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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace

A.II. IČO
70947996

A.III. Sídlo
SÚS Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace
oblast Jičín
Maršála Koněva 467
506 24 Jičín

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Oznamovatel: Ing. Karel Charouzek
tel.: 494535751
mail: susjicin@iol.cz
Projektant:

Projektservis Jičín s.r.o.
Jarošovská 291
506 01 Jičín
IČO: 25297538
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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: „Silnice II/284 – Lázně Bělohrad – Vidoň, zesílení vozovky a úprava
směrového vedení trasy“
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
Záměr lze charakterizovat následujícími kapacitami:
Celková délka opravovaného úseku sil. II/284:
4 206 m
Z toho:
Oprava a zesílení asfaltového krytu stávající vozovky
SO
SO
SO

100a, km 0,000 –1,560 dl. 1 560 m
100b, km 1,840 – 2,280 dl. 440 m
100c, km 2,640 – 4,206 dl. 1 566 m

Celkem 3 566 m
Úprava směrového vedení trasy (nové silniční těleso):
SO 101, km 1,560 – 1, 840 dl,
SO 102, km 2,280 – 2,640 dl.

280 m
360 m

Celkem 640 m
Celková výměra stávající asfaltové vozovky:

dl. 4,210 m x š 6,0 m = 25 300 m2

Oprava a zesílení asf. krytu stáv. vozovky: (SO 100 a,b,c,)

18 400 m2

Úprava směrového vedení trasy:
SO 101 (km 1,560 – 1,840)

- výměra nové asf. vozovky:
- sejmutí ornice
- zemní práce/výkopy:
/ násypy:

2 020 m2
490 m3
340 m3
825 m3

SO 102 (km 2 280 – 2 640)

- výměra nové asfaltové vozovky:
- sejmutí ornice:
- zemní práce /výkopy:
/ násypy:

2 520 m2
1 132 m3
1 900 m3
5 680 m3

V předmětném úseku trasy silnice II/284 není žádný mostní objekt. Stávající
propustky budou podle potřeby pročištěny a opraveny (jako součást objektu
komunikace – SO 100a,b,c). Stávající otevřené silniční příkopy podél sil. II/284 se
pročistí a obnoví.
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B.I.3. Umístění záměru
kraj:
město:
obec:

Královéhradecký
Lázně Bělohrad (katastrální území – Lázně Bělohrad, Brtev)
Vřesník (katastrální území – Vřesník u Tetína),
Tetín (katastrální území – Tetín)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Podle Územního plánu je stavba v souladu s územním plánem. Zpracovatelům
oznámení nejsou známy žádné další aktivity, které by se mohly synergickými vlivy
projevit na stavu životního prostředí v zájmovém území. S posuzovaným záměrem
v porovnání se stávajícím stavem není spojena žádná významná vyvolaná změna
frekvence dopravy na řešené komunikaci.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Předmětná část silnice II/284 v úseku Lázně Bělohrad – Vidoň (Miletín) je dosti
frekventovanou komunikací regionálního významu, po níž je vedena doprava
v trasách Jičín – Dvůr Králové a Nová Paka – Jaroměř.
Stávající vozovka s asfaltovým krytem (š=5,80 – 6,20m) je již značně opotřebovaná
a v řadě míst jsou zřetelné poruchy (příčné, podélné a síťové trhliny, plošné rozpady,
propadlé okraje vyvolané málo únosným podložím atp.). Dle provedeného hodnocení
únosnosti (RODOS – zpráva č. 34/2007) vozovka vykazuje sníženou a místy již
téměř nulovou dobu životnosti a její celková oprava a zesílení jsou velmi potřebné.
Ve volném terénu (extravilán mimo zástavbu) jsou podél asfaltového pásu vozovky
jen úzké nezpevněné (travnaté) krajnice (š=0,0 – 0,30m) a odvodnění zajišťuji
nedostatečně udržované otevřené příkopy. Stávající propustky (trubní a kamenné)
vedené napříč pod silnicí II/284 a zatrubnění sil. příkopů v místě hospod. sjezdů, jsou
málo udržované a bude podle potřeby nutno provést jejich pročištění a opravu
(některé nebyly venku zjištěny neboť jsou zcela zanesené).
V intravilánu obce Tetín (cca v km 3,400 – 3,640/vlevo), přiléhá ke stávající vozovce
sil. II/284 chodník pro pěší s betonovými obrubami (v=0,15 – 0,17m) a v koncové
části obce (cca km 3,640 – 3,770) navazují po obou stranách zpevněné plochy
(asfalt / štěrk – odstavné plochy a vjezdy k Obecnímu úřadu, restauraci,
Zemědělskému družstvu atp.).
V předmětném úseku silnice II/284 je křižovatkově připojeno několik silnic III. třídy
(km 0,000 – sil. III/28429, km 3,395 – sil. III/28440, km 4,135 – 2x sil. III/28444) a
dále je podle místních podmínek různorodě připojená celá řada místních cest (asfalt
x štěrk) a hospodářských sjezdů.
Směrový průběh trasy sil. II/284 lze na většině délky označit jako celkem vyhovující,
mimo dvou míst (km 1,560 – 1,840 a km 2,280 – 2,640), kde je v rámci připravované
rekonstrukce investorem požadována z hlediska zlepšení bezpečnosti a plynulosti
provozu lokální úprava směrového vedení (vylepšení směrových oblouků) –
navrhovaná lokální úprava směrového vedení je také důvodem, proč je záměr
podroben procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.
v platném znění.
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Výškový průběh nivelety vozovky sil. II/284 je vzhledem k okolní zvlněné krajině dosti
proměnný, podélné sklony však nedosahují žádných strmých hodnot (max. 5-6%
v délce cca 250 m). V závislosti na navržených úpravách (oprava a zesílení stáv. asf.
vozovky) však nebude stávající výškový průběh trasy silnice nijak zásadně měněn.
Stávající silnice II/284 je v nezbytném rozsahu vybavena dopravním značením
(svislé značky a vodorovné dopravní značení v ose silnice) a zabezpečovacím
zařízením (svodidly). V rámci připravovaných oprav bude potřebné na novém
asfaltovém krytu znovu obnovit vodorovné dopravní značení a stávající svodidla
vyměnit za nová (a podle místních podmínek v některém úseku i nově doplnit).
Provedením navržených úprav dojde k velmi potřebnému technickému zlepšení
stavu v úseku trasy sil. II/284, která je z regionálního hlediska dosti významná. Nově
zrekonstruovaná vozovka bude mít kvalitní a dostatečně únosný asfaltový povrch,
směrově nově upravená místa budou umožňovat plynulejší a bezpečnější průjezd
vozidel. V přímé návaznosti na ostatní postupně prováděné rekonstrukce a opravy
silnic v Královéhradeckém kraji, bude i tato menší akce dílčím užitečným krokem v
postupném zlepšování stavu dopravních cest.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Dle dohody s investorem je připravovaná akce členěna na tyto dílčí stavební objekty:
SO 010
SO 100 a,b,c
SO 101
SO 102
SO 105
SO 401 a,b
SO 402
SO 403
SO 801 a,b
SO 802

Příprava území
Komunikace / oprava a zesílení stávající vozovky
Úprava směrového vedení v km 1, 560 – 1, 840
Úprava směrového vedení v km 2,280 – 2,640
Objízdné trasy
Přeložka el. vedení VN/ 35 kV
Přeložka el. vedení NN/ 1 kV
Přeložka telekomunikačního vedení
Rekultivace
Vegetační úpravy

SO 010 – Příprava území

V rámci tohoto objektu budou provedeny přípravné práce a to zejména v místech
úprav směrového vedení trasy (SO 101, 102). Především se bude jednat o smýcení
lesa na části pozemku p.č. 632/2 v k.ú. Brtev (zábor PUPFL o výměře 135 m2)
včetně odstranění pařezů a o sejmutí ornice z trvale zabíraných pozemků ZPF (SO
101 – k.ú. Brtev: zábor 1 959 m2 a SO 102 – k.ú. Vřesník: zábor 5 660 m2). Dřevo
pokácených stromů bude odvezeno mimo stavbu na místo určené investorem,
sejmutá ornice bude dočasně deponována na vhodném místě a v závěru akce znovu
využita k ohumusování svahů nového silničního tělesa a k rekultivaci opouštěných
částí stávající silnice.
V ostatních úsecích, kde bude prováděna jen oprava a zesílení asfaltového krytu
stávající vozovky se v rámci
tohoto objektu provede pročištění stávajících
odvodňovacích příkopů, dále se provede oprava propustků, budou doplněny a
dosypány krajnice.
SO 100 a,b,c – Komunikace - oprava a zesílení stávající vozovky
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V souladu s výsledky provedené diagnostiky stávající vozovky a dle požadavků
investora je obnova krytu stávající vozovky (mimo úseky SO 101 a 102, kde
v důsledku změny směrového vedení trasy bude zřízena vozovka nová) navrhována
v tomto rozsahu provedení:
SO 100 a - úsek v km 0,000 – 1,560, délka 1 560 m, plocha 5 150 m2

§ km 0,000 – 0,850: oprava a zesílení
celoplošného frézování
§ km 0,859 – 1,560: oprava a zesílení
celoplošného frézování

stáv. asfaltového krytu o 90 mm bez
stáv. asfaltového krytu o 40 mm bez

Nejprve se provede za účasti technického dozoru investora a Generálního
projektanta pečlivá prohlídka povrchu stávající vozovky s označením porušených
míst (trhliny, plošné rozpady, povrchy okrajů způsobené neúnosným podložím atp.) a
následně se tyto poruchy v potřebném rozsahu lokálně opraví (místní odfrézování
stávající krytové vrstvy, proříznutí trhlin, vyztužení a obnova asfaltové vrstvy, sanace
okraje stávající vozovky včetně výměny podloží a všech nových konstrukčních
vrstev vozovky. Na takto opravený a řádně očištěný povrch stávající vozovky se pak
provede pokládka nové ložné vrstvy (ABH I – tl. 50 mm/ jen v km 0,000 – 0,850) a
pak nové krytové vrstvy (ABS I – tl. 40 mm/ v celém úseku).
SO 100 b - úsek v km 1,840 – 2,280, délka 440m, 2 650 m2

§ oprava a zesílení stávajícího asfaltového krytu o 90 mm bez celoplošného
frézování
Postupy a provádění prací budou shodné jako u SO 100a (km 0,000 – 0,850).
SO 100 c - km 2,640 – 3,380 a km 3,780 – 4, 206, 4 500 m2 + 3 500 m2
§ oprava a zesílení stávajícího asfaltového krytu o 90 mm bez celoplošného
frézování
Postupy a provádění prací budou shodné jako u SO 100a (km 0,000 – 0,850).
§ km 3,380 – 3,780, dl. 400m – průjezd obcí Tetín, 2 900m2
oprava a zesílení stávajícího asfaltového krytu o 40 mm s celoplošným frézováním
v tl. 50 mm.
S ohledem na charakter těsného okolí stávající asfaltové vozovky v místě průtahu
silnice II/284 obcí Tetín (chodníková obruba, sousední navazující zpevněné plochy,
atp.), zde nemůže být provedeno celkové navýšení krytu stávající asfaltové vozovky
o 90 mm, jak je navrženo u většiny ostatních výše popsaných úseků. Na průtahu
obcí Tetín proto bude nejprve v tl. 50 mm celoplošně odfrézována stávající asfaltová
krytová vrstva a teprve potom se provede prohlídka a případná oprava porušených
míst v ložné vrstvě stejným způsobem tak, jak je popsána oprava u SO 100a. Na
takto opravenou vozovku se potom provede pokládka nových asfaltových vrstev ABH
I tl. 50 mm + ABS I tl. 40 mm, takže výsledně navýšení nivelety oproti dosavadnímu
stavu bude jen o 40 mm. Stávající zádlažba chodníkového
pásu zůstane
zachována, v místech vjezdů se podle potřeby doplní chybějící obruby (snížené) a
mříže stávajících uličních vpustí se výškově přizpůsobí.
Současně s výše popsanou opravou a zesílením stávající vozovky se ve všech
úsecích SO 100 a,b,c podle místních potřeb provede i očištění a doplnění
nezpevněných krajnic (k doplnění možno použít odfrézovanou asf. drť), pročištění
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silničních příkopů, oprava stáv. silničních propustků, obnova a doplnění svodidel.
V celé délce stavby (SO 100 a,b,c + SO 101 + SO 102) se v závěru prací provede
obnova vodorovného dopravního značení. V nezbytném rozsahu bude také
provedena úprava všech vedlejších, na novou vozovku sil. II/284 navazujících ploch
(křižovatky, polní cesty, hospodářské sjezdy atp).
SO 101 – Úprava směrového vedení v km 1,560 – 1,840

V souladu se zadáním investora je v lokalitě „Brdík“ (km 1,560 – 1,840) navržena
úprava směrového vedení stávající trasy spočívající v náhradě stávající ostré a
nebezpečné zatáčky (R=70m) novým mírnějším směrovým obloukem (R=270m, vn =
60 km/hod., p = 4%). Tato úprava bude znamenat plynulé odsunutí trasy sil. II/284 o
0 – 15 – 0m jižním směrem do oblouku a v délce cca 200m bude muset být zřízeno
zcela nové silniční těleso (na začátku a na konci oblouku opět plynule navázané na
stávající vozovku). Úprava zasáhne do pozemků jejichž zábor bude nutné předem
s jejich vlastníky projednat (trvalý zábor 2229 m2, z toho ZPF 1959 m2). Pro uvolnění
prostoru bude nutné v rámci akce provést přeložku vrchního el. vedení (SO 401 a –
VN/35 kV včetně trafostanice, SO 402 – NN/1kV – 3ks domovních přípojek) a
podloží nového silničního násypu bude muset být vhodným způsobem sanováno,
neboť je značně zvodnělé. Stávající přirozená svodnice probíhající napříč přes
silnici II/284 bude nově zatrubněna (šikmý trubní propustek DN 600 mm – dl. 12 m) a
nejbližší navazující otevřené části budou vhodným způsobem upraveny. Stavba
nového silničního tělesa bude moci z větší části být provedena při zachování
provozu ve stávající trase.
V souladu s návrhem zesilování ponechávaných úseků stávající vozovky a
s přihlédnutím k předpokládané dopravní zátěži, byla po dohodě s investorem pro
nově zřizované úseky z katalogu vozovek vybrána předběžně tato skladba
konstrukčních:
Konstrukce nové vozovky:
- asf. beton ABS I...............................40 mm
- spojovací asf. postřik 0,3 kg/m2
- asf. beton ABH I...............................50 mm
- spojovací asf. postřik 0,3 kg/m2
- obalované kamenivo ABVH II..........100 mm
- štěrkodrť ŠD (0/63)..........................160 mm
- štěrkodrť ŠD (0/63)..........................150 mm
celkem............................................... 500 mm

ČSN 736121 obrusná krytová vrstva
ČSN 736129
ČSN 736121 ložná vrstva
ČSN 736129
ČSN 736121 horní podkladní vrstva
ČSN 736126 spodní podkladní vrstva
ČSN 736126 ochranná vrstva

V podloží nové vozovky bude muset být silniční pláň vhodným způsobem upravena
tak (vyztužené násypové těleso z nakupovaných materiálů), aby její modul
přetvárnosti byl min. 45 MPa.
Pro zprovoznění nové vozovky bude opouštěný úsek staré silnice zrekultivován.
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SO 102 – Úprava směrového vedení v km 2,280 – 2,640

V souladu se zadáním investora je v prostoru, kde trasa silnice II/284 prochází
katastrálním územím „Vřesník u Tetína“ navržena úprava směrového vedení
stávající trasy spočívající v náhradě tří stávajících ostrých zatáček (R=70, 100, 70 m)
jediným novým táhlým směrovým obloukem (R=375m, vn=60 km/hod., p = 3%). Tato
úprava bude znamenat plynulé odsunutí trasy silnice II/284 severním směrem o
0÷60÷0m a v délce cca 320 m bude muset být zřízeno zcela nové silniční těleso (na
začátku a na konci úpravy se opět plynule naváže na stávající vozovku). Stavba
nového místního úseku silnice II/284 bude situována na volném zemědělském
pozemku, (pole obhospodařované ZD Miletín), které v předmětném prostoru má tvar
místního pozvolného údolí (s údolnickou spádnicí) napříč trasou silnicí II/284.
Současně se zlepšením směrových poměrů trasy dojde i k určitému vylepšení
sklonových poměrů tak, že stávající údolnicový tvar území bude nová trasa silnice
II/284 překonávat pokud možno co nejplynuleji násypovým tělesem o výšce
0÷35÷0m. Pro toto násypové těleso však bude potřebné na místo dovést určité
množství kvalitního násypového materiálu (z nákupu) a v nejnižším místě stávajícího
terénu provést vhodný prostup pro převedení přívalových povrchových vod (stáv.
svodnice je upravena v poli jen jako podpovrchový meliorační svod). V místě křížení
nového násypového tělesa s trasou el. vedení VN/35kV bude nutné toto vedení
přizvednout, tak aby zůstala zachována bezpečná podjezdová výška. Stávající trasa
telekomunikačního vedení (metalická + optická) uložená v zemi při severní straně
stávající silnice bude muset být v úvodu prací přeložena do nové vyhovující polohy
(místní posun bez přerušení provozu – viz. SO 403).
Stavba tohoto nového silničního tělesa bude moci být prakticky v celé své délce
provedena při zachování silničního provozu ve stávající trase. Dokončovací práce v
místech napojení by však bylo vhodné provést při krátkodobé uzavírce (např.
společně s pokládkou nového asf. krytového koberce v navazujících ponechávaných
úsecích).
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V souladu s návrhem zesilování ponechávaných úseků stáv. vozovky a s
přihlédnutím k předpokládané dopravní zátěži, byla po dohodě s investorem pro
nově zřizované úseky z katalogu vozovek vybrána předběžně tato skladba
konstrukčních prvků:
Konstrukce nové vozovky:
- asf. beton ABS I...............................40 mm
- spojovací asf. postřik 0,3 kg/m2
- asf. beton ABH I...............................50 mm
- spojovací asf. postřik 0,3 kg/m2
- obalované kamenivo ABVH II..........100 mm
- štěrkodrť ŠD (0/63)..........................160 mm
- štěrkodrť ŠD (0/63)..........................150 mm
celkem............................................... 500 mm

ČSN 736121 obrusná krytová vrstva
ČSN 736129
ČSN 736121 ložná vrstva
ČSN 736129
ČSN 736121 horní podkladní vrstva
ČSN 736126 spodní podkladní vrstva
ČSN 736126 ochranná vrstva

V podloží nové vozovky bude muset být silniční pláň vhodným způsobem upravena
tak (násypové těleso z nakupovaných materiálů), aby její modul přetvárnosti byl min.
45 MPa. Málo únosné jílovité zeminy v podloží nového násypu budou muset být
upraveny příměsí vápna nebo vyztuženy vhodnou geotextilií.

SO 105 – Objízdné trasy

Rozhodující objem stavebních prací potřebných navrhovaných úprav směrového
vedení trasy (SO 101,SO 102) může být proveden při plném zachování veřejného
provozu po trase stávající silnice II/284. Opravu lokálních poruch stávajícího
asfaltového krytu spojenou s místním frézováním a sanací porušených okrajů
stávající vozovky, také bude asi možné provést při zachování provozu s jeho
místním usměrněním (omezení rychlosti, zákaz předjíždění, lokální zúžení vozovky
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atp.). Stejně tak i celoplošné odfrézování krytové vrstvy v úseku průtahu obcí Tetín
by mohlo být provedeno jen s místním omezením a usměrněním dopravy. Pokládku
nové zesilovací krytové asf. vrstvy v celé ploše stáv. vozovky (+ plynulé napojení
nových úseků SO 101 + 102) je však doporučeno provést při krátkodobé celkové
uzavírce předmětného úseku silnice II/284 s dočasným převedením dopravy na
okolní komunikace II. a III. třídy (sil. II/501,III/3004, II/300 po trase Lázně Bělohrad –
Lukavec – Červená Třemešná – Miletín). Upřesnění objízdné trasy může být podle
potřeby provedeno v dalších stupních projektové dokumentace.
SO 401 a,b – Přeložka el. vedení VN / 35kV
SO 402 – Přeložka el. vedení NN / 1kV

Pro uvolnění prostoru pro nové místní směrové vedení trasy sil. II/284 v lokalitě
„Brdík“ (SO 101 v km1,560 – 1,840) bude potřebné přemístit stáv. sloupovou
trafostanici 35kV / 1kV včetně zkrácení přípojkové větve vrchního vedení 35kV.
Stávající TS bude posunuta o cca 15m jižněji tak, aby se nacházela mimo nově
zřizované silniční těleso. Sekunderní vývody 1kV/NN z TS ke třem nedalekým
obytným domům budou také nově upraveny tak, aby nebyly v kolizi s novou trasou
silnice.
Pro obj. č. 102 (úprava směrového vedení trasy v km 2,280 – 2,640) bude nutné
stávající vrchní elektrické vedení VN / 35kV místně přizvednout (osadit min. 1 vyšší
sloup) tak, aby nad nově zřízenou vozovkou (v násypu vysokém 3,5m) byla pod
elektrickými vodiči zachována bezpečná podjezdná výška pro vozidla (tzn. min.
6,0m).
SO 403 – Přeložka telekomunikačního vedení

V souvislosti s úpravou směrového vedení trasy v km 2,280 – 2,640 (SO 102) bude
potřebné přeložit do nové polohy trasu telekomunikačního vedení (metalický kabel +
optická vedení). V předmětném úseku stávající telekomunikační vedení probíhá
souběžně s trasou opouštěného úseku silnice II/284 (stávající silniční těleso bude v
závěru prací zrušeno a zrekultivováno) a nově by mělo být uloženo při patě nově
zbudovaného silničního tělesa. Dle vyjádření zástupce správce této sítě (Telefónica
O2) bude možné provést stranovou překládku vedení (odkopání, přenesení, znovu
uložení) bez přerušení provozu. Tuto přeložku však bude potřebné provést ihned v
úvodu stavebních prací (ještě před snímáním ornice a před zahájením zemních
prací) dokud jejímu provedení (přenesení stávajícího vedení) nebude bránit nové
silniční těleso. Napřímení trasy silnice a s ní souběžného telekomunikačního vedení
bude však představovat zkrácení kabelové délky o cca 20m. Pokud mají být zařízení
přesunuta bez přerušení, bude proto nutné na vhodném místě nové trasy jejich
přebytečnou délku uložit jako rezervu v kabelové komoře.
SO 801 a,b – Rekultivace

V přímé návaznosti na připravovanou úpravu směrového vedení trasy v km 1,560 –
1,840 (SO 101) a v km 2,280 – 2,640 (SO 102) je navrhováno v závěru prací
opouštěné části stávající vozovky zrekultivovat a vhodným způsobem přičlenit k
sousedním zemědělsky obhospodařovaným pozemkům. V lokalitě „Brdík“ (SO 101/
SO 801a) bude v opouštěné části trasy silnice II/284 rozebrána pouze stávající
vozovka (silnice zde je vedena prakticky v úrovni okolního terénu), v druhé lokalitě
(SO 102 / SO 801b) bude však po rozebrání konstrukčních vrstev staré vozovky
nutné ještě rozebrat i opouštěné násypové těleso (V=2.310 m3) a znovu zasypat
nepotřebnou část stávajícího zářezu (N=1.000 m3) – přebytek výkopů (V-N=1.310
m3) bude muset být odvezen na vhodnou zavážku mimo stavbu (část přebytku bude
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možné použít například na dorovnání pozemku u SO 101 / SO 801a). Po rozebrání
staré vozovky a po celkovém hrubém dorovnání rekultivovaných pozemků se na
plochu SO 801 a,b rozprostře vrstva ornice získané v úvodu akce sejmutím ze
zabíraných ploch ZPF (SO 010 / příprava území – zábor pro SO 101 / 102 – uložená
ornice na dočasné meziskládce). Část sejmuté ornice by však měla také být využita i
na ohumusování svahů nových částí silničního tělesa (jako součást SO101/
102).Pokud by měly být zrekultivované plochy opouštěných úseků stávající silnice v
budoucnu intenzivně zemědělsky využívány, bude potřebné po provedení výše
popsané „technické rekultivace“ provést ještě i tzv. rekultivaci biologickou (zúrodnění,
zelené hnojení, opakovaná orba atp.). O způsobu připojení rekultivovaných ploch k
sousedním pozemkům a o jejich majetkovém vypořádání však bude možné
rozhodnout až v dalších stupních projektové přípravy podle výsledků a závěrů z
provedených jednání s vlastních stavbou dotčených pozemků.
SO 802 – Vegetační úpravy

Náhradou za pokácené dřeviny a pro dobré začlenění nově trasovaných úseků
silnice II/284 (SO 101/102) do okolní krajiny bude vhodné na volné svahy nového
silničního tělesa nasázet v rozumné míře vhodnou vegetaci (stromy, keře). Rozsah
tohoto objektu a podrobnější druhová skladba nových porostů však budou upřesněny
až v dalším stupni projektové dokumentace.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:
Dokončení stavby:

2009
2010

Pozn. zpracovatele oznámení: Ve vztahu k procesu EIA je vhodné uvést, že platnost
stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele
prodloužena o 2 roky, a to i opakovaně, nedošlo-li k podstatným změnám realizace záměru,
podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem
dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje,
pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Královéhradecký kraj, Město Lázně Bělohrad, Obec Vřesník, Obec Tetín

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 a souhlas s odnětím ze ZPF
a PUPFL. Dále se bude jednat o závazné stanovisko k dotčení VKP lesního porostu
v k.ú. Brtev.
Širší vztahy v zájmovém území jakož i situace stavby jsou uvedeny v příloze
předkládaného oznámení. Celková přehledná mapa je uvedena na následující
stránce.
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Situace stávajícího stavu je patrná z následující fotodokumentace:
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Jak je patrné z následujících vyjádření, navrhované technické řešení záměru je
odsouhlaseno policií ČR a příslušnými orgány dopravy:
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Mimo opravované úseky stávající silnice dojde výstavbou nových částí silničního
tělesa k celkovému trvalému záboru cca 7 984 m2. Celkové nároky na plochy jsou
patrné z následujících výpisů:
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Zábor ZPF
Dočasný zábor ZPF
Souhrnně lze konstatovat, že opravy a zesílení krytu stávající vozovky (úseky SO
100 a,b,c) budou provedeny jen v rozsahu stáv. silničního pozemku („ostatní
plocha“), zatímco úpravami směrového vedení trasy (úseky SO 101 a SO 102) bude
dotčeno i několik zemědělských pozemků („ZPF“), které jsou ve vlastnictví různých
fyzických i právnických osob.
Určitý dočasný zábor (cca 350 m2 + 1.200 m2 do jednoho roku) pozemků v blízkosti
SO 101, 102 bude potřebný pro meziskládky ornice snímané z ploch „ZPF“, která v
závěru prací pak bude znovu použita pro ohumusování nových silničních svahů a pro
rekultivaci opouštěných částí stáv. silnice (SO 801 a,b).
Z hlediska zemědělského obhospodařování pozemků, však asi bude vhodné do
dočasného záboru stavby zahrnout i celou volnou plochu mezi stávající a novou
trasou sil. II/284 (SO 102 / km 2,280 – 2,640) z p.č. 411/3 a 411/4 (výměra 3.480 m2
+ 3.910 m2), která by byla po dobu stavby obtížně využitelná.
Na části této plochy totiž bude složena sejmutá ornice a teprve po rozebrání a
zrekultivování opouštěné části sil. tělesa bude tato plocha nově opět plynule
navázána na sousední zemědělské pozemky.
Trvalý zábor ZPF
Výstavbou nových částí silničního tělesa dojde k celkovému trvalému záboru 7 984
m2, z čehož na ZPF připadá 7 619 m2. Sumarizační výpis pozemků v kategorii ZPF je
patrný z následujících tabulek, přičemž je patrné, že veškeré trvale zabírané
pozemky jsou v BPEJ 5 20 11 a 5 20 01:
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Zábor PUPFL
S realizací posuzovaného záměru není spojen žádný dočasný zábor PUPFL. Se
záměrem je však spojen trvalý zábor PUPFL na parcele č.632/2 v celkovém rozsahu
135 m2. Vzhledem k uvedené skutečnosti je tudíž patrné, že stavba bude realizována
při uvažovaném vynětí z PUPFL dále v ochranném pásmu lesa.
Ochranná pásma
Celá oblast, kterou předmětný úsek trasy silnice II/284 prochází je v evidenci
označena jako „rozsáhlé chráněné území /CHOPAV–Východočeská křída/.
Lázeňské území města Lázně Bělohrad má ještě navíc určeny své vlastní hranice a
vyznačená ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů.
Vzhledem k charakteru připravované akce („oprava asf. krytu stávající vozovky a
místní úprava směrového vedení trasy sil. II/284“) však příslušné orgány ŽP nemají z
pohledu ochrany přírody, tvorby krajiny a vodního hospodářství žádné zásadní
připomínky.
Podle návrhu územního plánu obce z června 2002 se město Lázně Bělohrad nachází
v prostoru rozsáhlých vodohospodářských ochranných pásem. Území je součástí
prozatímních ochranných pásem léčivých zdrojů a ochranných pásem vodárenských
vodních zdrojů (vodovod Jičín a Lázně Bělohrad a vodárenské odběry v povodí
Cidliny).
Zpracovatelský
tým oznámení považuje za nejvýznamnější skutečnost, že
posuzovaný záměr se nachází v ochranných pásmech I. a II. stupně přírodních
léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Bělohrad a v katastrálních územích Lázně
Bělohrad a Brtev se stavba nachází ve vnitřním území lázeňského místa Lázně
Bělohrad.
Souhlas Ministerstva zdravotnictví je doložen na následující stránce:
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Přímo v zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území
přírody ve smyslu dikce § 14 zákona 114/1992 Sb. V okolí se nenachází žádné
zvláště chráněné území přírody ve smyslu národního parku či CHKO, není vyhlášen
žádný přírodní park.
Do hodnoceného území zasahují 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.

26

Silnice II/284 – Lázně Bělohrad – Vidoň – zesílení vozovky a úprava směrového vedení trasy
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

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
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
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
§ 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní
komunikace II. třídy
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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 12 měsíců s
průměrným počtem cca 40 pracovníků z různých dodavatelských firem.
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Průměrný stav pracovníků výstavby
3
Denní spotřeba vody (m )
3
Měsíční spotřeba vody (m )
Doba výstavby (měsíce)
3
Celková spotřeba vody [m ]

40
5
100
12
1200

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. Na staveniště bude dovážena
balená pitná voda v PE lahvích. Na staveništi 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, kanalizační kameninové trubky, 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.

Veškeré hlavní objemové suroviny jsou v blízkosti stavby a jsou dobře přístupné po
stávajících komunikacích. Množství materiálu bude upřesněno v prováděcích
projektech stavby.
Provoz
Vzhledem k charakteru stavby (komunikace) nejsou
energetické zdroje v průběhu provozu.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Etapa výstavby - objížďky
Rozhodující objem stavebních prací potřebných navrhovaných úprav směrového
vedení trasy (SO 101,SO 102) může být provedeno při plném zachování veřejného
provozu po trase stávající silnice II/284. Opravu lokálních poruch stávajícího
asfaltového krytu spojenou s místním frézováním a sanací porušených okrajů stáv.
vozovky, také bude asi možné provést při zachování provozu s jeho místním
usměrněním (omezení rychlosti, zákaz předjíždění, lokální zúžení vozovky atp.).
Stejně tak i celoplošné odfrézování krytové vrstvy v úseku průtahu obcí Tetín by
mohlo být provedeno jen s místním omezením a usměrněním dopravy. Pokládku
nové zesilovací krytové asf. vrstvy v celé ploše stávající vozovky (+ plynulé napojení
nových úseků SO 101+102) však je doporučeno provést při krátkodobé celkové
uzavírce předmětného úseku silnice II/284 s dočasným převedením dopravy na
okolní komunikace II. a III. třídy (silnice II/501, III/3004, II/300 po trase Lázně
Bělohrad – Lukavec – Červená Třemešná – Miletín). Upřesnění objízdných tras bude
provedeno v dalších stupních projektové dokumentace.
Etapa provozu
Po realizaci záměru není předpokládána výraznější změna ve frekvenci dopravy na
řešeném komunikačním systému. Údaje o stávající dopravě vycházejí ze sčítání
ŘSD. Řešenému úseku komunikace odpovídá sčítací profil 5 – 4610:
USEK 05
Sil
N1
N2 PN2
N3 PN3
NS
A PA TR PTR
5 – 4610
284 214
77
2
55
14
24 31
1
68
47
TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR

T
533

O
1820

M
12

S
2365

TNV: 5 – 4610: 379
OA: 5 – 4610: 1 832
Pro stávající stav a výhledový stav byla doprava navýšena se zohledněním
následujících růstových koeficientů ŘSD:
rok
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace
I.
II.
III.
I.
II.
III.

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

2010:
TNV: 5 – 4610: 400
OA: 5 – 4610: 2 034
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nákladní
1,15
1,13
1,11
1,13
1,10
1,06
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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.
Plošné zdroje znečišťování
S posuzovaným záměrem není spojen žádný plošný zdroj znečišťování ovzduší.
Liniové zdroje znečišťování
Emisní faktory

Pro pohyb na řešených komunikacích tak bylo pracováno s následujícími emisními
faktory (g/km):
Výhledový stav (2010):
50 km/h

EURO 4
OA
LNA
TNA

NOx
0,1175
0,2350
1,4191

CO
0,2615
0,2087
2,5171

PM jako PM 10
0,0005
0,0300
0,0701

Benzen
0,0019
0,0013
0,0075

Pro rok 2010 je uvažováno s následující frekvencí dopravy:
TNV: 5 – 4610: 400
OA: 5 – 4610: 2 034
Uvedeným intenzitám dopravy pro stav v roce 2010 odpovídají následující bilance
emisí:
-1

II/284

g/m.s
2.241E-05

II/284

g/m.s
8.071E-07

-1

NOx
-1
kg/km.den
0.806635
PM 10
-1
kg/km.den
0.029057

-1

t/km. rok
0.2944218
-1

-1

g/m.s
1.907E-07
-1

t/km. rok
g/m.s
0.0106058 4.274 E-05

30

Benzen
-1
kg/km.den
0.0068646
CO
-1
kg/km.den
1.538731

-1

t/km. rok
0.0025056
-1

t/km. rok
0.5616368
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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 1200 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 z nově vznikajících
zpevněných ploch. Vzhledem ke skutečnosti, že dojde ke zpětné rekultivaci
opuštěných ploch v rámci SO 101 a SO 102, lze konstatovat, že s předkládaným
záměrem není spojen žádný nový nárůst zpevněných ploch.
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
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170103
170106
170201
170203
170302
170402
170405
170411
170503
170504
170903
170904
200301

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Hliník
Źelezo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad

Kategorie
O/N
O/N
O/N
O/N
N
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
N
O
N
O
O

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. Oznamovatel
doloží ke kolaudaci stavby přehled o druzích a množstvích jednotlivých odpadů
vzniklých v etapě výstavby, včetně způsobu jejich využití či odstranění.
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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
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.
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Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4

Typ stroje, název

Akustický výkon
LW v dB(A)

vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus)
Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
Rypadlo UDS 110A (1kus)
Nakladač UNC 151 (1 kus)

-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
LpAr v dB(A)
hod/den
LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3

Dle předaných podkladů bude etapa zemních prací trvat cca 9 měsíců, což
představuje cca 180 pracovních dní. Průměrně bude denně realizováno 80 pohybů
TNA, což při 14 hodinové pracovní době v etapě výstavby představuje 6 pohybů
TNA/hod.
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5

Typ stroje, název
Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
Čerpadlo betonové směsi (1 kus)
Domíchávače betonové směsi (3
kusy)
Stavební míchačky (2 kusy)
Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)

Akustický
výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
LpAr v dB(A)
hod/den
LpA10 = 79 dB(A)
7
LpA10 = 80 dB(A)
2

92 dB(A)

-

4

-

LpA7 = 81 dB(A)
LpA1 = 80 dB(A)

4
6

Dle předaných podkladů bude etapa hrubých stavebních prací trvat cca 9 měsíců,
což představuje 180pracovních dní. Průměrně bude denně realizováno 15 pohybů
TNA.
Provoz

Silnice II/284 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 samostatné příloze předkládaného
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
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.
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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
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Území Lázní Bělohrad leží v nadmořské výšce 297 m n.m. Město Lázně Bělohrad
představuje sídlo tvořené 4 vzájemně propojenými částmi - Horní Nová Ves,
Prostřední Nová Ves, Lázně Bělohrad a Dolní Nová Ves. Tyto části obce tvoří jeden
ucelený celek protažený ve směru sever-jih podél toku Javorky a komunikace Hořice
– Nová Paka. V širším zájmovém území je zastoupena doprava silniční, železniční,
cyklistická a pěší. Řešeným územím prochází silnice II/284 (Nová Paka - Lázně
Bělohrad - Miletín), která má pro Lázně Bělohrad distribuční význam, jelikož prochází
v celé délce Horní Novou Vsí, náměstím a podél komplexu lázeňských domů. Silnice
II/501 (Lázně Bělohrad – Lužany a Hořice – Lázně Bělohrad) napojuje přilehlé obce
do západního, resp. jižního směru. Silnice III/28425 (Nová Paka - Valdov - Lány Lázně Bělohrad) slouží jako druhé možné propojení s Novou Pakou a má pouze
místní význam, podobně jako ostatní silnice III. třídy v území.
Spolu s přilehlými osadami Brtev, Hřídelec, Lány a sousedícím Svatojánským
Újezdem, leží město Lázně Bělohrad v široké kotlině. Jejím středem protéká říčka
Javorka a celé údolí je obklopeno zalesněnými vrchy. Celá oblast, kterou předmětný
úsek trasy sil. II/284 prochází je v evidenci označena jako „rozsáhlé chráněné území
/ CHOPAV – Východočeská křída“. Lázeňské území města Lázně Bělohrad má ještě
navíc určeny své vlastní hranice a vyznačena ochranná pásma přírodních léčivých
zdrojů. Hydrogeologicky se jedná o rajon 425 Hořicko-miletínská křída. V těsném
sousedství navrženého lázeňského resortu je rybník Pardoubek.
Dle rekonstrukční geobotanické mapy mají v řešeném území přirozené zastoupení
dubohabrové háje, na které navazují v severní části acidofilní doubravy. V nivě
Javorky v jižní části jsou zastoupeny luhy a olšiny. Dle regionálně fytogeografického
členění leží území v jižní okrajové části mezofytika 57 a – Bělohradsko.
Z hlediska ochrany přírody je nejbližším územím se statutem ochrany Bělohradská
bažantnice – přírodní památka, zároveň lokální biocentrum. Jedná se o lázeňský
park ve východní části města Lázní Bělohrad – listnatý, smrkový a smíšený les s
loukami o rozloze 51 ha. Rašelinná lokalita, jejíž podstatnou část zabírá háj s
jedinečnou vegetací.
Posuzované území není územím poddolovaným ani územím se zásobami
nerostných surovin, staré ekologické zátěže se nevyskytují. Území není z
environmentálního hlediska zatěžované nad míru únosného zatížení.
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 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.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1. Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Širší zájmové území se nachází podle Quitta v mírně teplé klimatické oblasti, okrsku
MT9, severně přechází do okrsku MT2.
počet letních dnů
průměrná teplota v lednu
průměrná teplota v červenci
průměrný počet dnů se srážkami
srážkový úhrn za vegetační období
počet dnů se sněhovou pokrývkou
průměrná roční teplota
průměrné roční srážky

MT9
40 - 50
-3 - -4
17 - 18
100 - 120
400 - 450
60 - 80
o
+ 7,5 C
650 mm

MT2
20 - 30
-3 - -4
16 - 17
120 - 130
450 - 500
80 - 100
o
+ 7,5 C
650 mm

Větrná růžice dle ČHMÚ
směr
%
h/r
h/<

S
6,99
612
13,6

SV
9,01
789
17,5

V
5,00
438
9,7

JV
11,99
1050
23,3

J
10,00
876
19,5

JZ
13,00
1139
25,3

Z
10,00
876
19,5

SZ
15,01
1315
29,2

CALM
19,00
1664
37,0

m/s
1,7
5
11
celkem

4,93
3,80
0,64
9,37

6,79
3,91
0,69
11,39

4,33
2,95
0,10
7,38

6,41
6,49
1,47
14,37

5,94
5,50
0,94
12,38

5,81
8,98
0,59
15,38

5,16
6,65
0,57
12,38

6,98
9,21
1,20
17,39

celkem
46,31
47,49
6,20
100,00

Převládajícími jsou v zájmové oblasti jihozápadní a severozápadní směry větru.
Minimum v četnosti směrů větru leží ve směrech východních a severních. Bezvětří
se vyskytuje s četností 19,0 % časového fondu v roce. Nejfrekventovanější je IV.
třída stability ovzduší. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane s četností 27,3 % časového
fondu v roce. Obecně zhoršené rozptylové podmínky (I., II. třída stability a bezvětří
(calm), kdy mají na imisní situaci v přízemní vrstvě atmosféry největší vliv nízké
chladné bodové zdroje, lze v oblasti očekávat okolo 46,3 % časového fondu v roce.
Průměrná roční teplota činí 8,1 °C. Mapa České republiky s průměrnou roční
teplotou vzduchu je na následujícím obrázku:
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Normály ročních srážkových úhrnů 1961-90 (mm) jsou uvedeny na následujícím
obrázku:

Znečištění ovzduší
Nejbližší monitorovací stanice AIM ve vtahu k zájmovému území jsou dokladovány
následujícími výstupy:
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

2006
Královéhradecký
Hradec Králové
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
40,0
18
40,0
8,0

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Denní LV :
Denní MT :
Denní TE :
Roční LV :
Roční MT :

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
200,7 131,4
1 38,1 121,6 79,3 38,8 49,2 34,7 32,4 53,8 42,2 17,82 355
Max. 19 MV VoL

ČHMÚ
Automatizovaný
1503
měřicí program
Hradec
CHLM
16.10. 19.10.
Králové41181
Brněnská
HHKSK
ZÚ
Kombinované 134,9 105,2
396
měření
Hr.Král.CHLM
11.01. 06.02.
20965 Sukovy sady

HHKBA

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

0 102,9 05.11.
0 26,8

88

91

92

84 39,1 1,47

8

86,4 57,0 28,5 43,4 26,1 22,9 30,3 30,5 12,30 359

0 75,6 11.01.

2006
Královéhradecký
Jičín
PM10-Suspendované částice frakce PM10
3
µg/m
50,0
0,0
35
40,0
0,0

37

95,7

66,1

86

91

92

90 28,3 1,47
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Organizace:
Typ m.p.
KMPL Staré č. ISKO
Metoda
Lokalita
HJICM

ČHMÚ
1576
Jičín

28690
9

Hodinové hodnoty
95% 50%
Max.
Kv
Kv
99.9 98%
Datum
% Kv Kv

Manuální
měřicí
program
GRV

Čtvrtletní hodnoty
Roční hodnoty
50%
Max. 36 MV VoL
X1q X2q X3q X4q
X
S
N
Kv
Datu Datu
98%
VoM
C1q C2q C3q C4q XG SG
dv
m
m
Kv
190,0 42,0
21 24,0
26,4 21,1 21,2 29,2 23,49 278
Denní hodnoty

31.01. 18.03.

Hodinové hodnoty
Organizace:
KMPL Staré č. ISKO
Lokalita

200023
HHKSK
20985

93,0

61

70

74

73 24,0

1,83

2006
Královéhradecký
Hradec Králové
BZN-benzen
µg/m3
5,0
4,000

Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Roční LV :
Roční MT :

HHKBA

21

ČHMÚ
1503
Hradec
KrálovéBrněnská
ZÚ
396
Hr.Král.Sukovy sady

Typ m.p.
Metoda

Automatizovaný
měřicí program
GCH-PID

95%
Kv
99.9%
Datum
Kv
39,6
5,0
Max.

02.02.

Kombinované
měření
GCH-VOC

33,6

Denní hodnoty

Čtvrtletní
hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X S N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
1,0 33,6 4,0 1,1
3,13 128
8,2 31.08.

5,4

25

7,2

2,8

12.05.

15

37

5

61

2,89 74

4,9 3,8 1,56 45
8

7

15 3,4 1,54

6

C.2.2. Voda
Povrchové a podzemní vody :
Území náleží do povodí Javorky (č.h.p. 1-04-03-024), pramenící severně od Pecky v
nadmořské výšce 455 m n.m. a ústící pod Smidary do Cidliny v nadmořské výšce
229 mn.m. Plocha povodí je 208,9 km2, délka toku 39,2 km a průměrný průtok v ústí
0,94 m3.s-1.
Javorka protéká územím od severu k jihu – v horním úseku hlubším údolí v přirozeně
meandrujícím korytu, poté celým intravilánem Horní Nové Vsi a dále Lázněmi
Bělohrad – v upraveném korytu na 20-ti letou vodu. Její oboustranné přítoky jsou
rovněž upraveny, což má vliv na negativní zrychlení odtoku z povodí. Západní část
území odvodňuje pravostranný přítok Javorky – Heřmanka.
V těsném sousedství nového lázeňského resortu se nachází rybník Pardoubek v k.
ú. Brtev (na levostranném přítoku Javorky) – název rybníka byl odvozen od pár
doubků, dnes již vzrostlých dubů vysázených na hrázi. Rybník má rozlohu 27 900 m2
(cca 3 ha) a objem vody 45 000 m3. V dřívějších dobách sloužila tato vodní plocha k
veřejnému koupání, dnes již pouze pro rybáře.
Záměr je umístěn v regionálním biokoridoru a přetíná drobné vodoteče, které
odvádějí vodu do zvláště chráněného území Byšičky. V tomto smyslu jsou také
formulována odpovídající doporučení v další části předkládaného oznámení.
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Ochranná pásma
Podle návrhu územního plánu obce z června 2002 se město Lázně Bělohrad nachází
v prostoru rozsáhlých vodohospodářských ochranných pásem. Území je součástí
prozatímních ochranných pásem léčivých zdrojů a ochranných pásem vodárenských
vodních zdrojů (vodovod Jičín a Lázně Bělohrad a vodárenské odběry v povodí
Cidliny).
Posuzované území se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
Správcem nejbližších potoků je Zemědělská
pracoviště Jičín, Jarošovská 103.

vodohospodářská správa, územní

Základní výřez vodohospodářské mapy je patrný z následujícího mapového
podkladu:

Útvary čtvrtohorní charakterizuje Základní hydrogeologická mapa (UUG, 1984) jako
svrchnokřídový komplex dvoukolektorový, s bazálním obzorem pískovců cenomanu
39
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a vyšším obzorem slínovců. Puklinová propustnost je většinou omezena na pásmo
přípovrchového rozpojení hornin, hladina podzemní vody je volná, nebo je mírně
napjatá. Stupeň transmisivity hornin je nízký:
T< 1.10-4 m2/s, q< 0,1 l/m.s, Y = 6-7 log6q.
Přítomnost mělké podzemní vody je ve čtvrtohorních zeminách rozdílná podle
morfologie terénu.
Úsek 1,6 – 1,8 km: V zeminách aluvia je trvale přítomna mělká podzemní voda
poříční, s hladinou v hl. 0,5m = v úrovni hladiny vodoteče. Náplavový jíl je velmi málo
propustný a oběh vody je nesouvislý - anizotropní – podle porušení celistvosti
zemního prostředí: trhliny, hnilokaly a pod. Zhoršující vliv mělké podzemní vody na
komunikaci bude celoplošný. V místě 1,667 km je na jižním obvodu přeložky pramen.
Jeho vydatnost (0,5 – 1 l/sec) i teplota jsou celoročně stálé. Svědčí to o přírodním
výstupu tlakové puklinové vody ze skalního podloží. U pramenu je do hl. 1,5 m
hnilokal a pod ním do hl. 2m vodou rozbředlý neúnosný jíl. V zóně přímého
saturačního vlivu pramene třeba očekávat zvýšený pórový tlak. Může přenášet
dynamické účinky silničního provozu a v příčném směru být jednostrannou příčinou
vibrací silničního tělesa, při průjezdu těžkých vozidel. Místo je třeba s trvalou
účinností odvodnit.
Úsek 2,3 – 2,6 km: je v území infiltračním a na zeminách velmi málo propustných.
Infiltrovanou vodu zde přechodně soustřeďuje kolektorová vrstva silně rozpukaného
a eluviálně porušeného povrchu skalního podloží, od hloubky 1,5 pod terénem.
Mělká podzemní voda je přítomna v jarním období a při dlouhodobých srážkách.
V suchém a průměrném období se voda ztrácí a terén je náchylný k vysýchání.
Mělká podzemní voda se pod terénem svahů stahuje ke dnu údolí, kde ji odvádí
potrubní kanál v hl. 1,1 m.
Hydrogeologicky se jedná o rajon 425 Hořicko-miletínská křída s následující
charakteristikou :
- plocha hydrogeologického rajonu :
435,07 km2
- oblast povodí :
Horní a střední Labe
- skupina rajonů :
Východočeská křída
- geologická jednotka :
sedimenty svrchní křídy
- litologie :
pískovce a slepence
- křídové souvrství :
perucko-korycanské
- strategická jednotka :
cenoman
- mocnost souvislého zvodnění :
15 až 50 m
- hladina :
napjatá
- typ propustnosti :
průlino-puklinová
- transmisivita :
střední 1.10-4 – 1.10-3 m2/s
- mineralizace :
< 0,3 g/l
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Výřez hydrogeologické mapy je patrný z následujícího podkladu:
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C.2.3. Půda
Zábor ZPF
Výstavbou nových částí silničního tělesa dojde k celkovému trvalému záboru
7 984m2, z čehož na ZPF připadá 7 619 m2. Sumarizační výpis pozemků v kategorii
ZPF je patrný z následujících tabulek, přičemž je patrné, že veškeré trvale zabírané
pozemky jsou v BPEJ 5.20.11.
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
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

*)

skeletovitost
žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední
žádná až slabá
střední až silná
žádná až silná

hloubka
hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
mělká
mělká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká
hluboká až mělká

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou
skeletovitostí
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Zábor PUPFL
Z hlediska záborů PUFL se jedná o rozsah záboru o ploše 135 m2 na p.č.632 v k.ú.
Brtev u silnice Bělohrad – Miletín, lesní porost 526Ia5 LHP Hořice, decenium 199807:
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geomorfologické a geologické poměry :
provincie
Česká vysočina
orografický celek:
jičínská pahorkatina
podcelek:
bělohorská pahorkatina
okrsek:
miletínský úval
Miletínský úval
Brachysynklinální
sníženina
směru
ZSZ-VJV na
spodnoturonských
a
středoturonských písčitých slínovcích a slínovcích, s pahorkatinným erozně
akumulačním dnem charakterizovaným plošinami
staropleistocenních
a
středopleistocenních teras Javorky, širokých údolních niv, mírných svahů, erozních
kotlinek, denudačních odlehlíků (vyvýšenin) a místy drobných neovulkanických suků.
Zájmové úseky komunikace jsou ve spodní a stření úrovni mírně členité morfologie
denudačních plošin.
V délce 1,6 – 1,8 km bude na podmočeném terénu údolního aluvia (320 m n.m.),
mírně zahloubeného v denudační plošině (322 – 323 m n.m.). Niveleta bude na
nízkém vyrovnávacím násypu, o výšce do 1,2 m.
V délce 2,3 – 2,6 km přeložka přechází symetrické boční údolí s terénem o
výškovém rozdílu 329 – 339 m n.m. Svahy údolí jsou rovné , suché a ve sklonu 2,8 –
4,7o. Původní odtok povrchové vody je v potrubí. Západní část přeložky bude
v zářezu do hl. 2m, větší část na násypu do výšky 3,7 m.
Základní geologickou stavbu tvoří svrchnokřídové sedimentární horniny z rozhraní
litofaciálních oblastí labské a jizerské. Přítomny jsou slínovce ze spodní části
jizerského souvrství, stáří spodní až střední turon. Mají technické vlastnosti
litologicky stálé, prachovito – jílové poloskalní horniny nízké pevnosti, nasákavé a
nemrazuvzdorné. Na povrchu přechází do jílovito-úlomkovitého eluvia, s technickými
vlastnostmi zvětralinového slínu.
Stavba horninového masivu je tabulovitá, uložení vrstev subhorizontální, generelní
sklon 3-6o k JZJ. Na severovýchod od silnice II/284, je tektonické rozhraní s pískovci
cenomanu.
Na počátku čtvrtohor bylo území prostorem tabulovité eroze fluviální, dochované
reliktem vysoké štěrkopískové terasy (350 m n.m.), na sever od silnice II/284.
V období středního a mladého pleistocénu území nestejně prohlubovaly procesy
deluvio-fluviální, k erozní bázi holocénu (318-320 m n.m.). V rozsahu spádové křivky
vznikly zeminy místního původu.
Na svazích je deluvio-eluviální jíl vysoce plastický. Vznikl svahovou redepozicí
zvětralin slínovce skalního podloží, má konzistenci tuhou až pevnou a naspodu
obsahuje příměs zvětralinového rezidua drobně úlomkovitého.
Na dně údolí je vysoce plastický jíl splachový – náplavový, s polohami měkkého
slatinného hnilokalu, silně stlačitelného a objemově nestálého. Zeminy aluvia ve
styku s mělkou podzemní vodou jsou neúnosné a mají konzistenci měkkou.
V dotčeném území se nevyskytují žádná poddolovaná území ani sesuvná území. Dle
podkladů se jihozápadně od Lázní Bělohrad - mimo území města, nachází chráněné
ložiskové území č. 667 CHLÚ 10120000 Šárovcova Lhota o ploše 11,49 ha
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(cihlářská surovina) a v Dolním Javoří (severním směrem od města) je evidováno
ložisko kamene.
C.2.5. Fauna a flora
Flora a prvky dřevin rostoucí mimo les
Město Lázně Bělohrad leží v přírodní lesní oblasti 23. Podkrkonoší. Na lesní půdě
převažují společenstva kyselých a svěžích dubových bučin (84 %), významný je
výskyt atraktivních lipových bučin na Kamenné Hůře (3 %). Významněji (nad 1 %)
jsou ještě zastoupena společenstva vysýchavých bukových doubrav, hlinitých
bukových doubrav, bohatých, ale i kamenitých a chudých dubových bučin a podél
vodotečí a v terénních zářezech vlhkých dubových bučin, méně jasanových olšin. V
současné dřevinné skladbě převládá smrk (56 %) a borovice (11 %), relativně
vysoké má zastoupení buk (10 %) i modřín (9 %).
Popis lokality

Posuzovaná trasa silnice se nachází východně od Lázní Bělohrad. U osady Brdík jde
navržená trasa silnice přes rekultivovanou louku a v úseku mezi Fajglovem a
Brdíkem je jižně od silnice orná půda a za krajnicí silnice jsou jasany vyrůstající z
ořezávaných pařezů.
Geobotanická charakteristika lokality
Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: mezofytikum
Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum
Fytogeografický okres: Podzvičinsko, podokres: Bělohradsko
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)
černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)

Seznam lokalizací
1 - Lázně Bělohrad, v zatáčce silnice JZ od osady Brdík
2 - Lázně Bělohrad, v zatáčce silnice J od osady Brdík, narovnání trasy jde přes louku
3 - Lázně Bělohrad, v zatáčce silnice JV od osady Brdík
4 - Lázně Bělohrad, při silnici SZ od rybníka V od lesa mezi Falgovem a Brdíkem
5 - Lázně Bělohrad, v zatáčce silnice V od lesa mezi Falgovem a Brdíkem, příkop a pole
6 - Lázně Bělohrad, les při silnici mezi Falgovem a Brdíkem
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
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" méně ohrožené
Acer pseudoplatanus L. - javor klen (+) : 6
Aesculus hippocastanum L. - jírovec maďal ++ : 6
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 3, 5
Alchemilla micans Buser - kontryhel třpytivý : 2
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský : 6
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olše lepkavá (+) : 6
Angelica sylvestris L. - děhel lesní : 1
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Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní : 1, 2, 3, 5
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 4, 5
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 4, 5
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá : 6
Betula pendula Roth - bříza bělokorá : 5
Brassica napus L. - brukev řepka ++ : 2, 4
Calamagrostis arundinacea (L.)Roth - třtina rákosovitá : 6
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní : 4
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka : 3
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční : 5
Cerinthe minor L. - voskovka menší [C4a] : 5
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 1, 3, 4, 5
Cirsium canum (L.)All. - pcháč šedý : 1, 2, 3, 5
Cirsium oleraceum (L.)Scop. - pcháč zelinný : 1, 2, 5
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný : 5
Cirsium x tataricum (Jacq.)All. (=C.canum x oleraceum) - pcháč šedý x zelinný : 2
Colchicum autumnale L. - ocún jesenní : 1, 3, 4
Cornus sanguinea L. - svída krvavá : 1, 6
Crataegus monogyna Jacq. - hloh jednoblizný : 4
Crepis biennis L. - škarda dvouletá : 3
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) : 4, 5
Daucus carota L. - mrkev obecná : 5
Deschampsia cespitosa (L.)P.B. - metlice trsnatá : 1, 2
Dipsacus fullonum L. - štětka planá (+) : 2
Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý : 5
Epilobium hirsutum L. - vrbovka chlupatá : 1
Equisetum arvense L. - přeslička rolní : 3, 5
Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý : 3
Eupatorium cannabinum L. - sadec konopáč : 6
Euphorbia cyparissias L. - pryšec chvojka : 5
Euphorbia helioscopia L. - pryšec kolovratec : 3
Filipendula ulmaria (L.)Maxim. var.denudata (L.)J.Presl et C.Presl - tužebník jilmový : 1
Fragaria moschata (Duchesne)Veston - jahodník truskavec : 6
Fragaria vesca L. - jahodník obecný : 5, 6
Frangula alnus Mill. - krušina olšová : 6
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý : 4, 5 (40-60 9ex pařeziny), 6
Galeopsis pubescens Besser - konopice pýřitá : 6
Galinsoga quadriradiata Ruyz et Pavón - pěťour srstnatý + : 6
Galium album Mill. - svízel bílý : 3, 5
Galium aparine L. - svízel přítula : 6
Geranium dissectum L. - kakost dlanitosečný : 3
Geranium palustre L. - kakost bahenní : 1
Geranium pratense L. - kakost luční : 2, 4, 5
Geum urbanum L. - kuklík městský : 5, 6
Glechoma hederacea L. - popenec obecný : 3
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 3, 5
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná : 2, 3, 4, 5
Chenopodium album L. - merlík bílý + : 3
Juncus effusus L. - sítina rozkladitá : 1
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 5
Lamium album L. - hluchavka bílá : 2, 5
Lamium maculatum L. - hluchavka skvrnitá : 6
Lamium purpureum L. - hluchavka nachová : 3
Lathyrus tuberosus L. - hrachor hlíznatý + : 5
Leontodon autumnalis L. - máchelka podzimní : 1, 3, 5
Leontodon hispidus L. subsp.hispidus - máchelka srstnatá pravá : 3
Ligustrum vulgare L. - ptačí zob obecný (+) : 6
Lysimachia nummularia L. - vrbina penízková : 6
Lysimachia vulgaris L. - vrbina obecná : 1
Lythrum salicaria L. - kyprej vrbice : 1
Malus domestica Borkh. agg. - jabloň domácí + : 4 (120, 60), 5 (80)
Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý : 1
Molinia arundinacea Schrank - bezkolenec rákosovitý : 1
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní : 3
Pastinaca sativa L. - pastinák setý : 1
Phragmites australis (Cav.)Steud. - rákos obecný : 5
Picris hieracioides L. - hořčík jestřábníkovitý : 1
Pinus sylvestris L. - borovice lesní (+) : 5 (100)
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 4, 6
Plantago major L. - jitrocel větší : 6
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný : 1, 2, 4, 5
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea - šrucha zelná pravá : 1
Potentilla anserina L. - mochna husí : 1, 2, 5
Potentilla reptans L. - mochna plazivá : 1, 5
Prunus domestica L. - slivoň švestka ++ : 4
Prunus spinosa L. - slivoň trnka : 5, 6
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Puccinellia distans (L.)Parl. - zblochanec oddálený + : 1, 2, 5
Pulmonaria obscura Dum. - plicník tmavý : 6
Quercus robur L. - dub letní (+) : 6
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký : 3
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý : 6
Ribes uva-crispa L. - srstka angrešt + : 6
Rosa canina L. - růže šípková : 4, 5
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník : 1, 5
Rubus idaeus L. - ostružiník maliník : 5
Rumex acetosa L. - šťovík kyselý : 2
Rumex crispus L. - šťovík kadeřavý : 3
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 5, 6
Salix cinerea L. - vrba popelavá (+) : 1
Salix fragilis L. - vrba křehká (+) : 1
Sambucus nigra L. - bez černý : 6
Sanguisorba officinalis L. - krvavec toten : 1, 4, 5
Scirpus sylvaticus L. - skřípina lesní : 1
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá : 3
Senecio vulgaris L. - starček obecný : 3
Setaria pumila (Poiret)R.et Sch. - bér sivý + : 5
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter et Burdet - knotovka širolistá bílá : 4
Sinapis arvensis L. - hořčice polní + : 3
Solidago canadensis L. - celík kanadský + : 1
Sonchus asper (L.)Hill - mléč drsný : 3
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný : 6
Stellaria media (L.)Vill. agg. - ptačinec žabinec : 2
Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 3
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 3
Thlaspi arvense L. - penízek rolní : 3
Tilia cordata Mill. - lípa srdčitá (+) : 6
Tilia platyphyllos Scop. - lípa velkolistá (+) : 6
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) : 3
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) : 3
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. - heřmánek nevonný + : 2
Trisetum flavescens (L.)P.B. - trojštět žlutavý : 4
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 5, 6
Veronica persica Poiret - rozrazil perský + : 3
Viburnum lantana L. - kalina tušalaj + : 4
Vicia sepium L. - vikev plotní : 1
Viola reichenbachiana Bor. - violka lesní : 6

Ochranářsky významné druhy
Cerinthe minor L. - voskovka menší [C4a] : 5
Byly nalezeny dva exempláře ve svahu nad příkopem severně od silnice. Jde o druh v České
republice relativně častý.

Závěr
Na lokalitě bylo nalezeno 123 druhů rostlin včetně dřevin.
Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a pouze jeden druh obsažený v
Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v nejnižší kategorii "druh
vyžadující pozornost". V rámci směrových úprav na obou dále popisovaných
lokalitách dojde ke smýcení prvků dřevin rostoucích mimo les. Celková inventarizace
bude provedena po detailním zaměření stavby. Z dále uvedené fotodokumentace a
z předkládaného popisu lze s nezbytným kácením vyslovit souhlas.
Fauna
Charakteristika přírodních poměrů

Území leží v těsné blízkosti komunikace II/284 z větší části na orné půdě, případně
zasahuje do drobných prvků nelesní zeleně v těsné v blízkosti této komunikace.
Biogeograficky spadá území k 1.9 Cidlinsko – Chrudimskému bioregionu (CULEK
1996). Geomorfologicky patří území do celku Krkonošského podhůří, podcelku
Podkrkonošské pahorkatiny, okrsku Novopacké vrchoviny (DEMEK 1987). Podloží
tvoří neogénní písčité jíly a písčité štěrky.
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Vlivy v oblasti fauny lze v zásadě očekávat pouze v místech směrových úprav této
komunikace. Jde o dvě liniové plochy v lokalitě Brdík a v lokalitě u rybníka Nadýmač.
Lokalita Brdík: Jedná se o trasu délky 440m přičemž část záměru se shoduje
s původní trasou silnice. Mimo silnice jde především o zmenšení zatáčky v místě
odbočení do místní usedlosti. V místě je několik keřových vrb a porost rákosu podél
svodnice. Trasa je kryta travním porostem udržovaným pravidelným sečením.
Lokalita u rybníka Nadýmač: Silnice vychází z lesa a přechází na ornou půdu.
Obchází rozptýlenou zeleň doprovázející silnic a zpět se napojuje na původní silnice.
Časové určení pozorování.
Lokalita byla navštívena jednorázově a to na počátku října roku 2007. Pozornost
byla věnována především savcům, ptákům, plazům a obojživelníkům. Dále byl
sledován stav rostlinných společenstev.
U všech jmenovaných skupin byla
zjišťována především přítomnost zvláště chráněných druhů resp. druhů uvedených
ve vyhlášce 395/92 Sb.
Vzhledem k současnému stavu a velikosti lokality lze považovat průzkum lokality za
odpovídající.

Na lokalitě Brdík je záměr veden na trvalém travním porostu, částečně na PUPFL.
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Lokalita u rybníka Nadýmač je především na orné půdě.
Seznam nalezených druhů
Plži
Arion luzitanicus (invazní druh).
Hlemýžď zahradní (Helix pomatia) schránky(pouze lokalita Brdík)
Motýli
babočka paví oko Inachis io
Síťokřídlí
Zlatoočka skvrnitá (Chrysopa perla)
Obojživelníci
Na lokalitě nebyli prokázáni. Lokalita není vhodná k jejich rozmnožování (bez
trvalých vodních ploch).
Plazi
Na lokalitě nebyli prokázáni. Lokalita není vhodná k jejich rozmnožování, pravidelná
orba neumožňuje vytvoření populací schopných dlouhodobého přežívání. V lokalitě
Brdík nelze vyloučit přítomnost některého druhu v letním období. Zábor půdy jako
vhodného biotopu bude malý ve vztahu k současné velikosti shodného biotopu
v okolí. Proto nelze očekávat negativní vliv na populaci případných jedinců z této
skupiny obratlovců.
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Ptáci
Ptáci
Brhlík lesní (Sitta europea)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kos černý (Turdus merula)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Poštolka obecná (Falco tinuncullus)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora lužní ( Parus atricapilla)
Sýkora modřinka (Parus coeruleus)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

Hnízdí

Potravní vazba

-

?
-

-

?

-

?
?

Vyhláška 395

Poznámka

Pro přežívání populace malá plocha

Pro přežívání populace malá plocha
Především využívají přilehlé stavby.

Poznámky k některým druhům: Do seznamu byli zahrnuti také jedinci z blízkého okolí. Toto bylo
provedeno z důvodu velké mobility ptačích druhů.

Savci
Savci
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Krtek obecný (Talpa europea)
Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus)
Srnec (Capreolus capreolus)
Zajíc polní (Lepus europeus)

Rozmnožuje se na lokalitě
+
?
?
-

Potravní vazba
+
+
?
-

Vyhláška 395

Poznámka

Poznámky k některým druhům: Savci byli prokázáni buď zvukovými projevy nebo pobytovými
značkami. Nebyl prováděn jejich odchyt, nebo lov.

Posuzovaná lokalita leží ve volné krajině. Záměr předpokládá změnit trasu
komunikace II/284 ve dvou úsecích – v místech nepřehledných zatáček tak, že bude
tato komunikace bezpečnější. Záměr předpokládá v těchto úsecích vybudovat novou
silnici. Situace je patrná z popisné části oznámení a z přílohové části oznámení.
Na lokalitě nebyly zjištěny druhy živočichů chráněné zákonem 114/92 Sb. Záměr je
umístěn v regionálním biokoridoru a přetíná drobné vodoteče, které odvádějí vodu do
zvláště chráněného území Byšičky.
Území NATURA 2000
V zájmové lokalitě (v k. ú. Lázně Bělohrad) není žádná evropsky významná lokalita
podle § 45 písm. a – c) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, která by byla
zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit ve smyslu příloh nařízení vlády č.
132/2005 Sb.
Zájmové území záměru není také v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí
na území ČR podle § 45 písm. e) tohoto zákona ve smyslu některého z vydaných
nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních ptačích oblastí na území České republiky.
Ptačí oblasti
Všechny ptačí oblasti jsou významně vzdáleny. Nejbližší ptačí oblastí jsou
Rožďalovické rybníky. Hlavním předmětem ochrany jsou druhy moták pochop a jeřáb
popelavý. Záměr má natolik malý rozsah, že nelze předpokládat vliv na uvedenou
ptačí oblast.
Evropsky významné lokality
Nejbližší evropsky významná lokalita jsou CZ 00524048 Byšičky, CZ 0523256
Červená Třemešná – rybník, CZ 0520022 Miletínská bažantnice.
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Byšičky. Hlavním předmětem ochrany jsou následující druhy:
● kuňka ohnivá
● hlízovec Loeselův
Poznámka: Hranice EVL Byšičky nejsou shodné s hranicemi PP Byšičky.
Červená Třemešná – rybník. Hlavním předmětem ochrany je následující druh:
● kuňka ohnivá
Miletínská bažantnice. . Hlavním předmětem ochrany jsou následující stanoviště:
● Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo
Hydrocharition
● Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
(Molinion caeruleae)
● Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
● Zásaditá slatiniště
● Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Na předmětné lokalitě nebyl zjištěn ani jeden z uvedených biotopů nebo druhů.
Vzdálenost záměru a uvedených nejbližších EVL ukazuje přiložená mapa.
Realizací záměru není předpokládán
2000.

vliv na nejbližší lokality soustavy NATURA

Mapa se zákresem nejbližších území soustavy Natura 2000
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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.
Návrh územního systému byl zpracován pro posílení stability krajiny jako součást
dvou územních celků :
- k.ú. Lázně Bělohrad, Prostřední Nová Ves, Dolní Nová Ves, Lány u Lázní Bělohrad,
Hřídelec (Ekoregion IV - JIČÍN, zpracovatel SMS - územní pracoviště Jičín, 1993)
- k.ú. Horní Nová Ves, Brtev, Dolní Javoří, Uhlíře (Atelier sadové a krajinné tvorby
Pardubice, 1997-98)
Dle nové verze RÚSES (Společnost pro životní prostředí Brno, 1996) zasahují do
širšího zájmového území následující prvky vyššího významu :
• nadregionální BK K35 vedený zalesněným hřbetem severně Horní Nové Vsi s
vloženým
• regionálním BC Hůra tvořeným PR Kamenná Hůra s bukojedlovými porosty
• regionální BK 735 vedený lesními komplexy východní okrajovou částí území
Na lokální úrovni byl systém ekologické stability vymezen zejména údolnicovými
biokoridory, sledujícími hlavní hydrologickou síť v území - toky Javorky, Dubovce,
Heřmanky a okrajově Hřídeleckého potoka. Vzhledem k tomu, že tyto toky jsou
částečně upraveny s narušenými břehovými společenstvy, je navržena postupná
revitalizace toků podle projektové dokumentace (drobné technické objekty sledující
zpomalení odtoku z území včetně malých vodních nádrží, doplnění břehových
porostů a ochranného zatravnění).
Lokální biocentra:
BC 14 Bělohradská bažantnice
Lázeňský les + extenzivní louky, drobné vodoteče s vyvinutými břehovými
společenstvy.
BC 10 Mlaka
Součást lesního komplexu Mlaka východně od obce Brtev v nadmořské výšce 350 m
n.m. Biocentrum se rozkládá na mírném svahu SV směru, je tvořeno dvěma
porostními skupinami mladší 70 let a starší (severnější) cca 100 let.
BC 11 Hluboký rybník (vzdálenost cca 1 400 m) Rybník na toku Dubovce cca 1 km
JV od obce Brtev v nadmořské výšce 310 m n.m. Biocentrum je tvořeno rybníkem a
přilehlými lesy. Břehové porosty jsou převážně olšové. K biocentru patří také
mokřadní louka rybníka s porostem rákosin.
BC 12 Sedmerka (vzdálenost cca 2 000 m) Okrajová část lesního komplexu Bulice
severně od myslivny Byšičky v nadmořské výšce 330 m n.m. Smrková tyčovina až
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slabá kmenovina s vtroušeným dubem a břízou na rovině při okraji lesního
komplexu.
Lokální biokoridory:
BK 13 Dubovec (rozloha 4 000 m x 20 m)
Tok Dubovec, pramenící v Bukovině u Pecky a ústící do Javorky u Šárovcovy Lhoty,
v úseku procházejícím k. ú. Brtev. Tok ve směru S – J v mírné údolnici, částečně
zalesněné (většinou jednostranně). V nivě převážně rekultivované sekané louky. Tok
je v dolním úseku upraven, s mladším porostem olše, v korytě místně rákosina.
BC 14 Javorka (rozloha 1 700 m x 20 m)
Přirozeně meandrující tok se souvislým různověkým porostem, v nivě sekané i
nesekané vlhké louky. Javorka je vymezena za lokální BK pouze v horním,
přirozeném úseku (přírodní památka Údolí Javorky), kde je rovněž vymezeno v širší
nivě biocentrum, reprezentující vodní, mokřadní a vlhkomilná společenstva.
Realizací předkládaného záměru nebude ovlivněn žádný z prvků územního systému
ekologické stability krajiny.
Záměr zasahuje do stávajícího regionálního biokoridoru spojující biocentra
Miletínská bažantnice a Hůra. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záměr
realizovaný na stávající silnici druhé třídy a jedná se o bezpečnostní opatření – nejde
o výstavbu nové silnice, nelze předpokládat významný vliv na funkčnost biokoridoru,
který je označován jako stávající a funkční. Přesto je doporučeno opuštěnou část
silnice převést na trvalý travní porost. V případě dostatečné vzdálenosti od
komunikace (nejblíže 10m) je možné provést nesouvislou – ostrůvkovitou výsadbu
keřů či solitérních stromů druhového složení odpovídající volné okolní krajině (viz
botanická část). Při současné šířce vozovky a zařazení silnice (jde o silnici II třídy)
není nutné budovat další opatření pro umožnění migrace živočichů v území.

Mapa části území s prvky územního systému ekologické stability a místem záměru.
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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.
Lázně Bělohrad leží v nadmořské výšce 297 m n.m. Spolu s přilehlými osadami
Brtev, Hřídelec, Lány a sousedícím Svatojánským Újezdem leží v široké kotlině,
jejímž středem protéká říčka Javorka. Celé údolí je obklopeno zalesněnými vrchy ze severu novopackými vršky a Kamennou Hůrou, z východu Zvičinou, z jihu táhlým
pohořím Hořických chlumů (poslední výběžek Krkonoš) a ze západu pahorky s
kuželem Hřídelec. Nejvyšším vrchem v okolí je Zvičina - 671 m n.m. Osu oblasti, v
jejímž středu leží podlouhlá pánev Bělohrad, tvoří dva hřbety korycanských pískovců,
které jsou posledními ozvěnami krkonošského vrásnění. Postupují rovnoběžně
směrem severozápadním, jsou dlouhé přibližně 20 km, vzdáleny jsou od sebe
vzdušnou čarou 5 km. Severní pásmo (severně od Miletína, Lázní Bělohrad, Chotče)
je vysoké 445 - 500 m n.m, není všude dosti zřetelné, splývá s permským útvarem a
tvoří s ním širokou pláň. Jižní hřeben je pásmo ostře vyznačené, utvořené zlomem,
vysoké 456 m n.m. a je nazýváno Hořickými chlumy.
Okolí města Lázní Bělohrad je jedinečným krajinným celkem se spoustou lesů i
udržovaných staveb lidové architektury. Oblast je protkána hustou sítí značených
turistických cest, nově se značí i cykloturistické trasy.
Jak je z charakteru záměru patrné, navrhované zesílení a směrové úpravy vozovky
by neměly nijak změnit stávající charakter území z hlediska krajinného rázu.
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Území leží v těsné blízkosti komunikace II/284 z větší části na orné půdě, případně
zasahuje do drobných prvků nelesní zeleně v těsné v blízkosti této komunikace.
Lokalita leží mimo zastavěné území obce, v místech jedné z navrhované směrové
úpravy s rozptýlenou zástavbou.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky
Zvláště chráněná území

Nejbližším zvláště chráněným území je přírodní památka Byšičky a přírodní památka
Bělohradská bažantnice.
PP Byšičky. Hlavním důvodem ochrany v PP Byšičky je lesní porost s rybníky a
rašelinnými loukami. Vzhledem ke skutečnosti, že vodoteče procházející lokalitou
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záměru přitékají do tohoto ZCHÚ, je nutné zabezpečit stavbu tak, aby nedošlo
k úniku cizorodých látek do vodních toků a svodnic. Toto platí především pro ropné
látky (tankování PHM zemních strojů, provádění jednotlivých vrstev živičného
povrchu atd.). Stavba by měla být zabezpečena tak, aby při případném úniku těchto
látek nedošlo k jejich transportu do zvláště chráněného území.
PP Bělohradská bažantnice. Hlavním důvodem ochrany v PP je park na okraji města
a louky pod parkem. Toto ZCHÚ je již významněji vzdáleno a nelze předpokládat,
vlivy spojené s realizací a provozem záměru mohou negativně ovlivnit jeho
dochovaný stav.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Zájmové území je v kontaktu s významnými krajinnými prvky ze zákona, a to
zejména vzhledem k požadovanému vynětí 135 m2 pozemků v kategorii PUPFL.
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.
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 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 málo významný vzhledem k již
popsanému rozsahu stavby. 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. Z pohledu zpracovatele oznámení se však nejedná o
takový rozsah stavebních prací, který by mohl výrazněji ovlivnit faktory pohody u
nejbližších obytných nebo rekreačních objektů. Pro další projektovou přípravu je
formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy záměru budou upřesněny objízdné trasy při dočasném
uzavření vozovky

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, se
záměrem není generována žádná nová doprava, záměr z podstatné části znamená
pouze zesílení vozovky a ve dvou případech směrovou úpravu komunikace, přičemž
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pouze v lokalitě Brdík je tato směrová úprava v kontaktu s obytnou zástavbou.
V rozptylové studii je proto provedeno pouze porovnání imisní situace v této lokalitě
bez a s realizací záměru, protože právě tato jedna ze směrových změn vedení
komunikace je důvodem pro uplatnění probíhajícího procesu posuzování vlivů na
životní prostředí. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden
s využitím programu SYMOS 97, verze 2006, a to pro NO2 a benzen.
Z výsledků výpočtů je patrné, že se nejedná o koncentrace, které by mohly
významněji ovlivnit imisní zátěž v zájmovém území.
Hluk

Obdobně jako ve vztahu k ovzduší je vzhledem ke skutečnosti, že se záměrem není
spojena žádná nová generovaná doprava v porovnání se stávajícím stavem,
provedeno porovnání změn akustické situace v místech změny směrového vedení
komunikace v lokalitě Brdík.
Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 7.68profi na základě registrační karty z ledna 2000.

Řešené varianty

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen ve dvou
variantách, porovnávajících stávající dopravní řešení 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
Výpočtové oblasti a výpočtové body akustické studie
Vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti pro celkem
2 modelově zvolené výpočtové body, které jsou dokladovány následujícím
podkladem a fotodokumentací:
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VB 2
VB 1

Výpočtový bod 1

Výpočtový bod 2

VB 2

VB 1
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Vstupní údaje pro výpočet
Po realizaci záměru není předpokládána výraznější změna ve frekvenci dopravy na
řešeném komunikačním systému. Údaje o stávající dopravě vycházejí ze sčítání
ŘSD. Řešenému úseku komunikace odpovídá sčítací profil 5 – 4610:
USEK 05
Sil
N1
N2 PN2
N3 PN3
NS
A PA TR PTR
5 – 4610
284 214
77
2
55
14
24 31
1
68
47
TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR

T
533

O
1820

M
12

S
2365

TNV: 5 – 4610: 379
OA: 5 – 4610: 1 832
Pro stávající stav a výhledový stav byla doprava navýšena se zohledněním
následujících růstových koeficientů ŘSD:
rok
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace
I.
II.
III.
I.
II.
III.

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

nákladní
1,15
1,13
1,11
1,13
1,10
1,06

2010:
TNV: 5 – 4610: 400
OA: 5 – 4610: 2 034
Uvedené údaje jsou vstupem do akustické studie.
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
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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.
(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.
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Důsledky pro řešení studie - etapa provozu
Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací vyplývají pro řešení studie tyto limity nejvýše přípustných hodnot
hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou
obytných a ostatních chráněných objektů a pro chráněný venkovní prostor:
•
Limity nejvýše přípustných hodnot hluku ve venkovním prostoru v osídlení pro
okolí hlavních komunikací, pro chráněný venkovní prostor staveb a pro
chráněný venkovní prostor
LAeq = 60 dB pro denní dobu (6 - 22 hodiny);
hlavní komunikace je definovaná poznámkou 3) výše.
V noční době 22 – 06 h se všechny výše uvedené hodnoty hygienických limitů snižují
o 10 dB.
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VARIANTA 1 – stav v roce 2010 bez realizace záměru – den

HLUK+

verze 7.68 profiX

Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Vytištěno: 23.1.2008 9:07

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 141.5; 231.8 | 59.8 |
| 59.8 |
|
|
| 1 |
6.0 | 141.5; 231.8 | 59.8 |
| 59.8 |
|
|
| 2 |
3.0 | 250.7; 324.7 | 57.6 |
| 57.6 |
|
|
| 2 |
6.0 | 250.7; 324.7 | 57.6 |
| 57.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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VARIANTA 1 – stav v roce 2010 bez realizace záměru – noc

HLUK+

verze 7.68 profiX

Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Vytištěno: 23.1.2008 9:24

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 141.5; 231.8 | 52.4 |
| 52.4 |
|
|
| 1 |
6.0 | 141.5; 231.8 | 52.4 |
| 52.4 |
|
|
| 2 |
3.0 | 250.7; 324.7 | 50.2 |
| 50.2 |
|
|
| 2 |
6.0 | 250.7; 324.7 | 50.2 |
| 50.2 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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VARIANTA 2 – stav v roce 2010 s realizací záměru – den

HLUK+

verze 7.68 profiX

Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Vytištěno: 23.1.2008 9:34

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 141.5; 231.8 | 58.2 |
| 58.2 |
|
|
| 1 |
6.0 | 141.5; 231.8 | 58.2 |
| 58.2 |
|
|
| 2 |
3.0 | 250.7; 324.7 | 53.8 |
| 53.8 |
|
|
| 2 |
6.0 | 250.7; 324.7 | 53.8 |
| 53.8 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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VARIANTA 2 – stav v roce 2010 s realizací záměru – noc

HLUK+

verze 7.68 profiX

Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Vytištěno: 23.1.2008 9:30

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 141.5; 231.8 | 51.3 |
| 51.3 |
|
|
| 1 |
6.0 | 141.5; 231.8 | 51.3 |
| 51.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 250.7; 324.7 | 46.9 |
| 46.9 |
|
|
| 2 |
6.0 | 250.7; 324.7 | 46.9 |
| 46.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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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)

V1

V2

1
1
2
2

3.0
6.0
3.0
6.0

D
59,8
59,8
57,6
57,6

D
58,2
58,2
53,8
53,8

Rozdíl V2 – V1
- 1,6
- 1,6
- 3,8
- 3,8

limit - den
60
60
60
60

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

Výška (m)

V1

V2

3.0
6.0
3.0
6.0

D
52,4
52,4
50,2
50,2

D
51,3
51,3
46,9
46,9

Rozdíl V2 – V1
- 1,1
- 1,1
- 3,3
- 3,3

limit - noc
50
50
50
50

Jak již bylo uvedeno v úvodu předkládaného oznámení, důvodem pro realizaci
předkládaného záměru je zajištění zlepšení stávajícího stavu a zlepší bezpečnost
silniční dopravy. Z hlediska akustické situace je patrné, že v místech, kde dochází
k úpravě směrového vedení trasy dochází ke zlepšení akustické situace v porovnání
se stávajícím stavem. Lze tudíž vyslovit závěr, že realizací záměru dojde v místě
směrového vedení trasy ke zlepšení akustické situace v porovnání se stávajícím
stavem. Ve vztahu k celému řešenému úseku lze potom vyslovit závěr, že zlepšením
povrchu komunikace dojde ke snížení hlukové zátěže i po celé délce upravované
komunikace. Navrhovaná úprava komunikace byla předběžně odsouhlasena i
orgánem ochrany veřejného zdraví, jak je patrné z příslušného vyjádření KHS
Královéhradeckého kraje, které je doloženo v příslušné předcházející části
předkládaného oznámení.
Dostupnost území a další ovlivnění obytných objektů

Situování záměru nijak neovlivní stávající řešení z hlediska dostupnosti území.
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
oznámení dle přílohy č.3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v platném
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znění není v rámci tohoto záměru nezbytné provádět vyhodnocení zdravotních rizik
souvisejících se záměrem. Tato skutečnost je patrná i s ohledem na následující
vyjádření:
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Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr nemá vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k situování záměru se nepředpokládá významné negativní ovlivnění
obyvatelstva s výjimkou obyvatel nejbližších trvale obytných objektů v řešené oblasti
komunikace II/284 v rámci navrhované směrové úpravy.
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 oznámení.
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 porovnání a
vyhodnocení imisní zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby pro stávající a
výhledový stav v rámci navrhované směrové změny v kontaktu s nejbližší obytnou
zástavbou, 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:
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Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen
vyhodnocujících příspěvky záměru k imisní zátěži :

v následujících

variantách

Varianta 1: stav bez realizace záměru
Tato varianta vyhodnocuje příspěvky k imisní zátěži z dopravy pro nejbližší zástavbu
u navrhované směrové změny ve stávajícím stavu.
Varianta 2: stav s realizací záměru
Tato varianta vyhodnocuje příspěvky k imisní zátěži z dopravy pro nejbližší u
navrhované směrové změny s její realizací.
Výpočet imisní zátěže byl řešen v výpočtové čtvercové síti o kroku 12,5 m, která
představuje celkem 1681 výpočtových bodů (1 – 1681). Výpočet byl dále rozšířen o 2
výpočtové body mimo výpočtovou síť (2001 - 2002), které jsou totožné s body
akustické studie.
Výškové členění, výpočtová síť a body mimo výpočtovou síť jsou patrné
z následujících podkladů:
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Vstupní podklady pro výpočet
Emisní faktory

Pro pohyb na řešených komunikacích tak bylo pracováno s následujícími emisními
faktory (g/km):
Výhledový stav (2010):
50 km/h

EURO 4
OA
LNA
TNA

NOx
0,1175
0,2350
1,4191

CO
0,2615
0,2087
2,5171

PM jako PM 10
0,0005
0,0300
0,0701

Benzen
0,0019
0,0013
0,0075

Pro rok 2010 je uvažováno s následující frekvencí dopravy:
TNV: 5 – 4610: 400
OA: 5 – 4610: 2 034
Uvedeným intenzitám dopravy pro stav v roce 2010 odpovídají následující bilance
emisí:
-1

II/284

g/m.s
2.241E-05

II/284

g/m.s
8.071E-07

-1

NOx
-1
kg/km.den
0.806635
PM 10
-1
kg/km.den
0.029057

-1

t/km. rok
0.2944218
-1

-1

g/m.s
1.907E-07
-1

t/km. rok
g/m.s
0.0106058 4.274 E-05
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Benzen
-1
kg/km.den
0.0068646
CO
-1
kg/km.den
1.538731

-1

t/km. rok
0.0025056
-1

t/km. rok
0.5616368
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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
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý
Oxid uhelnatý
PM10
PM10

Doba průměrování
1 hodina
24 hodin
maximální
denní
1)
průměr
24 hodin
1 kalendářní rok

Imisní limit
-3
350 µg.m
-3
125 µg.m
-3
osmihodinový 10 mg.m
-3

50 µg.m
-3
40 µg.m

Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
24
3
35
-

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
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Imisní limit
-3
200µg.m
-3
40µg.m
-3
5 µg.m

Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
18
-

3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

2006
-3
40 µg.m
-3
8 µg.m
-3
4 µg.m

2007
-3
30 µg.m
-3
6 µg.m
-3
3 µg.m

2008
-3
20 µg.m
-3
4 µg.m
-3
2 µg.m

2009
-3
10 µg.m
-3
2 µg.m
-3
1 µg.m

Část B
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
1)
Oxidy dusíku

Doba průměrování
kalendářní rok a zimní období (1. října - 31. března)
1 kalendářní rok

Imisní limit
-3
20 µg.m
-3
30 µg.m

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:

Lázně Bělohrad - Vidoň
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
stacionárních zdrojů.

modelování

znečištění ze

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
se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.
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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
I
II
III

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:
Znečišťující látka
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid dusný
amoniak
sirovodík
oxid uhelnatý
oxid uhličitý
metan
vyšší uhlovodíky
chlorovodík
sirouhlík
formaldehyd
peroxid vodíku
dimetyl sulfid

Kategorie
II
II
III
II
I
III
III
III
III
I
II
II
I
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
všech třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje
mezi těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená
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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
slabý vítr
střední vítr
silný vítr

Třída rychlosti větru
1.7 m/s
5.0 m/s
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
I.
II.

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

Popis třídy stability
silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu
běžné inverze,špatné podmínky rozptylu
Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

rychlost větru
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7
5
11
1,7
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
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
84

Silnice II/284 – Lázně Bělohrad – Vidoň – zesílení vozovky a úprava směrového vedení trasy
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

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
vzdálenost 1 km
0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

třída stability
I
II
III
IV
V

vzdálenost 10 km
0,488
0,532
0,618
0,769
0,966

vzdálenost 100 km
0,997
0,999
1,000
1,000
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
Aritmetický průměr /1 rok

µg.m

benzen
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Varianta 1
Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 ( 500 x 500 m - krok 12,5 m)
minimum
0,003393

maximum
0,035703

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
0,016809

maximum
0,023116

bod
2001
2002

hodnota
0,023116
0,016809
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 ( 500 x 500 m - krok 12,5 m)
minimum
0,058400

maximum
0,944156

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
0,322036

maximum
0,350451

bod
2001
2002

hodnota
0,350451
0,322036
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 ( 500 x 500 m - krok 12,5 m)
minimum
0,000229

maximum
0,002869

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
0,001286

maximum
0,001808

bod
2001
2002

hodnota
0,001808
0,001286
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Varianta 2
Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
Body výpočtové sítě 1 - 1681 ( 500 x 500 m - krok 12,5 m)
minimum
0,003183

maximum
0,034391

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
0,012634

maximum
0,021548

bod
2001
2002

hodnota
0,021548
0,012634
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Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]

Body výpočtové sítě 1 - 1681 ( 500 x 500 m - krok 12,5 m)
minimum
0,059121

maximum
1,050643

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
0,306931

maximum
0,314111

bod
2001
2002

hodnota
0,314111
0,306931
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Příspěvky k imisní zátěži benzenu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]

Body výpočtové sítě 1 - 1681 ( 500 x 500 m - krok 12,5 m)
minimum
0,000215

maximum
0,002773

Body mimo výpočtovou síť 2001 - 2002
minimum
0,000941

maximum
0,001686

bod
2001
2002

hodnota
0,001686
0,000941
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Závěr
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen
vyhodnocujících příspěvky záměru k imisní zátěži :

v následujících

variantách

Varianta 1: stav bez realizace záměru
Tato varianta vyhodnocuje příspěvky k imisní zátěži z dopravy pro nejbližší zástavbu
u navrhované směrové změny ve stávajícím stavu
Varianta 2: stav s realizací záměru
Tato varianta vyhodnocuje příspěvky k imisní zátěži z dopravy pro nejbližší u
navrhované směrové změny s její realizací
Výpočet imisní zátěže byl řešen v výpočtové čtvercové síti o kroku 12,5 m, která
představuje celkem 1681 výpočtových bodů (1 – 1681). Výpočet byl dále rozšířen o 2
výpočtové body mimo výpočtovou síť (2001 - 2002), které jsou totožné s body
akustické studie.
Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé z mapového podkladu v příslušné
pasáži rozptylové studie.
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků
z dopravy emisní faktory pro rok 2007 dle programu MEFA v. 02 (Mobilní Emisní
Faktory, verze 2002). Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních
faktorů pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní. Tento
program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní
vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této
problematice.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 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 v jednotlivých
řešených variantách (µg.m-3 ):
varianta

body sítě
min
max
0,003393
0,035703
0,058400
0,944156
0,000229
0,002869
0,034391
0,003183
1,050643
0,059121
0,000215
0,002773

znečišťující látka

NO2 - Aritmetický průměr /1 rok(µg.m-3)
NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)
Varianta 1 Benzen - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
NO2 - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)
NO2 - Aritmetický průměr /1 hod (µg.m-3)
Varianta 2 Benzen - Aritmetický průměr /1 rok (µg.m-3)

body mimo síť
mim
max
0,016809
0,023116
0,322036
0,350451
0,001286
0,001808
0,012634
0,021548
0,306931
0,314111
0,000941
0,001686

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve
vztahu k hodinovému aritmetickému průměru.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nepředstavuje překračování imisních limitů z hlediska ročního aritmetického
průměru, nejsou překračovány ani limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru, protože údaje dokladované nejbližšími stanicemi AIM pro
Hradec Králové nelze považovat za zcela reprezentativní.
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Přípěvky záměru ve variantě 1: Z hlediska stávajícího stavu při použití emisních
faktorů dle programu MEFA pro řešený výpočtový rok pro vybranou komunikaci
v blízkosti zájmového území bezprostředně ovlivňujících imisní zátěž u nejbližších
objektů obytné zástavby je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve výpočtové
síti dosahováno příspěvků k imisní zátěži do 0,036 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou
síť do 0,023 µg.m-3. Uvedené příspěvky vypočtených koncentrací jsou zahrnuty ve
stávajícím imisním pozadí zájmového území spolu s dálkovým přenosem od dalších
zdrojů znečišťování ovzduší mimo nejbližší okolí zvolené výpočtové oblasti.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 0,95 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,35 µg.m-3. Uvedené
příspěvky vypočtených koncentrací ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru
jsou zahrnuty ve stávajícím imisním pozadí zájmového území, které je pochopitelně
dle stanic AIM vyšší, protože zohledňuje i další zdroje znečištění ovzduší, které
nejsou zahrnuty v předkládané rozptylové studii.
Přípěvky záměru ve variantě 2: Z hlediska příspěvků samotného záměru po
směrové úpravě komunikace je ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru ve
výpočtové síti dosahováno příspěvků k imisní zátěži v této variantě do 0,034 µg.m-3,
u bodů mimo výpočtovou síť do 0,021 µg.m-3.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru jsou vypočteny příspěvky u bodů ve
výpočtové síti do 1,05 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,32 µg.m-3. Uvedené
příspěvky vypočtených koncentrací ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru
by neměly výrazněji změnit imisní pozadí zájmového území při případné realizaci
záměru.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

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 překročení imisního limitu.
Příspěvky k imisní zátěži benzenu související se samotným záměrem ve stávajícím
stavu lze označit za zcela zanedbatelné, pohybující se hluboce pod imisním limitem
a ani porovnání stávajícího (do 0,0018 µg.m-3) a výhledového stavu (0,0016µg.m-3)
nevytváří předpoklad k významnějšímu ovlivnění imisní zátěže v zájmovém území.
Naopak lze vyslovit závěr, že navrhované řešení v místě úpravy směrového vedení
může znamenat určité zlepšení imisní situace oddálením osy komunikace od objektů
obytné zástavby.
Závěr:
Na základě provedených výpočtů lze vyvodit závěr, že realizace záměru je ve vztahu
k vlivům na ovzduší realizovatelná a nedojde k výraznější změně imisní situace
v zájmovém území.
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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. Jak je
patrné z popisu stavebního řešení, se záměrem v podstatě není spojen vznik
žádných nových zpevněných ploch, protože jak je patrné z popisu jednotlivých
stavebních objektů, v místech navrhovaných směrových změn dojde současně
k rekultivaci opuštěných úseků. I z mapové situace je patrné, že napřímením
komunikace v celkovém výsledku dojde k poklesu zpevněných ploch.
Lze tudíž konstatovat že v rámci předkládaného záměru nedojde k nárůstu
zpevněných ploch, tudíž nedojde k nárůstu objemu vod jak z hlediska celkového
objemu srážkových vod, tak ani z hlediska přívalových srážek.
Vlivy na odtokové poměry
Záměr je umístěn v regionálním biokoridoru a přetíná drobné vodoteče, které
odvádějí vodu do zvláště chráněného území Byšičky. Z tohoto důvodu je nutné pro
další přípravu záměru respektovat požadavek, aby byl zachován stávající průtok
v drobných vodotečích, dotujících zvláště chráněné území Byšičky. Současně je
nezbytné respektovat podmínky, které byly vzneseny v rámci vyjádření ZVHS:
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Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:
•

v dalších stupních projektové dokumentace respektovat požadavek na zachování
stávajícího průtoku v drobných vodotečích, dotujících zvláště chráněné území Byšičky

•

v rámci další projektové přípravy a při vlastní stavbě zachovat
propustku, kterým protéká neupravený vodní tok Dubovec

•

zachovat funkčnost otevřeného hlavního odvodňovacího zařízení, nacházejícího se
v úseku km 2,640 – 4,206

funkčnost silničního

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.
V rámci předkládaného záměru nedochází k nárůstu zpevněných ploch ošetřovaných
chemickým posypem, tudíž nedojde ke změnám z hlediska objemu a kontaminace
odváděných srážkových vod.
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

•

je nutné zabezpečit stavbu tak, aby nedošlo k úniku cizorodých látek do vodních toků a
svodnic napájejících zvláště chráněné území; stavba by měla být zabezpečena tak, aby při
případném úniku těchto látek nedošlo k jejich transportu do zvláště chráněného území
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•

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

•

vliv na povrchové vody eliminovat vhodnými projekčními a realizačními opatřeními
s přijetím účinného a funkčního havarijního plánu zkolaudované stavby se zapracováním
činností regionálních záchranných jednotek

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

Zábor ZPF
Dle předaných podkladů s realizací záměru souvisí dočasný zábor ZPF, který je
specifikován v příslušné části předkládaného oznámení.
Určitý dočasný zábor (cca 350 m2 + 1.200 m2 do jednoho roku) pozemků v blízkosti
SO 101, 102 bude potřebný pro meziskládky ornice snímané z ploch „ZPF“, která v
závěru prací pak bude znovu použita pro ohumusování nových siln. svahů a pro
rekultivaci opouštěných částí stáv. silnice (SO 801 a,b).
Z hlediska zemědělského obhospodařování pozemků, však asi bude vhodné do
dočasného záboru stavby zahrnout i celou volnou plochu mezi stávající a novou
trasou sil. II/284 (SO 102 / km 2,280 – 2,640) z p.č. 411/3 a 411/4 (výměra 3.480 m2
+ 3.910 m2), která by byla po dobu stavby obtížně využitelná.
Výstavbou nových částí silničního tělesa dojde k celkovému trvalému záboru ZPF v
rozsahu 7 619 m2. Sumarizační výpis pozemků v kategorii ZPF je patrný z tabulek
v příslušné části oznámení, přičemž je patrné, že veškeré trvale zabírané pozemky
jsou v BPEJ 5 20 11 a 50 20 01.
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 III., kam jsou zařazeny půdy s
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno
územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.
Z uvedeného pohledu je nezbytné záměr označit z hlediska velikosti vlivu za malý,
z hlediska významnosti vlivu za málo významný. Tato skutečnost vyplývá i
z předpokladu, že opuštěné plochy silničního tělesa budou zpětně rekultivovány.
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

Zábor PUPFL
Celkový zábor pozemků v kategorii PUPFL činí na p.č. 632/2 celkem 135 m2. Plocha
patří do kategorie lesa hospodářského. Celková škoda na lesním porostu je dle dále
uvedeného znaleckého posudku č. 256/07 vyčíslena částkou 10.380,- Kč.
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Znečištění půdy

Stávající situace a výstavba
Etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality půd. Pro další projektovou
přípravu jsou navržena následující opatření:
• 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 změnu místní
topografie. Vlivy na stabilitu a erozi půdy je možno pokládat za nevýznamné. Vliv lze
označit za malý a málo významný.
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

Dokumentace pro územní řízení předpokládá, jak je patrné z úvodní části
předkládaného oznámení, že přebytečná výkopová zemina bude uložena v bývalém
zemníku v k.ú. Lavice. V této souvislosti je formulováno následující doporučení:
• v rámci stavby bude veden o výkopové zemině deník jehož součástí budou doklady
vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhláškou č.
294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy bude rozhodnuto až na základě provedených
rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku

110

Silnice II/284 – Lázně Bělohrad – Vidoň – zesílení vozovky a úprava směrového vedení trasy
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

Provoz
Z hlediska vlastního provozu nelze
pravděpodobnost kontaminace půd.

objektivně

předpokládat

významnou

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Pro navrhovaný záměr (zejména pro obě změny směrového vedení) byl zpracován
předběžný inženýrsko-geologický průzkum, který je doložen jako samostatná příloha
předkládaného oznámení.
Ze závěrů předběžného inženýrsko-geologického průzkumu vyplývá, že inženýrskogeologické poměry v zájmovém území jsou hodnoceny jako geotechnicky složité.
V úseku 1,6 – 1,8 km bude třeba přeložku provádět jako vyztužené zemní těleso na
podloží neúnosném. Údaje pro její navrhování průzkum vymezil. S ohledem ke
stanoveným změnám mocností i kvality neúnosných zemin lze po odrytí pláně
účinnost a dostatečnost ochranné vrstvy ověřit maloplošnou zkouškou pro místo
nejhoršího podloží, které v úseku 1,679 až 1,685.
V úseku 2,3 – 2,6 km vychází geotechnická složitost podmínek z určení extrémní
plasticity jílu, celoplošně rozšířeného. Jeho nepříznivé vlastnosti se projevují až
v době trvání stavby, kdykoliv při zavedení vody k vodotěsné základové spáře.
Důsledkem je deformace krajů vozovek a mělké plošné zatrhávání krajů násypů.
Z výsledků průzkumů pro stavbu vyplývá:
Ø v prvním úseku bude pro vyrovnání nivelety na snížení terénu třeba použít
jen kvalitní konstrukční materiál, jako vrstvu ochrannou
Ø v délce násypů úseku druhého bude třeba základovou spáru upravit vápnem
nebo podložit protiskluzovou geotextilií.
Ve vztahu k zájmům ochrany životního prostředí lze vlivy na horninové prostředí
označit za malé a málo významné.
D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Území leží v těsné blízkosti komunikace II/284 z větší části na orné půdě, případně
zasahuje do drobných prvků nelesní zeleně v těsné v blízkosti této komunikace.
Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že
část současného bylinotravního pokryvu bude nahrazena zpevněnými plochami.
Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a pouze jeden druh obsažený v
Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v nejnižší kategorii "druh
vyžadující pozornost".
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na
floru nevyžadují žádná další specifická opatření. Vliv lze označit za malý a málo
významný.
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Vlivy na prvky dřevin rostoucí mimo les

Z doložených podkladů projektového charakteru vyplývá, že v úsecích, kde bude
prováděna jen oprava a zesílení asfaltového krytu stávající vozovky se provede
podle potřeby odstranění křovin a prořezání stromů rostoucích na silničním
pozemku tak, aby mohly být následně pročištěny stávající odvodňovací příkopy,
opraveny propustky, doplněny a dosypány krajnice. Podrobnější rozsah kácení bude
patrný až po detailnějším zaměření celé liniové stavby.Pro další projektovou přípravu
jsou formulována následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy upřesnit inventarizaci nezbytného kácení prvků dřevin
rostoucích mimo les; nezbytný rozsah kácení minimalizovat
• 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)
• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu
• součástí další projektové přípravy bude podrobnější projekt sadových úprav, který bude
v předstihu konzultován s příslušným orgánem ochrany přírody
• 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

Posuzovaná lokalita leží ve volné krajině. Záměr předpokládá změnit trasu
komunikace II/284 ve dvou úsecích – v místech nepřehledných zatáček tak, že bude
tato komunikace bezpečnější. Záměr předpokládá v těchto úsecích vybudovat novou
silnici. Část záměru zasahuje do trvalého travního porostu s porostem několika vrb –
lokalita Brdík a část záměru je vedena po orné půdě – lokalita Nadýmač. Na lokalitě
nabyly zjištěny druhy živočichů chráněné zákonem 114/92 Sb. Záměr je umístěn
v regionálním biokoridoru a přetíná drobné vodoteče, které odvádějí vodu do zvláště
chráněného území Byšičky.
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

Vlivy na lesní porosty, vlivy na významné krajinné prvky

Záměr v navrhované podobě předpokládá zásah do lesních porostů. Zábor o ploše
135 m2 na parcele č.632/2 v kategorii hospodářský les smíšený s převahou dubu,
lípy a smrku. Zábor je potřebný pro výstavbu odvodňovacího příkopu a části
vozovky. Situace záboru je patrná z následujícího obrázku:
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Plocha záboru PUPFL
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Charakter lesního porostu v prostoru předpokládaného záboru je patrný z následující
fotodokumentace:

Porosty jsou v kontaktu s komunikacemi. Záměr předpokládá směrovou úpravu
komunikace a tím i zásah do okrajových částí porostů, tj. obvykle do porostních
plášťů – pokud jsou vyvinuty,
případně pokud nebyly poškozeny větrnými
kalamitami. Rozsah zásahů nebude velký, jedná se většinově o listnáče, tudíž dopad
odkácení nedává předpoklad významné porušení stability lesních porostů ve vztahu
k větrným událostem. Biologické vlastnosti lesních porostů jsou negativně ovlivněny
zmíněnými antropogenními prvky tj. souběhem se silnicí. Z tohoto pohledu se zásah
do lesních porostů nejeví jako významný.
Z následujících podkladů vyplývá souhlas se zásahem do uvedeného lesního
porostu, a to jak z hlediska ekologie krajiny a ochrany prostředí, tak i ze strany Lesů
České republiky, s.p., Lení správy Hořice:
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Vlivy na ÚSES

Záměr zasahuje do stávajícího regionálního biokoridoru spojující biocentra
Miletínská bažantnice a Hůra. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záměr
realizovaný na stávající silnici druhé třídy a jedná se o bezpečnostní opatření – nejde
o výstavbu nové silnice, nelze předpokládat významný vliv na funkčnost biokoridoru,
který je označován jako stávající a funkční. Přesto doporučuji opuštěnou část silnice
převést na trvalý travní porost. V případě dostatečné vzdálenosti od komunikace
(nejblíže 10m) je možné provést nesouvislou – ostrůvkovitou výsadbu keřů či
solitérních stromů druhového složení odpovídající volné okolní krajině.
Z tohoto důvodu je nutné dodržet následující podmínky:
•

rekultivované části silnice převést na trvalý travní porost; v případě dostatečné vzdálenosti
od komunikace (nejblíže 10m) je možné provést nesouvislou – ostrůvkovitou výsadbu keřů
či solitérních stromů druhového složení odpovídající volné okolní krajině

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 urbanizovaný až zemědělský charakter s potlačenou
přírodní hodnotou. Přírodní hodnotu místa krajinného rázu lze hodnotit jako
průměrnou.
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. 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. Předkládaný záměr v žádném případě nenaruší stávající poměr
krajinných složek. Vliv je možno považovat za malý a málo významný.
3. Narušení vizuálních vjemů: - Záměr nebude vytvářet novou pohledovou
dominantu. Vliv je možno pokládat za malý a málo významný.
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4. Dálkové pohledy - V kontextu polohy se tyto vlivy neprojeví, záměr neznamená
realizaci výškové bodové dominanty. Bez vlivu.
Na základě provedeného rozboru nepokládají zpracovatelé Oznámení celkové vlivy
na krajinný ráz za malé a málo významné. Přesto lze za potřebné doporučit realizaci
projektu sadových úprav a jeho konzultování s příslušným orgánem ochrany přírody
tak, jak již bylo uvedeno v předcházející části předkládaného oznámení.

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.
Stavba bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti
vyplývají pro investora povinnosti dané zákonem o státní památkové péči, a to bez
ohledu na probíhající proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Vyjádření oddělení státní památkové péče MěÚ Jičín je doloženo v následujícím
podkladu:
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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, která není v rozporu s odpovídajícími územními plány.
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 na ZPF, PUPFL a vodní
hospodářství. V tomto smyslu jsou také formulována doporučení pro další
projektovou přípravu záměru.
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
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Při realizaci záměru nelze předpokládat vlivy přesahující státní hranice.

121

vlivech

Silnice II/284 – Lázně Bělohrad – Vidoň – zesílení vozovky a úprava směrového vedení trasy
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

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:
•

v rámci další projektové přípravy záměru budou upřesněny objízdné trasy při dočasném
uzavření vozovky

•

v dalších stupních projektové dokumentace respektovat požadavek na zachování
stávajícího průtoku v drobných vodotečích, dotujících zvláště chráněné území Byšičky

•

v rámci další projektové přípravy a při vlastní stavbě zachovat
propustku, kterým protéká neupravený vodní tok Dubovec

•

zachovat funkčnost otevřeného hlavního odvodňovacího zařízení, nacházejícího se
v úseku km 2,640 – 4,206

•

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

•

vliv na povrchové vody eliminovat vhodnými projekčními a realizačními opatřeními
s přijetím účinného a funkčního havarijního plánu zkolaudované stavby se zapracováním
činností regionálních záchranných jednotek

•

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 upřesnit inventarizaci nezbytného kácení prvků dřevin
rostoucích mimo les; nezbytný rozsah kácení minimalizovat

•

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)

•

součástí další projektové přípravy bude podrobnější projekt sadových úprav, který bude
v předstihu konzultován s příslušným orgánem ochrany přírody

•

rekultivované části silnice převést na trvalý travní porost; v případě dostatečné vzdálenosti
od komunikace (nejblíže 10m) je možné provést nesouvislou – ostrůvkovitou výsadbu keřů
či solitérních stromů druhového složení odpovídající volné okolní krajině

•

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

•

je nutné zabezpečit stavbu tak, aby nedošlo k úniku cizorodých látek do vodních toků a
svodnic napájejících zvláště chráněné území; stavba by měla být zabezpečena tak, aby při
případném úniku těchto látek nedošlo k jejich transportu do zvláště chráněného území

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

zařízení staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

•

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

•

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

123

Silnice II/284 – Lázně Bělohrad – Vidoň – zesílení vozovky a úprava směrového vedení trasy
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

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) Projektservis Jičín, s.r.o.: Silnice II/284 – Lázně Bělohrad – Vidoň, zesílení vozovky
a úprava směrového vedení trasy, dokumentace pro územní řízení, 2007
2) Dvořáková I.: Lázeňský resort Strom života, oznámení EIA, březen 2007
3) 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
4) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 7.68, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999
5) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
6) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
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.

124

Silnice II/284 – Lázně Bělohrad – Vidoň – zesílení vozovky a úprava směrového vedení trasy
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění

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. Výsledky průzkumů v oblasti fauny a flory
odpovídají době zadání záměru. Z hlediska charakteru lokality však nelze při
respektování navržených doporučení předpokládat významnější vlivy na přírodní
složky ekosystémů.
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 „Silnice II/284 Lázně Bělohrad –
Vidoň – zesílení vozovky a úprava směrového vedení trasy“.
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 přílohy předkládaného oznámení.
Předmětná část silnice II/284 v úseku Lázně Bělohrad – Vidoň (Miletín) je dosti
frekventovanou komunikací regionálního významu, po níž je vedena doprava
v trasách Jičín – Dvůr Králové a Nová Paka – Jaroměř.
Stávající vozovka s asfaltovým krytem (š=5,80 – 6,20m) je již značně opotřebovaná
a v řadě míst jsou zřetelné poruchy (příčné, podélné a síťové trhliny, plošné rozpady,
propadlé okraje vyvolané málo únosným podložím atp.). Dle provedeného hodnocení
únosnosti (RODOS – zpráva č. 34/2007) vozovka vykazuje sníženou a místy již
téměř nulovou dobu životnosti a její celková oprava a zesílení jsou velmi potřebné.
Ve volném terénu (extravilán mimo zástavbu) jsou podél asfaltového pásu vozovky
jen úzké nezpevněné (travnaté) krajnice (š=0,0 – 0,30m) a odvodnění zajišťuji
nedostatečně udržované otevřené příkopy. Stávající propustky (trubní a kamenné)
vedené napříč pod silnicí II/284 a zatrubnění sil. příkopů v místě hospod. sjezdů, jsou
málo udržované a bude podle potřeby nutno provést jejich pročištění a opravu
(některé nebyly venku zjištěny neboť jsou zcela zanesené).
V intravilánu obce Tetín (cca v km 3,400 – 3,640/vlevo), přiléhá ke stávající vozovce
sil. II/284 chodník pro pěší s betonovými obrubami (v=0,15 – 0,17m) a v koncové
části obce (cca km 3,640 – 3,770) navazují po obou stranách zpevněné plochy
(asfalt / štěrk – odstavné plochy a vjezdy k Obecnímu úřadu, hospodě,
Zemědělskému družstvu atp.).
V předmětném úseku silnice II/284 je křižovatkově připojeno několik silnic III. třídy
(km 0,000 – sil. III/28429, km 3,395 – sil. III/28440, km 4,135 – 2x sil. III/28444) a
dále je podle místních podmínek různorodě připojená celá řada místních cest (asfalt
x štěrk) a hospodářských sjezdů.
Směrový průběh trasy sil. II/284 lze na většině délky označit jako celkem vyhovující,
mimo dvou míst (km 1,560 – 1,840 a km 2,280 – 2,640), kde je v rámci připravované
rekonstrukce investorem požadována z hlediska zlepšení bezpečnosti a plynulosti
provozu lokální úprava směrového vedení (vylepšení směrových oblouků).
Výškový průběh nivelety vozovky sil. II/284 je vzhledem k okolní zvlněné krajině dosti
proměnný, podélné sklony však nedosahují žádných strmých hodnot (max. 5-6%
v délce cca 250 m). V závislosti na navržených úpravách (oprava a zesílení stáv. asf.
vozovky) však nebude stávající výškový průběh trasy silnice nijak zásadně měněn.
Stávající silnice II/284 je v nezbytném rozsahu vybavena dopravním značením
(svislé značky a vodorovné dopravní značení v ose silnice) a zabezpečovacím
zařízením (svodidly). V rámci připravovaných oprav bude potřebné na novém
asfaltovém krytu znovu obnovit vodorovné dopravní značení a stávající svodidla
vyměnit za nová (a podle místních podmínek v některém úseku i nově doplnit).
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Provedením navržených úprav dojde k velmi potřebnému technickému zlepšení
stavu v úseku trasy sil. II/284, která je z regionálního hlediska dosti významná. Nově
zrekonstruovaná vozovka bude mít kvalitní a dostatečně únosný asfaltový povrch,
směrově nově upravená místa budou umožňovat plynulejší a bezpečnější průjezd
vozidel. V přímé návaznosti na ostatní postupně prováděné rekonstrukce a opravy
silnic v Královéhradeckém kraji, bude i tato menší akce dílčím užitečným krokem v
postupném zlepšování stavu dopravních cest.
Připravovaná akce je členěna na tyto dílčí stavební objekty:
SO 010
SO 100 a,b,c
SO 101
SO 102
SO 105
SO 401 a,b
SO 402
SO 403
SO 801 a,b
SO 802

Příprava území
Komunikace / oprava a zesílení stávající vozovky
Úprava směrového vedení v km 1, 560 – 1, 840
Úprava směrového vedení v km 2,280 – 2,640
Objízdné trasy
Přeložka el. vedení VN/ 35 kV
Přeložka el. vedení NN/ 1 kV
Přeložka telekomunikačního vedení
Rekultivace
Vegetační úpravy

Jednotlivé stavební objekty jsou v rozsahu potřeb posuzování vlivů na životní
prostředí popsány v příslušné části předkládaného oznámení.
Rozsah zemních a stavebních prací lze označit za málo významný vzhledem k již
popsanému rozsahu stavby. Případnou sekundární prašnost lze technicky
eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou 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. Z pohledu zpracovatele oznámení se však nejedná o
takový rozsah stavebních prací, který by mohl výrazněji ovlivnit faktory pohody u
nejbližších obytných nebo rekreačních objektů.
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
Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, se
záměrem není generována žádná nová doprava, záměr z podstatné části znamená
pouze zesílení vozovky a ve dvou případech směrovou úpravu komunikace, přičemž
pouze v lokalitě Brdík je tato směrová úprava v kontaktu s obytnou zástavbou.
V rozptylové studii je proto provedeno pouze porovnání imisní situace v této lokalitě
bez a s realizací záměru, protože právě tato jedna ze směrových změn vedení
komunikace je důvodem pro uplatnění probíhajícího procesu posuzování vlivů na
životní prostředí. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden
s využitím programu SYMOS 97, verze 2006, a to pro NO2 a benzen.
Z výsledků výpočtů je patrné, že se nejedná o koncentrace, které by mohly
významněji ovlivnit imisní zátěž v zájmovém území.
Obdobně jako ve vztahu k ovzduší je vzhledem ke skutečnosti, že se záměrem není
spojena žádná nová generovaná doprava v porovnání se stávajícím stavem,
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provedeno porovnání změn akustické situace v místech změny směrového vedení
komunikace v lokalitě Brdík.
Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 7.68profi na základě registrační karty z ledna 2000.
Z výsledků výpočtů je patrné, že záměr negeneruje výraznější změnu v akustické
situaci podél řešené komunikace. Naopak lze vyslovit závěr, že zkvalitněním povrchu
komunikace dojde k lepší plynulosti provozu, zlepšení povrchu a tím celkově ke
snížení hlukové zátěže, což je patrné i z modelově zvolených výpočtových bodů.
Situování záměru nijak neovlivní stávající řešení z hlediska dostupnosti území.
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.
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
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. Tato skutečnost je patrná i s ohledem na následující
vyjádření:
S etapou provozu souvisí pouze vznik srážkových vod ze zpevněných ploch. Jak je
patrné z popisu stavebního řešení, se záměrem v podstatě není spojen vznik
žádných nových zpevněných ploch, protože jak je patrné z popisu jednotlivých
stavebních objektů, v místech navrhovaných směrových změn dojde současně
k rekultivaci opuštěných úseků. I z mapové situace je patrné, že napřímením
komunikace v celkovém výsledku dojde k poklesu zpevněných ploch.
Lze tudíž konstatovat že v rámci předkládaného záměru nedojde k nárůstu
zpevněných ploch, tudíž nedojde k nárůstu objemu vod jak z hlediska celkového
objemu srážkových vod, tak ani z hlediska přívalových srážek.
Záměr je umístěn v regionálním biokoridoru a přetíná drobné vodoteče, které
odvádějí vodu do zvláště chráněného území Byšičky. Z tohoto důvodu je nutné pro
další přípravy záměru respektovat požadavek, aby byl zachován stávající průtok
v drobných vodotečích, dotujících zvláště chráněné území Byšičky. Současně je
nezbytné respektovat podmínky, které byly vzneseny v rámci vyjádření ZVHS.
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. Doporučení pro etapu výstavby jsou formulována v příslušné části
předkládaného oznámení.
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Dle předaných podkladů s realizací záměru souvisí dočasný zábor ZPF, který je
specifikován v příslušné části předkládaného oznámení.
Výstavbou nových částí silničního tělesa dojde k celkovému trvalému záboru ZPF
v ploše 7 619 m2. Sumarizační výpis pozemků v kategorii ZPF je patrný z tabulek
v příslušné části oznámení, přičemž je patrné, že veškeré trvale zabírané pozemky
jsou v BPEJ 5 20 11 a 50 20 01. V uvedeném případě se jedná o třídu ochrany III.,
kam jsou zařazeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm
ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.
Z uvedeného pohledu je nezbytné záměr označit z hlediska velikosti vlivu za malý,
z hlediska významnosti vlivu za málo významný.
Celkový zábor pozemků v kategorii PUPFL činí na p.č. 632/2 celkem 135 m2. Plocha
patří do kategorie lesa hospodářského. Celková škoda na lesním porostu je dle dále
uvedeného znaleckého posudku č. 256/07 vyčíslena částkou 10.380,- Kč.
Etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality půd. Pro další projektovou
přípravu jsou navržena odpovídající opatření, která jsou specifikována v příslušné
části předkládaného oznámení.
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 podmínky konkretizované v příslušné části
předkládaného oznámení.
Pro navrhovaný záměr (zejména pro obě změny směrového vedení) byl zpracován
předběžný inženýrsko-geologický průzkum, který je doložen jako samostatná příloha
předkládaného oznámení.
Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že
část současného bylinotravního pokryvu bude nahrazena zpevněnými plochami.
Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a pouze jeden druh obsažený v
Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v nejnižší kategorii "druh
vyžadující pozornost". S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených
stavebními pracemi, vlivy na floru nevyžadují žádná další specifická opatření. Vliv lze
označit za malý a málo významný.
Z doložených podkladů projektového charakteru vyplývá, že v úsecích, kde bude
prováděna jen oprava a zesílení asfaltového krytu stávající vozovky se provede
podle potřeby odstranění křovin a prořezání stromů rostoucích na silničním
pozemku tak, aby mohly být následně pročištěny stávající odvodňovací příkopy,
opraveny propustky, doplněny a dosypány krajnice. Podrobnější rozsah kácení bude
patrný až po detailnějším zaměření celé liniové stavby. Pro další projektovou
přípravu jsou formulována odpovídající doporučení.
Posuzovaná lokalita leží ve volné krajině. Záměr předpokládá změnit trasu
komunikace II/284 ve dvou úsecích – v místech nepřehledných zatáček tak, že bude
tato komunikace bezpečnější. Záměr předpokládá v těchto úsecích vybudovat novou
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silnici. Část záměru zasahuje do trvalého travního porostu s porostem několika vrb –
lokalita Brdík a část záměru je vedena po orné půdě – lokalita Nadýmač. Na lokalitě
nabyly zjištěny druhy živočichů chráněné zákonem 114/92 Sb. Záměr je umístěn
v regionálním biokoridoru a přetíná drobné vodoteče, které odvádějí vodu do zvláště
chráněného území Byšičky. 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 jsou formulována odpovídající doporučení.
Záměr v navrhované podobě předpokládá zásah do lesních porostů. Zábor o ploše
135 m2 na parcele č.632/2 v kategorii hospodářský les smíšený s převahou dubu,
lípy a smrku. Zábor je potřebný pro výstavbu odvodňovacího příkopu a části
vozovky. Porosty jsou v kontaktu s komunikacemi. Záměr předpokládá směrovou
úpravu komunikace a tím i zásah do okrajových částí porostů, tj. obvykle do
porostních plášťů – pokud jsou vyvinuty, případně pokud nebyly poškozeny větrnými
kalamitami. Rozsah zásahů nebude velký, jedná se většinově o listnáče, tudíž dopad
odkácení nedává předpoklad významné porušení stability lesních porostů ve vztahu
k větrným událostem. Biologické vlastnosti lesních porostů jsou negativně ovlivněny
zmíněnými antropogenními prvky tj. souběhem se silnicí. Z tohoto pohledu se zásah
do lesních porostů nejeví jako významný.
Záměr zasahuje do stávajícího regionálního biokoridoru spojující biocentra
Miletínská bažantnice a Hůra. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záměr
realizovaný na stávající silnici druhé třídy a jedná se o bezpečnostní opatření – nejde
o výstavbu nové silnice, nelze předpokládat významný vliv na funkčnost biokoridoru,
který je označován jako stávající a funkční. Přesto doporučuji opuštěnou část silnice
převést na trvalý travní porost. V případě dostatečné vzdálenosti od komunikace
(nejblíže 10m) je možné provést nesouvislou – ostrůvkovitou výsadbu keřů či
solitérních stromů druhového složení odpovídající volné okolní krajině.
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.
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 urbanizovaný až zemědělský charakter s potlačenou
přírodní hodnotou. Přírodní hodnotu místa krajinného rázu lze hodnotit jako
průměrnou.
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.
Z hodnocení záměru v příslušné kapitole oznámení vyplývá, že tento vliv lze označit
za malý a málo významný.
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
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nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy, nelze
však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území vyloučit ojedinělé
archeologické nálezy. Stavba bude prováděna na území s archeologickými nálezy.
Z této skutečnosti vyplývají pro investora povinnosti dané zákonem o státní
památkové péči, a to bez ohledu na probíhající proces posuzování vlivů na životní
prostředí.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí v rámci posuzovaného záměru lze označit
za malé a málo významné.
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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
2) Situace stavby
3) Geologický průzkum
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