) Z hlediska státní správy lesů je upozorněno na požadavky vyplývající ze zákona o 
lesích. 

Stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření: 

Proces vynětí z PUPFL vyplývá jasně z příslušného složkového zákona, a to bez 
ohledu na režim procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Tomu odpovídají i 
doporučení týkající se této problematiky v návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 
 

Poznámka: Veškerá  vyjádření  obdržená k uvažovanému záměru jsou doložena v příloze č. 1 
předkládaného posudku, závěr zjišťovacího řízení je doložen v příloze č.2 předkládaného oznámení 
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ZÁVĚR 
 
K posouzení bylo předloženo oznámení v rozsahu přílohy č.4 na záměr 

Silnice I/33 Jaroměř - obchvat 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu 
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. bylo 
zpracováno oprávněnou osobou Ing. M. Novotným, který je držitelem osvědčení 
odborné způsobilosti č. j. 10133/1180/OPVŽP/94. Oznámení je zpracováno dle 
požadavku tohoto zákona. 
 
S ohledem na údaje obsažené v oznámení a při respektování doporučení uvedených 
v návrhu stanoviska orgánu státní správy 

doporučuji 
realizovat záměr 

Silnice I/33 Jaroměř - obchvat  

ve variantě A 

Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu 
stanoviska lze učinit závěr, že negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a 
dalšími předpisy. 
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Návrh stanoviska 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Vršovická 65,  100 10 Praha 

___________________________________________________________________ 
                                        V Praze  dne: 

č.j.: 
 

STANOVISKO 
o hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění 

 o posuzování vlivů na životní prostředí veznění přílohy č.6 téhož zákona 

I. Identifikační údaje 

I.1. Název záměru:       Silnice I/33 Jaroměř - obchvat 

 
I.2. Kapacita záměru:  Trasa navrhovaného záměru je navržena v koridoru  

vymezeném v platném územním plánu velkého 
územního celku Trutnovsko – Náchodsko (dále jen 
ÚPN VÚC). Začátek stavby je ve velké okružní 
křižovatce na silnici I/37 mezi Hořenicemi a 
Heřmanicemi, do které bude přivedena spojka z MÚK 
Jaroměř – sever dálnice D11, stavby 1107 Smiřice – 
Jaroměř. Ve stavbě dálnice bude vybudována 3 
ramenná velká okružní křižovatka, řešený záměr nové 
silnice  I/33 bude tvořit 4. rameno. Konec záměru je 
v místě napojení na dokončovanou stavbu „Přeložka 
silnice I/33 Česká Skalice“ před stykovou křižovatkou 
původní a nové silnice I/33 mezi obcemi Svinišťany a 
Velký Třebešov. Délka stavby (záměru) je 6,623 km. 
Začátek staničení je uvažován ve středu okružní 
křižovatky.         
 

I.3. Umístění záměru:     kraj:    Královéhradecký 
                      KÚ:     Hořenice, Heřmanice, Jaroměř, Čáslavky,  
                                                         Dolany, Svinišťany, Velký Třebešov 
 
 
I.4. Obchodní firma oznamovatele:  Ředitelství silnic a dálnic ČR  

I.5. IČO oznamovatele:        65 99 33 90 

I.6. Sídlo oznamovatele:       Čerčanská 15a 
  140 00 Praha 4 – Kačerov 
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                                        tel.: 241 084 301 
 
                                    
                         
II.  Popis průběhu hodnocení 

II.1. Oznámení: 
Oznámení v rozsahu přílohy č. 3 bylo vypracováno v lednu  2005 oprávněnou 
osobou Ing. M. Novotným, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č. j. 
10133/1180/OPVŽP/94. 

II.2. Dokumentace: 
Na základě provedeného zjišťovacího řízení (č.j. 550/1185-1/04/05-Ko) dospěl 
příslušný úřad k závěru, že záměr naplňuje dikci bodu 9.3. kategorie I, přílohy č. 1 
k citovanému zákonu a že  je třeba dopracovat oznámení podle obdržených 
připomínek. 

II.3. Posudek: 

Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer,CSc., držitel osvědčení o odborné 
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92 
Sb., č.j. 2719/4343/OEP/92/93. Posudek byl příslušnému úřadu předložen v lednu  
2006. 

II.4. Veřejné projednání: 
Místo veřejného projednání: 

Datum veřejného projednání: 

 
II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 
Ø Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému orgánu státní správy 

předloženo v lednu 2006 

Ø Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 25.01.2005 

Ø Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 02.03.2005 vydáním Závěrů zjišťovacího 
řízení, a to s následujícím závěrem: 

Záměr „Silnice I/33 Jaroměř - obchvat“ naplňuje dikci bodu 9.3.. kategorie I přílohy 
č.1 k citovanému záměru. Proto bylo dle §7 citovaného zákona provedeno zjišťovací 
řízení. Na základě zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené 
oznámení  je nutné dopracovat podle obdržených připomínek s důrazem na 
provedení zoologického a botanického průzkumu, oblast ochrany před nepříznivým 
hlukem a ochranu podzemních vod, studní a vodovodů . 

Ø Dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí byla zveřejněna 
27.01.2006  

Ø Zpracovatel posudku byl stanoven dne:  02.03.2006 
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Ø Vyhotovený posudek byl předložen dne: 02.06.2006 

Ø Závěry zpracovatele posudku : 

Zpracovatel posudku považuje oznámení v rozsahu přílohy č. 4  o hodnocení vlivů 
na životní prostředí za odpovídající. Zpracovatel posudku po posouzení  doporučuje 
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě 
navržené oznamovatelem za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto 
stanoviska.  

Ø Závěry veřejného projednání: 

Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod.  v  …………………. a 
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky  MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o 
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí.   

II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta: 
 
1) Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
    Zn.:2913/ZP/2006-Hy ze dne 06.02.2006 

2) Česká inspekce životního prostředí 
     č.j.: 45/Ř/007342/06 ze dne 13.02.2006 
 
3) ZD Dolany 
    vyjádření ze dne 16.02.2006 
 
4) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 
    Č.j.: 636/06/HOK-NA/Be ze dne 27.01.2006 

5) Obecní úřad Hořenice 
     vyjádření ze dne 01.03.2006 
 
6) Městský úřad Jaroměř 
    Odbor životního prostředí 
    č.j.: OŽP-957/06-Vi,Ko,Kl-V ze dne 27.02.2006 
 
 
III. Hodnocení záměru 
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní 
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti  
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, 
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví potenciální vlivy na 
obyvatelstvo, vodní hospodářství a na oblast vlivů na faunu a floru. Ostatní vlivy na 
další složky životního prostředí lze označit za málo významné. Při respektování 
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navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí lze 
vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru v aktivní  variantě A. 

 
III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň 
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí 
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů 
na životní prostředí v oznámení v rozsahu přílohy č.4  dostačujícím způsobem 
popsáno, detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných 
právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní 
řízení k povolení předmětného záměru.  

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a 
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí 
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva rezultující 
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky 
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí . 

Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů 
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně 
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat bez ohledu na proces 
EIA. 

III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel 
variantní řešení trasy obchvatu, a to ve 2 aktivních variantách označených A 
respektive B, které jsou podrobněji popsány v příslušné pasáži oznámení. 

III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci: 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 6 vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a obcí, která jsou uvedena pod bodem II.6. tohoto stanoviska.  

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována 
v  předkládaném posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto 
vyjádření byla buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentována, 
respektive ve formě podmínek navržena do stanoviska příslušnému úřadu, případně 
zdůvodněno, proč některé z připomínek v rámci předkládaného posudku nejsou 
akceptovány. 

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku: 
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na 
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě 
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru 
Ministerstvo životního prostředí  jako příslušný úřad podle § 21 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 
Sb., na základě oznámení v rozsahu přílohy č. 4 o hodnocení vlivů na životní 
prostředí, vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních 
úřadů a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků 
veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona  

S O U H L A S N É     S T A N O V I S K O 
k záměru stavby 

Silnice I/33 Jaroměř - obchvat 
ve variantě A 

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

Pro fázi přípravy: 
1) v rámci projektu pro územní řízení připravit podrobný záborový elaborát pro odnětí 

zemědělské půdy podle bonit a kultur na základě konečného dispozičního řešení 
vybrané varianty obchvatu   

2) v rámci další projektové přípravy dokladovat rozsah dočasného záboru ZPF 

3) v rámci realizace stavby budou  realizovány v potřebných místech takové pozemkové 
úpravy, které povedou k úplnému zpřístupnění okolních pozemků respektujících jak 
uživatelské, tak i vlastnické vztahy  

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

5) součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, 
která bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých 
stavebních mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu 
výstavby 

6) pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat podrobnou akustickou studii pro 
jednotlivé lokality a chráněnou obytnou zástavbu, včetně návrhu protihlukových 
opatření s doložením jejich účinnosti; součástí dokumentace musí být konkrétní návrh 
protihlukových opatření s průkazem, že hluk z provozu obchvatové komunikace 
nepřekročí u chráněných objektů v denní době a v noční platné hygienické limity; 
akustická studie bude vycházet z dosud provedených výpočtů a měření ve zvolených 
výpočtových oblastech, které vytipovávají problematická místa z hlediska vlivu provozu 
na obchvatové komunikaci na nejbližší objekty obytné zástavby 

7) z pietních důvodů je doporučeno respektovat i protihlukovou clonu v prostoru 
krematoria v Jaroměři 
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8) v rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude protihluková ochrana řešena 
protihlukovými stěnami situovanými dle návrhu vypracované akustické studie 
respektive individuálními protihlukovými opatřeními; detailní lokalizace protihlukových 
stěn bude upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace po detailnějším 
zaměření trasy ve zvolené variantě 

9) v rámci další projektové přípravy vypracovat variantní technické řešení pro zamezení 
zhoršení kvality vody v toku Tůně vlivem zaústění splachových vod z komunikace a 
možná řešení konzultovat s příslušným vodoprávním úřadem 

10) v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty 
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na mytí 
vozidel 

11) v dalších stupních projektové dokumentace doložit způsob likvidace splaškových 
odpadních vod pro etapu výstavby; tyto odpadní  vody mohou být např. akumulovány v 
odpovídajících jímkách a dále odváženy na městskou čistírnu odpadních  vod, případně 
budou na dočasných zařízeních stavenišť  použita chemická WC   

12) tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit u 
zařízení stavenišť zemní jímky pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených 
lapolem; pokud budou zachycené vody kontaminovány, likvidovat je na odpovídajících 
ČOV  

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

14) součástí další projektové přípravy bude hydrogeologický  průzkum v souvislosti 
s možností změn tlakových poměrů v místech zahloubení trasy obchvatu včetně 
celoplošného monitoringu stavů hladin a jakosti podzemní vody a to včetně 
vyhodnocení rizik jejich ohrožení 

15) detailní hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum bude proveden v úsecích 
km 0,57 – 1,10 a v km 5,67 – 6,05 s cílem stanovení podmínek pro výstavbu mostní 
konstrukce a pro km 1,1 – 1,8 za účelem stanovení snížení hladiny podzemní vody a 
zhoršení kvality a případných nápravných opatření ve vztahu k objektům pro jímání 
vody 

16) součástí další projektové přípravy bude podrobný geotechnický průzkum a technické 
parametry silnice, včetně její nivelety, je nutno získaným výsledkům přizpůsobit 

17) pro úseky v km 0,57 - 1,8 a 5,67 – 6,05 provést sondážní průzkum s cílem ověření 
odporově-kapacitních parametrů horninového prostředí v hloubkové etáži střetů zájmů, 
tlakových poměrů podzemní vody a její jakosti, a to vždy ve vazbě na konkrétní vodní 
útvar, případně vodní zdroj; získané výsledky využít pro návrh záchytných prvků 
komunikace, pro návrh případných purifikačních zařízení a pro návrh kompenzací tam, 
kde bude prokázána nemožnost koexistence nové stavby s jímacími objekty podzemní 
vody 

18) v případě doloženého poškození funkčnosti studní (snížení hladiny nebo ovlivnění 
kvality vody) zajistit jejich náhradu; tato náhrada spočívá buď v prohloubení či 
nahrazení původního objektu, nebo zajištěním dodávky vody z jiného zdroje; 
v zájmovém území se možnost ohrožení domovních studní, jakožto zdrojů pitné a 
užitkové vody, týká zahrádkářské kolonie „Končiny“ a jižní části obce Svinišťany 

19) součástí další projektové přípravy bude hydrologický průzkum posuzující kvantitativní a 
kvalitativní ovlivnění toků v místech odvádění srážkových vod do vodoteče 

20) v rámci další projektové přípravy realizovat obvodové příkopy, vyspádované k místním 
povrchovým tokům, obvodové příkopy vybudovat po celé trase komunikace; před 



Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
Silnice I/33 Jaroměř - obchvat 

 8 
 
 

zaústěním do toků vybudovat usazovací a odlučovací stupně (odlučovače pevných a 
ropných látek) 

21) v rámci další projektové přípravy ve zranitelných úsecích obchvatu specifikovaných na 
základě podrobného hydrogeologického průzkumu,  vybudovat záchytné příkopy 
s nepropustným provedením dna; na základě dosud provedených průzkumů již 
uvažovat s nepropustnými obvodovými příkopy v úseku km 0,5 – 1,8 a v úsecích 
zakládání mostních konstrukcí km 0,57 – 1,10 a v km 5,67 – 6,05 

22) v rámci další projektové přípravy řešit v úseku km 1,8 – 4,15 odvodnění nad trasou 
silnice proti svahu 

23) v rámci další projektové přípravy řešit pro úsek v km 2,5 až 4,23 odvodňovací kanál 
odvádějící splachové vody z komunikace do melioračního příkopu a následně do toku 
Tůně 

24) v rámci přípravných prací bude projednáno s příslušným vodoprávním úřadem a 
Zemědělskou vodohospodářskou správou případné řešení  melioračního systému 
v místech křížení s konečnou variantou řešení obchvatu 

25) v místech zaústění splachových vod do recipientů budu osazeny odlučovače pevných a 
ropných látek 

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

27) veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit 
zásadně v období vegetačního klidu 

28) v rámci další projektové přípravy zajistit dostatečnou migrační propustnost řešeného 
úseku komunikace v preferované variantě A, a to doplněním trasy suchými propustky 
v km 2,75, km 3,05, km 3,60, km 4,24 a km 5,10, s tím, že propustky budou vybaveny 
naváděcími pásy zeleně, budou mít rozevřené ústí a vyústění vně případného oplocení 
lemujícího komunikaci; minimální vnitřní rozměry propustků budou 1 x 1m (případně o 
průměru 1 m) 

29) v rámci výstavby estakády nad údolní nivou Labe řešit stavbu takovým způsobem, aby 
byla ponechána říční niva (RBK 1262 a LBC 10) v co možná nezasaženém a přírodě 
blízkém stavu; podmostí řešit bez vydláždění,mostní konstrukce a sloupy by neměly 
zasahovat do břehových porostů nebude odstraňována keřová a stromová vegetace, 
břehy Labe zpevňovat jen v nezbytně nutném rozsahu 

30) minimalizovat stavební zásahy do nivy Labe a Běluňky, navrátit stanovištní poměry nivy 
po dokončení stavby do původního stavu 

31) v rámci výstavby estakády nad údolní nivou Labe soustředit příjezdové komunikace, 
sklady materiálu a techniky minimálně do vzdálenosti 50 m od hranic RBK a LBC 

32) v rámci další projektové přípravy mostu nad vodotečí a údolím u Svinišťan v km 5,78 až 
5,88 tento řešit:   

Ø s minimálními vnitřními rozměry (světlost) 15x3/30 (šířka x výška/délka) 
Ø se zachováním podmostí v přirozeném stavu bez vydláždění 
Ø s realizací naváděcích pásů zeleně z jižní strany, přivádějící zvěř k průchodům 
Ø do podmostí až do vzdálenosti 10 m od okraje vozovky umístit kameny (průměr 20-30 cm v množství cca 1/m2 a 

keře (hloh, růže šípková, habr) z důvodů stínění migrujících obojživelníků   

33) v rámci další projektové přípravy realizovat z důvodů zamezení střetu živočichů s vozidly 
zábrany ve formě plotu o výšce do 1,5 m s průměrem ok do 8 cm v km 1,20 až 1,70, kde 
komunikace prochází pod úrovní současného terénu 

34) v rámci další projektové přípravy z důvodů zamezení střetů s ptáky protihlukové clony  
řešit s použitím neprůhledného nebo pouze průsvitného materiálu 
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35) součástí další projektové přípravy bude projekt sadových úprav pro celou trasu obchvatu, 
který bude uvažovat s výsadbou původních druhů dřevin (hloh jednoblizný, habr obecný, 
růže šípková, slivoň trnka, javor babyka, dub letní, svída krvavá apod.) a to kromě 
přiváděcích pásů zeleně k propustkům a mostům také na úpatí i svazích násypů, a to 
zejména na severně orientované straně; násypy orientované jižně osázet dřevinami jev 
v omezené míře z důvodů ponechání těchto ploch přirozené sukceci  pro vznik 
sekundárních ale přírodě blízkých teplomilných společenstev 

36) důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu 
prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů  

37) v rámci další projektové přípravy specifikovat stavbu ve vztahu k ochrannému pásmu lesa 

38) v dalších stupních projektové dokumentace předložit kompenzační opatření za trvalý 
zábor pozemků určených pro plnění funkce lesa 

39) v dalším stupni projektové dokumentace detailněji prověřit, doložit a vyhodnotit parametry 
křížení navrhovaného obchvatu se skladebnými prvky ÚSES  

40) v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit všechny stromy a důsledně prověřit 
možnost ochrany každého stromu ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – 
ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany 
kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) 

41) v  daném kontextu minimalizovat manipulační prostory a manipulační pásy pro výstavbu, 
schopnost účinné ochrany prvků dřevin  promítnout jako jedno z určujících kriterií 
zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele stavby 

42) pro eliminaci negativního vlivu estakády na krajinný ráz tuto stavbu navrhnout co 
nejsubtilnější se štíhlými pilíři a na nové nezpevněné plochy vzniklé realizací stavby 
zejména pro úsek navrhované estakády zpracovat detailní projekt vegetačních úprav tak, 
aby těleso silnice bylo začleněno co nejvíce do krajiny; vypracovat pohledovou studii 
navrhované estakády a v další přípravě stavby ji předložit příslušnému orgánu ochrany 
přírody  

43) pro minimalizaci negativního vlivu záměru na krajinný ráz  detailněji rozpracovat a 
posoudit jak výšky náspů, tak i hloubky zářezů v rámci navrhovaného obchvatu ve 
variantě A 

Pro fázi výstavby:  
1) při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích 

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

2) do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve 
ke konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací 
volně žijících živočichů 

3) stavební práce při výstavbě mostů v rámci POV organizovat takovým způsobem, aby 
probíhaly v co největší míře mimo období rozmnožování a migrace ptáků a obojživelníků, 
tedy v období srpen až únor 

4) po celé období výstavby musí být v lokalitách staveb mostů zajištěna průchodnost pro 
zvěř; rovněž musí být zajištěny výkopy proti pádu drobných živočichů (jejich ohrazením 
alespoň 50 cm vysokým) 

5) skládky deponií, stavebního materiálu a technického zabezpečení situovat minimálně 50 m 
od zjištěného výskytu zvláště chráněných živočichů; podkladem pro splnění tohoto 
požadavku bude zoologická část biologického posouzení záměru 

6) rozhodující kácení prvků dřevin rostoucích mimo les realizovat mimo hlavní vegetační 
období 
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7) pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám  podle zákona  o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni 
pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů 
zpracovaných v havarijním plánu 

8) na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé 
vodám včetně zásob PHM  pro stavební mechanismy 

9) veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v 
zátopovém území odváženy 

10) na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou  stavební mechanismy 
odstaveny v minimálním počtu; pod  stojícími stavebními mechanismy budou instalovány  
záchytné plechové nádoby 

11) na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou stavební mechanismy 
vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků 
ropných  látek 

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

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

14) zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně 
omezoval možnost narušení faktorů pohody; v případě nepříznivých klimatických 
podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

15) dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací 

16) vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který  vyloučí možnost narušení 
faktorů pohody, a to  zejména ve dnech pracovního klidu 

17) veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou 
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době 

18) v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké 
techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními 
akustickými zástěnami 

19) dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 
odstranění bude vedena odpovídající evidence 

20) smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti 

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

Pro fázi provozu: 
1) v úsecích před vjezdem na estakádu (mosty) přes údolní nivu Labe  je třeba pomocí 

dopravního značení upozornit   na nebezpečí namrzání povrchu vozovky 

2) po zahájení provozu provést kontrolní měření hluku vybraných lokalit pro ověření závěrů 
hlukové studie a účinnosti navržených protihlukových opatření; výběr lokalit pro ověřující 
měření bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví 

3) po uvedení stavby do provozu provádět po dobu 1 roku  monitoring kvality v toku Tůně 
v ukazatelích : chloridy, nerozpuštěné látky, AOX, nepolární extrahovatelníé látky, a to 10 m 
pod zaústěním odvodnění předmětné komunikace do toku Tůně s četností od 1. prosince 
do 15 března 1 x za 2 týdny, jinak 1 x za 6 týdnů; výsledky monitoringu budou předloženy 
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příslušnému vodoprávnímu úřadu do 18 měsíců od uvedení stavby do provozu; v případě 
podání průkazu o negativním ovlivnění kvality vody v toku Tůně bude nezbytné zahájit 
realizaci variantních řešení pro zamezení zhoršení kvality vody  

 
 
 
 

PŘÍLOHA 1: Vyjádření k dokumentaci 
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