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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 
A.I.  Obchodní firma 

Správa a údržba  silnic Královéhradeckého kraje a.s. 
Oblast Hradec Králové – Rychnov nad Kněžnou 
 

A.II.  IČO 
27502988 
 

 

A.III.  Sídlo 
SÚS Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59 
500 04 Hradec Králové 

 
 

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 
oznamovatele 

Oznamovatel:   František Nosek 
        tel.: 494535751 
        mail: nosek@susrk.cz 
 
Projektant:        Chládek & Tintěra Pardubice a.s., držitel ISO 9001 

  K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 
                      Ing. Hynek Seiner 
                                  420 723 621 557 
                                  hynek.seiner@cht-pce.cz 
 

 
 
 

mailto:nosek@susrk.cz
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU   
B.I.  Základní  údaje 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1 
Název záměru: „II/308 – Králova Lhota – modernizace silnice – etapa 2 – MPK 
s III/30815“ 
Jedná se o záměr dle přílohy č.1, kategorie II, bod  9.1 Novostavby, rozšiřování 
a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené 
v kategorii I), kde příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní 
prostředí je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 
 
 
B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Je navržena malá okružní křižovatka o průměru 30 m (hodnota doporučená CDV, 
konzultováno s PČR a SÚS).  Jízdní pás o celkové šířce 7 m (4,5 m živice a 2,5 m 
žulová dlažba). Středový ostrůvek se sadovými úpravami bude o poloměru 8,0 m. 
Bylo provedeno posouzení pomocí vlečných křivek (v konceptu k dispozici u 
projektanta). Posouzení kapacity není vzhledem ke stávajícím ani výhledovým 
intenzitám dopravy nutné. 
Kvůli zřízení bude navíc provedena přeložka trasy stávající II/308 a opraveny přilehlé 
úseky II/308 a III/30815. 
Stávající spojka mezi II/308 a III/30815 bude zjednosměrněna, šířka jízdního pásu 
bude 4,50 m. 
Začátek stavby:  km 15,685 (hranice k.ú. Králova Lhota/České Meziříčí) 
Konec stavby:     km 16,037 (hranice k.ú. návrat k původní trase II/308) 
 
  

B.I.3.  Umístění záměru 
kraj:     Královéhradecký 
obec:      České Meziříčí 
katastrální území:     České Meziříčí 
 

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Podle Územního plánu SÚ České Meziříčí je závadná křižovatka silnic I/308 a 
III/30815 v Malém Meziříčí navržena k přestavbě. V úseku je značně snížena 
bezpečnost silniční dopravy. Stav křižovatky neodpovídá intenzitě dopravy a 
vzhledem ke snížení bezpečnosti silničního provozu je nepřípustné ponechávat tento 
stav delší dobu. 
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B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
Účelem stavby je provedení takových stavebních úprav, které zajistí zlepšení 
stávajícího stavu a zlepší bezpečnost silniční dopravy.  
Stávající křižovatka „Na Vrtáčku“ nevyhovuje současným normám a zvyklostem, je 
místem častých dopravních nehod. Stávající stav povrchů vozovek přilehlých 
komunikací je hodnocen stupněm IV – nevyhovující. 
Stavbou dojde k zlepšení průjezdnosti stávající křižovatky a k významnému zvýšení 
její bezpečnosti. 
 
 
B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
Předmětem řešení je zřízení okružní křižovatky II/308 a III/31815 v k.ú. České 
Meziříčí 
 

Začátek stavby:  km 15,685 (hranice k.ú. Králova Lhota/České Meziříčí) 
Konec stavby:     km 16,037 (hranice k.ú. návrat k původní trase II/308) 
Stavba bude členěna na stavební objekty: 
SO 01 – Všeobecné a předběžné položky 
SO 02 – Komunikace 
SO 03 – Veřejné osvětlení 
SO 04 – Přeložka optického kabelu Telefónica O2 
SO 05 – Přeložka sloupu ČEZ a.s. 
SO 06 – Sadové úpravy 
Je navržena Malá okružní křižovatka o průměru 30 m (hodnota doporučená CDV, 
konzultováno s PČR a SÚS).  Jízdní pás o celkové šířce 7 m (4,5 m živice a 2,5 m 
žulová dlažba). Středový ostrůvek se sadovými úpravami bude o poloměru 8,0 m. 
Kvůli zřízení bude navíc provedena přeložka trasy stávající II/308 a opraveny přilehlé 
úseky II/308 a III/30815. 
Stávající spojka mezi II/308 a III/30815 bude zjednosměrněna, šířka jízdního pásu 
bude 4,50 m. 
Navrhovaná stavba není časově vázána na okolní výstavbu. I. etapa – Modernizace 
silnice II/308 v průtahu obcí Králova Lhota bude řešena samostatně. 
Sklonové poměry 
Podélný sklon: Budou zachovány stávající podélné sklony, aby nedocházelo ke 
zbytečným zemním pracím a nadměrnému zvyšování nákladů.  
Příčný sklon: Při návrhu příčného uspořádání byl respektován stávající příčný sklon 
vozovky  z důvodu využití nosné podkladní konstrukce z  původního materiálu a 
z důvodu odvodnění ploch do stávajících  odvodňovacích rigolů. Příčné sklony budou 
v přímé střechovité se sklonem 2% - 3% ke krajnici, v obloucích bude zachováno 
stávající klopení. 
 

Stávající křižovatky, vjezdy, napojení účelových komunikací, zpevněných ploch a 
cest je potřeba provést tak, aby výška těchto míst zůstala stávající a bylo tak možno 
provést plynulé napojení. 
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Technické provedení 

Bude provedeno dvouvrstvé zesílení dle technologického postupu  
Napojení na stávající vozovku bude provedeno následujícím způsobem:  
Živičný kryt bude odfrézován v tloušťce 50 mm. Ložná spára bude před položením 
nové vrstvy ošetřena spojovacím postřikem a spára styčná bude ošetřena živičnou 
emulzí a zasypána křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na 
styku stávající a nové vozovky. 
Doporučuje se vyžadovat pokládku obrusné vrstvy v maximální možné šířce vozovky 
bez zbytečných podélných pracovní spár. 
Technologický postup 

Technologický postup modernizace silnice v rámci předkládané II. Etapy bude 
následující: 
Dvouvrstvé zesílení. 
§ Jemné frézování do hloubky 10 - 20 mm za účelem odstranění nátěrů, 

vysypávek, hrbolů 
§ Očištění povrchu, kontrola stavu 
§ Lokální opravy po frézování, zejména opravy trhlin. 
§ Spojovací postřik z modifikované kationaktivní emulze určené pro spojovací 

postřiky (TP 102) v množství zbytkového asfaltu 0,250 kg/m2. 
§ Ložná vrstva z ABH II tl. min. 50 mm 
§ Spojovací postřik z modifikované kationaktivní emulze určené pro spojovací 

postřiky (TP 102) v množství zbytkového asfaltu 0,250 kg/m2. 
§ Obrusná vrstva z asfaltového betonu střednězrnného ABS II tl. min. 40 mm   

 

Konstrukce vozovky bude následující: 
Asfaltový beton střednězrnný ABS II      min. 40 mm 
Spojovací postřik      
Asfaltový beton hrubý ABH II      min. 50 mm 
Spojovací postřik     
Očištěný a lokálně opravený povrch po frézování  0 – 40 mm 
Stávající konstrukční vrstvy                                                                            
Celkem        90 - 130 mm 

 

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Zahájení stavby:  2010 
Dokončení stavby:  2010  
 

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
České Meziříčí, Králova Lhota 
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B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10  odst. 4 a správních úřadů, 
které budou tato rozhodnutí vydávat 
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí bude v případě realizace stavby vydání územního rozhodnutí na 
uvedený záměr. Dále bude nezbytné získat rozhodnutí o povolení kácení dřevin 
podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění . Souhlas s odnětím ze ZPF 
byl již vydán. 
Širší vztahy v zájmovém území jakož i situace stavby jsou uvedeny v následujících 
podkladech: 
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Směr Jasenná Směr Rohenice Směr České Meziříčí – Jasenná nebo Rohenice 

Směr České Meziříčí – Králova Lhota 
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Fotodokumentace stávajícího stavu: 

  
pohled do křižovatky při příjezdu od Rohenic  nahoru směr Rohenice, vpravo směr České Meziříčí 

  
nahoru směr Jasenná, vpravo - Rohenice, vlevo – Kr. Lhota ke značce STOP příjezd od Č.Meziříčí pro směr Jasenná 

(nahoru) a směr Rohenice (vpravo)  

  
vlevo dolů - II/308 Králova Lhota - Rohenice  příjezd od Královy Lhoty ke křižovatce 

  
příjezd od Královy Lhoty ke křižovatce - detail pohled od křižovatky směr Č.Meziříčí – pro směry Č.Meziříčí -

Rohenice a Jasenná 
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pohled od křižovatky směr Králova Lhota, vlevo odbočení 

směr Č. Meziříčí (slouží pro směr Č.Meziříčí – Králova Lhota) 
směr od Českého Meziříčí na Královu Lhotu 

  
Směr od Č. Meziříčí: vlevo pokračuje směr křižovatka a dále 

Rohenice nebo Jasenná,  vpravo pro směr Králova Lhota  
Příjezd od Jasenné, vpravo směr Rohenice, rovně směr 

České Meziříčí, vpravo směr Králova Lhota 
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Stávající stav: 
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Navrhovaný stav 
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B.II. Údaje o vstupech  
B.II.1.  Půda 
Záměr stavby II/308 – Králova Lhota – modernizace silnice – etapa – MPK 
s III/30815 v k.ú. České Meziříčí je umístěna na pozemcích p.č. KN 1319, 1321, 
1275, 913/1, 1264, 748, 1318/1, 1318/2, 1292. V kategorii ZPF se nacházejí parcely 
KN 1319, KN1321, KN 1275 a KN 1264. Celkový rozsah nároků na plochy 
související s posuzovaným záměrem činí 12 572 m2.  
Celkové nároky na trvalý zábor ZPF činí 1916 m2. 
Celkové nároky na plochy související s posuzovaným záměrem jsou patrné 
z následujícího přehledu. 
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Souhlas trvalým odnětím pozemku ze zemědělského půdního fondu  v k.ú. České 
Meziříčí byl vydán MěÚ Dobruška, odborem životního prostředí: 
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Přímo v zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území 
přírody ve smyslu dikce § 14 zákona 114/1992 Sb.  Záměr je navržen do 
urbanizovaného prostoru. V okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území 
přírody ve smyslu národního parku či CHKO, není vyhlášen žádný přírodní park.  
Záměr se nachází v CHOPAV Východočeská křída. 
Do hodnoceného území nezasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí. 
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším 
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí. 
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ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo 
na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace  7 m  
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací  2 m  
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení  1 m  
35 kV až 110 kV  12 m  
110 kV až 220 kV  15 m  
220 kV až 400 kV  20 m  
nad 400 kV  30 m  
závěsné kabelové vedení 110 kV  2 m  
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence   1 m  

 u podzemního vedení: 
§ do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 
§ nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

 u elektrických stanic  
Ø u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od 

oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
Ø u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 

menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m, 
Ø u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 

1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 
Ø u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 
Ø u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva 
elektrické stanice. 

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.  
Ø u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se 

rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu, 
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb. 
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 
274/01 Sb. 
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 

potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná 
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m 
a ve vzdálenosti:  
• 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 

komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek  
• 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 

místních komunikací I. třídy 
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• 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní 
komunikace II. třídy 

 
B.II.2. Voda 
Voda bude odebírána během výstavby, po uvedení stavby do provozu nebude 
odebírána ani pitná ani technologická voda. Množství vody bude záviset na počtu 
pracovníků a rychlosti stavebních prací.  
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka: 
pití       5 l/osoba/směna 
mytí   120 l/osoba/směna (prašný a špinavý provoz) 
Podle údajů od projektanta bude vlastní výstavba probíhat po dobu cca 8 měsíců s 
průměrným počtem cca 20 pracovníků z různých dodavatelských firem.   
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby: 
Průměrný stav pracovníků výstavby 20 
Denní spotřeba vody (m3) 2,5 
Měsíční spotřeba vody (m3) 50 
Doba výstavby (měsíce)  8 
Celková spotřeba vody  [m3] 400 

Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a 
sociální potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na 
základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Do doby zprovoznění vodovodní 
přípojky bude na staveniště dovážena balená pitná voda v PE lahvích. Do doby 
zprovoznění splaškové kanalizace budou používána pouze chemická WC a spotřeba 
vody bude prakticky nulová.  
V etapě provozu nejsou očekávány žádné nároky na pitnou vodu. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Výstavba 
Pro vlastní výstavbu se předpokládá použití následujících surovinových zdrojů: 
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukce ploch a vozovky : 
Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavbu bude standardní těžebna 
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km. 

-  živičné směsi pro kryt zpevněných ploch a vozovky 
Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.  

-  betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce 
Betonárka do 5 km. 

- betonové dlažby, keramické výrobky, armovací železo, krytina, plastové a kovové výrobky, 
výrobky ze skla 
Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území města. 

- betonové prefabrikáty  
Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km. 

- ocelové nosné konstrukce 
Zdroj bude dle možností hlavního dodavatele.  
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Veškeré hlavní objemové suroviny jsou v blízkosti stavby a jsou dobře přístupné po 
stávajících komunikacích. Množství materiálu bude upřesněno v prováděcích 
projektech stavby. 
 
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Etapa výstavby 
Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které 
bude způsobeno zemními pracemi  a dovozem stavebních materiálů na výstavbu. 
Přístup na staveniště bude po stávající komunikaci II/308. Po dobu výstavby dojde 
k vyloučení provozu na komunikaci. Toto omezení bude eliminováno na co nejkratší 
časový úsek (zejména pro dopravní obsluhu a linkové autobusy). Objezdové trasy 
v době vypracování předkládaného oznámení nebyly známy.  
Vzhledem k charakteru záměru, rozsahu stavby a délce stavby však nelze 
předpokládat, že by  etapa výstavby mohla znamenat výraznější narušení faktorů 
pohody ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby. 
Etapa provozu 
Údaje o dopravě vycházejí jednak se sčítání ŘSD (profil 5-3358 na komunikaci 
II/308) a jednak z vlastního šetření pro posuzovaná ramena komunikace III/30815. 
Komunikace II/308 

Intenzita dopravy na komunikaci II/308 vyplývá ze sčítání dopravy na profilu 5-3358: 
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USEK 05 Sil N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR T O M S 
5-3358 308 365 120 22 177 60 77 43 0 11 6 881 3519 28 4428 

5-3358: 
OA   = O + M = 3 547  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 515 
Komunikace III/30815 
Údaje ze sčítání ŘSD na této komunikaci nejsou k dispozici. Pro orientační akustické 
posouzení zájmového území bylo provedeno vlastní šetření rozdělení dopravy na 
následujících úsecích této komunikace: 

 
Úsek 1: 
OA   = O + M = 1 669  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 357 
Úsek 2: 
OA   = O + M = 1 164  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 250 
Úsek 3: 
OA   = O + M = 505  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 107 
Úsek 4: 
OA   = O + M = 490  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 101 

Pro uvažovaný časový horizont  byla doprava navýšena se zohledněním 
následujících růstových koeficientů ŘSD: 
rok komunikace osobní nákladní 
2000 - 2005 I. 1,16 1,15 
2000 - 2005 II. 1,14 1,13 
2000 - 2005 III. 1,12 1,11 
2005 - 2010 I. 1,14 1,13 
2005 - 2010 II. 1,11 1,10 
2005 - 2010 III. 1,09 1,06 

Úsek 4 

Úsek 3 

Úsek 2 

Úsek 1 



II/308 – Králova Lhota – modernizace silnice – etapa 2 – MPK s III/30815  
v k.ú. České Meziříčí 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v  platném znění  
 

 25

Komunikace II/308 
OA   = O + M = 3 938  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 567 
 
Komunikace III/30815 

Úsek 1: 
OA   = O + M = 1 820  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 379 
Úsek 2: 
OA   = O + M = 1 269  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 265 
Úsek 3: 
OA   = O + M = 551  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 114 
Úsek 4: 
OA   = O + M = 495  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 108 
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B.III. Údaje o výstupech  
B.III.1.  Ovzduší  
Výstavba 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. Liniové zdroje 
znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní techniky při 
provádění zemních prací a při návozu stavebního materiálu. Bude se jednat o 
krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích. Staveniště  bude napojeno 
na stávající komunikační síť. Odhad přepravních tras nákladních automobilů v této 
fázi výstavby by byl spekulativní.  Odhad emisí z liniových zdrojů v etapě výstavby 
nelze spolehlivě predikovat, protože není znám dodavatel stavby, použitá technika 
apod. Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší je možné považovat vlastní 
prostor staveniště, který může být krátkodobým zdrojem sekundární prašnosti. 
Bilance emisí z plošného zdroje je objektivně těžko kvantifikovatelná. Doporučení pro 
omezení emisí z plošného zdroje jsou prezentovaná v příslušné části předkládaného 
oznámení. 
Provoz 

Bodové zdroje znečišťování 
S posuzovaným záměrem není spojen žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší.  
Liniové a plošné zdroje: 
Emisní faktory 
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  
emisními faktory pro rok 2010, které jsou komentovány v následující části oznámení. 
V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory 
pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně 
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel 
na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.02. 
Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 
(Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program 
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) pro všechny 
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i 
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další 
zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i 
stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních 
faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky 
výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické 
uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které 
představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu 
(alkeny). Jedná se o následující sloučeniny: 

Anorganické sloučeniny Organické sloučeniny 
oxidy dusíku (NOx) 
oxid dusičitý (NO2) 
oxid siřičitý (SO2) 
oxid uhelnatý (CO) 
tuhé znečišťující látky (PM, PM10) 

 

suma uhlovodíků (CxHy) 
methan 
propan 
1,3-butadien 
styren 
benzen 
toluen 
formaldehyd 
acetaldehyd 
benzo(a)pyren 
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Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité 
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí 
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a 
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla 
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která 
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové 
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím 
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních 
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže 
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o 
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou 
hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému 
parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických 
látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat 
potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné 
hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového 
vozidla a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro 
organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné 
nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních 
faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj 
stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich 
výpočet.  
Pro pohyb na řešených komunikacích tak bylo pracováno s následujícími emisními 
faktory (g/km): 
40 km/h EURO 4 NOx Benzen 
  OA 0,1638 0,0031 
  TNA 3,8118 0,0158 

 

b) hlavní plošné zdroje znečišťování 
S posuzovaným záměrem není spojen žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší.  

 

c) hlavní liniové zdroje znečištění 

Údaje o dopravě na komunikačním systému byly získány se sčítání ŘSD a 
z vlastních šetření. Hodnoceny byly následující úseky komunikací: 
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Komunikace II/308 
OA :  3 938  
TNV:    567 
Komunikace III/30815 
Úsek 1: 
OA: 1 820  
TNV:  379 
Úsek 2: 
OA: 1 269  
TNV:  265 
Úsek 3: 
OA:    551  
TNV:  114 
Úsek 4: 
OA:   495  
TNV: 108 
Na základě uvedených skutečností je realizována následující bilance emisí. 
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky) 

 NOx Benzen 
 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 

II/308 7,795E-05 2,806335 1,0243123 5,88E-07 0,0211664 0,0077257
III/30815 – úsek 1 4,841E-05 1,7427882 0,6361177 3,231E-07 0,0116302 0,004245
III/30815 – úsek 2 3,383E-05 1,2179892 0,4445661 2,256E-07 0,0081209 0,0029641
III/30815 – úsek 3 1,458E-05 0,524799 0,1915516 9,748E-08 0,0035093 0,0012809
III/30815 – úsek 4 1,369E-05 0,4927554 0,1798557 9,003E-08 0,0032409 0,0011829
 

III/30815: Úsek 4 

III/30815: Úsek 3 

III/30815: Úsek 2 

III/30815: Úsek 1 

II/308 
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B.III.2.  Odpadní vody 
Etapa výstavby 
Splaškové odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokům na vodu pro sociální 
účely v této etapě a lze je vybilancovat objemem cca 400 m3 pro celou etapu 
výstavby. V rámci stavby budou používána pouze chemická WC. Upřesnění bude 
provedeno v prováděcích projektech stavby. 
Etapa provozu 

S etapou provozu souvisí pouze vznik srážkových vod ze zpevněných ploch. Ve 
výhledovém stavu jsou celkové nároky na plochu 12 572 m2. Z hlediska bilance vod 
se však nejedná o absolutní nárůst zpevněných ploch. Ten v zásadě souvisí pouze 
s vybudováním kruhového objezdu. V absolutním nárůstu zpevněných ploch se tedy 
jedná o nově vzniklé zpevněné plochy v rozsahu 1 916 m2. 
Následující výpočet nárůstu ročního množství srážkových vod z hodnoceného území 
po realizaci záměru vychází z údajů projektanta o velikosti zpevněných ploch a 
z ročního úhrnu srážek ve výši cca 674 mm/rok.  
Tab.: Bilance nárůstu ročního množství srážkových vod po realizaci záměru  
 Plocha [m2] Koeficient odtoku Qr [m3/rok] 
Nové zpevněné plochy 1 916,0 0,7 903,97 
Nové zpevněné plochy - zima 1 916,0 0,7 387,61 

Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů po realizaci záměru –    
         nárůst   
 Plocha [m2] Koeficient odtoku Q (l/s) Qr [m3/15 minut] 
Nové zpevněné plochy 1 916,0 0,7 19,18 17,26 

Z uvedených výpočtů je patrné, že nárůst zpevněných ploch a tudíž i nárůst 
srážkových vod lze označit jako malý a málo významný.  Způsob odvodnění zůstane 
zachován jako ve stávajícím stavu. Srážková voda z komunikace bude odváděna 
otevřenými zpevněnými příkopy do svodnic odvádějících vodu tak jako dosud do 
Haťského potoka. 
Nejvýznamnější znečišťující látkou ve splachových dešťových vodách jsou posypové 
soli. Toto znečištění vzniká pouze v zimním období. Posypové soli obsahují 
především chlorid sodný (NaCl), některé druhy obsahují menší množství chloridu 
vápenatého (CaCl2).  
Výzkumem bylo zjištěno, že z celkového množství aplikovaných solí se do vodotečí 
dostává cca 30 %, zbytek je rozptýlen rozstřikem do nejbližšího okolí komunikace. 
Posypové soli neohrožují zdraví, ale působí nepříznivě na asimilační orgány rostlin 
(Cl-), sodné kationty pak zhoršují vlastnosti půdy v bezprostřední blízkosti 
komunikací. 
Dle metodiky zimní údržby komunikací se na silnicích v hodnoceném prostoru v 
současné době při zimním posypu komunikací používá max. 20 g posypových 
materiálů na 1 m2, za jedno zimní období se pak aplikuje cca 1 kg posypových 
materiálů na 1 m2. Většinou se používají posypové soli z dolu Klodawa s obsahem 
97,5 % NaCl a podlimitním obsahem těžkých kovů. V poslední době se přechází na 
posypové materiály s 98,8 % NaCl.  
Dále jsou splachové dešťové vody znečištěny látkami vznikajícími při provozu na 
pozemních komunikacích. Těmi jsou obrus krytu vozovky, obrus pneumatik, úkapy 
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ropných látek, ztráty přepravovaných materiálů, obrusy brzdového obložení apod. 
Toto znečištění je minimální a prakticky neměřitelné. 
Za celé zimní období se předpokládá aplikace 1 kg posypových materiálů na 1 m2 
přeložky. Koncentrace NaCl se předpokládá 98,8%. Přepočítávací koeficient pro 
obsah chloridových iontů je 0,6.  
Množství nárůstu aplikované posypové soli ve srážkových vodách v zimním období 
na nově vzniklých zpevněných plochách 

Plocha Množství Cl- 
1 916,0 (m2) 1 136 (kg)

Koncentrace (mg/l) 2,93 mg/l

Z toho množství se dostane do recipientu 30%, zbytek bude dle zkušeností rozptýlen 
do nejbližšího okolí komunikace. 
Voda je odváděna silničními příkopy směrem k Haťskému potoku. 
 
 
B.III.3.  Odpady 
V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů v etapě vlastní výstavby, 
tak i v rámci vlastního provozu.   
Výstavba 
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z 
vlastního 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 a investor vytvoří na staveništi 
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při 
nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.    
Předpokládaná produkce druhů odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce: 
Kód Název odpadu Kategorie 
150101 Papírové a lepenkové obaly O/N 
150102 Plastové obaly O/N 
150104 Kovové obaly O/N 
150105 Kompozitní obaly O/N 
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
N 

170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 

nebezpečné látky  
N 

170201 Dřevo O 
170203 Plasty O 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
170402 Hliník O 
170405 Źelezo a ocel O 
170411 Kabely neuvedené pod 170410 O 
170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky N 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 O 
200301 Směsný komunální odpad O 
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Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze ve fázi 
zpracování tohoto oznámení objektivně určit. Využití, příp. odstranění odpadů 
vzniklých v etapě výstavby bude zabezpečeno oprávněnou firmou (firmami). 
Oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby přehled o druzích a množstvích jednotlivých 
odpadů vzniklých v etapě výstavby, včetně způsobu jejich využití či odstranění.   
Provoz 
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a 
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití komunikace. Při provozu 
budou vznikat odpady především při úklidu a údržbě. Podrobněji lze tyto činnosti 
charakterizovat následovně: 
§ úklid povrchu vozovky 
§ seřezávání a údržba zeleně krajnic a příkopů 
§ sekání trávy na krajnicích a příkopech 
§ údržba sjízdnosti silnice v zimním období 
§ čištění stok a dešťových vpustí 
§ čištění záchytných jímek s hradítky 
§ drobné úpravy vozovky a svahů silnice 
§ odstraňování znečištění z povrchu komunikace, havarovaných vozidel a dalších 

odpadů  vzniklých za provozu  
 
Způsoby využití respektive odstraňování  odpadů budou odpovídat běžným 
podmínkám v regionu a musí respektovat platnou legislativu. Provoz hodnocené 
stavby bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na 
využití nebo odstranění odpadů. 
 
 
B.III.4.  Ostatní výstupy 
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, 
způsoby jejich omezení) 

Výstavba 

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu 
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu 
prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto 
parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v 
závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako 
stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou 
stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní 
životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících 
zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. 
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění 
zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude 
pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která 
je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z 
budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může 
tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů 
vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející 
z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží 
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maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha 
dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny 
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů. 
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce 
Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název Akustický výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1 [m] 
LpAr v dB(A) 

Doba používání 
stroje 
hod/den 

1 vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus) - LpA10 = 80 dB(A) 4 
2 Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 6 
3 Rypadlo UDS 110A (1kus) - LpA10 = 85 dB(A) 6 
4 Nakladač UNC 151 (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 3 

Dle předaných podkladů bude etapa zemních prací  trvat cca  4 měsíce, což 
představuje cca  80 pracovních dní. Průměrně bude  denně realizováno 30 pohybů 
TNA, což při  14 hodinové pracovní době v etapě výstavby představuje 2 pohyby 
TNA/hod.  
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce 
Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název 
Akustický 
výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1 [m] 
LpAr v dB(A) 

Doba používání 
stroje 
hod/den 

1 Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) - LpA10 = 79 dB(A) 7 
2 Čerpadlo betonové směsi (1 kus) - LpA10 = 80 dB(A) 2 

3 Domíchávače betonové směsi (3 
kusy) 92 dB(A) - 4 

4 Stavební míchačky (2 kusy) - LpA7 = 81 dB(A) 4 
5 Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)  LpA1 = 80 dB(A) 6 

Dle předaných podkladů bude etapa hrubých stavebních prací trvat  cca 4 měsíce, 
což představuje 80 pracovních dní. Průměrně bude  tedy denně realizováno 15 
pohybů TNA, což při  14 hodinové pracovní době v etapě výstavby představuje cca 1 
pohyb TNA/hod. 

Provoz 

Silnice II/308 a III/30815 je liniovým zdrojem hluku, který vzniká v důsledku provozu 
vozidel po komunikaci. Vzhledem k tomu, že hluková problematika u tohoto typu 
staveb je jednou z klíčových, je podrobně řešena v dalších částech oznámení. 

Vibrace 
Vibrace budou vznikat během výstavby, zejména při hutnění násypů. Za provozu 
komunikace budou vznikat vibrace v důsledku jízdy vozidel. Vibrace se projevují 
max. do vzdálenosti několika desítek metrů, dosahují frekvencí 30 - 150 Hz a 
amplitud několika desítek µm. Dle odborné literatury a praktických zkušeností 
nedochází při automobilovém provozu na silnicích ke vzniku nadlimitních vibrací. 
Stavba a provoz nebude zdrojem nadměrných vibrací. 

Záření 
Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.  
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů 
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory 
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků 
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb.  o 
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení 
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externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat 
opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným  
Nařízením vlády 480/2001 Sb.   

Zápach 
Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu. 

Jiné výstupy 
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy. 
 
 
B.III.5.  Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
B.III.5.1. Možnosti vzniku havárií 

Při provozu je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím 
vozidel z vozovky. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie 
vozidla převážejícího ropné, chemické či podobné nebezpečné látky. Z hlediska 
ochrany vod je největším potenciálním nebezpečím  havarijní únik látek škodlivých 
vodám. Tyto látky mohou být v kapalné formě nebo ve formě tuhé, ale ve vodě 
rozpustné. 
S případnou havárií vozidla úzce souvisí i riziko následného požáru havarovaného 
vozidla či jeho nákladu.  
  
B.III.5.2. Dopady na okolí 

Důsledkem havárie vozidla může být kontaminace půdy, povrchové vody a 
horninového prostředí a následně podzemních vod. 
Negativní ovlivnění kvality ovzduší lze předpokládat v případě autohavárie 
v kombinaci se vznikem požáru vozidla či jeho nákladu. Jedná se však vždy o lokální 
záležitost s přímým vlivem na bezprostřední okolí, kterou bude řešit Hasičský 
záchranný sbor. 

B.III.5.3. Preventivní opatření 

Pro zabránění úniku havarovaného vozidla mimo prostor komunikace bude 
vybavena komunikace na potřebných místech svodidly dle technických norem. 

B.III.5.4. Následná  opatření 

Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním  a zneškodněním zbytků 
hořlavých látek, produktů hoření,  znečištění půdy, vody - t.j. zneškodněním 
jednorázových  a mimořádných odpadů.  
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ   
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
Posuzovaná lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona 
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V posuzované lokalitě není žádný VKP 
registrovaný orgánem ochrany přírody. Záměr se nachází v CHOPAV Východočeská 
křída. 
Lokalita leží v oblasti českého termofytika ve fytogeografickém okrese Východní 
Polabí, podokrese Hradecké Polabí. Potenciálně přirozenou vegetací podle 
Neuhäuslové (Neuhäuslová et al. 1998) jsou střemchové jaseniny (Pruno-
Fraxinetum). 
V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči 
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky 
nevyskytují stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo 
rašelinných luk).  Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru 
s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, 
případně vysychavá lada na výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity).  
Jedná se o stavbu na stávajících zpevněných plochách, částečně na pozemcích 
v kategorii ZPF. Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu 
využití území. Volba tohoto území pro stanovené funkční využití odpovídá jeho 
charakteru, to znamená, že se nejedná o území přírodovědně cenné, respektive 
krajinářsky zajímavé.  
Stav životního prostředí týkající se bezprostředně souvisejících  objektů obytné 
zástavby je především z hlediska akustické zátěže a imisní zátěže podrobněji 
komentován v příslušných pasážích předkládaného oznámení.  
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl 
výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí - nejvýznamnějším 
impaktem souvisejícím s posuzovaným záměrem je problematika hluku, přičemž je 
jednoznačně patrné, že navrhované řešení je v porovnání se stávajícím stavem 
příznivější, avšak i přes tuto skutečnost nezajišťující plnění požadovaných 
hygienických limitů hluku pro denní i noční dobu. Tato situace je komentována 
v další části předkládaného oznámení. 
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 
C.2.1. Ovzduší 
Klimatické charakteristiky 
Zájmové území lze klimaticky zařadit do oblasti mírně teplé až mírně vlhké s mírnou 
zimou, rázu pahorkatinného, průměrná roční teplota je 7,5oC a průměrné roční 
srážky 600-650 mm. Jmenovaná klimatická oblast má tyto následující základní 
charakteristiky:  
Počet letních dnů t=25oC    42,6 
Počet mrazových dnů     106,7 
Počet ledových dnů     34,2 

       max   min 
průměrná teplota v lednu    6,1   - 17,1 
         v červenci   31,2   7,3 
                   v dubnu    22,1   - 3,2 
                            v říjnu    21,2   - 2,3 
 
průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více    115,8 
srážkový úhrn ve vegetačním období     385 mm 
     v zimním období      289 mm 
počet dnů se sněhovou pokrývkou      55,0 
počet dnů zamračených       110,0 
počet dnů jasných        54,7 
průměrná teplota ve vegetačním období     13,9oC 
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Znečištění ovzduší 
Monitorovací stanice AIM v  Královéhradeckém kraji se zaměřením na bývalé okresy 
Rychnov nad Kněžnou a  Hradec Králové dokladuje následující kartogram: 

 

 

 
  

V následující části jsou uvedeny hodnoty imisního pozadí v ukazatelích NO2 a  
benzenu.  
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Charakter znečištění ovzduší dle stanic AIM je následující:   
Imisní pozadí NO2 

Rok: 2006 
Kraj:  Královéhradecký 
Okres:  Rychnov nad Kněžnou 
Látka: NO2-oxid dusičitý 
Jednotka:  µg/m3 
Hodinové LV :  200,0 
Hodinové MT :  40,0 
Hodinové TE :  18 
Roční LV : 40,0 
Roční MT : 8,0 

  
Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní 

hodnoty 
Roční 

hodnoty 

Max.  19 MV VoL 50% 
Kv  Max.   95% 

Kv  
50% 
Kv  X1q X2q X3q X4q X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. 

ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum Datum VoM 98% 
Kv  Datum   98% 

Kv  C1q C2q C3q C4q XG  SG  dv  

43,4 30,4 0 5,5 28,9  13,4 5,7  4,1 4,5 9,4 6,6 3,89 343 HSERA 

 
40782 

ČHMÚ 
1111 

Šerlich 

Automatizovaný 
měřicí program  

CHLM 
 

10.03. 08.11. 0 18,9 07.02.   16,1 70 90 92 91 5,6 1,78 18 

                  
    67,0  38,7 15,2 30,3 11,8 15,0 13,6 17,6 11,02 363 HRNKM 

 
38971 

ČHMÚ 
1353 

Rychnov n. 
Kněžnou 

Manuální měřicí 
program  
GUAJA 

 
    12.01.   49,7 90 90 92 91 14,6 1,91 1 

                  

 
Imisní pozadí benzenu  
 
Rok: 2006 
Kraj:  Královéhradecký 
Okres:  Hradec Králové 
Látka: BZN-benzen 
Jednotka:  µg/m3 
Roční LV : 5,0 
Roční MT : 4,000 

  
Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní 

hodnoty 
Roční 

hodnoty 

Max.   95% 
Kv  

50% 
Kv  Max.   95% 

Kv  
50% 
Kv  X1q X2q X3q X4q X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. ISKO 

Lokalita  
Typ m.p. 
Metoda 

Datum  99.9% 
Kv  

98% 
Kv  Datum   98% 

Kv  C1q C2q C3q C4q XG SG  dv  

39,6  5,0 1,0 33,6  4,0 1,1      3,13 128 HHKBA 

 
200023 

ČHMÚ 
1503 

Hradec 
Králové-
Brněnská 

Automatizovaný 
měřicí program  

GCH-PID 
 

02.02.  33,6 8,2 31.08.   5,4 25 37 5 61  2,89 74 

                  
    7,2    2,8   4,9 3,8 1,56 45 HHKSK 

 
20985 

ZÚ 
396 

Hr.Král.-
Sukovy sady 

Kombinované 
měření  

GCH-VOC 
 

    12.05.    15 8 7 15 3,4 1,54 6 
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C.2.2. Voda           
Zájmové území leží v povodí řeky Dědiny (č. hydrolog. pořadí 1-02-03-044), 
částečně též Zlatého potoka (č. hydrolog. pořadí 1-02-03-043). Dědina protéká 
územím od severu k jihu; v místě, kde opouští území má prům. roční průtok 
1,34m3.s-1. Přísluší jí povodí 259,59 km2 s průměrnou srážkou 712 mm. 
Její n-leté a m-denní vody jsou: 
Q1    = 17,00 m3.s-1 

Q5     = 36,00 m3.s-1 

Q70   = 47,00 m3.s-1 

Q50   = 64,00 m3.s-1 

Q100  = 71,00 m3.s-1 

Q355  =   0,21 m3.s-1 

Mezi její největší přítoky patří levostranný Zlatý potok. V ústí do Dědiny má prům. 
roční průtok 0,45 m3.s-1, přísluší mu povodí 79,26 km2 s prům. srážkou 694 mm. 
Jeho n-leté a m-denní vody jsou: 
Q1    =   13,00 m3.s-1 

Q5     =   23,00 m3.s-1 

Q70   =   35,00 m3.s-1 

Q50   =   47,00 m3.s-1 

Q100  =   53,00 m3.s-1 

Q355  =     0,05 m3.s-1 

 
Dalšími většími přítoky jsou Rohenický potok, Slaťský potok, Jílovický potok a 
Haťský potok z pravé strany. Levostranné přítoky –Zlatý potok, Ohnišťovský a Jalový 
potok. Oba posledně jmenované jsou nadlepšovány vodou ze Zlatého potoka. 
Hydrologická data těchto drobných vodotečí ČHMÚ nesleduje, převážně jsou ve 
správě SMS. 
Haťský potok odvádí většinu vod ze zájmového území stavby. Vlastní území 
odvodňuje ještě systém melioračních svodnic situovaných dle hranic zemědělských 
pozemků (honů). 
tok č. hydrolog. pořadí plocha povodí správce toku 
Haťský potok  1 – 02 – 03 - 030 17,531 km2 ZVS 

Haťský potok je v celé délce upraven, podchycuje další meliorační svodnice, drénuje 
podpovrchovou vodu. V dolní části (mimo řešené území) vytváří záplavové území a 
vlévá se do Dědiny pod Českým Meziříčím. 
Průtokové poměry svodnic a Haťského potka jsou značně rozkolísané, jsou přímo 
závislé na srážkových poměrech. Průtoky se řádově pohybují v desetinách  l/s, při 
vyšších vodních stavech řádově v l/s i desítkách l/s. Kvalita vody je převážně 
ovlivňována zemědělskou činností, a zejména komunálním znečištění z obce. Dle 
ČSN 757221 ji lze orientačně charakterizovat st. III., při nízkých vodních stavech st. 
IV. 
Zájmové území se nachází v plochém terénu strukturní slínovcové plošiny. 
Předkvarterní podklad je zde budován svrchnokřídovými slínovci přechodové facie 
s povrchem okolo 2 – 3 m pod povrchem terénu. Území je zvodnělé podzemní vodou 
akumulovanou v povrchovém rozvětralém pásmu svrchnokřídových slínovců. Voda 
je zde více či méně napjatá nadložními slínitě zvětralými či rozloženými slínovci a po 
navrtání vystupuje o několik decimetrů blíže k povrchu terénu. 
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Severně a jižně Č. Meziříčí jsou stanovena PHO vodních zdrojů. Celé území údolní 
nivy Dědiny od Dobrušky po Městec je významnou vodárenskou oblastí. V 
posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně. 
Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci 
pro územní řízení. 
Základní výřez vodohospodářské mapy je patrný z následujícího mapového 
podkladu: 
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C.2.3. Půda  
Záměr vyžaduje zábor ZPF v kategorii orná půda. Celkové nároky na plochy 
v kategorii ZPF  činí 1916 m2 jsou patrné z následujícího přehledu: 
p.č. KN 1319.........................trvalý travní porost ..................335 m2  - BPEJ: 55 411 
p.č. KN 1321........................ trvalý travní porost...................470 m2   - BPEJ: 55 411 
p.č. KN 1275  (PK)1301.......orná půda.................................244 m2   - BPEJ: 52 051 
p.č. KN 1275  (PK)1302.......orná půda.................................498 m2   - BPEJ: 52 051 
p.č. KN 1275  (PK)1303.......orná půda.................................    4 m2   - BPEJ: 52 051 
p.č. KN 1275  (PK)1304.......orná půda.................................291 m2   - BPEJ: 52 051 
p.č. KN 1264  (PK)1206.......orná půda.................................  74 m2   - BPEJ: 52 051 
CELKEM.............................................................................1 916 m2  

Veškeré nároky na pozemky v kategorii ZPF jsou dle výpisu z katastru nemovitostí a 
pozemků vedeny v  BPEJ: 5.54.11., 5.20.51 
Vysvětlivky k BPEJ: 
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu 
5 -  region MT 2 mírně teplý, mírně vlhký; suma teplot nad + 10 °C 2 200 - 2 500; 

prům. roční teplota 7 - 8 °C; průměrný roční úhrn srážek 550 - 650 mm; 
pravděpodobnost such vegetačních období 15 - 30 %, vláhová jistota 4 - 10 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 
20 - Rendziny a rendziny hnědé na flyšových horninách, slínech a jílech, těžké až   
        velmi těžké, s nepříznivým vodním režimem 
54 - Oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na různých jílech včetně slinitých a jílech   
        limnického terciéru, těžké až velmi těžké, bez štěrku, s velmi nízkou   
        propustností a špatnými fyzikálními vlastnostmi, obvykle zamokřené 
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 

 svažitost expozice 
0 0 - 3°, rovina všesměrná 
1 3 - 7°, mírný svah všesměrná 
2 3 - 7°, mírný svah jih 
3 3 - 7°, mírný svah sever 
4 7 -127°, střední svah jih (JZ-JV) 
5 7 - 12°, střední svah sever (SZ-SV) 
6 12 - 17°, výrazný svah jih (JZ-JV) 
7 12 - 17°, výrazný svah sever (SZ-SV) 
8 17 - 25° příkrý svah až sráz jih (JZ-JV) 
9 17 - 25° příkrý svah až sráz sever (SZ-SV) 

 
5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 

 skeletovitost hloubka *) 
0 žádná hluboká 
1 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 
2 slabá hluboká 
3 střední hluboká 
4 střední hluboká až středně hluboká 
5 slabá mělká 
6 střední mělká 
7 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 
8 střední až silná hluboká až mělká 
9 žádná až silná hluboká až mělká 

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou 
skeletovitostí 
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Z geomorfologického hlediska patří řešené území do celku Českomeziříčské kotliny, 
část Třebechovické tabule. Je to tektonicky podmíněná kotlina v povodí Dědiny, na 
slínovcích a spongilitech středního turonu, rovinný reliéf při údolí Dědiny v oblasti 
jaroměřské synklinály, uzavřený na 2 hřbety libřické antiklinály a na V hřbetech 
opočenské antiklinály. Je charakteristická slabým výskytem terasových akumulací. 
Četné elevace, hřbety a strukturní plošiny tvořené slíny  přesahují zřídka 300 m. 
Dodávají terénu ráz mírně zvlněné pahorkatiny. Libřická antiklinála v reliéfu 
vystupuje ve směru SZ-JV mezi Libřicemi a Jílovicemi v podobě nízkého protáhlého 
hřbetu a Opočenská antiklinála je vyznačena hřbety u Rohenic. 
Výřez hydrogeologické zájmového území je patrný z následujícího obrázku:  

 
 

 
 



II/308 – Králova Lhota – modernizace silnice – etapa 2 – MPK s III/30815  
v k.ú. České Meziříčí 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v  platném znění  
 

 42

 
 
 
C.2.5. Fauna a flora 
Celé území náleží do sosiekoregionu II.4 Orlická tabule, který tvoří část Polabí od 
Dobrušky po Vamberk. V rámci tohoto sosiekoregionu byly vymezeny jednotlivé typy 
biochor. Většina území patří k biochoře II.4.4. teplých pahorkatin a kotlin 
pahorkatinného rázu. Jen okrajově se zde dotýká biochora II.4.3 teplých rovin 
akumulačního rázu. 
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Flora  

Popis lokality 
Lokalita se nachází u osady Malé Meziříčí mezi obcemi Králova Lhota a Rohenice. 
Jedná se o výstavbu kruhového objezdu a úpravu vozovek. 
V okolí silnic se nachází obvyklá vegetace příkopů a v trojúhelníkovém prostoru mezi 
silnicemi je víceméně ruderální vegetace. 
V dotčeném prostoru jsou podél silnic převážně ovocné dřeviny. Nejcennějšími 
dřevinami jsou mladé ořešáky, které lemují silnici na lokalitách 1 a 10. Ostatní 
dřeviny (stromy a keře) jsou prakticky bezcenné a lze je snadno nahradit novými 
výsadbami. Je zde několik přestárlých švestek a dva kanadské topoly na vrcholu 
životnosti (z toho jeden rozlámaný). Jeden jasan a dva smrky se nachází za plotem v 
zahradách těsně u silnice. 
Geobotanická charakteristika lokality 
Fytogeografické členění 
Fytogeografická oblast: termofytikum 
Fytogeografický obvod: České termofytikum 
Fytogeografický okres: Východní Polabí 
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998) 
černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) 

Seznam lokalizací 
Umístění lokalit průzkumu je na přiložené mapce. 

 
 
 
 

lokalita 1 lokalita 2 

lokalita 13 

lokalita 10 

lokalita 11 

lokalita 14 

lokalita 12 

lokalita 9 

lokalita 8 

lokalita 7 lokalita 6 lokalita 5 lokalita 4 

lokalita 3 
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Seznam nalezených druhů rostlin 
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu 
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý 
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující 
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný 
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek 
[C3] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh ohrožený" 

[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující 
pozornost" - méně ohrožené 
Acer campestre L. - javor babyka : 2 
Agrostis capillaris L. - psineček tenký : 13 
Agrostis gigantea Roth - psineček obrovský + : 6 
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 2, 7, 11 
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní : 4 
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 2, 4, 7, 9, 13 
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 6, 11, 12 
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 1, 2, 4, 5, 8, 10 
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá : 5 
Atriplex prostrata DC. subsp.latifolia (Wahlenb.)Rauschert - lebeda hrálovitá + : 7 
Atriplex sagitata Borkh. - lebeda lesklá + : 4, 13 
Ballota nigra L. - měrnice černá : 6, 11, 13 
Betula pendula Roth - bříza bělokorá : 11 (20cm průměr) 
Brassica napus L. - brukev řepka ++ : 4, 5, 7, 8, 12 
Bromus carinatus Hooker et Arnott - sveřep kýlnatý + : 13 
Bromus erectus Huds. - sveřep vzpřímený : 13 
Bromus inermis Leysser - sveřep bezbranný : 11 
Campanula rapunculoides L. - zvonek řepkovitý : 1 
Campanula rotundifolia L. agg. - zvonek okrouhlolistý : 13 
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný : 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 
Carex contigua Hoppe - ostřice klasnatá : 13 
Centaurea jacea L. subsp.jacea - chrpa luční pravá : 2 
Centaurea scabiosa L. - chrpa čekánek : 2, 9, 10, 11, 12 
Cichorium intybus L. - čekanka obecná : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13 
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 7 
Cirsium canum (L.)All. - pcháč šedý : 7, 8, 9, 11 
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný : 3, 11 
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní : 1, 12 
Cornus sanguinea L. - svída krvavá : 13 
Crataegus laevigata (Poiret)DC. - hloh obecný : 2 
Crataegus monogyna Jacq. - hloh jednoblizný : 8 
Crataegus x macrocarpa Hegetschw. - hloh velkoplodý : 2, 4, 11 
Crepis biennis L. - škarda dvouletá : 1, 2, 5, 9, 10 
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) : 10 
Daucus carota L. - mrkev obecná : 1, 3, 11, 12 
Echinochloa crus-galli (L.)P.B. - ježatka kuří noha + : 2, 3, 4 
Echinops sphaerocephalus L. - bělotrn kulatohlavý + : 11, 12 
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 3, 4, 7, 14 
Epilobium lamyi F.W.Schultz - vrbovka Lamyova : 2 
Erodium cicutarium (L.)L`Hér. - pumpava rozpuková : 14 
Euphorbia helioscopia L. - pryšec kolovratec : 14 
Fallopia convolvulus (L.)Á.Löve - opletka obecná : 14 
Festuca arundinacea Schreber subsp.arundinacea - kostřava rákosovitá pravá (+) : 13 
Festuca pratensis Huds. - kostřava luční : 1 
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená : 11, 13 
Fragaria viridis (Duchesne)Veston - jahodník trávnice : 1, 2, 8, 9, 13 
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý : 2 a 3 (mladé náletové), 4 (kraj zahrady 25cm průměr) 
Galium album Mill. - svízel bílý : 2, 11 
Galium boreale L. - svízel severní [C4a] : 1, 10, 13 
Galium verum L. s.str. - svízel syřišťový : 13 
Geranium columbinum L. - kakost holubičí : 2 
Geranium pratense L. - kakost luční : 1, 5, 7, 8, 10 
Geum urbanum L. - kuklík městský : 4 
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Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 5, 9 
Humulus lupulus L. - chmel otáčivý : 7 
Hylotelephium julianum (Bor.)Grulich - rozchodník křovištní : 9, 12 
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná : 2, 13 
Chenopodium strictum Roth - merlík tuhý + : 5, 8 
Inula britannica L. - oman britský : 2, 3, 11 
Juglans regia L. - ořešák královský ++ 1 (6 ex.), 10 (7 ex.) 
Knautia arvensis (L.)Coulter - chrastavec rolní : 1, 3 
Knautia x posoniensis Degen (=K.arvensis x kitaibelii) - chrastavec bratislavský : 9, 13 
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 
Lamium album L. - hluchavka bílá : 4, 9 
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční : 12 
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní : 1 
Lepidium ruderale L. - řeřicha rumní + : 3, 5, 8, 9, 12 
Ligustrum vulgare L. - ptačí zob obecný (+) : 2 
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel : 1, 10, 12 
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý (+) : 2, 3 
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+) : 1 
Lycium barbarum L. - kustovnice cizí + : 8 
Medicago falcata L. - tolice srpovitá : 9, 12 
Medicago lupulina L. - tolice dětelová : 1 
Medicago sativa L. - tolice setá + : 10 
Medicago x varia Martyn (=M.falcata x sativa) - tolice měňavá + : 5, 9 
Melilotus albus Med. - komonice bílá : 2 
Melilotus officinalis (L.)Pallas - komonice lékařská : 2, 5, 9 
Odontites vernus (Bellardi)Dum. s.l. - zdravínek jarní : 2 
Pastinaca sativa L. - pastinák setý : 1, 6, 9, 10, 11, 13 
Phleum bertolonii DC. - bojínek hlíznatý (+) : 1, 13 
Phleum pratense L. agg. - bojínek luční (+) : 2 
Picea pungens Engelm. - smrk pichlavý ++ m zahrady, průměr cca 20cm) 
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 8, 10 
Plantago media L. - jitrocel prostřední : 10 
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný : 2, 3, 5, 9 
Populus nigra L. agg. - topol černý (+) : 2 (statný rozlámaný a druhý na pokraji životnosti) 
Potentilla anserina L. - mochna husí : 3, 7 
Potentilla reptans L. - mochna plazivá : 1, 7, 8, 9, 10 
Prunus avium (L.)L. - třešeň ptačí (+) : 2 
Prunus cerasifera Ehrh. - slivoň myrobalán ++ : 1 (1 ex.) 
Prunus domestica L. - slivoň švestka ++ : 1, 2, 3, 4, 11 (všechny dožívající) 
Prunus spinosa L. - slivoň trnka : 2, 3 
Puccinellia distans (L.)Parl. - zblochanec oddálený + : 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12 
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký : 10 
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý : 4 
Rosa canina L. - růže šípková : 2, 3, 4, 7, 11 
Rosa dumalis Bechst. subsp.dumalis - růže podhorská pravá : 2 
Rosa dumalis Bechst. subsp.subcanina (H.Christ)Hayek - růže podhorská pašípková : 2 
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník : 9 
Rumex crispus L. - šťovík kadeřavý : 1, 5, 9 
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 1, 7 
Rumex thyrsiflorus Fingerh. - šťovík kytkokvětý : 12 
Rumex x pratensis Mert.et Koch (=R.crispus x obtusifolius) - šťovík kadeřavý x tupolistý : 9 
Sagina procumbens L. - úrazník poléhavý : 14 
Salvia pratensis L. - šalvěj luční (+) : 2, 11, 12 
Sambucus nigra L. - bez černý : 2, 4 
Scleranthus annuus L. agg. - chmerek roční : 14 
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá : 1, 2, 13 
Setaria pumila (Poiret)R.et Sch. - bér sivý + : 12 
Setaria verticillata (L.)P.B. - bér přeslenitý + : 5 
Silaum silaus (L.)Sch. et Thell. - koromáč olešníkový [C3] : 1 
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá : 11, 12, 13 
Sonchus arvensis L. - mléč rolní : 3, 6, 7, 11 
Sonchus asper (L.)Hill - mléč drsný : 11 
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný : 2, 7, 11 
Sorbus aucuparia L. - jeřáb ptačí (+) : 14 
Spergula arvensis L. - kolenec rolní : 14 
Syringa vulgaris L. - šeřík obecný ++ : 4, 5 
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Tanacetum vulgare L. - vratič obecný : 4 
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 6, 12 
Thymus pulegioides L. - mateřídouška vejčitá : 14 
Tilia cordata Mill. - lípa srdčitá (+) : 8, 9 
Torilis japonica (Houtt.)DC. - tořice japonská : 2, 6, 13 
Tragopogon orientalis L. - kozí brada východní : 6, 12 
Trifolium hybridum L. - jetel zvrhlý + : 1 
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 1, 10, 11 
Ulmus minor Mill. - jilm habrolistý (+) [C4a] : 3, 8 
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 4 
Valeriana officinalis L. - kozlík lékařský : 9 
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá : 6 
Veronica serpyllifolia L. - rozrazil douškolistý : 14 
Vicia cracca L. - vikev ptačí : 1, 3, 9, 13 
 
Ochranářsky významné druhy 

Galium boreale L. - svízel severní [C4a] : 1, 10, 13 
Silaum silaus (L.)Sch. et Thell. - koromáč olešníkový [C3] : 1 

Oba druhy jsou pouze vtroušeny v příkopech na víceméně druhotné lokalitě. 

Ulmus minor Mill. - jilm habrolistý (+) [C4a] : 3, 8 

V náletu u silnice a v živém plotu u zahrady. 
 
Závěr 
Na lokalitě bylo nalezeno 130 druhů rostlin včetně dřevin. 
Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. 
Byly nalezeny 3 druhy obsažené v Červeném seznamu cévnatých rostlin České 
republiky v kategoriích C3 a C4a. Jde o výskyt na druhotném stanovišti. V širším 
okolí jsou tyto druhy hojnější. 
 
Prvky dřevin  rostoucí mimo les 

V zájmovém území se nacházejí prvky dřevin rostoucí mimo les. V dotčeném 
prostoru jsou podél silnic převážně ovocné dřeviny. Nejcennějšími dřevinami jsou 
mladé ořešáky, které lemují silnici na lokalitách 1 a 10. Ostatní dřeviny (stromy a 
keře) jsou prakticky bezcenné a lze je snadno nahradit novými výsadbami. Je zde 
několik přestárlých švestek a dva kanadské topoly na vrcholu životnosti (z toho jeden 
rozlámaný). Jeden jasan a dva smrky se nachází za plotem v zahradách těsně u 
silnice. 
V rámci předběžné inventarizace byly podél řešených úseků inventarizovány: 
Acer campestre L. - javor babyka : 2 
Betula pendula Roth - bříza bělokorá : 11 (20cm průměr) 
Crataegus laevigata (Poiret)DC. - hloh obecný : 2 
Crataegus monogyna Jacq. - hloh jednoblizný : 8 
Crataegus x macrocarpa Hegetschw. - hloh velkoplodý : 2, 4, 11 
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý : 2 a 3 (mladé náletové), 4 (kraj zahrady 25cm průměr) 
Juglans regia L. - ořešák královský ++ 1 (6 ex.), 10 (7 ex.) 
Picea pungens Engelm. - smrk pichlavý ++ m zahrady, průměr cca 20cm) 
Populus nigra L. agg. - topol černý (+) : 2 (statný rozlámaný a druhý na pokraji životnosti) 
Prunus cerasifera Ehrh. - slivoň myrobalán ++ : 1 (1 ex.) 
Prunus domestica L. - slivoň švestka ++ : 1, 2, 3, 4, 11 (všechny dožívající) 
Prunus spinosa L. - slivoň trnka : 2, 3 
Sorbus aucuparia L. - jeřáb ptačí (+) : 14 
Tilia cordata Mill. - lípa srdčitá (+) : 8, 9 
Ulmus minor Mill. - jilm habrolistý (+) [C4a] : 3, 8 
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Situace vybraných druhů dřevin je patrná z následující fotodokumentace: 

  

  

  

 

Fauna 
Vzhledem k poměrně velké exponovanosti lokality je výskyt zástupců fauny 
minimální, tudíž i dopady záměru do této složky životního prostředí budou malé a 
nevýznamné. 
Dále uvedené údaje vycházejí vzhledem k době vypracování oznámení z místního 
šetření a z archivních údajů zpracovatele oznámení z předcházejících prací v okolí 
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zájmového území a uvedená skutečnost je zohledněna v jednom z doporučení  
předkládaného oznámení: 
• ze savců hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc polní (Lepus europaeus), krtek obecný (Talpa europaea), 

v porostech i myšice (Apodemus sp.).   
• z ptáků: vrabec domácí (Passer domesticus), strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík obecný (Carduelis 

carduelis).  V okrajových porostech dřevin dále zjištěni: kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (T. pilaris), 
sýkora koňadra (Parus major), s. modřinka (P. coreuleus),  pěnkava obecná (Fringilla coelebs),  pěnice 
černohlavá (Sylvia atricapilla), straka obecná (Pica pica). Zalétání do území za potravou:  jiřička obecná 
(Delichon urbius),  kavka obecná (Hirundo rustica-§), poštolka obecná (Falco tinnunculus), havran polní 
(Corvus frugilerus). Výskyty koroptve nebo křepelky v zájmovém území nepotvrzeny. 

• plazi, obojživelníci – v prostoru navrhovaného staveniště nezjištěni  
• Hmyz:  
- brouci – střevlíčci  Agonum dorsale,  Pterostichus vulgaris, Poecilus cupreus, Calathus fuscipes, střevlík 

zrnitý (Carabus granulatus),   kvapník plstnatý (Harpalus rufipes), listokaz zahradní (Phylloperta horticola), 
slunečko sedmitečné (Coccinella septempunctata),  s. dvojtečné (Adalia bipunctata), mrchožrout obecný 
(Silpha obscura), drabčíci rodu Atheta, páteříček sněhový (Cantharis rustica), lalokonosec libečkový 
(Ottiorhynchus ligustici), mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata), mandelinky rodu Gastroidea, 
kohoutci rodu Lema, dřepčíci rodu Phyllotreta , listohlodi rodu Sitona, páteříčci rodů Cantharis a  Malachius, 
na třezalkách mandelinky rodu Chrysomela, bázlivci rodu Galeruca;  na květech dále např. zlatohlávek zlatý 
(Cetonia aurata), tesařík černošpičký (Strangalia melanura), t. skvrnitý (S. maculata), tesařík obecný 
Leptura rubra, pestrokrvečník včelový (Trichodes apiarius), rušníci rodu Anthrenus, krasec čtyřtečný 
(Anthaxia quadrimaculata), krytohlavové rodu Cryptocephalus aj. 

- motýli – babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais urticae), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx 
rhamni, bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepkový (P. napi); v lemech dále např. babočka síťkovaná 
(Araschnia levana), b. bílé C (Polygonia c-album), modrásci rodu Plebejus, ohniváček černokřídlý (Lycaena 
phlaeas), okáč poháňkový (Coenonympha pampilus), můra gamma (Plusia gamma), dlouhozobka svízelová 
(Macroglossum stellatarum),  

- blanokřídlí –  včela  medonosná (Apis melifera), vosy rodu Paravespula, v lemech dále pilatky rodu 
Tenthredo, Rhogogaster, Arge, Dolerus,   lumci rodu Ophion, mravenci rodů Lasius a Myrmica 

- dvoukřídlí – tiplice rodu Tipula, pestřenky rodů Eusyrphus,  Vollucella,  bzučivky rodu Calliphora, muchnice 
rodu Bibio 

- ploštice – vesměs opět spíše v lemech – kněžice páskovaná (Graphosoma italica), kněžice rodu Aelia, 
Dolycoris, dále řada blíže neurčených  zástupců čeledi Myridae, Coreidae 

- rovnokřídlí – kobylka zelená (Tettigonia viridissima), sarančata rodů Chortippus, Omocestus 

Zájmové území není příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací  
zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů. 
Lesní porosty nejsou v dosahu zájmového území.  

Významná stanoviště a biotopy 

V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči 
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm nevyskytují žádná 
stanoviště se specifickými nároky. Nejsou zastoupena ani stanoviště stenoekního 
charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. oligotrofní 
rašeliniště, kyselá stanoviště původních písčin, případně vysychavá lada na hadcích, 
vápencích atp., ani stanoviště zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů, 
vyžadujících velmi specifické podmínky z hlediska hydrických či trofických poměrů 
stanoviště.  

Zvláště chráněná území 

Záměr se nachází zcela mimo polohu zvláště chráněných území přírody, žádná 
ZCHÚ nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani 
kontaktně, ani zprostředkovaně.  

Území přírodních parků 

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. 
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Významné krajinné prvky 

Nejsou polohou oznamovaného záměru přímo dotčeny, poněvadž jde o prostory na 
antropogenně zcela pozměněných stanovištích. 
Zpracovatelům Oznámení není známa okolnost, že by v zájmovém území nebo 
v jeho blízkém okolí byla nějaká plocha registrována jako VKP podle § 6 zák. č. 
114/1992 Sb., v platném znění. 

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných 
lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do 
národního seznamu těchto lokalit ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb.  Zájmové 
území  záměru není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z  ptačích oblastí na území ČR 
podle § 45e tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení vlády ČR 
k vymezení konkrétních ptačích oblastí na území České republiky. Tato skutečnost 
vyplývá ze stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, které je doloženo v příloze  předkládaného oznámení. 
 
 
C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz 
Územní systém ekologické stability 

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních  částí krajiny do funkčního 
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního  
působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy  jednak předpokladem 
záchrany genofondu rostlin, živočichů  i celých geobiocenóz přirozeně se 
vyskytujících v širším  okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem  
pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho  užitečných funkcí. 
Vymezení prvků ÚSES v širším zájmovém  území se opírá jednak o již existující 
krajinné prvky  s výrazným přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky  nové, 
projektované ve smyslu požadovaných prostorových  parametrů. 
Za účelem posílení stability krajiny  byl v území zpracován územní systém 
ekologické stability - ÚSES (Agroprojekt Litomyšl 1993), který na základě 
podrobných terénních průzkumů v území vymezil síť biocenter a biokoridorů, 
v současné době převážně nefunkčních, které je žádoucí postupně založit či doplnit. 
Z funkčních prvků se jedná pouze o rybník Závěšťák a navazující mokřadní, luční a 
lesní společenstva (biocentrum na ploše téměř 14ha). Ostatní prvky jsou nefunkční či 
částečně funkční a sledují zejména degradované vodní toky či meliorační svodnice, 
které je žádoucí revitalizovat (otevření zatrubněných úseků, technická opatření na 
zpomalení odtoku včetně založení malých vodních nádrží či poldrů, doplnění 
doprovodné zeleně a ochranného zatravnění vůči splachům z navazujících 
zemědělských ploch, zabránění znečišťování vody). Veškerá opatření je nutno 
provádět ve spolupráci se správcem toku. 
V okrajové jižní části řešeného území byla navržena 2 biocentra, jejichž realizace 
předpokládá  zatravnění či zalesnění na ploše cca 2ha + založení malé vodní 
nádrže. 



II/308 – Králova Lhota – modernizace silnice – etapa 2 – MPK s III/30815  
v k.ú. České Meziříčí 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v  platném znění  
 

 50

Kromě biokoridorů údolnicového charakteru (o celkové délce cca 2 222m) byl 
v území vymezen biokoridor  sledující severní katastrální hranici obce Králova Lhota 
(a zároveň hranici mezi okresy Rychnov nad Kněžnou a Náchod), kde je v trase 
stávající cesty navrženo založit v délce cca 1000m pás lesních společenstev široký 
min. 15m, plnící zde m.j. funkci větrolamu proti silným severozápadním větrům.  
V lokalitě „V dolcích“ je na trase tohoto BK navrženo lesní biocentrum na ploše 
minimálně 3 ha. 
Žádný z uvedených prvků systému ekologické stability nezasahuje do prostoru 
posuzovaného záměru. 
Krajinný ráz 

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či 
oblasti,  je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy 
do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny 
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných 
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. S 
ochranou krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které 
jsou cit. zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její 
stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 
jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a 
ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k 
ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce  . 
Zájmové území již v současné době zhoršuje hodnocenou  přírodní hodnotu 
krajinného rázu právě systémem dopravních cest. Navrhované nové řešení se ve 
vztahu ke krajinnému rázu výrazněji neodlišuje odstávajícího stavu..  Širší území  má 
výrazně urbanizovaný charakter s potlačenou přírodní hodnotou. Přírodní hodnotu 
místa krajinného rázu lze hodnotit jako průměrnou až sníženou. 
 
 
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání 
Charakter městské čtvrti 
Záměr  je   situován v k.ú. České Meziříčí, v lokalitě Malé Meziříčí. Další nejbližší 
obcí je Králova Lhota. 

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky 
Zvláště chráněná území 
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. 
Území přírodních parků 
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. 
Významné krajinné prvky 
Zájmové území je mimo kontakt s významnými krajinnými prvky jak ze zákona, tak 
z hlediska registrovaných VKP. 

 



II/308 – Králova Lhota – modernizace silnice – etapa 2 – MPK s III/30815  
v k.ú. České Meziříčí 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v  platném znění  
 

 51

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, 
nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek 
nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci. 
 
Ochranná pásma 

V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně. 
Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci 
pro územní řízení.  
Architektonické a jiné historické památky 

V hodnoceném území se nenalézají žádné architektonické ani jiné historické 
památky, které by mohly být uvažovaným záměrem ovlivněny. V případě 
mimořádného výskytu archeologických památek v průběhu zemních prací je třeba 
postupovat v souladu se stávající legislativou.  

Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. 

Vztah k územně plánovací dokumentaci 

Výstavba není v rozporu s územním plánem (viz příloha č. 1 předkládaného 
oznámení). 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo 
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

Výstavba – znečištění ovzduší 
Rozsah zemních a stavebních prací lze označit za významný. Případnou sekundární 
prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou 
formulována následující doporučení: 
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 

v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek 
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

• zemní práce provádět vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě 
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, 
deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních 
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti 

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při 
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný. 
Výstavba – hluk 
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby bude součástí další 
projektové přípravy. V době vypracování překládaného oznámení nebylo k dispozici 
POV stavby, tudíž nejsou informace o předpokládaném průběhu výstavby a 
nasazení stavební techniky. Je proto nezbytné se touto problematikou zabývat až po 
vypracování POV stavby v rámci další projektové přípravy. V této souvislosti je 
formulováno pro další projektovou přípravu následující doporučení: 
• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby bude akustická studie pro etapu 

výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších 
stavebních mechanismů) a technickými opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) 
dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby 

Provoz 
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví 
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech: 
n znečištění ovzduší  
n hluk  
n znečištění vody a půdy 

Znečištění ovzduší 

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, 
v rozptylové studii jsou řešeny liniové zdroje znečištění ovzduší související 
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s uvažovaným záměrem. Řešeny jsou samotné příspěvky záměru k imisní zátěži  
v navrhovaném řešení, a to pro  NO2 a benzen. Výpočet z hlediska plošného rozptylu 
škodlivin byl proveden s využitím programu SYMOS 97, verze 2006.   
Z výsledků výpočtu ve variantě, která vyhodnocuje samotný příspěvek záměru je 
patrné, že se nejedná o příspěvky, které by mohly významněji ovlivnit imisní zátěž 
v zájmovém území.  

Hluk 
Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na 
program HLUK+, verze 7.68profi na základě registrační karty z ledna 2000. 

 
 
Posuzovaný záměr bude představovat provoz liniových zdrojů hluku. Pro posouzení 
velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla vypracována 
akustická studie, vyhodnocující provoz navrhované modernizace silnice II/308 
v Králově Lhotě. 
 
Řešené varianty 

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen ve dvou 
variantách, porovnávajících stávající dopravní řešení křižovatky a řešení 
navrhované. 
Na základě uvedených skutečností tak byly řešeny následující varianty, které vychází 
ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny pro využití 
výpočtovým programem HLUK+, verze 7.68 pro etapu provozu: 
Ø VARIANTA 1 –  stav v roce 2010 bez realizace záměru 
Ø VARIANTA 2 – stav v roce 2010 s realizací záměru  
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Výpočtové oblasti a výpočtové body akustické studie 

Vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti pro celkem 
9 modelově zvolených výpočtových bodů, které jsou dokladovány následujícím 
podkladem a  fotodokumentací:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VB 1 

VB 2 

VB 3 

VB 4 

VB 5 

VB 6 

VB 7 

VB 8 

VB 9 
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Fotodokumentace výpočtových bodů 
 

  
výpočtový bod 1  výpočtový bod 2 

  
výpočtový bod 3 výpočtový bod 4 

  
výpočtový bod 5 výpočtový bod 6 

  
výpočtový bod 7 výpočtový bod 8 a 9 

 

VB 8 

VB 9 
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Vstupní údaje pro výpočet 
Vstupní údaje pro vyhodnocení akustické situace vycházejí jednak se sčítání ŘSD 
(profil 5-3358 na komunikaci II/308) a jednak z vlastního šetření pro posuzovaná 
ramena komunikace III/30815. 
Komunikace II/308 

Intenzita dopravy na komunikaci II/308 vyplývá ze sčítání dopravy na profilu 5-3358: 
 

 
 

 
USEK 05 Sil N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR T O M S 
5-3358 308 365 120 22 177 60 77 43 0 11 6 881 3519 28 4428 

5-3358: 
OA   = O + M = 3 547  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 515 
 

Komunikace III/30815 
Údaje ze sčítání ŘSD na této komunikaci nejsou k dispozici. Pro orientační akustické 
posouzení zájmového území bylo provedeno vlastní šetření rozdělení dopravy na 
následujících úsecích této komunikace: 
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Úsek 1: 
OA   = O + M = 1 669  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 357 
Úsek 2: 
OA   = O + M = 1 164  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 250 
Úsek 3: 
OA   = O + M = 505  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 107 
Úsek 4: 
OA   = O + M = 490  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 101 

Pro uvažovaný časový horizont  byla doprava navýšena se zohledněním 
následujících růstových koeficientů ŘSD: 
rok komunikace osobní nákladní 
2000 - 2005 I. 1,16 1,15 
2000 - 2005 II. 1,14 1,13 
2000 - 2005 III. 1,12 1,11 
2005 - 2010 I. 1,14 1,13 
2005 - 2010 II. 1,11 1,10 
2005 - 2010 III. 1,09 1,06 

Komunikace II/308 
OA   = O + M = 3 938  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 567 
Komunikace III/30815 
Úsek 1: 
OA   = O + M = 1 820  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 379 
 

Úsek 4 

Úsek 3 

Úsek 2 

Úsek 1 
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Úsek 2: 
OA   = O + M = 1 269  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 265 
Úsek 3: 
OA   = O + M = 551  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 114 
Úsek 4: 
OA   = O + M = 495  
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 108 
Použitá metoda výpočtu 

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit  programový produkt 
HLUK+, verze 7.68 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí 
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. 
Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování  hluku ve venkovním 
prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 
- 3272  - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.Předpokládaná nejistota vlastního 
predikčního modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka je Um = 1,4 až 1,6 dB. 
 
Hygienické limity 
Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, 
výpočtů, či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
§ 11 

 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních 
prostorech staveb  

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve 
venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 
25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na 
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého 
provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou 
noční dobu (LAeq,8h). 

(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých 
zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném 
nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1. 

(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a 
současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví 
pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 
hodinu (LCeq,1h). 

(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A 
LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době 
podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. 
Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se 
další korekce -5 dB. 
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(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku 
se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní 
hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na 
charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku 
A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se 
rovná 50 dB. 

(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se 
stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému 
podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro 
dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 
k tomuto nařízení. 

 

Důsledky pro řešení studie - etapa provozu 

Z dikce Nařízení vlády vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny 
akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a 
ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu, léčení, 
zájmové a jiné činnosti. K výpočtovým bodům tak lze uplatnit korekci pod bodem 2) Přílohy 
č.6. (tedy 55 dB pro denní dobu, 45 dB pro noční dobu). 
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Výsledky výpočtů 
 
Varianta 1 – stávající stav– den 
 

 
 
HLUK+  verze 7.68 profiX                Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT 
Soubor: C:\Home\Bajer\2007\Kralova_Lhota\Hluk+\B2008DEN.ZAD Vytištěno: 21.8.2007 
13:39 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  204.5;  229.1 |  62.0 |       |  62.0 |       |        | 
|  1 |   6.0 |  204.5;  229.1 |  62.6 |       |  62.6 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  243.7;  243.0 |  56.8 |       |  56.8 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  269.3;  239.0 |  60.1 |       |  60.1 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  269.3;  239.0 |  61.2 |       |  61.2 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  281.7;  251.0 |  58.0 |       |  58.0 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  297.2;  259.6 |  59.8 |       |  59.8 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  297.2;  259.6 |  60.8 |       |  60.8 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  310.5;  284.9 |  56.6 |       |  56.6 |       |        | 
|  7 |   3.0 |  325.7;  283.6 |  60.2 |       |  60.2 |       |        | 
|  7 |   6.0 |  325.7;  283.6 |  61.2 |       |  61.2 |       |        | 
|  8 |   3.0 |  346.4;  308.8 |  56.8 |       |  56.8 |       |        | 
|  8 |   6.0 |  346.4;  308.8 |  58.0 |       |  58.0 |       |        | 
|  9 |   3.0 |  359.6;  309.4 |  63.1 |       |  63.1 |       |        | 
|  9 |   6.0 |  359.6;  309.4 |  63.5 |       |  63.5 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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Varianta 1 – stávající stav– noc 
 

 
 
 
HLUK+  verze 7.68 profiX                Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT 
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\KRALOVA_LHOTA\HLUK+\B2008NOC.ZAD Vytištěno: 21.8.2007 
13:31 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  204.5;  229.1 |  53.6 |       |  53.6 |       |        | 
|  1 |   6.0 |  204.5;  229.1 |  54.2 |       |  54.2 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  243.7;  243.0 |  48.5 |       |  48.5 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  269.3;  239.0 |  51.7 |       |  51.7 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  269.3;  239.0 |  52.8 |       |  52.8 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  281.7;  251.0 |  49.6 |       |  49.6 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  297.2;  259.6 |  51.4 |       |  51.4 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  297.2;  259.6 |  52.5 |       |  52.5 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  310.5;  284.9 |  48.3 |       |  48.3 |       |        | 
|  7 |   3.0 |  325.7;  283.6 |  51.8 |       |  51.8 |       |        | 
|  7 |   6.0 |  325.7;  283.6 |  52.8 |       |  52.8 |       |        | 
|  8 |   3.0 |  346.4;  308.8 |  48.5 |       |  48.5 |       |        | 
|  8 |   6.0 |  346.4;  308.8 |  49.6 |       |  49.6 |       |        | 
|  9 |   3.0 |  359.6;  309.4 |  54.7 |       |  54.7 |       |        | 
|  9 |   6.0 |  359.6;  309.4 |  55.2 |       |  55.2 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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Varianta 2 – výhledový stav  – den 
 

 
 
HLUK+  verze 7.68 profiX                Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT 
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\KRALOVA_LHOTA\HLUK+\S2008DEN.ZAD Vytištěno: 21.8.2007 
13:12 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  204.5;  229.1 |  62.0 |       |  62.0 |       |        | 
|  1 |   6.0 |  204.5;  229.1 |  62.6 |       |  62.6 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  243.7;  243.0 |  56.7 |       |  56.7 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  269.3;  239.0 |  59.2 |       |  59.2 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  269.3;  239.0 |  60.4 |       |  60.4 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  281.7;  251.0 |  57.1 |       |  57.1 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  297.2;  259.6 |  59.1 |       |  59.1 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  297.2;  259.6 |  60.2 |       |  60.2 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  310.5;  284.9 |  57.1 |       |  57.1 |       |        | 
|  7 |   3.0 |  325.7;  283.6 |  58.0 |       |  58.0 |       |        | 
|  7 |   6.0 |  325.7;  283.6 |  59.2 |       |  59.2 |       |        | 
|  8 |   3.0 |  346.4;  308.8 |  54.5 |       |  54.5 |       |        | 
|  8 |   6.0 |  346.4;  308.8 |  55.8 |       |  55.8 |       |        | 
|  9 |   3.0 |  359.6;  309.4 |  60.4 |       |  60.4 |       |        | 
|  9 |   6.0 |  359.6;  309.4 |  61.3 |       |  61.3 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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Varianta 2 – výhledový stav  – noc 
 

 
 
HLUK+  verze 7.68 profiX                Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT 
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\KRALOVA_LHOTA\HLUK+\S2008NOC.ZAD Vytištěno: 21.8.2007 
13:23 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  204.5;  229.1 |  53.6 |       |  53.6 |       |        | 
|  1 |   6.0 |  204.5;  229.1 |  54.3 |       |  54.3 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  243.7;  243.0 |  48.4 |       |  48.4 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  269.3;  239.0 |  50.8 |       |  50.8 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  269.3;  239.0 |  52.0 |       |  52.0 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  281.7;  251.0 |  48.8 |       |  48.8 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  297.2;  259.6 |  50.8 |       |  50.8 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  297.2;  259.6 |  51.9 |       |  51.9 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  310.5;  284.9 |  48.8 |       |  48.8 |       |        | 
|  7 |   3.0 |  325.7;  283.6 |  49.7 |       |  49.7 |       |        | 
|  7 |   6.0 |  325.7;  283.6 |  50.8 |       |  50.8 |       |        | 
|  8 |   3.0 |  346.4;  308.8 |  46.1 |       |  46.1 |       |        | 
|  8 |   6.0 |  346.4;  308.8 |  47.5 |       |  47.5 |       |        | 
|  9 |   3.0 |  359.6;  309.4 |  52.0 |       |  52.0 |       |        | 
|  9 |   6.0 |  359.6;  309.4 |  52.9 |       |  52.9 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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Zhodnocení výsledků a závěr 

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v již 
uvedených variantách  a vycházel ze vstupních podkladů, které byly upraveny pro 
využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.68. Řešeny byly následující varianty: 
Ø VARIANTA 1 – stávající stav: Stávající stav akustické situace v území 
Ø VARIANTA 2 – výhledový stav: Výhledový stav v území při realizaci záměru  
 
Výsledky výpočtů jsou sumarizovány v následujících tabulkách: 
Tab.: Porovnání varianty 1 a varianty 2 - den – LAeq  (dB) 
D – doprava 

v.bod Výška (m) V 1 V2  
  D D Rozdíl V2 – V1 limit - den 
1 3.0 62,0 62,0 0,0 55 
1 6.0 62,6 62,6 0,0 55 
2 3.0 56,8 56,7 -0,1 55 
3 3.0 60,1 59,2 -0,9 55 
3 6.0 61,2 60,4 -0,8 55 
4 3.0 58,0 57,1 -0,9 55 
5 3.0 59,8 59,1 -0,7 55 
5 6.0 60,8 60,2 -0,6 55 
6 3.0 56,6 57,1 0,5 55 
7 3.0 60,2 58,0 -2,2 55 
7 6.0 61,2 59,2 -2,0 55 
8 3.0 56,8 54,5 -2,3 55 
8 6.0 58,0 55,8 -2,2 55 
9 3.0 63,1 60,4 -2,7 55 
9 6.0 63,5 61,3 -2,2 55 

Tab.: Porovnání varianty 1 a varianty 2 - noc – LAeq  (dB) 
D – doprava 

v.bod Výška (m) V 1 V2  
  D D Rozdíl V2 – V1 limit - noc 
1 3.0 53,6 53,6 0,0 45 
1 6.0 54,2 54,3 0,1 45 
2 3.0 48,5 48,4 -0,1 45 
3 3.0 51,7 50,8 -0,9 45 
3 6.0 52,8 52,0 -0,8 45 
4 3.0 49,6 48,8 -0,8 45 
5 3.0 51,4 50,8 -0,6 45 
5 6.0 52,5 51,9 -0,6 45 
6 3.0 48,3 48,8 0,5 45 
7 3.0 51,8 49,7 -2,1 45 
7 6.0 52,8 50,8 -2,0 45 
8 3.0 48,5 46,1 -2,4 45 
8 6.0 49,6 47,5 -2,1 45 
9 3.0 54,7 52,0 -2,7 45 
9 6.0 55,2 52,9 -2,3 45 

 
Jak již bylo uvedeno v úvodu předkládaného oznámení, důvody pro realizaci 
předkládaného záměru jsou následující: 
ü zajištění zlepšení stávajícího stavu a zlepší bezpečnost silniční dopravy 
ü stávající křižovatka „Na Vrtáčku“ nevyhovuje současným normám a zvyklostem, 

je místem častých dopravních nehod. Stávající stav povrchů vozovek přilehlých 
komunikací je hodnocen stupněm IV – nevyhovující 

ü stavbou dojde k zlepšení průjezdnosti stávající křižovatky a k významnému 
zvýšení její bezpečnosti. 
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Z hlediska akustické situace je patrné, že ve stávajícím stavu není u všech modelově 
zvolených výpočtových bodů plněn hygienický limit pro denní ani noční dobu. 
Navrhované řešení s kruhovým objezdem při zachování shodné dopravy jako ve 
variantě 1 sice zlepšuje parametry křižovatky a bezpečnost  silničního provozu, u 
nejbližší obytné zástavby v kontaktu s ramenem kruhové křižovatky  ve směru na 
Rohenice (kde dochází k určitému vzdálení komunikace od obytné zástavby) 
reprezentované výpočtovými body 7 až 9 dochází i k poklesu hladin akustického 
tlaku  o více jak 2 dB, avšak ani s navrhovaným stavebním řešením nebude ve 
výhledovém stavu splněn hygienický limit pro venkovní chráněný prostor. 
Je  sice skutečností, že v navrhovaném řešení nedochází ke změně směrového 
nebo výškového vedení komunikace a tudíž by bylo možno uvažovat o uplatnění 
korekce na starou hlukovou zátěž, zpracovatelé oznámení však soudí, že by měl být 
podán průkaz o možnostech plnění hygienického limitu pro denní respektive noční 
dobu.  
Pro navrhovaný charakter stavby s poměrně velmi stísněnými možnostmi byl 
proveden modelový výpočet s protihlukovou clonou, oddělující obytnou zástavbu od 
komunikace ve výšce 3 m a v rozsahu patrném z následujícího výpisu programu 
HLUK+: 
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Varianta CLONA 3 m – den 
 

 
 
 
HLUK+  verze 7.68 profiX                Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT 
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\KRALOVA_LHOTA\HLUK+\S2008CDEN.ZAD  Vytištěno: 6.9.2007 
17:43 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  204.5;  229.1 |  54.5 |       |  54.5 |       |        | 
|  1 |   6.0 |  204.5;  229.1 |  62.6 |       |  62.6 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  243.7;  243.0 |  48.8 |       |  48.8 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  269.3;  239.0 |  52.4 |       |  52.4 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  269.3;  239.0 |  60.1 |       |  60.1 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  281.7;  251.0 |  50.2 |       |  50.2 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  297.2;  259.6 |  51.7 |       |  51.7 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  297.2;  259.6 |  58.3 |       |  58.3 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  310.5;  284.9 |  49.2 |       |  49.2 |       |        | 
|  7 |   3.0 |  325.7;  283.6 |  51.8 |       |  51.8 |       |        | 
|  7 |   6.0 |  325.7;  283.6 |  58.9 |       |  58.9 |       |        | 
|  8 |   3.0 |  346.4;  308.8 |  48.9 |       |  48.9 |       |        | 
|  8 |   6.0 |  346.4;  308.8 |  55.5 |       |  55.5 |       |        | 
|  9 |   3.0 |  359.6;  309.4 |  54.8 |       |  54.8 |       |        | 
|  9 |   6.0 |  359.6;  309.4 |  61.3 |       |  61.3 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|  
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Varianta CLONA 3 m – noc 
 

 
 
 
HLUK+  verze 7.16 profi                 Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT 
Soubor: C:\Home\Bajer\2007\Kralova_Lhota\Hluk+\S2008CNOC.ZAD  Vytištěno: 6.9.2007 
17:33 
 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  204.5;  229.1 |  46.1 |       |  46.1 |       |        | 
|  1 |   6.0 |  204.5;  229.1 |  54.2 |       |  54.2 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  243.7;  243.0 |  40.5 |       |  40.5 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  269.3;  239.0 |  44.1 |       |  44.1 |       |        | 
|  3 |   6.0 |  269.3;  239.0 |  51.7 |       |  51.7 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  281.7;  251.0 |  41.8 |       |  41.8 |       |        | 
|  5 |   3.0 |  297.2;  259.6 |  43.3 |       |  43.3 |       |        | 
|  5 |   6.0 |  297.2;  259.6 |  50.0 |       |  50.0 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  310.5;  284.9 |  40.9 |       |  40.9 |       |        | 
|  7 |   3.0 |  325.7;  283.6 |  43.5 |       |  43.5 |       |        | 
|  7 |   6.0 |  325.7;  283.6 |  50.6 |       |  50.6 |       |        | 
|  8 |   3.0 |  346.4;  308.8 |  40.5 |       |  40.5 |       |        | 
|  8 |   6.0 |  346.4;  308.8 |  47.1 |       |  47.1 |       |        | 
|  9 |   3.0 |  359.6;  309.4 |  46.4 |       |  46.4 |       |        | 
|  9 |   6.0 |  359.6;  309.4 |  52.9 |       |  52.9 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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Jak je patrné z tohoto modelového výpočtu, ani toto navrhované řešení nebude 
zajišťovat plnění hygienického limitu u většiny výpočtových bodů. Vyšší clona je dle 
názoru zpracovatelů oznámení již zcela nevhodná ve vztahu k obyvatelům této 
obytné zástavby. Kromě toho by se projektové řešení muselo vypořádat s takovým 
technickým řešením této clony, která by jednak zajistila požadované rozhledové 
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parametry křižovatky a zejména zajistila dopravní obslužnost všech objektů za 
takovouto clonou. 
Z uvedeného rozboru lze dle názoru zpracovatelů oznámení vyslovit závěr, že při 
navrženém stavebním řešení nelze zajistit plnění hygienických limitů pro chráněný 
venkovní prostor. 
Bude-li tedy záměr realizován, potom zpracovatelský tým oznámení doporučuje nad 
rámec stávající platné legislativy realizovat individuální opatření na objektech obytné 
zástavby v rozsahu stavebních prací v rámci předkládaného záměru.  
Zpracovatelé oznámení však považují upozornit na určitá rizika a nejistoty 
uvedených výsledků výpočtů, protože jsou zčásti založeny na dopravních 
průzkumech, prováděných v rámci zpracovaného oznámení, protože nebyly 
k dispozici pro všechny řešené úseky údaje o intenzitě dopravy. 
Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení: 
• před zahájením výstavby provést u nejbližších objektů obytné zástavby kontrolní měření 

počáteční akustické situace spolu s dopravně inženýrským průzkumem; výběr měřících 
míst konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 

• součástí dokumentace pro stavební povolení po konečném zaměření stavby a získání 
aktuálních podkladů z dopravně inženýrského průzkumu v rámci měření počáteční 
akustické situace bude aktuální zpřesňující hluková studie; budou zváženy a zhodnoceny 
technické možnosti pro zabezpečení plnění hygienického limitu pro chráněný venkovní 
prostor  

• pokud bude podán průkaz, že nelze v rámci technického řešení stavby zajistit ochranu 
chráněného venkovního prostoru, zahájit s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 
jednání o možnosti realizace individuálních opatření na objektech, spočívající ve výměně 
oken; případně následně zpracovat potřebné projekty pro realizaci individuálních opatření 
na objektech  

 
Dostupnost území a další ovlivnění obytných objektů 

Situování záměru nijak neovlivní stávající řešení z hlediska dostupnosti území. Lze 
pouze upozornit, že pokud by byl podán průkaz technického řešení s protihlukovou 
clonou (včetně technického řešení obslužnosti objektů obytné zástavby), potom 
nelze vyloučit ovlivnění těchto objektů z hlediska oslunění a osvětlení. Tato 
skutečnost by musela být prokázána v rámci další projektové přípravy. 

Znečištění vody a půdy 
Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr 
označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd. 
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v 
příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu 
prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a 
tento vliv lze označit za nulový.  

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo –zdravotní rizika 

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální 
zdroj zdravotních rizik pro obyvatele v  okolí považovat hluk a znečišťující látky 
emitované do ovzduší.  Vzhledem k situování záměru, vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivů záměru na imisní a akustickou situaci a vzhledem k rozsahu 
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oznámení dle přílohy č.3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v platném 
znění není v rámci tohoto záměru nezbytné provádět vyhodnocení zdravotních rizik 
souvisejících se záměrem. 
Rozhodující impakt ve vztahu k vlivům na veřejné zdraví lze očekávat v oblasti 
hlukové zátěže. Je patrné, že i po realizaci záměru nebude plněn hygienický limit pro 
denní i noční dobu i přes pokles hlukové zátěže. Z hlediska zdravotních rizik tedy  
výhledový stav rozhodně nebude horší stavu stávajícího, přesto jsou v rámci 
oznámení specifikována doporučení k eliminaci negativního vlivu hluku ve vztahu 
k objektům obytné zástavby.   
 
Sociální  a  ekonomické  důsledky  

Uvažovaný záměr má určitý pozitivní vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu, 
protože vytváří nová pracovní místa. 

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 

Vzhledem k situování areálu se nepředpokládá významné negativní ovlivnění 
obyvatelstva s výjimkou  obyvatel nejbližších trvale obytných objektů v řešené 
křižovatce. 

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 

Případné jiné  negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení  vlivů na 
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou  očekávány. 
Doporučení pro etapu výstavby ve vztahu k hluku ze stavební činnosti je řešeno 
v předcházející části předkládaného posudku. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší 

Výstavba 

Vlastní stavební práce mohou být  zdrojem prašnosti, a to především sekundární. 
Pro etapu výstavby jsou proto formulována odpovídající doporučení pro další 
projektovou přípravu  v kapitole vlivů na obyvatelstvo. 

Provoz 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno vyhodnocení 
imisní zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby pro  výhledový stav, přičemž 
výpočet byl proveden pro NO2, a benzen jako charakteristické látky  související 
s dopravou.  
Vyhodnocení imisní zátěže  
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na 
program SYMOS 97, verze 2006  na základě registrační karty z měsíce února 2003: 

 

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování 
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR. 
 
Řešené varianty a výpočtové body 
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen ve  variantě vyhodnocující příspěvky 
záměru k imisní zátěži v navrhovaném řešení po modernizaci silnice. 
Výpočet byl proveden ve výpočtové síti o kroku 10 m pro 1681 výpočtových bodů. 
Dále byl výpočet rozšířen  o 5 výpočtových bodů mimo síť, zahrnující nejbližší 
objekty obytné zástavby ve vztahu k navrhovanému záměru (2001 a 2005). 
Výškové členění, výpočtová síť a body mimo výpočtovou síť jsou patrné 
z následujících podkladů: 
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Situace bodů mimo výpočtovou síť: 

 
Vstupní podklady pro výpočet 

Emisní faktory 
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  
emisními faktory pro rok 2010, které jsou komentovány v následující části oznámení. 
V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory 
pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně 
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel 
na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.02. 
Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 
(Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program 
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) pro všechny 
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i 
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další 
zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i 
stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních 
faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky 
výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické 
uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které 
představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu 
(alkeny). Jedná se o následující sloučeniny: 

Anorganické sloučeniny Organické sloučeniny 
oxidy dusíku (NOx) 
oxid dusičitý (NO2) 
oxid siřičitý (SO2) 
oxid uhelnatý (CO) 
tuhé znečišťující látky (PM, PM10) 

 

suma uhlovodíků (CxHy) 
methan 
propan 
1,3-butadien 
styren 
benzen 
toluen 
formaldehyd 
acetaldehyd 
benzo(a)pyren 

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité 

VB 1 

VB 2 

VB 3 

VB 4 

VB 5 
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výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí 
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a 
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla 
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která 
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové 
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím 
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních 
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže 
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o 
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou 
hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému 
parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických 
látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat 
potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné 
hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového 
vozidla a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro 
organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné 
nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních 
faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj 
stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich 
výpočet.  
Pro pohyb na řešených komunikacích tak bylo pracováno s následujícími emisními 
faktory (g/km): 
40 km/h EURO 4 NOx Benzen 
  OA 0,1638 0,0031 
  TNA 3,8118 0,0158 

Intenzity dopravy na řešených úsecích 
Údaje o dopravě na komunikačním systému byly získány se sčítání ŘSD a 
z vlastních šetření. Hodnoceny byly následující úseky komunikací: 
 

 
: 

 

III/30815: Úsek 4 

III/30815: Úsek 3 

III/30815: Úsek 2 

III/30815: Úsek 1 

II/308 
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Komunikace II/308 
OA :  3 938  
TNV:    567 
Komunikace III/30815 
Úsek 1: 
OA: 1 820  
TNV:  379 
Úsek 2: 
OA: 1 269  
TNV:  265 
Úsek 3: 
OA:    551  
TNV:  114 
Úsek 4: 
OA:   495  
TNV: 108 
 
Na základě uvedených skutečností je realizována následující bilance emisí. 
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky) 

 NOx Benzen 
 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 g/m.s-1 kg/km.den-1 t/km. rok-1 

II/308 7,795E-05 2,806335 1,0243123 5,88E-07 0,0211664 0,0077257
III/30815 – úsek 1 4,841E-05 1,7427882 0,6361177 3,231E-07 0,0116302 0,004245
III/30815 – úsek 2 3,383E-05 1,2179892 0,4445661 2,256E-07 0,0081209 0,0029641
III/30815 – úsek 3 1,458E-05 0,524799 0,1915516 9,748E-08 0,0035093 0,0012809
III/30815 – úsek 4 1,369E-05 0,4927554 0,1798557 9,003E-08 0,0032409 0,0011829
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Imisní limity  

Pokud bereme v úvahu příslušné  Nařízení vlády k  zákonu o ovzduší ve vztahu 
k vyhodnocovaným škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. je nezbytné 
respektovat dále uvedené imisní limity. Všechny uvedené přípustné úrovně 
znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se vztahují na standardní podmínky - 
objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa. U všech 
přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry.  
Část A  
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a 
meze tolerance 
1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení 
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost překročení za kalendářní rok 
Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m-3 24 
Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m-3 3 

Oxid uhelnatý maximální denní osmihodinový 
průměr1) 

10 mg.m-3 - 

PM10 24 hodin 50 µg.m-3 35 
PM10 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 
Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením 
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou 
hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden 
z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední 
výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin 
 
2. Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení (dle 
§ 4 odst. 2 nař. vl. 597/2006 Sb. musí být těchto limitů dosaženo nejpozději do 31. 
12. 2009) 
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost překročení za kalendářní 

rok 
Oxid dusičitý 1 hodina 200µg.m-3 18 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40µg.m-3 - 
Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m-3 - 

 
3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu 

Znečišťující látka Doba průměrování 2006 2007 2008 2009 
Oxid dusičitý 1 hodina 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8 µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 
Benzen 1 kalendářní rok 4 µg.m-3 3 µg.m-3 2 µg.m-3 1 µg.m-3 

 
Část B  
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 
Oxid siřičitý kalendářní rok a zimní období (1. října - 31. března) 20 µg.m-3 
Oxidy dusíku1) 1 kalendářní rok 30 µg.m-3 
 
Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený 
v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého 
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Metodika výpočtu 

Použitá větrná růžice  
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele 
oznámení). Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a 
v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2006: 

Králova Lhota 
 
 

STABILITNÍ RŮŽICE  RYCHLOSTNÍ RŮŽICE 
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Metodika výpočtu rozptylové studie 
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty 
znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 
ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice 
SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum 
omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo 
srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících 
látek v ovzduší. V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního 
prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na 
které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále 
k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená 
metodika SYMOS 97, verze 2003. 
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou: 
- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových 

průměrných hodnot koncentrací 
- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných 

hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací 
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx) 
- nový výpočet frakce spadu prachu - PM10 

 
SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro  modelování  znečištění ze 
stacionárních zdrojů. 
Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje : 
ü výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1), plošných (typ 

zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3) 
ü výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného) 
ü stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních 

bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování 
výsledků výpočtů 

ü brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability 
mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského 

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů 
pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění 
ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní 
střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění 
pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří. 
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru 
terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou 
matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do 
výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je 
nutno počítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka 
nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají 
exhalace, a lze tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje. 
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou 
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou 
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv 
terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak 
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se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru. 
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou 
z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. 
Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým 
jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky 
na zemském povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími 
srážkami a vymývání oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky 
v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí 
do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a 
transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé 
znečisťující látky lze  rozdělit do těchto tří kategorií: 

Kategorie Průměrná doba setrvání v atmosféře 
I 20 h 
II 6 dní 
III 2 roky 

Následuje  rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií: 
Znečišťující látka Kategorie 

oxid siřičitý II 
oxidy dusíku II 
oxid dusný III 
amoniak II 
sirovodík I 

oxid uhelnatý III 
oxid uhličitý III 

metan III 
vyšší uhlovodíky III 

chlorovodík I 
sirouhlík II 

formaldehyd II 
peroxid vodíku I 
dimetyl sulfid I 

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na 
horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých 
zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu 
horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního 
zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš. 
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití 
maximálního výkonu. 
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí 
na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí 
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo 
jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní 
výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m. 
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice 
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového 
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových 
elementů. 
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou 
růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při 
všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje 
relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve 
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všech třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje 
mezi těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená 
hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž 
jeho hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. 
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba 
věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice 
reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však 
záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti 
stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci 
ČHMÚ. 
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle 
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti: 

Třída větru Třída rychlosti větru 
slabý vítr 1.7 m/s 

střední vítr 5.0 m/s 
silný vítr 11.0 m/s 

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m 
nad zemí. 

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní 
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší: 

Třída stability Název Popis třídy stability 
I. superstabilní silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu 
II. stabilní běžné inverze,špatné podmínky rozptylu 

III. izotermní Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient 
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky 

IV. normální indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek 
V. konvektivní labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek 

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi 
dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která 
je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru 
větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě 
toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. 

rozptylová podmínka třída stability rychlost větru 
1 I 1,7 
2 II 1,7 
3 II 5 
4 III 1,7 
5 III 5 
6 III 11 
7 IV 1,7 
8 IV 5 
9 IV 11 
10 V 1,7 
11 V 5 

Program  je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do 
výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji 
se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost). 
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy 
oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň 
jako NOx byly  (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní 
faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména 
dvěmi složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve 
vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu 
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k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO. 
Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích 
procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod 
vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce 
značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že 
vstupem do výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak 
poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na 
NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. Podle dostupných informací obsahují 
průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na 
NO2 je v metodice proveden podrobný popis. Pro představu, jak bude vypadat podíl  
c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě 
stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty  c/c0 uspořádané 
do tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle 
metodiky SYMOS a to 1,7 m/s. 

podíl koncentrací NO2 / NOx třída stability 
vzdálenost 1 km vzdálenost 10 km vzdálenost 100 km 

I 0,149 0,488 0,997 
II 0,156 0,532 0,999 
III 0,174 0,618 1,000 
IV 0,214 0,769 1,000 
V 0,351 0,966 1,000 

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2, ale 
ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % původně 
vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl ještě nižší. 

 
Vyhodnocení pozadí 
Imisní pozadí zájmového území je doloženo v kapitole C.2.1. Ovzduší. 
 
 
Výsledky výpočtu 
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003 
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a 
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body 
mimo tuto výpočtovou síť. 
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:  

první řádek:  
číslo výpočtového bodu 
druhý řádek:  
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky 
 

Polutant Hodnocená charakteristika jednotky 
NO2 Aritmetický průměr /1 rok 

Aritmetický průměr / 1 h 
µg.m-3 

benzen Aritmetický průměr /1 rok µg.m-3 

Σ xylen, buthylacetát, ethylacetát Aritmetický průměr / 1 h 
Aritmetický průměr /1 rok 

µg.m-3 
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]  
Body výpočtové sítě 1 - 1681  
    
minimum maximum   

0,017027 0,099355   
    
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2005 
    
minimum maximum   

0,037216 0,051640   
    

Bod hodnota   
2001 0,037216   
2002 0,041067   
2003 0,044877   
2004 0,047345   
2005 0,051640   
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Příspěvky záměru  k imisní koncentraci 
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]  
Body výpočtové sítě 1 - 1681  
    
minimum maximum   

0,263283 3,573840   
    
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2005 
    
minimum maximum   

0,886667 1,256214   
    

Bod hodnota   
2001 0,886667   
2002 1,132712   
2003 1,256214   
2004 1,032723   
2005 1,188300   
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Příspěvky záměru  k imisní koncentraci 
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]  
 
Body výpočtové sítě 1 - 1681  
    
minimum maximum   

0,000983 0,007150   
    
Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2005 
    
minimum maximum   

0,002370 0,003381   
    

Bod hodnota   
2001 0,002370   
2002 0,002611   
2003 0,002866   
2004 0,003064   
2005 0,003381   
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Příspěvky záměru  k imisní koncentraci 
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Závěr: 
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen ve 1 variantě vyhodnocující příspěvky 
záměru k imisní zátěži v navrhovaném řešení modernizace silnice. 
Výpočet byl proveden ve výpočtové síti o kroku 10 m pro 1681 výpočtových bodů. 
Dále byl výpočet rozšířen  o 5 výpočtových bodů mimo síť, zahrnující nejbližší 
objekty obytné zástavby ve vztahu k navrhovanému záměru (2001 a 2005). 
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků 
z dopravy emisní faktory pro rok 2006 dle programu MEFA v. 02 (Mobilní Emisní 
Faktory, verze 2006). Program byl vytvořen autorským kolektivem pracovníků 
VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí 
z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při 
konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat 
vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze 
HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální 
datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo, ve 
Švýcarsku a v Rakousku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších 
zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů 
charakteristických zástupců vozového parku ČR.  
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro  modelování  
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou 
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky 
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a 
nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek (µg.m-3 ): 

Výpočtová síť Body mimo síť 
Varianta škodlivina Charakteristika min max min max 

Příspěvky záměru NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,017027 0,099355 0,037216 0,051640 
 NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,263283 3,573840 0,886667 1,256214 
 Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,000983 0,007150 0,002370 0,003381 

 
Vyhodnocení výsledků 
Příspěvky k imisní zátěži NO2 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický 
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu 
k hodinovému aritmetickému průměru.  
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování stanovených imisních limitů. 
Příspěvky posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru 
pohybují ve výpočtové síti do 0,1 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,06    
µg.m-3. Nejedná se o významnou koncentraci s tím, že se nejde o nový přípěvek, 
protože doprava na komunikačním systému je realizována i ve stávajícím stavu. 
Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru 
nepřesáhnou 3,58 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,27µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou 
síť, což lze označit za akceptovatelnou koncentraci opět s tím, že nejde o nový 
přípěvek, protože doprava na komunikačním systému je realizována i ve stávajícím 
stavu. 
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu 
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota 
imisního limitu pro roční aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3. 
Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překračování hodnoty imisního limitu, i když 
nejbližší stanici nelze považovat za zcela reprezentativní na straně jedné, na straně 
druhé však nelze předpokládat, že by v zájmovém území mohlo být očekáváno 
imisní pozadí vyšší. 
Příspěvky k imisní zátěži benzenu se pohybují hluboce pod hodnotou imisního limitu 
a tudíž je patrné, že imisní limit v souvislosti s posuzovaným záměrem nebude 
překročen. 
 
Celkově lze vyslovit názor, že provoz posuzovaného záměru se ve vztahu k nejbližší 
obytné zástavbě neprojeví z hlediska této škodliviny výraznější změnou v imisní 
zátěži sledované škodliviny. 

 
 
D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na charakter odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik 

S etapou provozu souvisí pouze vznik srážkových vod ze zpevněných ploch. Ve 
výhledovém stavu jsou celkové nároky na plochu 12 572 m2. Z hlediska bilance vod 
se však nejedná o absolutní nárůst zpevněných ploch. Ten v zásadě souvisí pouze 
s vybudováním kruhového objezdu. V absolutním nárůstu zpevněných ploch se tedy 
jedná o nově vzniklé zpevněné plochy v rozsahu 1 916 m2. 
Následující výpočet nárůstu ročního množství srážkových vod z hodnoceného území 
po realizaci záměru vychází z údajů projektanta o velikosti zpevněných ploch a 
z ročního úhrnu srážek ve výši cca 674 mm/rok.  
Tab.: Bilance nárůstu ročního množství srážkových vod po realizaci záměru  
 Plocha [m2] Koeficient odtoku Qr [m3/rok] 
Nové zpevněné plochy 1 916,0 0,7 903,97 
Nové zpevněné plochy - zima 1 916,0 0,7 387,61 

Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů po realizaci záměru –    
         nárůst   
 Plocha [m2] Koeficient odtoku Q (l/s) Qr [m3/15 minut] 
Nové zpevněné plochy 1 916,0 0,7 19,18 17,26 

Z uvedených výpočtů je patrné, že nárůst zpevněných ploch a tudíž i nárůst 
srážkových vod lze označit jako malý a málo významný.  Způsob odvodnění zůstane 
zachován jako ve stávajícím stavu. Srážková voda z komunikace bude odváděna 
otevřenými zpevněnými příkopy do svodnic odvádějících vodu tak jako dosud do 
Haťského potoka. 
Z hlediska vlivů na charakter odvodnění oblasti a změny hydrologických 
charakteristik lze vzhledem k nepatrnému nárůstu zpevněných ploch vliv záměru 
označit za malý a málo významný. 
Způsob odvádění srážkových vod se nemění a zůstává shodný se stávajícím 
stavem. 
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Vlivy na jakost vod 

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě 
výstavby, tak i v rámci vlastního provozu. 
Výstavba 

Etapa výstavby může představovat potenciální riziko ovlivnění povrchových a 
podzemních vod, a to zejména úniky ropných látek ze stavebních mechanismů, 
nezabezpečeným skladováním látek nebezpečných vodám, nevyhovujícím 
způsobem shromažďování nebezpečných odpadů vznikajících v průběhu výstavby 
apod. Ve fázi výstavby  nehrozí zatopení staveniště, protože záměr je mimo kótu 
stoleté vody.  
Provoz 

Nejvýznamnější znečišťující látkou ve splachových dešťových vodách jsou posypové 
soli. Toto znečištění vzniká pouze v zimním období. Posypové soli obsahují 
především chlorid sodný (NaCl), některé druhy obsahují menší množství chloridu 
vápenatého (CaCl2).  
Výzkumem bylo zjištěno, že z celkového množství aplikovaných solí se do vodotečí 
dostává cca 30 %, zbytek je rozptýlen rozstřikem do nejbližšího okolí komunikace. 
Posypové soli neohrožují zdraví, ale působí nepříznivě na asimilační orgány rostlin 
(Cl-), sodné kationty pak zhoršují vlastnosti půdy v bezprostřední blízkosti 
komunikací. 
Dle metodiky zimní údržby komunikací se na silnicích v hodnoceném prostoru v 
současné době při zimním posypu komunikací používá max. 20 g posypových 
materiálů na 1 m2, za jedno zimní období se pak aplikuje cca 1 kg posypových 
materiálů na 1 m2. Většinou se používají posypové soli z dolu Klodawa s obsahem 
97,5 % NaCl a podlimitním obsahem těžkých kovů. V poslední době se přechází na 
posypové materiály s 98,8 % NaCl.  
Dále jsou splachové dešťové vody znečištěny látkami vznikajícími při provozu na 
pozemních komunikacích. Těmi jsou obrus krytu vozovky, obrus pneumatik, úkapy 
ropných látek, ztráty přepravovaných materiálů, obrusy brzdového obložení apod. 
Toto znečištění je minimální a prakticky neměřitelné. 
Za celé zimní období se předpokládá aplikace 1 kg posypových materiálů na 1 m2 
přeložky. Koncentrace NaCl se předpokládá 98,8%. Přepočítávací koeficient pro 
obsah chloridových iontů je 0,6.  
Množství nárůstu aplikované posypové soli ve srážkových vodách v zimním období 
na nově vzniklých zpevněných plochách 

Plocha Množství Cl- 
1 916,0 (m2) 1 136 (kg)

Koncentrace (mg/l) 2,93 mg/l

Z toho množství se dostane do recipientu 30%, zbytek bude dle zkušeností rozptýlen 
do nejbližšího okolí komunikace.  
Z hlediska velikosti vlivu se v zásadě nejedná o vliv velký, protože představuje 
nových 388 m3 vod s obsahem soli v zimním období,  z hlediska významnosti 
v podstatě nedochází ke kvalitativní změně v porovnání se stávajícím stavem. 
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Z hlediska minimalizace negativních vlivů výstavby a provozu posuzovaného záměru 
na vodu lze doporučit respektování následujících opatření: 
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 

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

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty 
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště 

• zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC 

• pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání 
vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice 

Při realizaci všech navržených opatření lze záměr z hlediska vlivu na vodu označit z 
hlediska významnosti za málo významný, z hlediska velikosti za malý.  
 
 
D.I.4. Vlivy na půdu 
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

Záměr vyžaduje trvalý zábor ZPF. Dle předaných podkladů s realizací záměru 
nesouvisí dočasný zábor ZPF, záměr nevyžaduje  dočasný ani trvalý zábor PUPFL. 
p.č. KN 1319.........................trvalý travní porost ..................335 m2  - BPEJ: 55 411 
p.č. KN 1321........................ trvalý travní porost...................470 m2   - BPEJ: 55 411 
p.č. KN 1275  (PK)1301.......orná půda.................................244 m2   - BPEJ: 52 051 
p.č. KN 1275  (PK)1302.......orná půda.................................498 m2   - BPEJ: 52 051 
p.č. KN 1275  (PK)1303.......orná půda.................................    4 m2   - BPEJ: 52 051 
p.č. KN 1275  (PK)1304.......orná půda.................................291 m2   - BPEJ: 52 051 
p.č. KN 1264  (PK)1206.......orná půda.................................  74 m2   - BPEJ: 52 051 
Veškeré nároky na pozemky v kategorii ZPF o velikosti 1 916 m2  jsou dle výpisu 
z katastru nemovitostí a pozemků vedeny v  BPEJ:  
ü 5.54.11., které odpovídá třída ochrany  IV. –    805 m2 
ü 5.20.51., které odpovídá třída ochrany  IV. – 1 111 m2 

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. 

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, 
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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. 

V uvedeném případě se jedná o třídu  ochrany IV. 
Jde o zábor půd s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro 
výstavbu.  
Z uvedeného pohledu je nezbytné záměr označit z hlediska velikosti vlivu za malý, 
z hlediska významnosti vlivu za málo významný. Pro uvedený záměr byl již vydán 
souhlas k trvalému odnětí ze ZPF. 
V předkládaném oznámení  jsou ve vztahu k této problematice a na základě výše 
uvedených skutečností prezentována následující doporučení: 
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí 

zemědělské půdy  

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

 
Znečištění půdy 

Stávající situace a výstavba 
Etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality půd.  Přesto pro další 
minimalizaci tohoto rizika  jsou navržena následující opatření: 
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• na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro 
stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím 
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek 

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

• na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií  

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Záměr s ohledem na velikost rozlohy objektu nebude znamenat patrnou změnu 
místní topografie. Vlivy na stabilitu a erozi půdy je možno pokládat za nevýznamné, 
poněvadž nebudou vytvářeny žádné příkré svahy. Vliv lze označit za malý a 
nevýznamný. 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

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. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z 
hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních 
projektové dokumentace respektovány následující podmínky: 
• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro 

shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek 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 

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

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

• 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 

Provoz 
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou 
pravděpodobnost kontaminace půd. 
 

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací 
prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 
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D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
Lokalita se nachází u osady Malé Meziříčí mezi obcemi Králova Lhota a Rohenice. 
Z celkové situace zájmového území se také odvíjí vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivů na přírodní složku. 
Vlivy na floru 

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé  změně habitatu prostředí tím, že 
část současného bylinotravního pokryvu bude nahrazeno zpevněnými plochami.  
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin lze konstatovat, že nebudou dotčeny 
prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Ve vztahu k dotčení 
druhové rozmanitosti je možno konstatovat,  že se záměr dotkne stanoviště běžných 
druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama 
nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz. Uvedené 
vlivy je možno v daném kontextu pokládat za mírně nepříznivé, trvalé, ale málo 
významné.  
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na 
floru nevyžadují žádná další specifická opatření. Vliv lze označit za malý a málo 
významný,  
Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo  les  

Realizací záměru dojde ke kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. V rámci další 
projektové přípravy bude nezbytné provést detailní inventarizaci kácených stromů. 
Předkládané oznámení dokladuje inventarizaci prvků dřevin rostoucích mimo les se 
závěrem, že se nejedná o cennější porosty. Pro další projektovou přípravu jsou 
formulována následující doporučení: 
• v rámci další projektové přípravy provést inventarizaci nezbytného kácení prvků dřevin 

rostoucích mimo les; nezbytný rozsah kácení minimalizovat a konzultovat ho s příslušným 
orgánem ochrany přírody 

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

• v dalším stupni projektové dokumentace zajistit ochranu 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) 

• důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních  úprav všechny plochy zasažené 
úpravami z důvodu prevence další ruderalizace území; narušené plochy je třeba 
rekultivovat výsadbou autochtonních druhů dřevin a oset vhodnou travní směsí;  zabránit 
uchycení a šíření nepůvodních expanzivních druhů na těchto plochách 

Vlivy na faunu 
Druhové spektrum fauny je v zájmové lokalitě velice ochuzené. Lze tedy celkem 
spolehlivě i v tomto případě vyvodit závěr, že vlastní lokalita není místem trvalého 
výskytu organismů vyžadujících zvláštní ochranu. Drobnými zemními pracemi budou 
likvidovány některé  populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců, vázaných  
na dané území, tyto druhy jsou však zastoupeny na analogických lokalitách v okolí v 
hojném počtu.  Pro další projektovou přípravu je formulováno následující doporučení:  
• skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního 

období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu 
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Vlivy na lesní porosty 

Záměr v navrhované podobě nepředpokládá žádný zásah do  lesních porostů.  Vliv 
nenastává. 
 
Vlivy na další významné krajinné prvky 

Tento vliv vzhledem k situování zájmového území nenastává. 
 
Vlivy na ÚSES 

Zájmové území je mimo kontakt s jakýmkoliv skladebným prvkem ÚSES. Vliv 
nenastává. 

Vlivy na další ekosystémy 

Záměrem nejsou dotčeny jiné než popsané ekosystémy. Vliv lze označit za malý. 
Významným biologickým vlivem může být 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, které 
mohou znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí.  
 
Vlivy na lokality evropského významu 

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. 218/2004 Sb., proto tento vliv nenastává. 
 
 
 
D.I.7. Vlivy na krajinu 
Širší zájmové území má výrazně urbanizovaný až zemědělský charakter s 
potlačenou přírodní hodnotou. Přírodní hodnotu místa krajinného rázu lze hodnotit 
jako průměrnou až sníženou. 
V zájmovém území se nenachází  žádné  hodnotné  kulturní  a historické  dominanty  
krajiny - stávající podnikatelské objekty předurčují stávající charakter zájmového 
území z hlediska jeho urbanizovaného charakteru.   
Pro posouzení vlivu stavby navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické 
parametry území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících 
faktorů krajinného rázu území. Hodnocení je možno provést v syntéze několika 
pohledů: 
1. Vznik nové charakteristiky území: - realizací záměru nedojde k vytvoření nové 

charakteristiky území, poněvadž jde o stavbu upravující stávající křižovatku.  Vliv 
je možno pokládat za malý a málo významný. 

2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek: - Ten je již dnes nevyvážený, 
poněvadž převládají významné negativní charakteristiky, zejména  liniové 
dopravní trasy regionálního i místního významu. V daném kontextu stoupá 
význam sadových úprav. 
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3. Narušení vizuálních vjemů: - Záměr nebude vytvářet novou pohledovou 
dominantu Vliv je možno pokládat za malý a málo významný. 

4. Dálkové pohledy - V kontextu polohy se tyto vlivy neprojeví, záměr neznamená 
realizaci výškové bodové dominanty. Bez vlivu. 

Na základě provedeného rozboru pokládají zpracovatelé Oznámení za potřebné 
doporučit: 
• v rámci projektu  pro stavební povolení předložit komplexní projekt sadových úprav , který 

bude konzultován s příslušným orgánem ochrany přírody 
 
 
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.  
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu zákona č.20/87 
Sb. o státní památkové péči a zákona č 242/92 Sb.  
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, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické 
osídlení území vyloučit ojedinělé archeologické nálezy. 
Otázky prevence ruderalizace území jsou řešeny v rámci vlivů na ekosystémy  s tím, 
že důraz je nutno položit na rekultivaci všech prostorů, postižených stavebními 
pracemi. 
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech 
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se 
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené územním plánem  pro obdobné záměry. 
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly 
D.I. předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a 
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů hlukovou situaci v zájmovém 
území.  
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu na ovzduší z rozptylové studie 
vyplývá, že u objektů nejbližší obytné zástavby nedojde k takové změně imisní 
zátěže, která by znamenala významnější změnu z hlediska hodnocení zdravotních 
rizik.  
Záměr představuje trvalý zábor ZPF. Se záměrem bude spojeno kácení prvků dřevin 
rostoucích mimo les 
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji 
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska 
velikosti  vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až 
středně  významný.  
 
 

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 
Při realizaci záměru  nelze  předpokládat vlivy přesahující státní hranice. 
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné 
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně  při realizaci stavby:  
• před zahájením výstavby provést u nejbližších objektů obytné zástavby kontrolní měření 

počáteční akustické situace spolu s dopravně inženýrským průzkumem; výběr měřících 
míst konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 

• součástí dokumentace pro stavební povolení po konečném zaměření stavby a získání 
aktuálních podkladů z dopravně inženýrského průzkumu v rámci měření počáteční 
akustické situace bude aktuální zpřesňující hluková studie; budou zváženy a zhodnoceny 
technické možnosti pro zabezpečení plnění hygienického limitu pro chráněný venkovní 
prostor  

• pokud bude podán průkaz, že nelze v rámci technického řešení stavby zajistit ochranu 
chráněného venkovního prostoru, zahájit s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 
jednání o možnosti realizace individuálních opatření na objektech, spočívající ve výměně 
oken; případně následně zpracovat potřebné projekty pro realizaci individuálních opatření 
na objektech  

• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby bude akustická studie pro 
etapu výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších 
stavebních mechanismů) a technickými opatřeními (použitím méně hlučné stavební 
techniky) dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby 

• v rámci projektu  pro stavební povolení předložit komplexní projekt sadových úprav , který 
bude konzultován s příslušným orgánem ochrany přírody 

• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty 
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště 

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

• 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 

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

• v rámci další projektové přípravy provést inventarizaci nezbytného kácení prvků dřevin 
rostoucích mimo les; nezbytný rozsah kácení minimalizovat a konzultovat ho s příslušným 
orgánem ochrany přírody 

• v dalším stupni projektové dokumentace zajistit ochranu 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) 

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

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

• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu  řešit zásadně 
v období vegetačního klidu 
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• skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního 
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních 
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v případě nepříznivých klimatických podmínek 
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu 

• zemní práce provádět vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě 
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, 
deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních 
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek 

• zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC 

• na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro 
stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím 
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek 

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

• na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií 

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

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

• důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních  úprav všechny plochy zasažené 
úpravami z důvodu prevence další ruderalizace území; narušené plochy je třeba 
rekultivovat výsadbou autochtonních druhů dřevin a oset vhodnou travní směsí;  zabránit 
uchycení a šíření nepůvodních expanzivních druhů na těchto plochách 

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

• pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání 
vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice 
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů  
 
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady: 
n literární údaje (viz seznam literatury) 
n terénní průzkumy 
n osobní jednání 
Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro 
navrhování a posuzování průmyslových  výrob - stavební akustika, problematika 
hluku z mobilních  zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet  
hladin hluku z dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu  HLUK+, verze 7.68. 
Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo 
provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2006.  
Seznam použité literatury a podkladů 
1) Chládek & Tintěra, Pardubice, a.s..: II/308 – Králova Lhota – modernizace silnice – 

etapa 2 – MPK s III/30815,  dokumentace pro územní řízení, 2006 
2) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy 

používané v ČHMÚ a praktické  příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody 
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o., 
Pardubice, 1995 

3) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 7.68, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999 
4) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha 
5) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha 
6) Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí  České republiky č.395/1992 Sb. 

[seznam zvláště chráněných druhů rostlin] 
7) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der  Tschechoslowakei. - Studia 

Geographica,Brno,16:1-74  
8) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí  ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova, 

Praha, 1996 
9) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991 
10) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území  České republiky včetně 

doprovodných meteorologických  dat, ČHMÚ, 1997 
11) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, 

Praha. 
12) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):  

Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha. 
13) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky 

(stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166. 
14) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - 

Academia, Praha. 
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D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 
se vyskytly při zpracování oznámení 

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě 
současného stupně poznání  a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou 
prognózou,  ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. 
Podle toho je k nim třeba také přistupovat. 
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování 
oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní vlivy na 
životní prostředí minimalizovat.  
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Předložený záměr je navržen jednovariantně.  To znamená, že je posouzena velikost 
a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem  uvažována a jíž je 
podřizováno projektové řešení záměru. Z hlediska imisní a akustické situace je 
porovnán stávající a výhledový stav. 

 
 

F. ZÁVĚR 

V rámci předkládaného oznámení byl záměr posouzen ze všech podstatných 
hledisek. Velikost a významnost vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je 
vyhodnocena v jednotlivých kapitolách předkládaného oznámení. Předložené 
oznámení tedy vytváří vstupní podklad pro proces posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „II/308 – Králova Lhota – modernizace 
silnice – etapa 2 – MPK s III/30815“.  

Jedná se o záměr dle přílohy č.1, kategorie II, bod  9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky 
silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I), kde 
příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje. 

Situace záměru je patrná z následujícího podkladu: 

 
Záměr lze charakterizovat následovně: 

Je navržena malá okružní křižovatka o průměru 30 m (hodnota doporučená CDV, 
konzultováno s PČR a SÚS).  Jízdní pás o celkové šířce 7 m (4,5 m živice a 2,5 m žulová 
dlažba). Středový ostrůvek se sadovými úpravami bude o poloměru 8,0 m. 

Bylo provedeno posouzení pomocí vlečných křivek (v konceptu k dispozici u projektanta). 
Posouzení kapacity není vzhledem ke stávajícím ani výhledovým intenzitám dopravy nutné. 

Kvůli zřízení bude navíc provedena přeložka trasy stávající II/308 a opraveny přilehlé úseky 
II/308 a III/30815. 

Stávající spojka mezi II/308 a III/30815 bude zjednosměrněna, šířka jízdního pásu bude 4,50 
m. 
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Začátek stavby:  km 15,685 (hranice k.ú. Králova Lhota/České Meziříčí) 
Konec stavby:     km 16,037 (hranice k.ú. návrat k původní trase II/308) 

Stavba bude členěna na stavební objekty: 

SO 01 – Všeobecné a předběžné položky 
SO 02 – Komunikace 
SO 03 – Veřejné osvětlení 
SO 04 – Přeložka optického kabelu Telefónica O2 
SO 05 – Přeložka sloupu ČEZ a.s. 
SO 06 – Sadové úpravy 

Kvůli zřízení bude navíc provedena přeložka trasy stávající II/308 a opraveny přilehlé úseky 
II/308 a III/30815. 

Stávající spojka mezi II/308 a III/30815 bude zjednosměrněna, šířka jízdního pásu bude 4,50 
m. 

Navrhovaná stavba není časově vázána na okolní výstavbu. I. etapa – Modernizace silnice 
II/308 v průtahu obcí Králova Lhota bude řešena samostatně. 

Sklonové poměry 

Podélný sklon: Budou zachovány stávající podélné sklony, aby nedocházelo ke zbytečným 
zemním pracím a nadměrnému zvyšování nákladů.  

Příčný sklon: Při návrhu příčného uspořádání byl respektován stávající příčný sklon vozovky  
z důvodu využití nosné podkladní konstrukce z  původního materiálu a z důvodu odvodnění 
ploch do stávajících  odvodňovacích rigolů. Příčné sklony budou v přímé střechovité se 
sklonem 2% - 3% ke krajnici, v obloucích bude zachováno stávající klopení. 
 

Stávající křižovatky, vjezdy, napojení účelových komunikací, zpevněných ploch a cest je 
potřeba provést tak, aby výška těchto míst zůstala stávající a bylo tak možno provést plynulé 
napojení. 

 
Technické provedení 

Živičný kryt bude odfrézován v tloušťce 50 mm. Ložná spára bude před položením nové 
vrstvy ošetřena spojovacím postřikem a spára styčná bude ošetřena živičnou emulzí a 
zasypána křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku stávající a 
nové vozovky. 

Doporučuje se vyžadovat pokládku obrusné vrstvy v maximální možné šířce vozovky bez 
zbytečných podélných pracovní spár. 

Rozsah zemních a stavebních prací lze označit za významný. Případnou sekundární 
prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována 
v oznámení formulována odpovídající doporučení. 

Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby bude součástí další projektové 
přípravy. V době vypracování překládaného oznámení nebylo k dispozici POV stavby, tudíž 
nejsou informace o předpokládaném průběhu výstavby a nasazení stavební techniky. Je 
proto nezbytné se touto problematikou zabývat až po vypracování POV stavby v rámci další 
projektové přípravy. V této souvislosti je formulováno pro další projektovou přípravu 
formulováno odpovídající doporučení. 

Posuzovaný záměr bude představovat provoz liniových zdrojů hluku. Pro posouzení velikosti 
a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla vypracována akustická studie, 
vyhodnocující provoz navrhované modernizace silnice II/308 v Králově Lhotě. 
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Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen ve dvou 
variantách, porovnávajících stávající dopravní řešení křižovatky a řešení navrhované. 

Na základě uvedených skutečností tak byly řešeny následující varianty, které vychází ze 
vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým 
programem HLUK+, verze 7.68 pro etapu provozu: 

Ø VARIANTA 1 –  stav v roce 2010 bez realizace záměru 

Ø VARIANTA 2 – stav v roce 2010 s realizací záměru  

Vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti pro celkem 9 
modelově zvolených výpočtových bodů. 

Z hlediska akustické situace je patrné, že ve stávajícím stavu není u všech modelově 
zvolených výpočtových bodů plněn hygienický limit pro denní ani noční dobu. 

Navrhované řešení s kruhovým objezdem při zachování shodné dopravy jako ve variantě 1 
sice zlepšuje parametry křižovatky a bezpečnost  silničního provozu, u nejbližší obytné 
zástavby v kontaktu s ramenem kruhové křižovatky  ve směru na Rohenice (kde dochází 
k určitému vzdálení komunikace od obytné zástavby) reprezentované výpočtovými body 7 až 
9 dochází i k poklesu hladin akustického tlaku  o více jak 2 dB, avšak ani s navrhovaným 
stavebním řešením nebude ve výhledovém stavu splněn hygienický limit pro venkovní 
chráněný prostor. 

Je  sice skutečností, že v navrhovaném řešení nedochází ke změně směrového nebo 
výškového vedení komunikace a tudíž by bylo možno uvažovat o uplatnění korekce na 
starou hlukovou zátěž, zpracovatelé oznámení však soudí, že by měl být podán průkaz o 
možnostech plnění hygienického limitu pro denní respektive noční dobu.  

Pro navrhovaný charakter stavby s poměrně velmi stísněnými možnostmi byl proveden 
modelový výpočet s protihlukovou clonou, oddělující obytnou zástavbu od komunikace ve 
výšce 3 m a v rozsahu patrném z příslušného výpisu programu HLUK+. 

Jak vyplynulo z  modelového výpočtu, ani toto navrhované řešení nebude zajišťovat plnění 
hygienického limitu u většiny výpočtových bodů. Vyšší clona je dle názoru zpracovatelů 
oznámení již zcela nevhodná ve vztahu k obyvatelům této obytné zástavby. Kromě toho by 
se projektové řešení muselo vypořádat s takovým technickým řešením této clony, která by 
jednak zajistila požadované rozhledové parametry křižovatky a zejména zajistila dopravní 
obslužnost všech objektů za takovouto clonou. 

Z uvedeného rozboru lze dle názoru zpracovatelů oznámení vyslovit závěr, že při 
navrženém stavebním řešení nelze zajistit plnění hygienických limitů pro chráněný venkovní 
prostor. 

Bude-li tedy záměr realizován, potom zpracovatelský tým oznámení doporučuje nad rámec 
stávající platné legislativy realizovat individuální opatření na objektech obytné zástavby 
v rozsahu stavebních prací v rámci předkládaného záměru.  

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen ve 1 variantě vyhodnocující příspěvky záměru 
k imisní zátěži v navrhovaném řešení modernizace silnice. 

Výpočet byl proveden ve výpočtové síti o kroku 10 m pro 1681 výpočtových bodů. Dále byl 
výpočet rozšířen  o 5 výpočtových bodů mimo síť, zahrnující nejbližší objekty obytné 
zástavby ve vztahu k navrhovanému záměru (2001 a 2005). 

Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy emisní 
faktory pro rok 2006 dle programu MEFA v. 02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2006). 
Program byl vytvořen autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a 
DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují 
současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití 
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již získaných a ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí 
podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, 
která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové 
republice Německo, ve Švýcarsku a v Rakousku. Získané údaje byly dále doplněny s 
využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních 
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR.  

K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro  modelování  
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou 
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, 
zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené 
koncentrace sledovaných znečišťujících látek (µg.m-3 ): 

Výpočtová síť Body mimo síť 
Varianta škodlivina Charakteristika min max min max 

Příspěvky záměru NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,017027 0,099355 0,037216 0,051640 
 NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,263283 3,573840 0,886667 1,256214 
 Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,000983 0,007150 0,002370 0,003381 

 
Uvedené vypočtené příspěvky lze označit za malé a málo významné. V porovnání se stavem 
bez posuzovaného záměru  nedochází k výraznější změně, protože i ve  stavu bez realizace 
záměru by na stávajícím komunikačním systému byla provozována shodná intenzita 
dopravy. 

S etapou provozu souvisí pouze vznik srážkových vod ze zpevněných ploch. Ve výhledovém 
stavu jsou celkové nároky na plochu 12 572 m2. Z hlediska bilance vod se však nejedná o 
absolutní nárůst zpevněných ploch. Ten v zásadě souvisí pouze s vybudováním kruhového 
objezdu. V absolutním nárůstu zpevněných ploch se tedy jedná o nově vzniklé zpevněné 
plochy v rozsahu 1 916 m2. 

Z výpočtů v příslušné části oznámení je patrné, že nárůst zpevněných ploch a tudíž i nárůst 
srážkových vod lze označit jako malý a málo významný.  Způsob odvodnění zůstane 
zachován jako ve stávajícím stavu. Srážková voda z komunikace bude odváděna otevřenými 
zpevněnými příkopy do svodnic odvádějících vodu tak jako dosud do Haťského potoka. 

Z hlediska vlivů na charakter odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik lze 
vzhledem k nepatrnému nárůstu zpevněných ploch vliv záměru označit za malý a málo 
významný. 

Způsob odvádění srážkových vod se nemění a zůstává shodný se stávajícím stavem. 

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě 
výstavby, tak i v rámci vlastního provozu. V této souvislosti je v oznámení provedeno 
odpovídající vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu, které je vyhodnoceno jako malé a 
nevýznamné. 

Záměr vyžaduje trvalý zábor ZPF. Dle předaných podkladů s realizací záměru nesouvisí 
dočasný zábor ZPF, záměr nevyžaduje  dočasný ani trvalý zábor PUPFL. 

Veškeré nároky na pozemky v kategorii ZPF o velikosti 1 916 m2  jsou dle výpisu z katastru 
nemovitostí a pozemků vedeny v  BPEJ:  

ü 5.54.11., které odpovídá třída ochrany  IV. –    805 m2 
ü 5.20.51., které odpovídá třída ochrany  IV. – 1 111 m2 

Jde o zábor půd s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných 
klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.  

Z uvedeného pohledu je nezbytné záměr označit z hlediska velikosti vlivu za malý, 
z hlediska významnosti vlivu za málo významný. Pro uvedený záměr byl již vydán souhlas 
k trvalému odnětí ze ZPF. 
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Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé  změně habitatu prostředí tím, že současný 
částečný bylinotravní pokryv bude nahrazen zpevněnými a zastavěnými plochami.  
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin lze konstatovat, že nebudou dotčeny prostory 
známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti 
je možno konstatovat,  že se záměr dotkne stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela 
hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu 
reprezentativních či unikátních fytocenóz. Uvedené vlivy je možno pokládat za mírně 
nepříznivé, trvalé, ale málo významné.  

S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na floru 
nevyžadují žádná další specifická opatření. Vliv lze označit za malý a málo významný,  

Realizací záměru dojde ke kácení prvků dřevin rostoucích mimo les.  

Druhové spektrum fauny je v zájmové lokalitě velice ochuzené. Lze tedy celkem spolehlivě i 
v tomto případě vyvodit závěr, že vlastní lokalita není místem trvalého výskytu organismů 
vyžadujících zvláštní ochranu podle přílohy III vyhlášky  MŽP ČR 395/21992 Sb. 

Drobnými zemními pracemi budou likvidovány některé  populace epigeického hmyzu a 
drobných hlodavců, vázaných  na dané území, tyto druhy jsou však zastoupeny na 
analogických lokalitách v okolí v hojném počtu.  
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. 218/2004 Sb., proto tento vliv nenastává. 

Širší zájmové území má výrazně urbanizovaný až zemědělský charakter s potlačenou 
přírodní hodnotou. Přírodní hodnotu místa krajinného rázu lze hodnotit jako průměrnou až 
sníženou. V zájmovém území se nenachází  žádné  hodnotné  kulturní  a historické  
dominanty  krajiny - stávající podnikatelské objekty předurčují stávající charakter zájmového 
území z hlediska jeho urbanizovaného charakteru.  Vliv na krajinný ráz tak lze označit za 
malý a málo významný. 

Vlivy na ostatní složky životního prostředí v rámci posuzovaného záměru lze označit za malé 
a málo významné.  



II/308 – Králova Lhota – modernizace silnice – etapa 2 – MPK s III/30815  
v k.ú. České Meziříčí 

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v  platném znění  
 

 114

H. PŘÍLOHY  

1) Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace a vyjádření Krajského úřadu ve vztahu k NATURA dle § 45i zákona 
č.114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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