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ÚVOD

Oznámení záměru výstavby prodloužení silnice I/36 v úseku Holice - Čestice je
zpracován podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění , o posuzování vlivů na
životní prostředí, obsah oznámení je v souladu s přílohou č.3 zákona.
Cílem investičního záměru je výstavba silnice kategorie S 9,5/80, která bude
prodloužením I/36 z Holic přes Borohrádek do Čestic na I/11.
Trasa je navržena ve třech variantách.
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ČÁST A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2. IČO

:

65993390

3. Sídlo firmy

:

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

4. Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Karel Horníček, ŘSD ČR
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4 – Kačerov
tel.724 315 064, karel.hornicek@rsd.cz
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ČÁST B.
I.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

I.1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ
Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice.
Dle přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů spdá záměr do
kategorie II. jako položka 9.1. Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a
místních komunikací I. a II. třídy.

I.2. KAPACITA ZÁMĚRU
Navržené trasy prodloužení silnice I/36 navazují na připravovanou přeložku silnice
I/35, stavbu „I/35 Holice – obchvat“ a přes obec Borohrádek spojují tuto silnici se
silnicí I/11 (Týniště nad Orlicí – Častolovice) v Česticích u Častolovic. Obchvat města
Holice v Čechách není předmětem tohoto řešení.
Varianty procházejí převážně rovinatým, v dílčích úsecích mírně zvlněným terénem.
Varianta A začíná ve stykové křižovatce vybudované v prostoru jihovýchodně od
města Holice v Čechách, pokračuje jižně od bývalého skladu Mototechny a CHLÚ
cihlářské hlíny, prochází mezi obcemi Veliny a Staré Holice, dále severozápadně
kolem města Borohrádek a u obce Čestice u Častolovic se napojuje na silnici I/11.
Celková délka varianty A je 14,630 km. Z toho jsou v délce 5,800 km využívány
stávající silnice III/3183, III/3055 a II/318.
Varianta B začíná shodně jako varianta A. Prochází jižně kolem vrchu Na Březině a
Starých Holic, obchází severozápadně město Borohrádek (ve větší vzdálenosti než
var. A) a za Borohrádkem pokračuje v trase shodné s var. A do obce Čestice u
Častolovic.
Celková délka varianty B je 14,576 km. Z toho jsou v délce 5,286 km využívány
stávající silnice III/3183, III/3055 a II/318.
Varianta C navazuje přímo na konec stavby „I/35 Holice – obchvat“, vede krátce po
trase silnice III/3182 mezi Ostřetínem a Starými Holicemi, dále prochází přes CHLÚ
cihlářské dílny i stávající dobývací prostor a napojuje se do trasy varianty A, v jejíž
trase pokračuje až do konce úseku v napojení na silnici I/11 v Česticích u Častolovic.
Celková délka varianty A je 14,453 km. Z toho jsou v délce 6,560 km využívány
stávající silnice I/35, III/3182, III/3055 a II/318.
Stavba bude zahrnovat také přeložky inženýrských sítí v dotčeném území a napojení
stávajícího místního dopravního systému území.
Komunikace je navržena jako silnice kategorie S 9,5/80.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Obě varianty v oblasti CHLÚ cihlářských hlín vyžadují stavbu zářezu hlubokého
cca13 m a při křížení s tratí č. 016 vzniknou násypy do výšky 8 m. Na trasách všech
variant jsou navrženy mostní objekty přes Tichou Orlici, ostatní vodoteče v území a
přes železniční tratě č. 016 a č. 026.

I.3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
NUTS2
NUTS3
NUTS4
NUTS2
NUTS3
NUTS4
Katastrální území :

oblast
kraj
okres
oblast
kraj
okres

CZ05
CZ053
CZ0532
CZ05
CZ052
CZ0532

Severovýchod
Pardubický kraj
Pardubice
Severovýchod
Královéhradecký kraj
Hradec Králové

Holice v Čechách
Ostřetín
Poběžovice u Holic
Borohrádek
Žďár nad Orlicí
Zdelov
Čestice u Častolovic

Var.B

Var. A
Var. C
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I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI
ZÁMĚRY
Jedná se o novou, liniovou stavbu dopravního charakteru.
V době zpracování oznámení nebyl identifikován žádný záměr, se kterým by mohlo
dojít ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí.

I.5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ
PŘEHLEDU VARIANT
Silnice I/36 spojuje dálnici D11 Praha - Poděbrady – Hradec Králové a silnici I/35
Hradec Králové – Holice – Vysoké Mýto.
Účelem posuzované studie je návrh silnice I. třídy v úseku Holice v Čechách (I/35) –
Borohrádek – Čestice u Častolovic (I/11), která společně se silnicí I/11 Týniště nad
Orlicí – Kostelec nad Orlicí – Vamberk významně přispěje ke zlepšení silničního
spojení krajského města Pardubice se severovýchodní částí Pardubického kraje,
doplní stávající sítě silnic I. třídy Pardubického a Královéhradeckého kraje a propojí
silnice I/35 (Holice) a I/11 (Čestice). Nový propoj vymístí tranzitní dopravu (zejména
nákladní) z průjezdního úseku I/36 Holicemi v Čechách a II/318 Starými Holicemi a
Velinami a vyřeší dopravní situaci v Borohrádku. Prodloužením silnice I/36 dojde
rovněž ke zlepšení životního prostředí v okolí stávajících silnic I/36 a II/318, zlepšení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke zlepšení bezpečnosti obyvatel na
trasách stávajících komunikací.
Zájmové území je převážně rovinaté, v dílčích úsecích je mírně zvlněné. Výšky
terénu všech navržených variant jsou v rozmezí 250,0 m n.m. – 308,0 m n.m.
Varianta A začíná ve stykové křižovatce vybudované v prostoru jihovýchodně od
města Holice na budovaném obchvatu silnice I/35, stavby „I/35 Holice – obchvat“.
Přeložka je navržena jak v nové trase, tak i využívá stávající silnice (v cca 40%
celkové délky) III/3183, III/3055 a II/318. Trasa končí napojením na silnici I/11
v Česticích u Častolovic. Délka navržené trasy je 14,630 km, v délce 5,800 km
využívány stávající silnice.
Varianta B začíná i končí stejně jako varianta A. Trasa se liší v oblasti obchvatu
Starých Holic a u města Borohrádek. Délka navržené trasy je 14,576 km. V délce
5,286 km ( cca 35 % celkové délky ) jsou využívány stávající silnice III/3183, III/3055
a II/318.
Varianta C navazuje na konec stavby „I/35 Holice – obchvat“. Vede mezi Holicemi v
Čechách a Ostřetínem přes CHLÚ cihlářské hlíny a stávající dobývací prostor a v km
3,218 se napojuje do varianty A. Trasa je vedena v nové trase a také využívá
stávající silnice (v cca 45 % celkové délky) I/35, III/3182, III/3183, III/3055 a II/318.
Délka navržené trasy je 14,453 km, v délce 6,560 km budou využívány stávající
silnice.
Stávající silnice budou rozebrány, silniční tělesa budou jednostranně rozšířena tak,
aby odpovídala kategorii S 9,5 a následně bude položena nová konstrukce vozovky.
Posuzovaná studie byla zpracována v roce 2005 firmou Transconsult s.r.o..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

.

SILNICE I/36 V ÚSEKU HOLICE – ČESTICE
OZNÁMENÍ DLE PŘÍLOHY Č. 3, ZÁK. 100/2001 SB.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studie firmy Transconsult s.r.o. byla ŘSD a.s. (tj. oznamovatel ve smyslu zák.
100/2001 Sb.) poskytnuta jako podklad pro vypracování Oznámení vlivu této stavby
na životní prostředí ve smyslu zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel / oznamovatel:
Projektant studie :

Uživatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
pracoviště Čerčanská 15a, 140 00 Praha 4
Transconsult s.r.o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
Ing. Shejbal
Ředitelství silnic a dálnic ČR
pracoviště Čerčanská 15a, 140 00 Praha 4

I.6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Silnice I/36 je navržena ve třech variantách se začátkem na silnici I/35 v úseku Holice
v Čechách – Ostřetín a koncem ve stávající stykové křižovatce silnic I/11 a II/318
v Česticích u Častolovic. Kategorie silnice je S 9,5/80.
Navržené varianty plní stejnou dopravní funkci. Jsou vedeny nezastavěným územím
v relativní blízkosti okrajové zástavby nebo zcela mimo zástavbu. Jsou vedeny po
zemědělských i lesních pozemcích a po stávajících silnicích (I/35, II/218, III/3182,
III/3183, III/3055). V úsecích vedených po stávajících silnicích je využíván celý
stávající profil silnice, který se stavbou jednostranně rozšíří. Trasy jednotlivých variant
se liší na začátku trasy mezi obcemi Holice v Čechách, Ostřetín a Veliny a v místě
obchvatu obce Borohrádek. Úseky Holice v Čechách – Borohrádek a Borohrádek –
Čestice u Častolovic jsou pro všechny varianty společné.
Varianta A
Varianta A začíná ve stykové křižovatce vybudované jihovýchodně od Holic v
Čechách. Připojení Holic a odpojení I/36 je navrženo v tříramenné malé okružní
křižovatce, ze které trasa pokračuje východním směrem do prostoru jižně od
bývalého skladu Mototechny a CHLÚ cihlářské hlíny. Zde se stáčí levostranným
obloukem na severovýchod a kříží silnici II/318 úrovňově mezi Starými Holicemi a
Velinami. V přímé pokračuje na severovýchod, nadjezdem překračuje železniční trať
č. 016 Holice – Borohrádek a pokračuje v trase silnice III/3183. Před stávající
stykovou křižovatkou silnic III/3183 a III/3055 se I/36 stáčí pravostranným obloukem
do trasy stávající silnice III/3055, kterou využívá až do prostoru západně od
Borohrádku. Pak se stáčí levostranným obloukem a nadjezdem kříží kolejiště žst. (
opravnu kolejí ) Borohrádek a silnici II/305. Za silnicí se stáčí pravostranným
obloukem kolem ČOV Borohrádek a podél výhledového prostoru těžby štěrkopísku
na jihovýchod. Za obcí Borohrádek se levostranným obloukem vrací do trasy stávající
silnice II/318, v jejíž trase pokračuje až do konce úseku, kde se napojuje na silnici
I/11 v Česticích u Častolovic. Celková délka varianty A je 14,630 km.
Na trase je navržena jedna mimoúrovňová křižovatka – MÚK Borohrádek se silnicí
II/305. Pro variantu A je dále navrženo 7 úrovňových křižovatek (4 stykové,
2 průsečné a 1 malá okružní) v místech napojení na stávající silnice a v místech
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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křížení. Všechny křižovatky jsou navrženy v místech s dobrými rozhledovými
podmínkami.
Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí většího rozsahu ani demolici objektů.
Geometrie trasy vychází z návrhové kategorie S 9,5/80.
Nejmenší poloměr směrového oblouku
400 m
4,683 %
Největší podélný sklon
Nejmenší poloměr vypuklého výškového oblouku
5 000 m
Nejmenší poloměr vydutého výškového oblouku
5 000 m
Počet navržených směrových oblouků
10
Mosty:
Tunely:

6 ks, délka 383 m
0 ks

Dotčené inženýrské sítě:
- Vedení 5 x VN 35 kV
- Vodovod 2 x
- Plynovod STL 2 x
Varianta B
Varianta B začíná shodně jako varianta A, ze které se odpojuje v km 0,685
pravostranným obloukem. Následuje levostranný oblouk, kterým obchází vrch na
Březině a severovýchodním směrem se přibližuje k zástavbě Starých Holic.
Pravostranným obloukem se trasa stáčí na východ (do prostoru mezi cihelnou Holice
a zemědělským areálem), levostranným obloukem se stáčí do prostoru mezi staré
Holice a Veliny a kříží silnici II/318. Dále pokračuje přibližně v trase varianty A (tzn. že
železniční trať č. 016 kříží nadjezdem a využívá silnice III/3183 a III/3055). V km
7,178 se levostranným obloukem stáčí do prostoru severně od Borohrádku,
nadjezdem kříží železniční trať č. 026 Borohrádek – Týniště nad Orlicí a silnici II/305.
Pak se stáčí pravostranným obloukem na jihovýchod a po mezipřímé délky 0,626 km
se levostranným obloukem napojuje na stávající silnici II/38, v jejíž trase pokračuje až
do konce úseku, kde se napojí na I/11 v Česticích. Celková délka varianty B je
14,576 km.
Na trase je navržena jedna mimoúrovňová křižovatka – MÚK Borohrádek se silnicí
II/305. Pro variantu B je dále navrženo 7 úrovňových křižovatek (4 stykové, 2
průsečné a 1 malá okružní) v místech napojení na stávající silnice a v místech
křížení. Všechny křižovatky jsou navrženy v místech s dobrými rozhledovými
podmínkami.
Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí většího rozsahu ani demolici objektů.
Geometrie trasy vychází z návrhové kategorie S 9,5/80.
450 m
Nejmenší poloměr směrového oblouku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Největší podélný sklon
Nejmenší poloměr vypuklého výškového oblouku
Nejmenší poloměr vydutého výškového oblouku
Počet navržených směrových oblouků

3,284 %
6 000 m
5 000 m
13

Mosty:
Tunely:

5 ks, délka 138 m
0 ks

Dotčené inženýrské sítě:
- Vedení 6 x VN 35 kV
- Vodovod 1 x
- Plynovod STL 1 x
Varianta C
Varianta C přímo navazuje na konec stavby „I/35 Holice – obchvat“, na který se
napojuje levostranným složeným obloukem s vloženými přechodnicemi. Tímto
obloukem se dostává do trasy silnice III/3182 mezi Ostřetínem a Starými Holicemi, ze
které se brzy odpojuje pravostranným obloukem a prochází přes CHLÚ cihlářské
dílny i stávající dobývací prostor. V km 3,218 se napojuje do trasy varianty A, v jejíž
trase pokračuje až do konce úseku, kde se napojí na silnici I/11 v Česticích. Celková
délka varianty C je 14,453 km.
Na trase je navržena jedna mimoúrovňová křižovatka – MÚK Borohrádek se silnicí
II/305. Pro variantu C je dále navrženo 7 úrovňových křižovatek (6 stykových a 1
průsečná) v místech napojení na stávající silnice a v místech křížení. Všechny
křižovatky jsou navrženy v místech s dobrými rozhledovými podmínkami.
Geometrie trasy vychází z návrhové kategorie S 9,5/80.
Nejmenší poloměr směrového oblouku
400 m
Největší podélný sklon
4,741 %
Nejmenší poloměr vypuklého výškového oblouku
6 000 m
Nejmenší poloměr vydutého výškového oblouku
5 000 m
Počet navržených směrových oblouků
12
Mosty:
Tunely:

6 ks, délka 383 m
0 ks

Dotčené inženýrské sítě:
- Vedení 4 x VN 35 kV
- Vodovod 1 x
- Plynovod 1 x
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Součástí stavby všech variant bude též systém odvodnění komunikace včetně
navazujících technických opatření (dešťové usazovací nádrže - DUN, vsakovací a
vyrovnávací nádrže, odpadní kanály, úpravy koryt toků apod.). 1
Provozování navrhované stavby nevyžaduje trvalé nasazení pracovních sil.
Komunikace a její související objekty budou provozovatelem udržovány periodicky
společně s jinými úseky komunikací podle harmonogramu činností vytvořeného pro
různé druhy konstrukcí a různá roční období v jednosměnném pracovním cyklu.
Mimořádné a havarijní situace budou řešeny na základě havarijních plánů
specializovanými složkami správce komunikace nebo odbornou firmou pracující
v požadovaném oboru, a to bez ohledu na směnnost pracovního cyklu.
Uvedení daného úseku do provozu se předpokládá v roce 2020. Na tento rok se
navrhovaná stavba kapacitně posuzuje.
Intenzity dopravy:
Do Oznámení převzaty intenzity použité ve studii Transconsultu s.r.o..
Nová trasa bude novým kapacitním úsekem sítě silnic I. třídy na styku
Královéhradeckého a Pardubického kraje, který propojí stávající silnice I/11 a I/35 a
převezme dopravní funkci silnice II/318. Pro výpočet byla použita intenzita dopravy
z r. 2000 ze silnice II/318 a intenzita dopravy v r. 2000 na souvisejících silnicích I/11
Týniště nad Orlicí – Častolovice a I/35 Holice – Ostřetín. Na novou trasu silnice I/36
bude převedena doprava ze stávající silnice II/318 (v úseku Holice – Borohrádek
z větší části, v úseku Borohrádek Čestice v celém rozsahu) i ze silnic III/3182 a
III/3055. Výhledové intenzity jsou stanoveny s využitím výhledových koeficientů ŘSD
ČR.
Výhledové intenzity dopravy
Tabulka č. B.I.6.-1: Celkový počet vozidel/24 hod.
Úsek

2020

2030

Holice - Borohrádek

4350

5100

Borohrádek - Čestice

4900

5700

Přesnost stanovení výhledové intenzity nemá v tomto případě vliv na stanovení
kategorie nové komunikace. Ve vazbě na současný stav je navržena kategorie
S 9,5/80.
Úroveň navrženého technického řešení:
Úroveň zpracování Studie odpovídá stávajícímu standardu pro daný stupeň
projektové přípravy. Zpracovatel Studie garantuje vypracování návrhu koncepce a
technického řešení stavby v souladu s platnými technickými předpisy a normami.

1

Studie neřeší návrh odvodnění komunikace

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A
JEHO DOKONČENÍ
Termín plánovaného zprovoznění se předpokládá nejdříve v roce 2020. Přesný
termín není znám.

I.8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Z hlediska přímých vlivů realizace, provozu stavby na nové komunikaci, navazujících
silničních úseků a stavebních objektů realizovaných na jejich správním území je
možné hodnotit, že v územním koridoru stavby budou rozdílnou mírou zasaženy tato
města a obce:
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Holice v Čechách
Ostřetín
Poběžovice u Holic
Borohrádek
Žďár nad Orlicí
Zdelov
Čestice v Čechách

I.9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 10 ODSTAVCE 4
A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ
Krajský úřad Pardubického kraje – odbor stavební
•

Územní řízení a další, Stavební zákon

• Stavební řízení a stavební povolení pro úsek komunikace
Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor stavební
•

Územní řízení a další, Stavební zákon

•

Stavební řízení a stavební povolení pro úsek komunikace

Krajský úřad Pardubického kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Královehradeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
•

Souhlas s odlesněním (§ 4, Zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně
přírody a krajiny)

•

Souhlas s šířením nepůvodních rostlin a živočichů (§ 5, Zákon č. 114/1992 Sb.
v platném znění, o ochraně přírody a krajiny), případně pro výsadbu dřevin při
terénních úpravách podél komunikace

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

.

SILNICE I/36 V ÚSEKU HOLICE – ČESTICE
OZNÁMENÍ DLE PŘÍLOHY Č. 3, ZÁK. 100/2001 SB.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Souhlas pro zásah do krajinného rázu ( §12, Zákon č. 114/1992 Sb. v platném
znění, o ochraně přírody a krajiny )

•

Výjimky ochrany památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin,
živočichů a nerostů ( § 56, Zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně
přírody a krajiny)

•

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v trase komunikace ( § 8,
Zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně přírody a krajiny ), Vydává
orgán ochrany přírody – KÚ Pardubického kraje

•

Vodoprávní a stavební povolení a souhlasy

•

Souhlas s odnětím ze ZPF podle § 9 zák. 334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu

•

Souhlas s odnětím pozemků z PUPFL podle § 17 zákona 289/1995 o lesích

•

Evropská soustava NATURA 2000 ( Zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění, o
ochraně přírody a krajiny )

II.

ÚDAJE O VSTUPECH

II.1. PŮDA
ZPF - trasování silnice I/36 se nachází z větší části na ploše ZPF. Zemědělská půda
navrhovaná k záboru je hodnocena na základě bonitovaných půdně ekologických
jednotek (BPEJ) při rovnosti všech hodnocených složek prostředí (klima, pedologie,
úhel terénu, hydrologické poměry a fyzikálně-chemické vlastnosti půd). Zemědělská
půda je na základě bonitovaných půdně ekologických jednotek zařazena do
příslušných tříd ochrany vyplývající ze zákona č. 334/1992 Sb. a vyhlášky č. 13/1994.
V případě třídy ochrany I. a II. se jedná se o ornou půdu, kterou lze odejmout ze ZPF
pouze výjimečně, a to pouze pro liniové stavby zásadního významu, kterou je např.
tato přeložka silnice I/36 nebo pro záměry související s obnovou ekologické stability
krajiny.
LPF – lesní půda je navrhovanou stavbou dotčena ve zbývajících necelých cca 2/5
plochy.
V případě záboru ploch „ostatní“ se většinou jedná o plochy stávajících komunikací.
Hodnoty záborů jsou uvedeny v členění podle hodnocených variant.
V případě trvalého záboru se jedná o zábor půdy uvažovaný v souvislosti s
výstavbou navrhované komunikace v trase všech jejích variant. V tabulce záborů jsou
zahrnuty i hodnoty navazujících a křižujících komunikací, které musí být v souvislosti
se stavbou přeložky I/36 řešeny. Nejsou zde však trvalé zábory spojené s výstavbou
některých souvisejících stavebních objektů, např. přeložek inženýrských sítí apod.
Tyto hodnoty budou upřesněny v dokumentaci pro územní rozhodnutí dané stavby
(DUR).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Trvalý zábor
Tabulka č. B.II.1.-1: Trvalý zábor půdy
Katastrální území
Zemědělská
půda
Varianta A
Varianta B
Varianta C

Výměra záboru
(ha)
Lesní půda
Ostatní
(stáv. silnice)

15,13
18,55
16,28

12,36
11,84
12,35

Celkem

10,27
8,42
10,53

37,76
38,81
39,16

Poznámka: Uvedené hodnoty trvalého záboru je nutné považovat za hodnoty orientační,
odpovídající úrovni znalostí problematiky v době zpracování této dokumentace. Ostatní
plochy nezahrnují vodní plochy.

Nejnáročnější varianta z hlediska trvalého záboru, zásahu do pozemků určených
k plnění funkce lesa ( PUPFL ) i z hlediska záboru zemědělské půdy je varianta B.
V případě dočasného záboru se jedná o plochy zařízení staveniště v podobě ploch
deponií, mezideponií a skladových ploch stavebního materiálu. Požadavky
stavebního dodavatele na nutnou plochu dočasného záboru v souvislosti
s výstavbou silnice I/36, všech ostatních stavebních objektů a přístupových cest
budou kvantifikovány až v projektové dokumentaci DUR.
ZPF - trasování silnice I/36 se nachází jak na ploše zemědělského půdního fondu, tak
na půdě lesního půdního fondu. Zemědělská půda navrhovaná k záboru je
hodnocena na základě bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) při
rovnosti všech hodnocených složek prostředí (klima, pedologie, úhel terénu,
hydrologické poměry a fyzikálně-chemické vlastnosti půd). Zemědělská půda je na
základě bonitovaných půdně ekologických jednotek zařazena do příslušných tříd
ochrany vyplývající ze zákona č. 334/1992 Sb. a vyhlášky č. 13/1994.
V případě třídy ochrany I. a II. se jedná se o ornou půdu, kterou lze odejmout ze ZPF
pouze výjimečně, a to pouze pro liniové stavby zásadního významu, kterou je např.
tato přeložka silnice I/36 nebo pro záměry související s obnovou ekologické stability
krajiny.
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa jsou navrhovanou stavbou značně
dotčeny.
Jedná se o mladé až dospělé smíšené lesy. Charakteristickými zástupci jsou
borovice, smrk, dub a bříza, dalšími např. javor klen, olše lepkavá, olše šedá, jasan,
lípa, topol osika, buk, modřín a dub červený.
Lesní porosty zájmového území stavby patří převážně mezi lesy hospodářské.
Porosty jižně od silnice Čestice – Borohrádek jsou součástí chráněné oblasti
přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída a v lokalitě „Velký les“ byla
část těchto lesů vyčleněna jako genová základna.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Přehled ploch trvalého odnětí půdy ze ZPF podle BPEJ a tříd ochrany
zemědělské půdy:
Varianta A.
Tabulka č. B.II.1.-2
BPEJ
3.19.01
3.20.01
3.20.11
3.21.12
3.23.10
3.23.12
3.53.01
3.54.11
5.19.01
5.20.01
5.21.10
5.21.12
5.23.12
5.54.11
5.56.00
5.58.00
∑
CELKEM

Výměra trvalého odnětí půdy ze ZPF podle tříd ochrany
I (m )
II (m2)
III (m2)
IV (m2)
V (m2)
2

4 405
4 240
2 890
19 545
2 300
3 590
1 980
9 265
6 445
8 230
26 540
5 150
2 240
10 675
23 020
20 820
43 840

-

10 850
151 335

89 255

7 390

Varianta B.
Tabulka č. B.II.1.-3
BPEJ
3.19.01
3.20.01
3.20.11
3.21.10
3.21.12
3.23.10
3.23.12
3.53.01
3.54.11
5.19.01
5.20.01
5.21.10
5.21.12
5.23.12
5.54.11
5.56.00
5.58.00
∑
CELKEM

Výměra trvalého odnětí půdy ze ZPF podle tříd ochrany
I (m2)
II (m2)
III (m2)
IV (m2)
V (m2)
4 105
390
8 580
5 985
33 160
9 805
8 445
7 490
6 970
8 175
3 910
19 780
3 615
6 795
9 830
24 275
24 200
48 475

-

12 280
185 510

114 345

10 410

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Varianta C.
Tabulka č. B.II.1.-3
BPEJ
3.19.01
3.19.11
3.20.01
3.20.11
3.21.12
3.23.12
3.54.11
5.19.01
5.20.01
5.21.10
5.21.12
5.23.12
5.54.11
5.56.00
5.58.00
∑
CELKEM

Výměra trvalého odnětí půdy ze ZPF podle tříd ochrany
I (m2)
II (m2)
III (m2)
IV (m2)
V (m2)
7 800
570
6 365
14 505
965
2 530
31 015
6 445
4 160
26 540
5 150
2 240
10 675
23 020
20 820
43 840

-

14 815
162 800

96 755

7 390

II.2. VODA
Provoz komunikace nevyžaduje žádnou trvalou potřebu vody a tudíž ani odběr vody
pro provozní účely. Nárazová potřeba vody pro případné kropení povrchu
komunikace bude zajišťována dovozem vody prostřednictvím mobilních autocisteren
správce komunikace.
V období stavby budou určité nároky na potřebu vody spojené zejména s
vybudováním betonových konstrukcí mostů a ostatních betonových prvků stavby. Je
požadována tzv. záměsová voda do betonu a voda pro ošetřování tuhnoucí betonové
směsi. Beton bude dodáván z centrální betonárky, která bude pravděpodobně
napojena přípojkou na vodovodní síť v území. Rovněž pro lokální potřeby stavby a
pro sociální účely zařízení staveniště bude potřebná voda získávána z veřejného
vodovodu, eventuálně doplňována z místních povrchových nebo podzemních zdrojů.
Její kvalita pro požadované technologické účely musí být potvrzena fyzikálním a
chemickým rozborem a její čerpání předmětem povolení vodohospodářského orgánu.

II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
Z hlediska vlivů na životní prostředí je informace o potřebě materiálů důležitá ze tří
hledisek:
a) používání surovin nebo materiálů, které mohou způsobit negativní ovlivnění
životního prostředí nebo zdraví obyvatel;
b) zřizování nových lomů pro těžbu surovin nebo nových provozů pro výrobu
stavebních materiálů;
c) nároky na dopravu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Období výstavby
Mezi surovinovými zdroji použitými na stavbu, tj. stavebním materiálem, tvoří vedle
stavební konstrukce vlastní vozovky a jejího příslušenství největší položku zemní
těleso komunikace a betonové konstrukce mostů. Kubatury jednotlivých položek
stavebního materiálu budou vyčísleny ve výkazu výměr dokumentace DÚR stavby.
Jedná se o materiál, který z hlediska vlivu provozované stavby na životní prostředí
nemá negativní účinky.
Zeminy násypů, stejně jako stavební materiál v podobě stavebního písku
a štěrkopísku, budou těženy převážně z místních zdrojů.
V případě zemních prací bude pro násyp maximálně využit materiál získaný
odtěžením v partiích terénních zářezů trasy nové komunikace. Vhodnost tohoto
materiálu posoudí podrobný geologický průzkum provedený v trase navrhované
silnice.
Případný přebytek výkopu zeminy by mohl být uložen na skládce odpadů se
zabezpečením skupiny 01 podle vyhlášky MŽP č. 294/2005. V případě, že by se
prokázala lokální kontaminace vytěžené zeminy (např. v trase bývalé komunikace)
nebo byla stavbou dotčena stará skládka nebo jiná ekologická zátěž v území, je
nutné provést uložení na zabezpečenou skládku v souladu s výsledky výluhové
zkoušky vzorku odpadu. Pro variantu A je odhadnut deficit zeminy v množství
165 000 m3, pro variantu B deficit 320 000 m3 a pro variantu C deficit 70 000 m3.
Při výstavbě komunikace bude potřeba určité množství pohonných hmot a mazadel.
Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou na staveniště přiváženy
v cisternách, oleje v barelech. Nákladní automobily budou zřejmě zásobovány
pohonnými hmotami mimo staveniště u čerpacích stanic. Celkové množství nelze
v současné fázi přípravy záměru stanovit.
Zařízení staveniště bude zřejmě připojeno na rozvod elektrické energie (sociální
zařízení, stavební buňky). Obvyklý příkon spotřebičů v takovém zařízení je cca
30 kW. Lokalizace zařízení staveniště a napojení na elektrickou síť bude řešeno
v dalších fázích přípravy záměru.
Období provozu
Spotřeba elektrické energie spojená po dokončení stavby s provozem komunikace
ve formě provozně-technických objektů, např. uličního osvětlení komunikace,
dopravního značení nebo dopravní signalizace není v této fázi přípravy stavby
vyčíslitelná.
Provoz komunikace vyžaduje v zimním období posypový materiál. Pro chemický
posyp komunikace dané třídy a významu se používají rozmrazovací látky (s hlavním
podílem NaCl a CaCl2) v množství pro naše klimatické pásmo odpovídající hodnotě
1 - 2 kg/m2 za rok, v daném případě se pro zimní období předpokládá cca 1,1 kg/m2.
Provoz a údržba nové komunikace nebude vyžadovat žádné další významné
surovinové a energetické zdroje.

II.4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
Stavba bude prováděna jako nová komunikace po úsecích a bude zachovávat v
maximální míře po celou dobu své výstavby provoz na stávající komunikaci I/36.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vzhledem k tomu, že se jedná o hodnocení dopravní liniové stavby, jsou její nároky
na dopravu a infrastrukturu považovány z hlediska vstupů za významné.
Stavbou budou dotčeny:
Silnice
• silnice I. tř.
• silnice II.tř.
• silnice III. tř.
další hospodářské a nezpevněné polní cesty.
Stavba si vyžádá napojení nebo křižování všech dotčených existujících silničních
komunikací.
V zájmovém území stavby se počítá rovněž s křížením stávajících inženýrských sítí
(vodovod, kanalizace, plynovod, silové a sdělovací vedení).
Stavba silnice I/36 vyvolá přeložky některých inženýrských sítí. Ty budou konkrétně
řešeny v technickém projektu stavby. Důvodem je jednak prostorová koordinace
všech existujících sítí s novým objektem komunikace a jednak zajištění provozu
komunikace ve všech složkách její funkce.
Stavba si vyžádá úpravu dílčích úseků koryt křižovaných nebo jinak dotčených
potoků.

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
III.1. OVZDUŠÍ
Bodové zdroje znečištění se mohou vyskytovat v omezené míře pouze v období
výstavby komunikace a představují je zejména obalovny živičných směsí. Za
předpokladu dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby jsou tyto krátkodobé
stacionární zdroje znečišťování ovzduší z imisního hlediska málo významné.
Za plošné zdroje znečištění ovzduší považujeme v období výstavby jednotlivé
staveniště, ale i další rozsáhlejší plochy zbavené vegetace. Kromě zvýšené prašnosti
lze při pokládce živičného povrchu očekávat zvýšené uvolňování aromatických
uhlovodíků. Ze stavebních strojů a nákladních vozů budou emitovány běžné
polutanty, především oxidy dusíku, oxid uhelnatý, pevné částice a v malém množství
také uhlovodíky. Případní deponie výkopového materiálu bude třeba umístit
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, aby byl minimalizován jejich negativní
vliv na obyvatelstvo.
Plošný zdroj bude působit pouze v období výstavby přeložky, časový harmonogram
prací není v současné době znám. Vzhledem k jejich krátkodobému působení
nebude jejich vliv na imisní zatížení obyvatelstva příliš závažný.
Silnice I/36 bude novým liniovým zdrojem znečištění v zájmovém území, v
některých úsecích nahradí stávající komunikaci.
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III.2. ODPADNÍ VODY
Odpadními vodami (OV) ve vztahu k silničním komunikacím jsou dle zákona č.
254/2001 Sb. o vodách odtékající vody z „jiných staveb a zařízení“, které mohou
ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
Při výstavbě a provozu silnice I/36 budou vznikat odpadní vody:
•

splaškové

• dešťové
Splaškové OV budou při výstavbě vznikat v sociálních zařízeních stavenišť, při
provozu objektů čerpacích stanic, restauračních zařízení, sociálních zařízení
v prostorách parkovišť a odpočívadel. Nakládání s těmito vodami bude probíhat
v souladu s nař. vl. č. 61/2003 Sb. na základě povolení vodohospodářským orgánem.
Dešťové vody po styku s povrchem mohou být (dle ČSN 75 6101):
•

neznečištěné v případě, že odtékají z neznečištěných povrchů silničních
komunikací (tj. s nízkou intenzitou provozu nebo po skončení oplachu
znečištěných povrchů);

•

znečištěné, odtékají-li se znečištěných povrchů a silničních komunikací, a to po
dobu oplachu znečištěných povrchů.
Neznečištěné dešťové vody nejsou odpadními vodami a doporučuje se je povrchově
vsakovat nebo odvést přímo do vodního recipientu.
Dalším zdrojem znečistění dešťových vod odtékajících z komunikací jsou posypové
látky aplikované v zimním období.
Určení doby trvání a intenzity oplachu je problematické a návrh vybudování čistících
zařízení na odvodňovacích výustích bude nutné řešit individuálně dle konkrétních
podmínek a v souladu s požadavky vodoprávních orgánů.
Dešťové vody budou odváděny z komunikace do vodních toků, které přeložka silnice
I/36 bude křížit nebo se budou nacházet v její blízkosti. Recipienty dešťových vod
budou zejména Ředický potok, Zadní Lodrantka, Velinský potok, Havlický potok,
Tichá Orlice, Divoká Orlice.
Množství povrchově odtékajících dešťových vod Q je stanoveno z úhrnu srážek
v oblasti H, koeficientu odtoku ψ a plochy komunikace S dle vzorce: Q = S . ψ . H –
orientační vyčíslení:
•
•
•

var. A
var. B
var. C

Q = 138985 . 0,8 . 0,58
Q = 138472 . 0,8 . 0,58
Q = 137304 . 0,8 . 0,58

= 64,5 . 103
= 64,3 . 103
= 63,7 . 103

m3.r-1
m3.r-1
m3.r-1
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III.3. ODPADY
Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem
č.185/2001 Sb. o odpadech. Původce odpadu podle §5 odst. 1 zákona je povinen
odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č.381/2001 Sb.). Nelze-li
odpady využít, potom zajistí jejich zneškodnění. Dále je původce odpadu povinen
vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpady a zabezpečit odpady před
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.
V souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech je původcem odpadu :
•

v období výstavby silnice

stavební dodavatel akce;

•

v období provozu silnice

správce komunikace.

Charakter činnosti, při kterém vznikají odpady :
a) Stavba uvažovaného úseku silnice a s ní spjatých stavebních objektů a
provozních souborů
b) Údržba a provoz úseku silnice, s ním spjatých objektů, včetně přidružených
provozních objektů silnice
c) Havarijní situace

Způsob zneškodnění odpadů :
Odpady původcem dále nevyužitelné a nerecyklovatelné budou zneškodněny
v souladu s odpovídajícím zabezpečením pro daný druh odpadu. Možno použít např.
řízenou skládku BWM ve Chvaleticích, druh skládky S-OO, provozní kapacita
4 200 000 m3 nebo skládku Choceň, druh skládky S-OO, provozní kapacita
143 175 m3.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Přehled druhů odpadu ze stavby silnice
Tabulka č. B.III.3.-1

Pořad.
Číslo

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Název druhu odpadu

Odpad rostlinných pletiv
Odpadní barvy a laky obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené
pod číslem 080111
Nechlorované minerální motorové,
převodové a mazací oleje
Adsorpční činidla, filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Brzdové kapaliny
Dřevo
Asfaltové směsi obsahující dehet
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem
17 03 01
Železo a ocel
Zemina a kamení neuvedené pod
číslem 17 05 03
Jiné stavební a demoliční odpady
obsahující nebezpečné látky
Kal ze septiků a žump

Kód
způsobu
Kód
Kategorie
využití
druhu
odpadu
nebo
odpadu
zneškodněn
í
020103

O

2

080111

O,N

3,4

080112

O,N

3,4

130205

N

5

150202

N

3

160113
170201
170301

N
O
N

1
3,4
4

170302

O

4,5

170405

O

5

170504

O

4

170903

N

200304

O

4
1,2

Poznámka:
Kódy způsobu využití nebo zneškodnění :
1 - fyzikální a chemické metody

5 - recyklace a regenerace

2 - biologické metody

6 - jiný způsob využití nebo zneškodnění

3 – spalování

7 - skladování

4 - skládkování

V této fázi přípravy stavby, tj. na základě existujících podkladů o připravované stavbě,
není možné vyčíslit objemy jednotlivých druhů odpadu vznikajících v průběhu stavby.
Tyto hodnoty budou kvantifikovány až v DÚR. Z časového hlediska se jedná o
krátkodobé nárazově vzniklé a ve většině položek objemově nevýznamné hodnoty.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Přehled druhů odpadu z údržby a provozu silnice
Tabulka č. B.III.3.-2
Pořad.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22

Název druhu odpadu

Odpad z lesnictví
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,
dřevotřískové desky a dýhy neuvedené
pod číslem 030104
Uniklé (rozlité) ropné látky
Odpadní barvy a laky obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené
pod číslem 080111
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů
oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Plastové obaly
Adsorpční činidla, filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Pneumatiky
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem
170301
Hliník
Železo a ocel
Zemina a kamení neuvedené pod
číslem 170503
Jiné stavební a demoliční odpady
(včetně směsných stavebních a
demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 170901, 170902 a
170903
Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Kód
druhu
odpadu

Kategorie
odpadu

Kód
způsobu
využití nebo
zneškodnění

020107

O

2,3,4

030105

O

3

050105

N

1-4

080111

0,N

3,4

080112

O,N

3,4

130501

N

3,4

130502
150102

N
O

3
4,5

150202

N

1

160103

O

1,3

170302

O

4

170402
170405

O
O

5
5

170504

O

4

170903

O,N

4

170904

O,N

4

200101
200102
200139
200201

O
O
O
O

5
5
1
2
3-4

200301

O

200303

O

4
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Kódy způsobu využití nebo zneškodnění :
1 - fyzikální a chemické metody; 2 - biologické metody; 3 - spalování; 4 - skládkování
5 - recyklace a regenerace; 6 - jiný způsob využití nebo zneškodnění; 7 - skladování
Z hlediska časové platnosti produkce a procesu odstraňování odpadu považujeme
za rozhodující odpady vznikající v souvislosti s provozem a údržbou nové
komunikace, které jsou uvedeny v tabulkách č. B.III.3.-2. a č. B.III.3.-3..
Přehled množství odpadů z údržby a provozu silnice pro trasu varianty B
Tabulka č. B.III.3.-3.:

Pořad.
číslo
1

3

4,5

7
8
19
9
10
11
13
14

15,16

20
22

Název druhu odpadu

Kód
druhu
odpadu

Kategorie
odpadu

Množství
odpadu
(t/rok)

2

3

4

5

050105

N

4,9

080111,2

N

0,04

130502

N

10,8

O

0,02

N

0,74 (m3/rok)

O

1,3

O

52,8

O

3,2

O

120,0

O,N

7,6

O
O

1,2
71,6

Uniklé (rozlité) ropné látky
Odpadní barvy a laky obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené
pod číslem 080111
Kal z odlučovačů oleje

Plastové obaly,
150102
Plasty
200139
Adsorpční činidla, filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíže
150202
neurčených), čistící tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Pneumatiky
160103
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem
170302
170301
Železo a ocel
170405
Zemina a kamení neuvedené pod číslem
170504
170503
Jiné stavební a demoliční odpady
(včetně směsných stavebních a
demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady
170903,4
neuvedené pod čísly 170901, 170902 a
170903

Biologicky rozložitelný odpad
Uliční smetky

200201
200303
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Poznámka: Uvedené hodnoty v tabulce jsou hodnoty získané na základě přepočtu
z obdobných, v současné době již provozovaných úseků silnic vycházející z evidence
odpadů Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Uvedené hodnoty jsou pouze orientačními hodnotami předpokládané produkce
odpadů sloužícími jako řádový předpoklad produkce odpadů a z něho vyplývajících
kapacitních potřeb zařízení na jejich odstranění.
Svou roli zde hraje i časový faktor údržby, který v případě některých položek druhů
odpadu způsobuje nárůst, nebo periodické, nikoliv však každoroční opakování
vznikajících odpadů. Konkrétně se jedná např. o vznik vegetačního druhu odpadů
klestu z prořezávání, který cca do 10 let od výsadby doprovodné vegetace
komunikace nepřipadá v úvahu. Jiným případem je zemní materiál z údržby krajnic
(seřezávání krajnic po 7 až 8 letech) nebo stavební materiál demoličního charakteru
z úprav nebo oprav. To znamená, že množství odpadu roste s časem od zahájení
provozu komunikace.
Dalším důležitým faktorem je nahodilost havarijních stavů na komunikaci spojená
např. s nutností sanace ropného nebo jiného druhu chemického znečištění zasažené
lokality.

III.4. HLUK, VIBRACE A ZÁŘENÍ
Hluk
Silniční doprava je významným zdrojem hluku. Zdrojem hluku jsou vždy motorová
vozidla pohybující se na komunikaci. Hluk z dopravy vzniká nejprve při výstavbě
komunikace (časově omezené působení) a posléze po jejím otevření jako důsledek
běžného provozu vozidel (trvalé působení).
Stanovení přesné úrovně hladiny hluku vznikající v období vlastní výstavby přeložky
závisí na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitějším je maximálně vyrovnaná hmotnice,
tj. bilance mezi množstvím výkopů a násypů při stavbě silničního tělesa. Na
hlukových emisích se dále podílí například doba výstavby určitého úseku trasy a tím
kumulace stavebních mechanizmů a vozidel v místě a čase, umístění stavebních
dvorů, technologie výstavby a akustické parametry použitých strojů a automobilů. V
příslušné fázi projektové přípravy je před vydáním stavebního povolení nutné
zpracovat podrobné hodnocení těchto faktorů k minimalizaci vlivů stavební činnosti
na okolní obytnou zástavbu.
Úroveň hladiny hluku emitované v období vlastní výstavby komunikace je jevem
přechodným. Klíčový význam má hluk emitovaný vlastní automobilovou dopravou po
uvedení silnice I/36 do provozu. Jako zdroj hluku zde působí jednotlivá vozidla
vytvářející dopravní proud a komunikace tak působí jako liniový zdroj hluku. Je
zřejmé, že výslednou hladinu hluku ovlivňují tyto faktory:
•

motorová vozidla (intenzita a skladba vozového parku, jejich kategorie,
technický stav a rychlost jízdy …)

•

technické parametry komunikace (šířkové uspořádání, podélný sklon, vedení v
násypu či zářezu…)

•

okolí komunikace (pohltivý nebo odrazivý terén, vzdálenost zástavby, vliv
odrazů zvukových vln)

•

technická opatření (protihlukové bariéry nebo valy…)
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Některé z následujících faktorů lze vhodným návrhem trasy optimalizovat tak, aby
zasažení okolní obytné zástavby bylo minimální. Je to především:
•

vedení trasy v dostatečné vzdálenosti od zástavby

•

minimální podélné sklony

•

využívání zářezů v terénu

• stavba protihlukových bariér a valů
Úroveň hladiny hluku emitované automobilem je závislá zejména na jeho rychlosti.
Zatímco u nižších rychlostí je rozhodujícím zdrojem hluku pohonná jednotka
automobilu, se stoupající rychlostí se zvyšuje význam hluku emitovaného z
převodové soustavy. Ve vyšších rychlostech začíná převažovat hluk ze styku
pneumatika – vozovka a ve velmi vysokých rychlostech je rozhodující aerodynamický
hluk.
Investor a správce komunikace nemůže plně ovlivnit některé faktory ovlivňující hluk z
komunikací, zejména technický stav vozidel pohybujících se na komunikacích.
Nicméně lze konstatovat, že v posledních 10 letech přispívá obměna vozového parku
ke snižování hladin hluku vlivem rostoucího podílu vozidel majících lepší akustické
emisní parametry. Tyto poznatky jsou integrovány při postupných novelizacích do
platné metodiky pro výpočet hluku z automobilové dopravy.
Vibrace
Automobilová doprava, zejména těžká nákladní, je výrazným zdrojem vibrací. Takto
generované vibrace nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat lidské zdraví,
nicméně mají velmi negativní vliv na konstrukci zasažených staveb. Těmito vibracemi
je zasažena zástavba nacházející se v těsné blízkosti od okraje komunikace
(vzdálenost v řádu metrů). Kromě počtu průjezdů těžkých nákladních vozidel je pro
jejich hodnocení důležitý i typ geologického podloží a především konstrukce a statika
dotčené budovy. Zejména staré budovy nebo sakrální stavby bez železobetonového
věnce jsou působením vibrací výrazně poškozovány.
Záření radiomagnetické a elektromagnetické
Nepředpokládá se ve zvýšené míře výskyt radioaktivního a elektromagnetického
záření vyplývající z provozu dané komunikace.

III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Změna místní topografie
Uložení trasy se projeví v ostatních aspektech životního prostředí spojených s dělícím
efektem stavby (vliv na ekosystémy, antropogenní systémy), hloubkou zářezu a s ní
spojeným rozsah záboru zemědělské půdy stavbou (viz vliv na půdu a rozsah jejího
využívání).
Změny místní topografie se projevují ve všech třech variantách srovnatelně.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

.

SILNICE I/36 V ÚSEKU HOLICE – ČESTICE
OZNÁMENÍ DLE PŘÍLOHY Č. 3, ZÁK. 100/2001 SB.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chráněné části přírody
Biogeograficky patří území do oblasti kontinentální. Všechny tři varianty zasahují do
blízkosti VKP ( významný krajinný prvek ) uvedeného v zákoně 114/92 Sb. a do
územního systému ekologické stability. Dále trasa zasahuje do Evropsky významné
lokality CZ0524049 – Orlice a Labe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ČÁST C.

I.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

NEJZÁVAŽNĚJŠÍ ENVIRONMENTÁLNÍ
CHARAKTERISTIKY DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Všechny tři navržené varianty jsou vedeny částečně lesními porosty, částečně po
zemědělsky využívaných pozemcích tvořených ornou půdou. Za cennější území lze
označit nivní půdy, jejichž výskyt je vázán na dva hlavní vodní toky území – Tichou
Orlici a Divokou Orlici. Navržené varianty využívají ve velké míře stávající
komunikace.
Evropsky významné lokality
Všechny tři navrhované varianty propojení silnic I/35 a I/11 protínají dvakrát evropsky
významnou lokalitu CZ 0524049 – Orlice a Labe. Jedná se o velmi zachovalou a
funkčí nivu toku Orlice s přirozeným meandrujícím korytem, četnými, velmi cennými
slepými rameny (výskyt ohrožených druhů) a charakteristickou lužní a nivní vegetací.
Vliv na územní systém ekologické stability
Všechny tři varianty procházejí nadregionálními biokoridory „Bohdaneč – Uhersko“
( NRBK K 74 ), „Sedloňovský vrch, Topielisko – Vysoké Chvojno“ ( NRBK K 81 ) a
nadregionálním biokoridorem „Divoká Orlice“.
Varianta C na začátku trasy mezi Holicemi a Ostřetínem protíná jeden lokální
biokoridor ( tento LBK končí na stávající silnici I/35 a dále pokračuje LBK navrženým
k LBK 7 ) a druhý těsně míjí.
Severně od města Borohrádek kříží varianta A a C regionální biokoridor „Tichá Orlice“
( RBK 809 ). Varianta B kříží tento RBK v lokálním biocentru „Dolní luka“.
Všechny varianty v úseku mezi obcemi Borohrádek a Čestice procházejí v těsném
sousedství regionálního biocentra „Velký les“ ( RBC 1764 ).
Varianty A, B a C jsou vedeny nedaleko lokálního biocentra „Javůrka“ ( počátek trasy
jižně od Holic ) a v těsné blízkosti lokálního biocentra „Korejtka“.
Varianty A a C jsou vedeny v těsné blízkosti lokálního biocentra „U Dubu“ a „Nad
starým Božetickým rybníkem“.
Varianta B protíná LBC „Dolní luka“ a „Nad starým Božetickým rybníkem“.
Varianty A, B a C jsou vedeny v těsné blízkosti LBC 12 ( součást NRBK „Divoká
Orlice“ ).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ptačí oblasti
Zájmové území nezasahuje do žádné ptačí oblasti.
Významné krajinné prvky
V blízkosti navrhované komunikace se nacházejí následující registrované významné
krajinné prvky:
Západně od Ostřetína VKP „Javůrka“ představující smíšený porost dřevin s výskytem
vzácných druhů rostlin, např. česnek hranatý ( Allium angulosum ) – silně ohrožený
druh, zvonek klubkatý ( Campanulla glomerata ) a růže galská ( Rosa gallica ).
Východně od silnice Staré Holice – Ostřetín ve vytěžením písníku u bývalého areálu
Strojní traktorové stanice se nachází VKP „Za cihelnou“. Rostlinné společenstvo zde
tvoří podmáčené lado s pokročilou sukcesí s výskytem silně ohroženého kruštíku
bahenního ( Epipactis palustris ).
Západně od Borohrádku mezi lesem a nádražím ve starém písníku se vyskytuje
plavuňka zaplavovaná ( Lycopediella inundata ) - silně ohrožený druh, plavuň
vidlačka ( Lycopodium clavatum ) a rosnatka okrouhlolistá ( Drosera rotundifolia ) silně ohrožený druh.
Ochranná pásma vodních zdrojů
Z hlediska ochranného režimu leží trasa komunikace mimo platná ochranná pásma
vodních zdrojů. Do jejich blízkosti zasahuje pouze na západním okraji obce
Borohrádek (vrt u bytovek). Po silnici Borohrádek – Čestice vede jihozápadní hranice
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Česká křída. V úseku údolních niv Divoké
a Tiché Orlice přechází trasa Přírodním parkem Orlice. Vliv výstavby komunikace na
vodní ekosystémy je možno ocenit jako nevýznamný.

II.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Řešený úsek silnice I/36 se nachází v Hradecko-pardubické sídelní regionální
aglomeraci. Geomorfologicky leží území ve Východolabské a Orlické tabuli a
podcelku Třebechovické tabuli, okrsku Choceňská plošina. Zájmové území je
převážně rovinaté a mírně zvlněné.
Jedná se o poměrně hustě osídlené území, kde ovšem jednotlivé obce nejsou příliš
velké. Většinu plochy tvoří lesní komplexy a zemědělská půda. Zbývající část
zaujímají intravilány obcí a vodní toky.

II.1. GEOLOGIE
Geomorfologicky náleží zájmové území do Hercynského systému, do provincie
Česká vysočina. Severovýchodně od Holic probíhá hranice mezi subprovinciemi:
Česko-moravskou soustavou (kolem Holic) a Českou tabulí (ve zbývající části).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Stejná hranice dělí geomorfologické oblasti Českomoravská vrchovina (u Holic) a
Východočeská tabule (zbytek), geomorfologické celky Východolabská tabule (Holice)
a Orlická tabule (zbytek). Území spadá do geomorfologického podcelku
Třebechovická tabule, okrsku Choceňská plošina.
Část trasy mezi Holicemi a Starými Holicemi je na území se skalním, resp.
poloskalním podložím tvořeným řezenským až teplickým souvrstvím svchnoturonskoconiackého stáří (vápnité jílovce, slínovce). V horní části profilu se nacházejí písčité
hlíny s polohami hlinitých písků o mocnosti 2-3m.
V úseku mezi Starými Holicemi a Velinami se mocnost kvartérního krytu charakteru
jílovitých hlín a slínů snižuje až na 1-2m a pod ním vystupují navětralé slínovce.
Od obce Veliny až do údolí Velinského potoka jsou sedimentované hlinité písky a
písčité hlíny. Jejich mocnost se pohybuje kolem 2-3m. V údolí Velinského potoka se
k těmto zeminám přidružuje organodetritický hnilokalový materiál v nepravidelných
proplástkách o mocnosti až několik decimetrů. Skalní, resp. poloskalní podloží se
nachází v hloubce 3-4m a začíná až metrovou vrstvou rozvětralých až silně
navětralých slínů charakteru jílu s nízkou až vysokou plasticitou. Tyto slíny přecházejí
do slínovců.
Mezi Borohrádkem a severovýchodním okrajem údolní nivy Tiché Orlice začínají
dominovat fluviální sedimenty štěrkopískového charakteru, které místy vystupují až
k povrchu území. Jejich mocnost se postupně zvyšuje od 1 do 10 m. Podloží je
tvořeno přeplavenými slíny se štěrkovou příměsí a slínovci. V údolní nivě Tiché Orlice
je svrchní část profilu tvořena holocenními hlínami o mocnosti cca 1m.
Zalesněná náhorní plošina mezi údolím Tiché Orlice u Borohrádku a údolím Divoké
Orlice u Čestic je tvořena fluviálními štěrkopískovými sedimenty vyšších teras Orlice
o mocnosti až 10 m. Relativně hluboko uložené skalní podloží je tvořeno slínovci.
Poslední úsek trasy vede údolní nivou divoké Orlice. Na povrchu (1-1,5 m) jsou
holocenní náplavy, pod nimi štěrky a štěrkopísky s proměnlivou hlinitou příměsí a
podloží, které se mírně sklání k východnímu okraji údolní nivy je tvořeno
svrchnokřídovými slíny a slínovci (v hloubce 5 m u řeky a 10 m u silnice).
V celém zájmovém území se vyskytují útvary druhohor a čtvrtohor. Druhohorní útvary
jsou zastoupeny křídovými turonskými slíny, v Dobřenické tabuli se vyskytují též
slínovce a jílovce. Čtvrtohorní útvary jsou zastoupeny sprašemi, štěrkopískovými
překryvy a nevápnitými uloženinami. Severně od obce Žáravice se nachází lokalita
ohrožená potenciálním sesuvem půdy. Lokality s aktivním sesuvem v daném území
nejsou. Popis inženýrsko-geologických poměrů vychází z archivních materiálů
Geofondu, ČGÚ a orientačního geotechnického průzkumu.

II.2. SEISMICKÁ AKTIVITA
Ve smyslu ČSN 73 0036 nepatří zájmové území do seismických oblastí.
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II.3. ZNEČIŠTĚNÍ HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ
Problematika kontaminace horninového prostředí je všeobecně málo prozkoumaná.
Posouzení této otázky komplikuje řada faktorů:
•

litologický charakter hornin

•

strukturně-texturní vlastnosti hornin

•

hloubka zóny zvětrávání

•

klimatické poměry území

•

erozně-denudační poměry

•

intenzita antropogenní činnosti v území, zejména těžba nerostných surovin
ukládání odpadů

•

imisní poměry

•

intenzita mechanického působení tuhých atmosférických částic na horninové
minerály aj.
Vzhledem k uvedeným faktorům v zájmovém území předpokládáme následující
procesy, které v současnosti přispívají ke kontaminaci horninového prostředí:
•

Ukládání odpadů bylo v minulosti v předmětném území prováděno formou
divokých skládek, které z geochemického hlediska představují rychlou akumulaci
cizorodých látek v litosféře, a která pomalu prostřednictvím vody reaguje
s horninovým prostředím. Tyto divoké skládky jsou bezvýznamné mocnosti.
Přímo v trase se nachází stará nepoužívaná divoká skládka. Jedná se o lokalitu
severovýchodně od Holic v místě, kde trasy A, B a C vcházejí do lesního porostu
( staničení trasy A km 0,48 ).

•

Doprava znečišťuje horninové prostředí imisemi výfukových zplodin a únikem
ropných látek v okolí komunikací a v zimním období solením komunikací.

•

Mechanicky jsou horniny rozrušovány otřesy z dopravy.

II.4. EROZE
S ohledem na morfologii zájmového území a jeho využívání se zde mírně projevují
erozní tendence větrné povahy.

II.5. POVRCHOVÉ VODY
Celé území patří do povodí Labe. Zájmové území je odvodňováno malými
vodotečemi (Ředický potok č.h.p.1-03-01-024, Zadní Lodrantka č.h.p. 1-03-02-083,
Velinský potok č.h.p. 1-02-02-080, Havlický potok č.h.p. 1-02-02-081, Tichá Orlice,
č.h.p. 1-02-02-083 a Divoká Orlice č.h.p. 1-02-01-093, 1-02-01-087 a 1-02-01-086)
do větších recipientů – Divoká Orlice (č.h.p. 1-02-01, Tichá Orlice (č.h.p. 1-02-02) a
Labe od Orlice po Loučnou (č.h.p 1-03-01). Tichá Orlice se stéká s Divokou Orlicí a
v řkm 992,3 se vlévá do Labe.
Žádný z vodních toků v zájmovém území nepatří mezi vodárenské toky. Území není
součástí žádného povodí vodárenského toku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II.6. PODZEMNÍ VODY
Trasa navrhovaného propojení silnic I/35 a I/11 vede po hranici Chráněné oblasti
přirozené akumulace vod č. 216 – Východočeská křída (hranice vede po silnici II/318
mezi obcemi Borohrádek a Čestice).
Zájmové území přísluší do hydrogeologického rajónu 436 (dle HG rajonizace r. 2005
rajón přečíslován na 4360) Labská křída a leží při jeho jihovýchodním okraji. Pro
danou oblast jsou významné dvě zvodně a to zvodeň kvartérní a a svrchnokřídová.
Kolektorem kvartérní zvodně jsou psamitické a psefitické polohy, které se vyskytují
v hloubce několika metrů pod terénem. Tato zvodeň se vyskytuje od západního
okraje Borohrádku až po Čestice. Její hladina je volná, v údolních nivách Tiché a
Divoké Orlice slabě napjatá, pod vrstvou holocenních hlín. Hloubka uložení hladiny
vody je závislá na morfologii terénu a kolísá cca od 1 m v údolí vodotečí s kapilárním
vodním režimem v úrovni komunikace až po 5 i více metrů na náhorních plošinách.
Kolektorem svrchnokřídové zvodně je zóna připovrchového rozpojení puklin slínovců,
prachovců a vápnitých jílovců. Tato zvodeň je dokumentována v celém úseku od
Holic až po severovýchodní okolí Velin. Hladina podzemní vody je volná až mírně
napjatá, v hloubce 1,0 až 4,0 m pod terénem, příp. hlouběji. Sklon hladiny podzemní
vody je většinou konformní s terénem. Kapilární třáseň zasahuje až k povrchu terénu.
Kromě tohoto rajónu tzv. základní vrstvy založeném na sedimentech svrchní křídy je
v zájmovém území vymezen dále HG rajon 1110, který patří mezi tzv. rajóny svrchní
křídy a který je založen na kvartérních a propojených kvartérních a neogenních
sedimentech.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33

.

SILNICE I/36 V ÚSEKU HOLICE – ČESTICE
OZNÁMENÍ DLE PŘÍLOHY Č. 3, ZÁK. 100/2001 SB.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obr. C.II.6.1. Situace hydrogeologických rajónů zájmového území

Var.B
Var. A
Var. C

Oběh podzemních vod v hydrogeologickém rajónu Labská křída je rozdělen příčnou
dislokací - sobčickým zlomem - na V úsek a samostatný Z úsek s poděbradskou
zřídelní soustavou. K dotaci kolektoru dochází přetokem ze S přes rovenský zlom a
jílovickou poruchu.
Chemické složení prostých podzemních vod území rajónu Labské křídy je typu NaCa-HCO3-Cl s celkovou mineralizací 300 - 500 mg.l-1. Zranitelnost kolektoru je
vzhledem k mocnému artéskému stropu nízká.

II.7. OCHRANNÉ PÁSMO PŘÍRODNÍHO LÉČIVÉHO ZDROJE
V zájmovém území se žádné ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje
nevyskytuje.

II.8. OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍCH ZDROJŮ
Z hlediska ochranného režimu leží trasy komunikace mimo v současné době platná
ochranná pásma vodních zdrojů.
V úseku severovýchodně od Holic a východně od Koudelky probíhají navržené trasy
po hraně PHO 2b.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Do blízkosti ochranného pásma vodních zdrojů se trasy dostávají také na západním
okraji obce Borohrádek (vrt u bytovek).
Po silnici Borohrádek – Čestice vede jihozápadní hranice přirozené akumulace vod
Východočeská křída. V úseku údolních niv Divoké a Tiché Orlice prochází trasy
přírodním parkem Orlice.

II.9. LOŽISKOVÁ OCHRANA
Na jih od Starých Holic se nachází CHLÚ cihelny Holice. Jedná se o dobývací
prostor identifikační číslo 70443 využívaný organizací Wienerberger Cihlářský
průmysl a.s., Č. Budějovice, nerost - cihlářská surovina, stav využití – těžené, plocha
objektu – 210 596 m2. Dále se v této oblasti nachází chráněné ložiskové území
identifikační číslo 05470000, surovina – cihlářská surovina, plocha objektu –
202 402 m2. Varianty A a C vedou přes chráněné ložiskové území, varianta C vede i
přes stanovený dobývací prostor.
Severovýchodně od Borohrádku se vyskytuje navržený těžební prostor štěrkopísku,
jenž těsně míjí varianta A.
Severně od Borohrádku se nachází dobývací prostor identifikační číslo 70897
využívaný organizací Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá, nerost – písek, štěrkopísek,
stav využití – těžené, plocha objektu – 3 938 339 m2.

II.10. PŮDA
Půdy zájmového území tvoří ponejvíce regozemě a kambizemě na jílech, slínech a
flyších, tj. půdy s málo propustným podložím.
V rámci půdních druhu lze zde vymezit jak půdy lehké písčitohlinité či hlinitopísčité,
tak rovněž středně těžké hlinité půdy vyvinuté na spraších. Z hlediska půdních typů
převažují hnědozemě - kambizemě. Kambizem arenická se vyvinula na terasových
štěrcích a štěrkopíscích. Leží především mezi nivami Tiché a Divoké Orlice i po obou
březích koryta Orlice kolem Týniště nad Orlicí, kde se střídá s doprovodným
podzolem kambickým. V zaplavovaném území Tiché Orlice se na nevápnitých nivních
sedimentech vyvinula černice glejová s glejem typickým ( v menším rozsahu i
fluvizem glejová ). Rozšířenými půdními typy jsou zde i pararendzina typická a
pseugoglejová na slínech a slinitých jílech a na jejich svahovinách.
Na dotčeném území se vyskytuje větší počet různých kódů BPEJ, převážně jsou
zařazeny do IV. třídy ochrany. Mezi nejhodnotnější půdy zájmového území patří nivní
půdy v I.tř. ochrany s kódem BPEJ 5.56.00 a 5.58.00 vázané na dva hlavní vodní
toky daného území, tj. Tichou Orlici a Divokou Orlici.

II.11. KATEGORIZACE LESŮ
Zájmové území se nachází v přírodní lesní oblasti 17. Polabí.
Většina lesních porostů na daném území jsou zařazeny do kategorie lesů
hospodářských. Vyskytují se zde i lesy zvláštního určení s funkcí rekreační
( návaznost na městské celky ).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Porosty jižně od silnice Čestice – Borohrádek jsou součástí chráněné oblasti
přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída a v lokalitě „Velký les“ byla
část těchto lesů vyčleněna jako genová základna ( genová základna pro borovici ).

II.12. KULTURNÍ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY
Kulturní památky
V širším okolí tras navrhované přípojky i v obcích, kterých se trasa přímo dotýká, se
nachází tyto kulturní památky:
Holice
Město Holice je přirozeným centrem východní části okresu Pardubice. Městem
prochází silniční trasa z Pardubic do Rychnova nad Kněžnou. Na střed města s
rozlehlým náměstím navazuje část Staré Holice, okolí návrší tvoří čtvrtě Koudelka,
Kamenec a Podlesí, západním směrem pokračuje Podhráz a jižně je vzdálenější
Roveňsko.
Holice jsou prvně zmiňovány v roce 1336 jako součást Chvojnovského panství
náležejícího králi Janu Lucemburskému. K dominantě města patří kostel Sv. Martina.
Kostel byl postaven v barokním slohu v letech 1736 až 1739 podle plánů dvorního
stavitele Tomáše Haffeneckera.
Borohrádek
Město leží v údolí Tiché Orlice, na okraji Třebechovické tabule. První zmínka o
panství Borohrádek je z roku 1342. Roku 1582 koupil panství Kryštof Betengel starší
z Neunperka, který roku 1587 přikoupil Rychnov a na dlouhá léta obě panství spojil.
Betengelové původní tvrz zcela přebudovali na dva samostatné objekty, panský dům
a hospodářskou část. Po požáru v roce 1811 byl v letech 1916 - 1920 vystavěn
empírový zámeček. Dnes je zámek využit pro sociální účely jako domov důchodců.
Nedaleko zámku nalezneme raně barokní kostel sv. Michaela Archanděla, postavený
v letech 1669 - 1673. Kostel má cennou freskovou výzdobu a barokní a rokokové
zařízení. Na oltáři českých patronů byl gotický deskový obraz Panny Marie z roku
1440.
Naproti kostelu se nachází historická fara a sousoší nejsvětější trojice. Na náměstí se
nachází barokní sousoší Panny Marie v roce 1999 zrestaurované.
Čestice
První zmínka o obci pochází z roku 1398. Na konci sedmnáctého století koupil
častolovické panství kam patří i Čestice Vratislav ze Šternberka. Hrabata ze
Šternberka drželi panství až do roku 1948.
V obci se nachází socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1836 a kaple Anděla
Strážného z roku 1883.
Veliny
Obec Velin je takzvaná „lánová obec“, tj. charakteristický typ vsi, které byly zakládány
v době středověké vnější kolonizace probíhající v českých zemích zhruba od
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. poloviny 13. do poloviny 14. století. První písemná zmínka o Velinách byla
nalezena ve vatikánském archivu roku 1350 jako filiální kostel u Ostřetína.
První písemné zachycení názvu obce bylo nalezeno k roku 1365.
Na zalesněném návrší zvaném Na Hradcích (335m n.m.) mezi Velinami, Holicemi a
Ostřetínem se nacházejí zbytky kruhových valů a hlubokých příkopů nasvědčujících
tomu, že zde stával hrad, o kterém najdeme četné zmínky v pověstech jako o hradě
Velký Hradec. Dnes je toto místo známé pod jménem Věžiště a z malé rozlohy
můžeme soudit, že se jednalo spíše jen o lovčí hrádek nebo tvrz. Dnešní dominantou
obce je novobarokní soubor kostela, zvonice a márnice postavený v polovině 18.
století. Kostel sv. Mikuláše byl postaven roku 1752 v copovém slohu, je dřevěný,
roubený se šindelovou střechou ve tvaru trojúhelníku, je jednoloďový, uvnitř jsou
ploché stropy, kruchta s dosud funkčními varhanami na vyřezávaných sloupcích v
západní části kostela.
Archeologické památky
Zájmové území lze považovat za území s archeologickými nálezy. Vymezení zón
podle pravděpodobnosti výskytu archeologických památek je uvedeno na výkresu
č. 5.
První známky lidského osídlení lze datovat do starší doby kamenné, tj. cca 25 000 let
př. n.l., přibližně 1000 let př.n.l. zde žil lid lužický, který své mrtvé spaloval a jejich
popel ukládal v urnách na rozsáhlá pohřebiště. Souvislá historie kulturní krajiny zde
začíná na počátku 2. tisíciletí n.l..
V zóně I je nutné respektovat paragraf 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové
péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby povinni tento záměr
oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum ( dále jen ZAV ).
Zóna II je zbývající část území mezi zónou I a III ( není-li vymezena zóna III, jde o
část území vně zóny I ). Jedná se o území archeologických nálezů, které mohlo být
osídleno či jinak využito člověkem a je v něm doporučeno zajistit v předstihu
záchranný archeologický výzkum za účelem rozpoznání a pozitivního prokázání
výskytu archeologických nálezů. Při stavebních pracích je nutné respektovat paragraf
22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění ( viz výše ).
Zóna III představuje území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu
archeologických nálezů. Jedná se o vytěžená území – doly, lomy, cihelny, pískovny
apod., kde byly odtěženy vrstvy a uloženiny nad geologickým podložím. V tomto
území není požadován archeologický výzkum, území lze využít ke stavebním a jiným
záměrům.
Území s předpokládaným výskytem archeologických nálezů ( zóna I ) je vyznačena
na výkrese šrafováním a jedná se především o lokality kolem jednotlivých obcí.
V 19. století byly u Borohrádku objeveny blíže neurčené mohyly ( pravděpodobně se
jednalo o lužické nebo slezskoplatenické hroby ).
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II.13. FLÓRA
Obr. C.II.13.1. Mapa fytogeografického členění

Fytogeografická charakteristika a geobotanická rekonstrukce
Regionálně fytogeografické členění ČSR zařazuje vymezenou oblast do
fytogeografické oblasti termofytika (Thermophyticum), obvodu Českého termofytika
(Thermobohemica) a Českomoravského mezofytika, fytogeografického okresu
Východní polabí a Dolní Podorličí, fytogeografického podokresu Pardubické Polabí
(15c), Chvojenské plošiny 61c a Týnišťského valu 61b.
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Obr. C.II.13.2. Mapa potenciální přirozené vegetace ( Neuhauslová 1998 )

Na základě geobotanické rekonstrukční mapy potenciální přirozené vegetace
(Neuhäuslová et al. 1998) náleží zájmové území asociaci 7. Melampyro nemorosiCarpinetum (černýšová dubohabřina), 24. Luzulo – Fagetum (biková bučina), 38.
Vaccinio vitis-idaeae - Quercetum (brusinková borová doubrava) a 1. Pruno Fraxinetum (střemchová jasenina).
Charakteristika zájmové lokality z hlediska botanického
V zájmové lokalitě je krajina mezi jednotlivými obcemi z větší části tvořena rozsáhlými
lesními porosty. Lesní celky s přirozeným dřevinným složením se zachovaly jenom
zlomkovitě. Jedná se o mladé až dospělé smíšené lesy, k charakteristickým dřevinám
patří především borovice, dále smrk, dub a bříza. Z dalších dřevin je zastoupen např.
javor klen, olše lepkavá a olše šedá, jasan, lípa, topol osika, místy buk, modřín a dub
červený; podíl těchto dřevin se v jednotlivých částech lesních porostů mění.
Lesní porosty zájmového území stavby patří převážně mezi lesy hospodářské.
Porosty jižně od silnice Čestice – Borohrádek jsou součástí chráněné oblasti
přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída a v lokalitě „Velký les“ byla
část těchto lesů vyčleněna jako genová základna ( genová základna pro borovici ).
Území je zařazeno do pásma ohrožení emisemi C – lesy středně ohrožené.
Za cennější území lze označit nivní půdy, jejichž výskyt je vázán na dva hlavní vodní
toky území – Tichou Orlici a Divokou Orlici. Koryto a okolí Divoké Orlice je
krajinářsky velmi hodnotné. Pro jeho ochranu je vyhlášen Přírodní park Orlice.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kostru ekologické stability studovaného území tvoří nadregionální biokoridory
„Bohdaneč – Uhersko“
( NRBK K 74 ), „Sedloňovský vrch, Topielisko – Vysoké
Chvojno“ ( NRBK K 81 ) a nadregionální biokoridor „Divoká Orlice“. V lužních
porostech v nivě Orlice a v jejich mrtvých ramenech rostou např. šmel okoličnatý
( Butomus umbellatus ), žebratka bahenní ( Hottonia palustris ), čestec dlouholistý
( Pseudolysimachion longifolium ), leknín bělostný ( Nymphaea candida ) a stulík
žlutý ( Nuphar lutea ).
Na opukových stráních na Holicku se nalézají některé subhalofilní druhy, např.
ledenec přímořský ( Tetragonolobus maritimus ), skřipinka smáčknutá ( Blysmus
compressus ) a jetel jahodnatý ( Trifolium fragiferum ).
Dle rekonstrukčních jednotek potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al.
1998) je nejrozšířenější jednotkou střemchová jasenina ( Pruno-Fraxinetum ) spolu
s mokřadními olšinami ( Alnion glutinosae ) náležející do skupiny lužních lesů.
Navazující rekonstruovanou jednotkou brusinková borová doubrava ( Vaccinio vitisideaeae-Quercetum ), která je součástí skupiny acidofilních bikových, březových a
borových doubrav. Mírně převažuje druhý vegetační stupeň ( bukodubový ) nad
třetím ( dubobukový ).

II.14. FAUNA
Z hlediska zoogeografického členění ČR náleží území do provincie listnatých lesů,
distriktu česko-moravském ( Mařan 1965, Štěrba 1969 ).
Vlivem lidské činnosti je ve sledované lokalitě zastoupeno vysoké procento biotopů
ovlivněných nebo vytvořených člověkem.
Seznam nejdůležitějších zoologických druhů
V přirozeně meandrujícím toku Orlice se vyskytují zejména jelec tloušť, jelec jesen,
jelec proudník, ouklej obecná, podoustev říční, parma obecná, štika obecná, sumec
obecný, candát obecný, úhoř říční, cejn velký, cejnek malý, ostroretka stěhovavá,
plotice obecná, hrouzek obecný, okoun říční, sumeček americký, slunečnice pestrá,
ježdík obecný a mřenka mramorovaná.
Z naturového hlediska je významný bolen dravý ( Aspius aspius ), vážka klínatka
rohatá ( Ophiogomphus cecilia ) a vydra říční ( Lutra lutra ).
Podél toku Orlice se vyskytuje ledňáček říční ( Alcedo atthis ), kulík říční ( haradrius
dubius ), pisík obecný ( Actitis hypoleucos ), konipas horský ( Motacilla cinerea ) a
skorec vodní ( Cinlus cinclus ).
V lesních komplexech se vyskytuje obvyklá středoevropská fauna a to prase divoké
( Sus scrofa ), jelen evropský ( Cervus elaphus ) a srnec obecný ( Capreolus
capreolus ). Dále pak se zde vyskytují vzácné ptačí druhy, např. čáp černý ( Ciconia
nigra ), holub doupňák ( Columba oenas ), sýc rousný ( Aegolius funereus ), kulíšek
nejmenší ( Glaucidium passerinum ) a lejsek malý ( Ficedula parva ).
V okolí Týniště nad Orlicí byly nalezeny vzácné druhy brouků vázaní na staré duté
stromy, např. kovařík rezavý ( Elater ferrugineus ), kovařík ( Lacon quercus ) a řada
lesních druhů motýlů a dvoukřídlých.
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Krajina a ekosystémy
Všechny varianty zasahují do Evropsky významné lokality Orlice a Labe, kód lokality
CZ0524049.
Navržená silnice I/36 je v přímém kontaktu s následujícími prvky ÚSES:
Biocentra
Regionální biocentrum 1764 „Velký les“ je vymezené v prostoru východního okraje
Velkého lesa, tvoří jej kompaktní lesní porosty na plošině, místy mírném svah
ukloněný k východu. Biocentrum je vymezeno v prostoru genové základny.
Převažujícím lesním typem je bohatá borová doubrava na píscích, hospodářský
soubor 13. Lesní porosty mají přirozenou druhovou skladbou. Borové porosty
s přimíšenými listnáči místy s nepůvodním smrkem.
Lokální biocentrum 141 „Korejtka“ – je biocentrum vymezené v lesním porostu mezi
železniční tratí 016 a silnicí III/3055 Borohrádek – Vysoké Chvojno. Jedná se o
borový porost s příměsí dalších dřevin.
Lokální biocentrum „U dubu“ je funkční biocentrum tvořené částečně upraveným
tokem Tiché Orlice s rozvolněným břehovým porostem a navazujícími kulturními
loukami. Pod čistírnou odpadních vod je výrazný solitérní dub.
Lokální biocentrum „Dolní luka“ je funkční biocentrum severně od Borohrádku. Tvoří
ho meandry Tiché Orlice s vysokými břehy a nesouvislým, prořídlým břehovým
porostem, který byl nevhodně dosazován nepůvodním smrkem.
Lokální biocentrum „Nad starým Božetickým rybníkem“ je biocentrum vymezené na
okraji lesního porostu severně od Borohrádku. Jedná se o lesní porost s pozměněnou
druhovou skladbou na rozsáhlém jihozápadním svahu při okraji lesního komplexu.
Druhová skladba je poměrně pestrá. V jihozápadní části dominuje smrk, v ostatních
porostních skupinách je zastoupen významně dub, jasan olše, klen, lípa, bříza
přimíšeny jsou buk, borovice. Jádrem biocentra je starší dubový porost – por. sk. 5.
Lokální biocentrum 12 je funkční biocentrum po levé straně řešené komunikace (ve
směru staničení) na pravém břehu Divoké Orlice. Tvoří ho rekultivovaná louka mezi
řekou a polní cestou.
Biokoridory
Nadregionální biokoridor je vymezen v úseku od východní hranice katastrálního
území Šachova přes regionální biocentrum Velký les (1764), přes jižní část komplexu
Velkého lesa nad nivou Tiché Orlice k regionálnímu biocentru Žďár (1766) a dále
k západu, resp. severozápadu, kde na území Pardubického kraje navazuje na
vymezený ÚSES.
Biokoridor je vymezen jako složený, po cca 700 m jsou do osy biokoridoru vkládána
lokální biocentra. Z potenciálních společenstev se v trase biokoridoru vyskytují
jedlové doubravy, kyselé bukové doubravy, při přechodu přes nivu Orlice pak
jasanová olšina a jilmový luh.
Celkem je zde vymezeno 5 úseků nadregionálního biokoridoru mezi vloženými
lokálními nebo regionálními biocentry.
Nadregionální biokoridor K74 „Bohdaneč – Uhersko“ prochází zájmovým územím
lesními a lučními porosty a částečně po zemědělské půdě.
Nadregionální biokoridor K81 „Sedloňovský vrch, Topielisko – Vysoké Chvojno“
prochází zájmovým územím především v lesních porostech a spojuje regionální
biocentra 1766 „Žďár“ a 1764 „Velký les“. Lesní porosty na zvlněné plošině jižní
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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část lesního komplexu. Převažují středněvěké skupinovitě diferenciované porosty,
nastávající kmenovina s dominantní borovicí a významným podílem dubu, smrku,
lokálně lípy. Dále je vtroušen buk, olše, olše šedá, bříza, jasan, modřín a buk.
Lokálně je dobře vyvinuto podúrovňové patro s dubem.
Nadregionální biokoridor „Divoká Orlice“ je tvořen meandrujícím tokem řeky
s břehovými porosty a navazujícími nivními loukami.
Regionální biokoridor 809 „Tichá Orlice“ prochází širokou nivou řeky. Je tvořen
přirozeně meandrujícím tokem, místy s částečnou regulací, s břehovými porosty,
drobnými lužními lesíky a lučními společenstvy. Biokoridor je vymezen jako složený,
tzn. do jeho trasy jsou po cca 700 m vkládána lokální biocentra o výměře min. 3 ha,
která jsou jeho součástí.
Na nadřazenou síť nadregionálních a regionálních biokoridorů navazují tři větvě
biokoridorů na lokální úrovni. Všechny jsou vymezeny zejména na lesní půdě. Lokální
biokoridor 7 propojuje biokoridor „Zadní Lodrantka“ s lokálním biocentrem „Javůrka“.
Z větší části je veden po přítoku Zadní Lodrantky.
Přírodní stanoviště, živočišné a rostlinné druhy, které představují hlavní předměty
ochrany EVL shrnuje Tab. C.14.-1.
Tabulka č. C.II.14.-1.: Předměty ochrany - Evropsky významná lokalita CZ 0524049 –
Orlice a Labe. Prioritní stanoviště a druhy jsou označené hvězdičkou (*).
Stanoviště a druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany CZ 0524049 – Orlice a Labe
Přírodní stanoviště

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)
3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion
caeruleae)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j.
habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél
velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
Živočichové
bolen dravý (Aspius aspius)
klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
vydra říční (Lutra lutra)
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ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
I.

CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU
A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A
VÝZNAMNOSTI

I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO
Hlavní vlivy stavby a provozu přeložky na obyvatelstvo jsou následující :
•

zdravotní rizika (emise výfukových plynů, hluk)

•

sociální a ekonomické důsledky

•

narušení jiných faktorů (znehodnocení životního prostředí, dělící účinky)

• narušení pohody.
Uvedené vlivy se projevují různou měrou v průběhu výstavby a po uvedení
komunikace do provozu. Vlivy související s výstavbou jsou obecně intenzivnější, zato
však časově omezené na relativně krátký časový úsek. Ostatní vlivy mají mírnější ale
trvalý účinek.
Všechny přímé negativní vlivy na obyvatelstvo jsou závislé na vzdálenosti sídla zde
žijících obyvatel od trasy silnice. Trasa nové silnice je navržena tak, aby dopad
na obyvatele byl snížen na minimum vzhledem k podmínkám realizovatelnosti stavby.
Trasa se z těchto důvodů vyhýbá soustředěné zástavbě. Nepříznivé dopady
výstavby silnice a provozu na ní mohou být dále tlumeny realizací protihlukových
opatření v místech, kde si to případně situace nadlimitně zvýšené úrovně hluku
vyžádá.
Počet obyvatel dotčených obcí ( obce, na jejichž katastrální území příslušná
varianta zasahuje )
Tabulka č. D.I.1.-1
Obec
Holice v Čechách
Ostřetín
Poběžovice u Holic
Borohrádek

Varianta A
6250
935
208
2155

Žďár nad Orlicí
Zdelov
Čestice u Častolovic

436
216
953

Počet obyvatel
Varianta B
6250
208
2155

Varianta C
6250
935
208
2155

436
216
953

436
216
953
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I.1.1. Odhad zdravotních rizik
a) Emise
Přítomnost chemických látek v ovzduší představuje pro lidské zdraví možný zdroj
rizika výskytu onemocnění. S narůstajícím množstvím zdraví škodlivých látek roste i
úroveň tohoto rizika až do té míry, že se může stát společensky neúnosným. Postup,
jehož cílem je udržení rizika na přijatelné úrovni, se nazývá proces hodnocení a
řízení rizik. Hodnocení rizika zahrnuje identifikaci, kvantifikaci a porovnávání rizik a
přináší podklady potřebné pro rozhodování o opatřeních ke snížení rizik.
Popis nejistot
Při interpretaci závěrů, tj. charakteristiky kvalitativních i kvantitativních rizik si musíme
být vědomi i nejistot, které byly použity v konkrétním systému odhadu zdravotních
rizik. Tyto nejistoty vyplývají z:
•

vstupních dat, tj. dat o složení dopravního proudu včetně intenzit na jednotlivých
komunikacích ve výhledovém roce 2020;

•

použití modelů výpočtu emisí a výpočtu rozptylu znečišťujících látek v atmosféře;

•

použití dat o konfiguraci terénu;

•

použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a účinku ze
zahraničních studií publikovaných WHO a EC.

b) Hluk
Vystavení obyvatel nadměrnému hluku má prokazatelně negativní vliv na jejich
zdravotní stav. Prokázán byl zejména vyšší výskyt kardiovaskulárních poruch a
poruch spánku.
Z hlediska negativního působení hluku na lidský organismus existují dva pochody,
které způsobují jeho negativní působení :
•

Působení hluku na regulační a metabolický systém organismu, kdy se jedná o
způsobení orientační nebo poplachové reakce, kdy negativní působení
nevzniká z fyzikální podstaty hluku, ale z jeho emocionálního doprovodu (úlek,
strach, rozmrzelost nebo podráždění). Důvodem je reakce, kdy se člověk
domnívá, že může být působením hluku přímo, či nepřímo ohrožen, nebo že
poškozuje jeho chování. V tomto případě si člověk může na tento podnět
postupně zvykat a poplachová funkce se zde snižuje. Může ale dojít i k opačné
reakci, kdy se člověk stane na hluk, který jej velmi obtěžuje i výrazně citlivější.
Následující reakce jsou především změny oběhových poměrů, krevního tlaku,
tepové frekvence, mobility žaludku a střev, vnitřní sekrece a změny
v imunitním systému.

•

Reakce, které závisí pouze na exposici hluku bez emocionálního
zprostředkování, kdy působící hluk je většinou setrvalý. Hlavními důsledky je
opět
stoupající krevní tlak, prokrvení kůže, tepová amplituda srdeční
frekvence. Tyto změny jsou zaznamenávány při hlukové exposici 70 – 90 dB.
Tyto změny jsou zaznamenávány i u osob, které prohlašují, že jim hluk
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subjektivně nevadí. Výsledky jednotlivých výzkumů, od jaké prahové hladiny je
tato hluková exposice nebezpečná pro lidský organismus, se výrazně liší podle
výsledků jednotlivých výzkumných prací.
•

Hluková exposice při vyšších hodnotách ( nad 80 dB) způsobuje i změnu
metabolismu. Především se jedná o vyplavování intracelulárního hořčíku do
krevního séra s částečnou náhradou za přijímaný vápník. Jedná se především
o vyplavování ze svalů vč. myokardu. Zde je nedostatek hořčíku kromě stresu
považován za vážný rizikový faktor pro infarkt myokardu.

Jako významný rizikový faktor je považován vliv hluku na kvalitu a délku spánku. Zde
se setkávají negativní vlivy fyziologické a psychologické. Jako zvláště rizikové pro
kvalitní spánek je třeba považovat omezení tzv. REM fáze spánku, kdy frekvence alfa
a delta vln je totožná s frekvencí dopravního hluku, především z nákladní dopravy.
Citlivost na zvukové podněty, které způsobí probuzení a pohybují se kolem intenzity
zvukového podnětu 15 dB. Zde se však jedná o jednotlivý impuls tj. L max.
Statisticky je prokázáno, že u osob, které přesídlili do prostředí s výrazně vyšší
hlučností dojde k výraznému poklesu kvality spánku. Tato kvalita se nezlepší ani po
velmi dlouhé době několika let. Z uvedených šetření docházíme k závěrům, že pro
kvalitní spánek by hluk uvnitř místnosti neměl překračovat hodnotu Leq(A) = 35–37 dB.
Většina výzkumných prací v oblasti hodnocení vlivu nadměrného hluku se týká
vyšších exposicí oproti hladinám hluku, které jsou předmětem sledování v případě
dopravního hluku. Jedná se především o exposice hluku v pracovním prostředí, pro
který jsou typické exposice 80 dB a vyšší.
Pro posouzení možného rizika vyplývajícího z akustických exposic, které jsou
předmětem této akustické studie, není dostatek relevantních dat. Nicméně lze
předpokládat, že akustická exposice v podlimitních hodnotách hladin hluku pro vnější
hluk nezpůsobuje statisticky významná zdravotní rizika.
Obecně tradovaná představa, že na hluk se dá zvyknout, je mylná. Jedná se spíše o
otupení organismu na vnější podněty při zachování všech výše uvedených
negativních důsledků. Negativní důsledky působení hluku na obyvatelstvo nevykazují
lineární závislost na jeho hodnotách. Lze konstatovat, že při vyšších hladinách hluku
jsou negativní důsledky výraznější. Stanovení přesné hranice, kdy se hluk stává
obtěžujícím je však závislé na citlivosti každého jedince.
Jedním z hlavních důvodů vedoucích k nutnosti nového trasování silnice I/36 je
nutnost změny současného stavu, kdy je doprava vedena průtahem obcí,
překračování kapacity existující komunikace v návrhovém období a z toho plynoucí
kongesce a konečně i nevhodné šířkové, směrové a výškové parametry stávající
trasy. Tento stav je v současné době hlavním důvodem, proč je obyvatelstvo obcí
zatěžováno mimo jiných negativních vlivů i hlukem z automobilové dopravy.
Navržené řešení umožní přesun převážné části dopravy na kapacitnější komunikaci,
vedoucí mimo kontakt se zástavbou a umožňující v nutných případech i realizaci
efektivních pasivních opatření vedoucích ke snížení hladin hluku.
Jako rozhodující faktor je uvažováno zasažení obytné zástavby hlukem z dopravy ve
dne s ohledem na splnění limitu Leq(A) = 55 dB ve dne a 45 dB v noci. Eventuální
dimenzování navržených bariér bude provedeno v dalších stupních projektové
dokumentace podle platných limitů s využití aktuálních vstupních dat pro zatížení
komunikace ve dne a v noci.
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Z akustického hlediska jsou jednoznačně vhodnější navržené aktivní varianty
v porovnání s nulovou variantou. Posuzované varianty přesunou dopravu
z komunikace procházející středy obcí do vzdálených obchvatů, což velmi pozitivně
ovlivní zásadní pokles hladin akustického tlaku u okolní obytné zástavby. Ta bude
zasažena pouze hlukem ze zbytkové místní dopravy, která představuje asi 10 %
stávajících hodnot.

I.1.2. Sociální a ekonomické důsledky
Nová trasa silnice sociální a ekonomickou situaci oblasti významným způsobem
nezmění. Po dobu výstavby může poskytnout pracovní příležitosti pro místní
obyvatelstvo, ale spíše v souvislosti se zprovozněním této komunikace lze očekávat
mírně pozitivní efekt vzniku nových pracovních míst související se zlepšenou
dopravní prostupností celého tohoto území a s využitím pozemků určených územně
plánovací dokumentací k různému účelu zástavby.
Dalším tentokrát negativním dopadem na sociálně ekonomickou situaci území lze
označit fakt, že se stavba nové silnice při odklonění hlavního dopravního tahu mimo
zástavbu stávajících obcí negativně odrazí ve sféře místního obchodu a služeb.
Přenesením nákladní ale hlavně osobní tranzitní dopravy mimo obce, se v nich
projeví pravděpodobně určitým poklesem obchodního života. Zklidněné obce však
neztratí svůj původní ekonomický význam, který bude rozvíjen v souladu s jejich
navrženými územními plány.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo technologie:
Stavba nové silnice bude ve svém průběhu představovat určitou negativní zátěž
spojenou s dopravními uzávěrami a jinými stavebními opatřeními dočasného
charakteru. Míra vlivu závisí na jeho druhu a expozici obydleného území s ním
spojeným.
Vliv hotové stavby a provozu silnice I/36 bude jednoznačně pozitivní, neboť nově
vytvořená dopravní situace se kladně odrazí na životním prostředí této oblasti.
Skutečný počet obyvatel negativně ovlivněných výstavbou tvoří pouze zlomek počtu
obyvatel pozitivně ovlivněných. Nejvíce budou ovlivněny části zastavěných území
obcí orientovaných ve směru k nové silnici. V případech, kde není kontakt se
zastavěným územím prakticky žádný, tj. v polních a lesních úsecích trasy, které v
celkově hodnoceném úseku převládají, je míra vlivu stavby a její činnosti na
obyvatele zanedbatelná.
Pozitivní efekt, který trasa nové silnice přinese, se přímo i nepřímo dotkne všech
obyvatel žijících v regionu.
I.1.3. Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby, činnosti nebo
technologie
Jedná se o znehodnocení prostředí. Tento vliv se týká hlavně období výstavby. Při
stavebních pracích bude nutné zajišťovat dopravu stavebního materiálu pro
vybudování konstrukce silnice, silničních mostů a souvisejících stavebních objektů.
Tyto materiály budou podle možností dopravovány po již vybudovaných úsecích trasy
a po stávajících komunikacích. Současně budou vznikat objekty mezideponií výkopku
a upravené plochy zařízení staveniště pro skladování materiálu. U některých silnic
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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může dojít k dočasným uzavírkám v důsledku provádění jejich překopů, nebo
propojování s novými úseky dokončené silnice. Tato činnost se týká i přepojování
spojeného s přeložkami inženýrských sítí. Rozsah a harmonogram těchto činností
bude náplní plánu organizace výstavby, který bude zpracován jako součást
projektové dokumentace pro stavební povolení.
Každá povrchová liniová stavba, kterou je i stavba úseku hodnocené komunikace,
vytváří komunikační bariéru jak pro lidi, tak pro zvířata. Dopad tohoto křížení je dán
trasováním a technickým řešením silnice (násypy tělesa silnice, terénní zářezy,
přemostění), popřípadě hustotou provozu na ní.
I.1.4. Narušení faktorů pohody
Stavba silnice a provoz na ni mohou vyvolávat u místních obyvatel i návštěvníků
narušení psychické pohody nejen hlukem, ale i optickou změnou v krajině. Rušivě
jsou vnímány především zářezy a mostní objekty.
Závažnost těchto psychických vlivů je dána především :
•

vzdáleností osídlení od trasy

•

začleněním trasy do krajiny

Vliv nulové varianty
Zachování současného stavu se projeví v podobě setrvale narůstajících dopravních
problémů v celém úseku stávající silnice I/36 přinášejícím veškerá přímá negativa v
podobě znečištění ovzduší a hluku a s tím spojených sekundárních vlivů na životní
prostředí v podobě smogových stavů.
V případě aktivní nulové varianty je prognóza vývoje zájmového území v trase
navrhovaného silničního tahu z hlediska životního prostředí pro obyvatele zde sídlící
nepříznivá. Bude docházet k dalšímu postupnému nárůstu především tranzitní
dopravy na stávající komunikaci.
K začlenění do krajiny v případě stávající komunikace došlo samovolně v průběhu
fungování územního komunikačního systému v souladu s požadavky doby na
trasování, konstrukci silnice a její vybavení, včetně hospodářských nároků na využití
pozemků v sousedství. Stávající komunikace byla historicky vedena tak, že
propojovala jednotlivé samostatné obce existujícího osídlení krajiny. Výstavba sídel
byla soustředěna kolem komunikace do její bezprostřední blízkosti a v současnosti
zde neexistuje žádná prostorová rezerva pro další kapacitní rozvoj dopravy. Pěší
doprava v obcích je dnes pro chodce problematická a přestává být bezpečná i v době
mimo dopravní špičky.

I.2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
Jako modelové znečišťující látky budou hodnoceny oxid dusičitý a benzen, které
patří mezi nejzávažnější znečišťující příměsi z dopravy.
Aby bylo možné porovnat vypočtené hodnoty s imisními limity, uvádíme
v následujícím přehledu hodnoty stanovených limitů pro jednotlivé znečišťující látky
tak, jak je určuje nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
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Limitní hodnoty pro ochranu zdraví
Tabulka č. D.I.2.-1
Znečišťující
Časový interval
příměs
Kalendářní rok
oxid dusičitý
Benzen
*

1 hod
Kalendářní rok

Limitní
hodnota
-3

40 µg.m
200 µg.m
3

5 µg.m

-3

14 µg.m

-3

1. 1. 2010

Maximální
tolerovaný počet
překročení za
kalendářní rok
–

70 µg.m

-3

1. 1. 2010

18

1. 1. 2010

–

Mez
*)
tolerance
(pro r. 2003)

4,375 µg.m

-3

Datum, do něhož
musí být limit
splněn

) mez tolerance je část imisního limitu, o kterou může být limit v daném roce překročen. Tato hodnota
se průběžně snižuje až k nulové hodnotě. To znamená, že nejvyšší přípustná hodnota znečištění
ovzduší je v daném roce stanoven jako limitní hodnota + mez tolerance.

I.3. VLIVY NA VIBRACE, HLUKOVOU SITUACI A ZÁŘENÍ
I.3.1. Vliv vibrací
V případě posuzované silnice I/36 je vliv vibrací zanedbatelný – trasy jsou vedeny v
dostatečné vzdálenosti od zástavby, naopak snížení intenzity dopravy na průjezdu
obcemi (zejména těžké nákladní) bude mít výrazný pozitivní vliv na stav budov v jejím
těsném okolí.
I.3.2. Vliv hluku a záření
Vystavení obyvatel nadměrnému hluku má prokazatelně negativní vliv na jejich
zdravotní stav. Zvýšený výskyt poruch kardiovaskulárních, poruchy spánku jsou
prokazatelně spojeny s vystavením obyvatel vyšším hladinám hluku v místě bydliště
nebo pracoviště. Rostoucí ekvivalentní hladiny hluku všeobecně přispívají k vyšší
nemocnosti obyvatelstva.
Obecná představa, že na hluk se dá zvyknout je výrazem spíše otupení organismu na
některé vnější podněty, při zachování všech uvedených negativních působení.
• Negativní vlivy na zdraví obyvatel samozřejmě nestoupají lineárně s hodnotami
Leq(A), ale jsou výraznější při vyšších hladinách. Na individuální negativní vnímání
hluku mají samozřejmě vliv i některé další faktory. Například hluk ze železniční
dopravy je obecně vnímán jako méně obtěžující než hluk z automobilové dopravy,
naopak hluk z leteckého provozu je obyvateli vnímán jako nejvíce rušící.
• Skutečný negativní vliv hlukové zátěže je obyvateli nadhodnocován zejména
tehdy, vznikne-li u nich pocit, že tato problematika je ze strany kompetentních
orgánů přehlížena a není řešena. Naopak snaha společnosti o řešení těchto
případů má zpětný pozitivní dopad na vnímání obtěžujícího hluku.
Snaha o omezení negativních vlivů z dopravy je dána příslušnou legislativou,
zejména hygienickými limity pro stanovení přípustné ekvivalentní hladiny hluku pro
vnější a vnitřní hluk.
Výstavba ani provoz na silnici I/36 nebudou zdrojem záření.
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I.4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Vlivy na vodu jsou obecně rázu kvantitativního a kvalitativního. Povrchové
a podzemní vody budou ovlivňovány jednak stavební činností v době realizace
stavby, jednak provozem a údržbou komunikace a případně havarijními úniky
přepravovaných látek.
I.4.1. Vlivy na povrchové vody
V období výstavby plánované silnice I/36 dojde k částečnému obnažení půdního
profilu a tím k erozi půdních částic do vodoteče. Větší nebezpečí hrozí v případě
přívalových srážek. Lze předpokládat ovlivnění kvality vody ve vodotečích přímo
dotčených stavbou vlivem eroze půdních částic ze staveniště.
K únikům stavebních komponent, hmot a jiných látek používaných při stavbě by
v relevantním množství docházet nemělo – je povinností zhotovitele stavby těmto
únikům zamezit.
V období provozu se vliv stavby projevuje na povrchové vody zejména dvěma
způsoby:
•

zrychlením odtoku a zvýšením odtokového množství vody;

• zhoršením jakosti povrchových vod.
Při navržených sklonových poměrech nivelety variant silnice I/36 ve „Studii“ lze
předpokládat odkanalizování částí přeložky s možností předčištění srážkových vod,
např. v dešťových usazovacích nádržích (DUN) s funkcí záchytu ropných látek,
retenční a vyrovnávací nádrže, a jiná zařízení.
Podle výzkumu autorů Espey, Altman, Graves (1977) se vliv zpevnění ploch až do
podílu cca 5% z celkové plochy povodí neprojevuje na velikosti kulminačních průtoků.
Změny odtokového množství se zpevněné plochy se projevují na průtokových
poměrech jen v malých povodích s plochou v řádu jednotek km2, kde je vliv
vyhodnocen v jednotkách procent.
Vliv na jakost vody
Dešťové vody odtékající z komunikace jsou v důsledku dopravního provozu
znečišťovány různými látkami. Při běžném provozu se nejvýznamněji uplatňuje vliv
posypových látek v zimním období (zejména solí) a úniky pohonných hmot a mazadel
z projíždějících vozidel jako nepolární extrahovatelné látky (NEL).
Nejrozšířenější formou výskytu chloru ve vodách z komunikací jsou chloridy. Jsou
přítomné převážně ve formě jednoduchého iontu Cl-, protože mají jen slabě
komplexotvorné vlastnosti; až při větších koncentracích chloridů vytvářejí některé
kovy (např. Hg, Ag) chlorokomplexy.
Chloridy jsou společně s hydrogenuhličitany a sírany hlavními anionty v přírodních
vodách. Vzhledem k jejich velmi dobré rozpustnosti vzrůstá jejich koncentrace se
vzrůstající celkovou mineralizací a mohou se stát dominujícím aniontem (chloridové
vody). V povrchových a prostých podzemních vodách dosahuje koncentrace chloridů
obvykle až desítek mg.l-1.
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Přípustné koncentrace Cl- v povrchových vodách stanovuje nař. vl. 61/2003 Sb. Pro
průtoky Q355 je stanovena hodnota 100 mg.l-1 pro vodárenské toky (zdroje pitné vody)
a 250 mg.l-1 pro ostatní povrchové vody.
Lehké kapaliny (u nás se omezuje na označení ropné látky) jsou definovány v EN
858-1 „Odlučovače lehkých kapalin“ jako kapaliny s hustotou do 0,95 g.cm3,
nerozpustné a nezmýdelnitelné (motorový benzin, motorová nafta, topný olej a jiné
oleje minerálního původu), avšak s vyloučením (mazacího) tuku a olejů rostlinného a
živočišného původu. Rozpustnost lehkých kapalin ve vodě nelze přesně stanovit,
protože se jedná o směs látek s nestejnoměrnou rozpustností ( s rozmezím setin až
desítek mg.l-1).
Lehké kapaliny se v odpadních vodách vyskytují v podobě volné (částice ≥ 0,1 mm),
hrubé emulze (5 – 100 mm), jemné emulze (50 – 5000 nm) a rozpuštěné.
Na množství a kvalitě splachových vod závisí návrh odlučovače (typu a velikosti) –
gravitační (odloučí částice ≥ 0,2 mm, koncentrace na odtoku ≥ 10 mg.l-1),
koalescenční (odloučí částice ≥ 0,1 mm, koncentrace na odtoku 1 - 5 mg.l-1), sorpční
filtry (odloučí rozpuštěné, příp. jemně emulgované nepolární látky, koncentrace na
odtoku 0,2 – 0,5 mg.l-1). Sorpční filtry jsou plněny materiály (aktivní uhlí, silikáty,
bentonity aj.), které se snadno zanášejí nerozpuštěnými látkami (NL). Proto je třeba
tyto filtry osazovat až za zařízení, která dostatečně odloučí NL ze vstupních vod!
Tento problém je někdy podceňován, první splach zakolmatuje filtr a způsobí
nefunkčnost celého zařízení.
Zachycení odplavovaných NL může mít i pozitivní vliv na záchyt polyaromatických
uhlovodíků (PAU) atp., které se převážně adsorbují na površích pevných částic.
Na velikost úkapů mazacích prostředků má vliv především technický stav vozidel.
V blízké budoucnosti lze očekávat snížení kontaminace vod odtékajících z vozovky
v důsledku použití centrálního mazacího systému nákladních automobilů, který je
zaveden ve vyspělých státech a postupně se zavádí i u nás.
Měření kvality vod za odlučovači dálničních a silničních úseků prováděná ČIŽP
prokázala relativně nízké koncentrace ropných látek – téměř ve všech případech pod
1 mg/l. Limitní imisní koncentrace dle požadavku nař. vl. 61/2003 Sb. pro ostatní
povrchové toky je max. 0,1 mg.l1 a pro vodárenské toky 0,05 mg/l (kategorie A1 a A2)
a 0,5 mg/l pro kategorii C3 jako přípustný stav (do 22.12.2012) a 0,1 mg/l jako cílový
stav.
Nejrozšířenější olověnou rudou je galenit (PbS). Galenit na rozdíl od jiných
sulfidických rud nepodléhá chemické a biochemické oxidaci, proto se olovo poměrně
málo hromadí v důlních vodách, pokud nejsou přítomné jiné sulfidické rudy.
Antropogenním zdrojem olova jsou výfukové plyny motorových vozidel, obsahující
rozkladné produkty tetraethylolova, které slouží jako antidetonační prostředek.
V podzemních vodách se olovo vyskytuje v množství řádově jednotek až desítek
µg.l-1, průměrná koncentrace olova v českých řekách je 0,035 mg.l-1. Z přírodních
zdrojů se olovo dostává do biogeochemických cyklů v nepatrné míře, naproti tomu
antropogenní zdroje jsou velmi četné, z nichž doprava zaujímá přední místo.
V ČR jsou v současné době již všechny používané benzíny bez obsahu olova.
Znečištění olovem tak zůstává problémem reziduí v půdě, případně v ostatních
složkách životního prostředí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sytém odvodnění vozovky je možno rozdělit na dvě části:
•

odvodnění povrchu vozovky a

•

odvodnění podkladních vrstev vozovky

Odvodnění povrchu vozovky se zajišťuje podélným a příčným sklonem komunikace.
Voda s povrchu vozovky se může zachytit za koncem zpevnění vozovky do rigolů
nebo přes krajnici do podélných příkopů. Způsob vypouštění odváděných dešťových
vod do recipientu závisí na požadovaném stupni ochrany prostředí, který je dán
zejména požadavky vodoprávních orgánů a na speciální ochranu vod (ochranná
pásma vodních zdrojů - OPVZ).
Na základě toho je třeba navrhnout rozsah opatření a způsob nakládání se
splachovými dešťovými vodami, jako nejúčinnější ochranu povrchových a
podzemních vod.
Způsob ochrany je třeba zaměřit zejména na havarijní znečištění.
Bezpečnostními prvky pro havarijní ochranu jsou dešťové usazovací nádrže (DUN) a
stabilní norné stěny.
DUN jsou nádrže navrhované pro zachycení nepolárních extrahovatelných látek
(NEL) a usaditelných nerozpuštěných látek (NL) látek odtékajících s odpadními
vodami z vozovek.
Nádrže se navrhují tak, aby v případě havárie zachytily objem cisternového vozu.
DUN jsou obvykle typové usazovací nádrže s retenčním a kalovým prostorem,
v případě potřeby s možností osazení sorpčních filtrů (v tom případě je třeba zajistit
vyhovující separaci NL).
Objekty DUN je třeba realizovat s oplocením (mj. z důvodu ochrany migrujících
živočichů) a vybavit únikovou cestou pro obojživelníky.
Stabilní norné stěny jsou zařízení s nižšími pořizovacími náklady, vyžadují však
kvalifikovanou a včasnou obsluhu. Jde o jednoduchá zařízení přehrazující tok vody
dvojitou stěnou z dřevěných dluží, které slouží k zachycení plovoucích látek a kapalin
(nutno včas odčerpat), příp. k zachycení sedimentujících látek (druhá stěna dluží).
Dlužová stěna není trvale osazena, ale osazuje se v případě potřeby.
Předčištěná voda z DUN odtéká do nejbližšího recipientu – v některých případech se
profil zaústění do recipientu nenachází přímo v místě DUN a toto propojení (otevřený
nebo uzavřený trativod) je třeba navrhovat a vybudovat v rámci stavby přeložky.
Při technickém návrhu tohoto odvodnění je nutné respektovat ČSN 75 2101
„Ekologizace úprav vodních toků“.
V případech, kdy se pro profil odvodnění nenachází v blízkosti komunikace vhodný
recipient by DUN měla být navržena jako vsakovací nebo následně vyústěna do
zařízení s možností vsakování předčištěných vod.
Omezujícím faktorem při návrhu vsakování není pouze minimální propustnost
horninového prostředí, ale další kritéria, např. hloubka hladiny podzemní vody, směr
proudění podzemní vody, morfologie území, změny mechanických vlastností zemin,
využití nejbližšího okolí vsakovacího zařízení, možnost vzniku zamokření území,
kvalita podzemní vody, aj..
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Základní podmínkou je součinitel filtrace k = min. 5.10-6 m.s-1, hloubka hladiny
podzemní vody min. 1,0 m pod dnem vsakovacího zařízení, hloubka vsakovací
nádrže cca 0,5 m.
Řešení vsakovacích nádrží by mělo být provedeno s ohledem na vytváření nových
prvků kostry ekologické stability krajiny.
Odvodnění podkladních vrstev vozovky se zajišťuje rovněž podélným a příčným
sklonem odvodňovací drenáží. Vzhledem k tomu, že se jedná o neznečištěnou vodu
je možné vyústění drenáže provést přímo do terénu nebo vodoteče, příp. podélného
příkopu.
I.4.2. Vlivy na podzemní vody
V období výstavby silnice I/36 lze očekávat běžná rizika ovlivnění podzemních vod
vyplývající z charakteru a průběhu dané stavby. Stavba není situována v území
zvláštní ochrany vod, proto zhotovitel stavby je povinen dodržovat standardní
požadavky a podmínky pro provádění dané stavební činnosti, za níž je i v uvedeném
smyslu odpovědný.
V období provozu se vliv stavby obecně projeví na podzemní vody zejména:
•

snížením hladiny podzemní vody v úsecích, kde zářezy do původního terénu
zasáhnou hladinu podzemní vody

•

zhoršením jakosti podzemní vody

Vliv na hladinu podzemní vody
V místech, kde je trasa komunikace vedena v zářezu původního terénu dojde
v případě kontaktu s hladinou podzemní vody k drenážnímu efektu zářezu a ke
snížení hladiny podzemní vody podle nově vzniklé depresní křivky.
Proto v místech, kde lze očekávat kontakt s hladinou podzemní vody (zejména
zářezy) bude nutné provést podrobný hydrogeologický průzkum se zaměřením mj. na
vydatnost podzemní vody ( bude upřesněno v dalších projektových stupních).
Vliv na jakost podzemní vody
Pozornost je v tomto směru nutno věnovat zejména úsekům vedeným v zářezech,
kde je nebezpečí ovlivnění hladiny podzemní vody.
Chemický posyp při odklízení sněhu v zimním období se projevuje především u vody
stékající z vozovky. Zvýšení obsahů chloridů v podzemních vodách v okolí
komunikace dosahuje maximálně 120 mg/l (Golwer A. 1973). Je to následkem ředění
a schopnosti půd zachytit část chloridů.
Přestože ze zevšeobecněných výsledků monitorování v zahraničí vyplývá, že
ohrožení kvality podzemních vod silničním provozem není výrazné, nelze tuto otázku
ponechat bez povšimnutí. Během provozu komunikace bude vhodné provádět
monitorování kvality podzemních i povrchových vod a v případě překročení
stanovených mezí bude nutno realizovat nápravná opatření.
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Provozem komunikace může dojít k ohrožení kvality podzemních vod při haváriích
motorových vozidel a cisteren. Pravděpodobnost ovlivnění musí být minimalizována
doplněním trasy nové silnice systémem záchytných sedimentačních nádrží DUN a
stabilních norných stěn.
Vliv na zásobování vodou
Ovlivnění povrchových a podzemních vod je možno z hlediska kvality a kvantity
odtékající vody minimalizovat návrhem sedimentačních nádrží DUN nebo retenčních
a vsakovacích nádrží.
Pro zajištění recipientů a odtoku odpadních vod z vozovky bude patrně nutné
vybudovat v rámci stavby krátké úseky nového otevřeného koryta, příp. uzavřených
kanálů. Při návrhu a také při realizaci je nutné dbát revitalizačních zásad na začlenění
nového koryta do přírodního prostředí. Vliv realizace stavby je nutné minimalizovat
zejména v souvislosti se stavbou mostních objektů přes křížené vodoteče, jejich
inundace a mokřady i v souvislosti s dílčími úpravami.
Pro stavbu platí obecné zásady maximální ohleduplnosti k prostředí, rychlosti
provádění stavebních prací a ochrany proti úniku ropných a jiných nebezpečných
látek. Je nutné vybudování ochrany staveniště proti povodňovým průtokům na tocích,
aby tím nedošlo k splachu nežádoucích látek do toku. Každou havarijní událost je
nutné okamžitě hlásit příslušnému vodohospodářskému orgánu a správci toku.
Vliv na vodní biocenózu v povrchových vodách, dotčených srážkovými vodami
z odvodnění z přeložky komunikace, je možno předpokládat při běžném provozu
pouze omezený s potenciálním chronickým účinkem.
V případě havarijních situací úniku chemikálií může být však účinek akutní a letální.
Pro všechny hodnocené varianty stavby silnice I/36 je při aplikaci uvedených
technických opatření pro přečištění srážkových vod z jejího povrchu předpoklad
splnění emisně – imisních limitů v povrchových i podzemních vodách dle platných
předpisů. Tato opatření mohou představovat i stálou aktivní ochranu proti případným
haváriím.

I.5. VLIVY NA PŮDU
I.5.1. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky
Realizace navržené silnice bude mít následující vlivy na půdu :
•

Vlivy v důsledku záboru půdy a změny ve využití pozemků;

•

Vlivy na znečištění půdy;

•

Vlivy v důsledku vyvolaného rizika eroze půdy;

•

Mikroklimatické změny v okolí komunikace.

Vlivy v důsledku záboru půdy a změny ve využití pozemků
Pozemky v trase navržené komunikace náleží většinou své plochy do zemědělského
půdního fondu. Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativně hodnotíme
podle výměry záboru, který dále kvalifikujeme podle výměry záboru lokalit BPEJ a
příslušných tříd ochrany. Další možná újma spočívá v omezení využití dotčených
pozemků po dobu výstavby a za provozu komunikace.
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Zábor zemědělské půdy kvantitativně posuzujeme podle výměry záboru a kvalitativně
podle BPEJ a tříd ochrany.
Vlivy na znečištění půdy
Provoz po komunikacích je liniovým zdrojem znečišťování půdy. Komunikace je
vedena v otevřené krajině s poměrně příznivými rozptylovými podmínkami. Proto
očekáváme rozptyl kontaminantů. Jedná se o následující polutanty, které kontaminují
půdu :
•

Aromatické uhlovodíky z nedokonalého spálení bezolovnatých benzínů;

•

Alifatické uhlovodíky;

• Posypové soli.
Aromatické uhlovodíky jsou složkou bezolovnatých benzínů. Některé
polyaromatické uhlovodíky jsou značně tepelně odolné a nedochází k jejich
dokonalému spálení v motoru, ani k následné oxidaci v katalyzátoru. Jedná se o
perzistentní látky schopné dlouhou dobu setrvávat v prostředí. Některé tyto látky
mohou být karcinogenní.
Alifatické uhlovodíky jsou produktem nedokonalého spalování pohonných hmot.
V případě benzinových motorů je emise alifatických uhlovodíků minimalizována jejich
oxidací v katalyzátoru. Dalším zdrojem kontaminace alifatickými uhlovodíky jsou
úkapy paliv a maziv. Tyto látky jednak odtékají spolu s dešťovými vodami a jednak se
rozpráší do ovzduší a sedimentují v blízkosti komunikace. Koncentrace alifatických
uhlovodíků v půdě v okolí komunikací v důsledku běžné dopravy (s vyloučením
havarijních úniků) dosahuje řádově stovky mg/kg půdy. Vyšších hodnot není
dosaženo, protože v půdě dochází k biologické degradaci alifatických uhlovodíků.
Posypové soli jsou zdrojem kontaminace půdy. Exaktně bylo stanoveno, že
na dálnicích přibližně 30 % posypových solí v zimním období odtéká s vodou
z roztátého sněhu a ledu. Přibližně 70 % soli se rozpráší do okolí a ovlivňuje půdu a
biotu do vzdálenosti cca 50 m od krajnice komunikace.
Účinek na půdu a biotu závisí na složení posypového materiálu. K posypu se
používají soli NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2 a jejich směsi. Solení obecně vede
k zasolování půd a nežádoucímu zvyšování osmotického tlaku půdního roztoku.
Jinou možností chemického posypu je aplikace močoviny. Močovina se v zemědělské
praxi používá jako dusíkaté hnojivo a v případě aplikace močoviny dochází k
„přehnojování“ přilehlých porostů. Močovina, která není z půdy vyplavena v jarním
období, podléhá v důsledku působení nitrifikačních bakterií nitrifikaci. Nitráty jsou
v půdě podstatně pohyblivější než původní močovina a v případě jejich nadbytku,
který nejsou rostliny schopny asimilovat, dochází k migraci nitrátů do podzemních
vod.
Kontaminaci půdy pozemků v okolí komunikace lze účinně omezovat vhodně
zvolenými sadbami dřevin, které plní funkci biofiltrů. Tyto biofiltry zabraňují pronikání
kontaminantů do širšího okolí komunikace a vytvářejí podmínky pro biodegradaci
organických polutantů. Biodegradace organických polutantů probíhá v půdní vrstvě
oživené půdní mikroflórou. Činnost půdní mikroflóry je podporována dotací organické
hmoty - odumřelé části rostlin, spad listí apod. Zeleň je schopna účinně biologicky
sorbovat dusík z chemického posypu na bázi močoviny. Tyto dřeviny samy musí být
dostatečně odolné vůči emisím z automobilové dopravy (zejména NOx) a současně
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tolerantní vůči solnému aerosolu a zasolení půdy. Těmto požadavkům vyhovují
například následující dřeviny: javor babyka, javor mléčný, olše, čimišník, dřezovec,
kustovnice.
Vlivy v důsledku vyvolaného rizika eroze půdy
Riziko eroze můžeme rozdělit na:
•

Riziko v průběhu výstavby

•

Riziko za provozu

Riziko v průběhu výstavby
Riziko v průběhu výstavby spočívá v odstranění vegetačního krytu a nechtěném
vytvoření drah soustředěného odtoku dešťových vod. Toto riziko je reálné v prostoru
velkých terénních zářezů nebo násypů. V současné době rozvoji erozních procesů
brání mnoho překážek, které jsou schopny zadržovat vodu z přívalových dešťů.
Riziko eroze bude hrozit po přechodné období, kdy bude nutné toto riziko
identifikovat a terénní práce provádět tak, aby nedocházelo k tvorbě potenciálních
drah soustředěného odtoku dešťových vod. Rovněž do dokončení terénních prací
bude třeba riziko eroze zohlednit a terén zpevnit vhodným vegetačním krytem.
Riziko vodní eroze po dobu výstavby na ostatních úsecích komunikace bude
podstatně nižší a může se jednat nanejvýš o lokální splavení zeminy do
vyhloubeného silničního zářezu.
Riziko za provozu
Riziko za provozu navržených tras komunikace spočívá především v erozi svahů
silničního zářezu. Jak již bylo výše řečeno, solení vozovky a následné rozprášení soli
snižuje protierozní odolnost půdy. K erozi svahů může dojít zejména, je-li na svahy
svedena dešťová voda z přilehlých pozemků, nebo při rozbřednutí povrchu půdy při
přívalových deštích.
Návrh nové silnice bude čelit riziku eroze v důsledku stékání vody z okolních
pozemků terénními úpravami, které zabraní stékání srážkových vod na svahy
terénního zářezu. Svahy terénního zářezu budou osazeny vhodným vegetačním
krytem. Výsadby dřevin za účelem protierozní ochrany svahů je třeba provést tak, aby
porost pokrýval cca 1 m široký pruh terénu vně terénního zářezu. Tento pruh bude
chránit svahy v případě polních pozemků proti najíždění zemědělské mechanizace při
orbě na samý okraj zlomové hrany.
Silně exponované úseky svahů lze opevnit vegetačními tvárnicemi nebo pohozem
makadamu. Stejným způsobem lze opravit již erozí poškozené úseky.

I.6. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Výstavba silnice může ovlivnit horninové prostředí pouze v omezené míře a to ve fázi
výstavby – při hloubení zářezů nebo při zakládání mostních objektů kdy může
vzniknout:
•

riziko případného úniku nebezpečných látek

•

riziko mechanického rozvolňování hornin otřesy, zejména případnými odstřely.
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Provozem silnice je možné předpokládat tyto vlivy :
•

kontaminace horninového prostředí podél silnice (do vzdálenosti cca 10 – 15 m od
okrajů komunikace) imisemi výfukových plynů a látkami (zejména ropnými látkami
a chloridy – v zimním období) rozstřikovanými automobily.

•

mechanické rozrušování hornin otřesy z dopravy.

Území s ložiskovou ochranou
Na jih od Starých Holic se nachází CHLÚ cihelny Holice. Jedná se o dobývací
prostor identifikační číslo 70443 využívaný organizací Wienerberger Cihlářský
průmysl a.s., Č. Budějovice, nerost - cihlářská surovina, stav využití – těžené, plocha
objektu – 210 596 m2. Dále se v této oblasti nachází chráněné ložiskové území
identifikační číslo 05470000, surovina – cihlářská surovina, plocha objektu –
202 402 m2. Varianty A a C vedou přes chráněné ložiskové území, varianta C vede i
přes stanovený dobývací prostor.
Severovýchodně od Borohrádku se vyskytuje navržený těžební prostor štěrkopísku
jenž těsně míjí varianta A. Název ložiska – Borohrádek, surovina – štěrkopísky, číslo
geofondu 522400000, těžba – nevýhradní ložisko nerostů. Název ložiska –
Borohrádek, surovina – štěrkopísky, číslo geofondu 310320000, těžba – ukončené
ložisko nerostů.
Severně od Borohrádku se nachází dobývací prostor identifikační číslo 70897
využívaný organizací Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá, nerost – písek, štěrkopísek,
stav využití – těžené, plocha objektu – 3 938 339 m2.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Hodnocená stavba ani její provoz nebudou mít vliv v důsledku ukládání odpadů.
Odpady podle svého charakteru budou zneškodňovány mimo posuzované zájmové
území.

I.7. VLIVY NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTÉMY
Vlivy na flóru
Všechny navrhované varianty trasy přeložky silnice I/36 jsou vedeny na
zemědělských a lesních pozemcích a po stávajících silnicích. Navrhované trasy
křižují vodoteče Tiché i Divoké Orlice, vegetační pásy charakteru mezí, pásů křovin a
stromořadí.
U lesních komplexů se jedná převážně o mladé až dospělé smíšené lesy. Převážně
se jedná o borovice, smrk, dub a břízu. Řídčeji se vyskytuje javor klen, olše lepkavá,
olše šedá, jasan, lípa, topol osika, buk, modřín a dub červený.
Z biologického pohledu jsou v otevřené krajině ceněny zejména vodoteče, vegetační
pásy, remízy, bodová zeleň, stromořadí, rákosiny a neobdělávané plochy ležící
ladem. V lese pak staré doupné stromy, stromořadí a okraje lesních komplexů.
Varianta trasy B prochází nedaleko LBC „Javůrka“, kde se vyskytuje silně ohrožený
druh česnek hranatý ( Allium angulosum ).
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Varianta tras A a C prochází podél VKP „Za cihelnou“, kde se vyskytuje silně
ohrožený kruštík bahenní ( Epipactis palustris ).
Varianta tras A a C prochází nedaleko VKP „Plavuňka“, kde se vyskytuje silně
ohrožený druh plavuňka zaplavovaná ( Lycopodiella inundata ) a rosnatka
okrouhlolistá ( Drosera rotundifolia ).
Za cenné území lze považovat nivní půdy, jejichž výskyt je vázán na dva hlavní vodní
toky území – Tichou Orlici a Divokou Orlici. Koryto a okolí Divoké Orlice je
krajinářsky velmi hodnotné. Toto území překonávají všechny tři navržené varianty.
Kostru ekologické stability studovaného území tvoří nadregionální biokoridory
„Bohdaneč – Uhersko“
( NRBK K 74 ), „Sedloňovský vrch, Topielisko – Vysoké
Chvojno“ ( NRBK K 81 ) a nadregionální biokoridor „Divoká Orlice“. V lesním porostu
NRBK K 74 a K 81 převažují středněvěké skupinovitě diferenciované porosty,
nastávající kmenovina s dominantní borovicí a významným podílem dubu, smrku,
lokálně lípy. V lužních porostech v nivě Orlice a v jejich mrtvých ramenech rostou
např. šmel okoličnatý ( Butomus umbellatus ), žebratka bahenní ( Hottonia palustris ),
čestec dlouholistý ( Pseudolysimachion longifolium ), leknín bělostný ( Nymphaea
candida ) a stulík žlutý ( Nuphar lutea ). Zmíněné nadregionální biokoridory kříží
všechny tři navrhované varianty.
Ke střetu navrhované komunikace varianty A a C s lesními porosty dochází v km 2,0
– 3,5 (lesní porost jihovýchodně od Holic, mezi Velinami a Ostřetínem). Délka
průchodu porostem je cca 1100 m, ke kácení by došlo v celé šířce řešené
komunikace. Varianta B lesní komplex obchází bez dotčení porostů.
V úseku 4,52 – 6,0 km stavba částečně využívá stávající komunikaci, pouze ji místně
směrově upravuje, takže zásahy do lesních porostů jsou omezené. Protože lesem již
nyní silnice prochází, jsou okrajové porosty přizpůsobeny otevřenému prostoru a
mírný posun hranic porostu nebude mít vliv na navazující porosty.
V km 6,0 – 6,5 je navržena směrová úprava a nové napojení silnice III/3055 na
Vysoké Chvojno. Stávající křižovatka tak bude posunuta cca o 100 m doprava,
vykácení lesa bude nutné v celé šířce navrhované komunikace a nového úseku
silnice III/3055.
V km 6,5 – 7,5 stavba opět využívá stávající silnici, takže zásah do lesa je vyvolán
pouze potřebným rozšířením.
Úsek km 4,52 – 7,5 je shodný pro obě navržené varianty A i B.
V km 7,5 se navrhovaná komunikace odklání od stávající silnice doleva a její vedení
tak vyžaduje zásah do lesního porostu v celé šířce stavby, v délce cca 700 m
v případě varianty A a cca 1250 m v případě varianty B.
Varianta A prochází v km 10,5 lesním porostem po hranici lokálního biocentra a po
cca 300 m se napojuje na stávající silnici, kterou dál využívá v plném rozsahu v celé
délce průchodu lesním komplexem. Rozšíření stávající silnice bude řešeno na levou
stranu (ve směru staničení), aby nedošlo k zásahu do genové základny.
Varianta B se do „Velkého lesa“ dostává v km 10,15 a vyžaduje nový zábor lesa
v délce cca 700 m, přičemž přibližně polovinu této délky představuje průchod
lokálním lesním biocentrem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57

.

SILNICE I/36 V ÚSEKU HOLICE – ČESTICE
OZNÁMENÍ DLE PŘÍLOHY Č. 3, ZÁK. 100/2001 SB.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkově lze říci, že úseky, kde trasa využívá stávající komunikace, nepředstavují
zásadní vliv na lesní porosty. Rozsah kácení je omezený a nedojde zde
k nepříznivým projevům spojeným s náhlým otevřením porostu. Úseky mimo stávající
komunikace vytvoří nové hrany porostů a otevřený liniový prostor. Doporučuje se
porosty v blízkosti navrhované komunikace vhodnými pěstebními zásahy připravit na
otevření porostu.
Vlivy na faunu
V blízkosti tras všech variant byly zjištěny chráněné druhy živočichů. Varianty
procházejí nedaleko VKP uvedeného v zákoně 114/92 Sb. Všechny varianty zasahují
do územního systému ekologické stability. Všechny varianty zasahují do Evropsky
významné lokality Orlice a Labe, kód lokality CZ0524049.
V přirozeně meandrujícím toku Orlice, který překonávají všechny tři varianty, se
vyskytují zejména jelec tloušť, jelec jesen, jelec proudník, ouklej obecná, podoustev
říční, parma obecná, štika obecná, sumec obecný, candát obecný, úhoř říční, cejn
velký, cejnek malý, ostroretka stěhovavá, plotice obecná, hrouzek obecný, okoun
říční, sumeček americký, slunečnice pestrá, ježdík obecný a mřenka mramorovaná.
Z naturového hlediska je významný bolen dravý ( Aspius aspius ), vážka klínatka
rohatá ( Ophiogomphus cecilia ) a vydra říční ( Lutra lutra ).
Podél toku Orlice se vyskytuje ledňáček říční ( Alcedo atthis ), kulík říční ( haradrius
dubius ), pisík obecný ( Actitis hypoleucos ), konipas horský ( Motacilla cinerea ) a
skorec vodní ( Cinlus cinclus ).
V lesních komplexech, do kterých poměrně rovnoceně zasahují všechny tři varianty,
se vyskytuje obvyklá středoevropská fauna a to prase divoké ( Sus scrofa ), jelen
evropský ( Cervus elaphus ) a srnec obecný ( Capreolus capreolus ). Dále pak se
zde vyskytují vzácné ptačí druhy, např. čáp černý ( Ciconia nigra ), holub doupňák
( Columba oenas ), sýc rousný ( Aegolius funereus ), kulíšek nejmenší ( Glaucidium
passerinum ) a lejsek malý ( Ficedula parva ).
V okolí Týniště nad Orlicí byly nalezeny vzácné druhy brouků vázaní na staré duté
stromy, např. kovařík rezavý ( Elater ferrugineus ), kovařík ( Lacon quercus ) a řada
lesních druhů motýlů a dvoukřídlých.
Vlivy na ekosystémy
Předpokládané vlivy s přímým i nepřímým účinkem:
Navržená silnice I/36 je v přímém kontaktu s následujícími prvky ÚSES:
Biocentra
Regionální biocentrum 1764 „Velký les“ je vymezené v prostoru východního okraje
Velkého lesa. Tvoří jej kompaktní lesní porosty na plošině, místy mírném svahu
ukloněném k východu. Biocentrum je vymezeno v prostoru genové základny.
Převažujícím lesním typem je bohatá borová doubrava na píscích, hospodářský
soubor 13. Lesní porosty mají přirozenou druhovou skladbou. Borové porosty
s přimíšenými listnáči místy s nepůvodním smrkem. Jeho hranice je tvořena stáv.
silnicí II/318, kterou navrhovaná komunikace využívá v plném rozsahu. Aby nedošlo
k zásahu do biocentra bude silnice II/318 rozšířena na druhou stranu od něj (doleva
ve směru staničení).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58

.

SILNICE I/36 V ÚSEKU HOLICE – ČESTICE
OZNÁMENÍ DLE PŘÍLOHY Č. 3, ZÁK. 100/2001 SB.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokální biocentrum 141 „Korejtka“ – je biocentrum vymezené v lesním porostu mezi
železniční tratí 016 a silnicí III/3055 Borohrádek – Vysoké Chvojno. Jedná se o
borový porost s příměsí dalších dřevin. Biocentrum přímo navazuje na stávající silnici
III/3183 a navrhovaná komunikace prochází po jeho západní hranici. Protože se
biocentrum nachází uvnitř lesního komplexu, doporučuje se upravit jeho hranice tak,
aby byla zachována požadovaná výměra 3,0 ha.
Lokální biocentrum „U dubu“ je funkční biocentrum tvořené částečně upraveným
tokem Tiché Orlice s rozvolněným břehovým porostem a navazujícími kulturními
loukami. Pod čistírnou odpadních vod je výrazný solitérní dub. Navrhovaná
komunikace ve variantě A prochází jeho severním okrajem a kromě zásahu do zeleně
bude biocentrum ovlivňovat hlukem, emisemi a v noci také osvětlováním. V případě
realizace této varianty bude třeba upravit hranice biocentra tak, aby zůstala
zachována požadovaná výměra 3,0 ha a pomocí zahuštěné výsadby vhodných
dřevin vytvořit přirozenou ochrannou clonu mezi stavbou a biocentrem.
Lokální biocentrum „Dolní luka“ je funkční biocentrum severně od Borohrádku. Tvoří
ho meandry Tiché Orlice s vysokými břehy a nesouvislým, prořídlým břehovým
porostem, který byl nevhodně dosazován nepůvodním smrkem. Varianta B prochází
jeho jižní částí a dělí ho na dva díly. Nepříznivý vliv je částečně omezen, protože
komunikace přechází řeku po mostě. V případě realizace této varianty bude nutné
navrhnout most v dostatečných parametrech, aby umožňoval průchod po obou
březích i pro vysokou zvěř, minimalizovat zásah do vzrostlé zeleně a na okrajích
biocentra v blízkosti mostu provést zahuštěnou výsadbu dřevin s funkcí naváděcích
plotů.
Lokální biocentrum „Nad starým Božetickým rybníkem“ je biocentrum vymezené na
okraji lesního porostu severně od Borohrádku. Jedná se o lesní porost s pozměněnou
druhovou skladbou na rozsáhlém jihozápadním svahu při okraji lesního komplexu.
Druhová skladba je poměrně pestrá. V jihozápadní části dominuje smrk, v ostatních
porostních skupinách je zastoupen významně dub, jasan olše, klen, lípa, bříza
přimíšeny jsou buk, borovice. Jádrem biocentra je starší dubový porost – por. sk. 5.
Navrhovaná komunikace ve variantě A prochází podél jeho jižní hranice a oproti
stávajícímu stavu tak již nebude mezi silnicí a biocentrem zalesněný pruh šířky cca
100 m. Lze předpokládat, že někteří živočichové prostor biocentra trvale opustí, ale
významnější vliv zřejmě umístění komunikace mít nebude. Jiná situace je v případě
varianty B, která prochází biocentrem po úhlopříčce a trvale ho rozdělí na dvě části.
Nepříznivý účinek zpevněné plochy umocněný dalšími vlivy silničního provozu (pohyb
lidí a vozidel, hluk, emise, osvětlování) může způsobit, že biocentrum bude ve
skutečnosti nefunkční. V případě realizace této varianty bude třeba biocentrum
posunout v rámci lesního komplexu tak, aby se nacházelo jen na jedné straně silnice.
Lokální biocentrum 12 je funkční biocentrum po levé straně řešené komunikace (ve
směru staničení) na pravém břehu Divoké Orlice. Tvoří ho rekultivovaná louka mezi
řekou a polní cestou. Protože navrhovaná komunikace v tomto úseku využívá
stávající silnici II/318, nepředstavuje žádný nový vliv. Rozšíření silnice a mostu je
třeba řešit směrem proti proudu řeky, aby biocentrum zůstalo zachováno.
Biokoridory
Nadregionální biokoridor je vymezen v úseku od východní hranice katastrálního
území Šachova přes regionální biocentrum Velký les (1764), přes jižní část komplexu
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Velkého lesa nad nivou Tiché Orlice k regionálnímu biocentru Žďár (1766) a dále
k západu, resp. severozápadu, kde na území Pardubického kraje navazuje na
vymezený ÚSES. Z potenciálních společenstev se v trase biokoridoru vyskytují
jedlové doubravy, kyselé bukové doubravy, při přechodu přes nivu Orlice pak
jasanová olšina a jilmový luh.
Nadregionální biokoridor K74 „Bohdaneč – Uhersko“ prochází zájmovým územím
lesními a lučními porosty a částečně po zemědělské půdě. Navrhovaná komunikace
ho kříží v km 5,4 v lesním komplexu nad železniční tratí 016. Místem křížení již
v současnosti prochází silnice, takže se nevytváří žádný nový vliv a vzhledem k šířce
navrhované komunikace 9,5 m nepředstavuje stavba z hlediska nadregionálního
biokoridoru nepřekonatelnou bariéru, která by ovlivnila propustnost území.
Nadregionální biokoridor K81 „Sedloňovský vrch, Topielisko – Vysoké Chvojno“
prochází zájmovým územím především v lesních porostech a spojuje regionální
biocentra 1766 „Žďár“ a 1764 „Velký les“. Převažují středněvěké skupinovitě
diferenciované porosty, nastávající kmenovina s dominantní borovicí a významným
podílem dubu, smrku, lokálně lípy. Dále je vtroušen buk, olše, olše šedá, bříza, jasan,
modřín a buk. Lokálně je dobře vyvinuto podúrovňové patro s dubem. Navrhovaná
komunikace ve variantě A kříží biokoridor přibližně ve stejném místě jako stávající
silnice II/318, kterou využívá, takže nevytváří žádný nový vliv a vzhledem ke své šířce
(9,5m) nepředstavuje z hlediska nadregionálního biokoridoru nepřekonatelnou
bariéru, která by ovlivnila propustnost území. V případě varianty B dochází ke křížení
s biokoridorem v prostoru lokálního biocentra „Nad starým Božetickým rybníkem“.
Vzhledem k tomu, že v podstatě dochází jen k posunu místa křížení, ani tato varianta
neovlivní celkovou propustnost území a funkčnost biokoridoru.
Nadregionální biokoridor „Divoká Orlice“ je tvořen meandrujícím tokem řeky
s břehovými porosty a navazujícími nivními loukami. Navrhovaná komunikace ho
přechází v místě stávajícího silničního mostu (most prošel v roce 1999 rekonstrukcí).
Stavba nepředstavuje žádný nový vliv oproti stávajícímu stavu.
Regionální biokoridor 809 „Tichá Orlice“ prochází širokou nivou řeky. Je tvořen
přirozeně meandrujícím tokem, místy s částečnou regulací, s břehovými porosty,
drobnými lužními lesíky a lučními společenstvy. Biokoridor je vymezen jako složený,
tzn. do jeho trasy jsou po cca 700 m vkládána lokální biocentra o výměře min. 3 ha,
která jsou jeho součástí. Navrhovaná komunikace ho ve všech variantách přechází
mostem, jehož parametry je nutné navrhnout tak, aby byla po obou stranách řeky
zachována průchodnost biokoridoru.
Lokální biokoridor 7 propojuje biokoridor „Zadní Lodrantka“ s lokálním biocentrem
„Javůrka“. Z větší části je veden po přítoku Zadní Lodrantky. Ke křížení s variantou C
navrhované komunikace dochází přibližně v místě křížení tohoto biokoridoru se stáv.
silnicí Holice – Ostřetín. Komunikace tedy nevytváří nový vliv a vzhledem ke své šířce
nepředstavuje zhoršení průchodnosti území oproti stávajícímu stavu.
V celé trase variant komunikace lze obecně předpokládat vliv zimní údržby
komunikace solením na vodu, půdu a kontaktní biotopy, což vyvolává změny
vegetačního krytu směrem k jeho ruderalizaci. Tento vliv je přímý i nepřímý a
kumulativní, ale může být i dlouhodobý – až do vyřešení změny technologie zimní
údržby komunikací. Nejzávažnější je přímý vliv elektrolytu na půdu a biocenózy
v silničním příkopu a také vliv slaného aerosolu na kontaktní porosty při průjezdu
větších automobilů. Alkalické kovy (Na, K) substituují v půdách kovy alkalických
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zemin (Ca, Mg), které vytěsňují. Výsledkem je zasolení půd (kontaminace iontovými
látkami), ústup původní vegetace a její nahrazení vegetací slanomilnou. Dosah
tohoto vlivu lze uvažovat nejdále na metry, kde je velmi intenzivní, v horším případě
až na první desítky metrů, kde však již dochází k přijatelnému rozptylu znečištění.
Nepřímý vliv hlukové zátěže vzhledem k biocenózám spočívá spíše v určitém
přesunu zátěže ze sídel do volné krajiny. Podstatné zvýšení intenzity hlukové zátěže
se však na hlukovém pozadí ve volné krajině nepředpokládá.

I.8. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
I.8.1. Vliv na hmotný majetek
Za vliv na hmotný majetek je možné vedle dopravních staveb uvedených v předchozí
kapitole považovat přeložky stávajících inženýrských sítí (plynovod, vodovod, silové a
sdělovací kabely) a nově požadované inženýrské sítě nutné pro provoz komunikace
(objekty odvodnění komunikace, příp. silové a sdělovací kabely). Jedná se o liniové,
většinou podzemní stavební objekty, které při řádném a bezporuchovém provozování
nevyvolají žádné negativní vlivy na životní prostředí.
Patří sem též výstavba stabilních norných stěn a malých vodních nádrží (vsakovací,
retenční). Vliv těchto nádrží v kombinaci s objekty DUN pro zachycení lehkých
kapalin smývaných s povrchu komunikací budou mít pozitivní vliv na životní prostředí.
Existence malých vodních nádrží, příp. suchých poldrů s doprovodnou výsadbou
v krajině je možné využít pro založení nových prvků posilujících kostry ekologické
stability území.
Další významnou skupinou jsou objekty dopravního křížení. Křížení je navrženo
pouze úrovňové. Souvisejícími stavbami jsou rovněž již zmíněné přeložky stávajících
komunikací. Vliv těchto souvisejících staveb by neměl mít významný negativní vliv na
prostředí.
Mezi činnosti související s výstavbou přeložky lze zařadit zejména otevření zemníků a
těžbu pro vyrovnání negativní bilance zemin.
Vlivy uvedených ostatních navazujících a souvisejících staveb se projeví jen
okrajově, a to v době výstavby, resp. jako součást stavební činnosti výstavby silniční
přeložky. Po ukončení stavby a uvedení do běžného provozu negativní projevy
stavební činnosti pominou.
Vliv na hmotný majetek není výrazný a je u všech variant srovnatelný.
Vliv navazujících a souvisejících staveb není hodnocen negativně.
Schválením územního rozhodnutí na navrhovanou trasu silniční přeložky by se
zpřesnil požadavek záboru vyvolaného stavbou a tím uvolnila blokace některých
sousedních pozemků pro jejich plánované využití ve smyslu návrhu územního plánu
na právě uvažované případné související stavby.
Rozvoj navazující infrastruktury
Se stavbou nové silnice není v dosud zpracované studii bezprostředně spojována
stavba žádné navazující infrastruktury, např. v podobě odpočívek vybavených
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čerpadly pohonných hmot, eventuálně restauračním nebo ubytovacím zařízením. Je
však třeba s tímto druhem navazující infrastruktury do budoucna počítat.
Stavba nové komunikace přinese pozitivum pro rozvoj území a jeho ekonomický
rozvoj spojený s dopravní dosažitelností.

I.8.2. Vliv na kulturní památky
Před zahájením vlastní stavby doporučujeme provést pasportizaci stávajícího stavu
objektů nejbližších zastavěných lokalit s následnou jejich kontrolou po skončení
stavby. Zároveň musí být veškeré stavební práce prováděny s maximální
ohleduplností na existující zástavbu a architektonické památky.
Výstavbou silnice I/36 (bez rozlišení variant) budou negativní projevy stávajícího
stavu eliminovány.
Vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy (místní tradice apod.):
Není pravděpodobné, že by navrhovaná stavba přeložky silnice I/36 včetně všech
sledovaných variant měla vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy nebo místní
tradice.

II.

ROZSAH VLIVŮ ZÁMĚRU VZHLEDEM
K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Současný stav ekologické zátěže zájmového území jako souhrn působení
všech prostorových jevů a faktorů zahrnuje:
Půda
•

využití orné půdy formou zemědělské výroby s územně nerovnoměrným
uplatněním prvků ekologické a protierozní stability území

Voda
•

znečištění povrchových toků vlivem smyvů zvláště dusíkatých hnojiv z polních
pozemků;

•

eutrofizace vodních toků a vodních nádrží;

•

meliorační úpravy toků.

Ovzduší
•

znečištění ovzduší z plošných zdrojů - lokálního vytápění pevnými palivy
v občanské zástavbě obcí

•

znečištění ovzduší z liniových (dopravních ) a bodových zdrojů (lehká průmyslová
výroba)
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Flóra, fauna a ekosystémy
•

vliv zemědělství, ruderalizace a nitrifikace převážné části území na druhovou
skladbu flóry

Krajina
•

antropogenní zatížení krajiny zemědělskou činností, dopravou a domovní
zástavbou území;

•

zatížení hlukem ze silniční dopravy v území;

•

ekologické havarijní situace, např. v silniční dopravě (současný stav komunikací
bez záchytných objektů).

Potenciální výsledný stav ekologické zátěže území
Varianty navrhované silnice s sebou nesou všechna negativa spojená s realizací
stavby takového měřítka. To znamená dočasně zvýšený ruch v území, zvýšená
prašnost, dopravní přeložky, přeložky inženýrských sítí apod.
Trvalým negativním ovlivněním je zábor půdy (ZPF a LPF) odpovídající však
požadavkům na technické a prostorové řešení staveb tohoto významu. Stavbou nové
komunikace nebudou ovlivněna žádná území historického významu nebo jinak
významná území. V trase všech tří variant byly zjištěny chráněné druhy živočichů.
Všechny varianty zasahují do územního systému ekologické stability. Varianty mijí
v relativní blízkosti registrované krajinné prvky. Všechny varianty kříží 2 x lokality
Natura 2000. Stavbou dojde i přes navrhovaná ochranná opatření k nepříznivému
ovlivnění krajinného rázu v důsledku zasazení této rozsáhlé stavby do krajiny a
obecně bariérového působení této liniové stavby.
Její provozování přinese nesporná trvalá pozitiva dotýkající se zejména obyvatel zde
sídlících. Jedná se o snížení ovlivnění obydleného území hlukem, znečištěným
ovzduším a nebezpečím plynoucím ze střetů chodců s automobilovou dopravou.
Nová trasa se ve svém návrhu ve všech variantách vyhýbá obydleným územím obcí.
Dalším přínosem je dopravní plynulost a s ní spojená bezpečnost dopravy.
Vlivem střídání úseků navržení trasy se zahloubením a násypy mohou v krajině
vzniknout nové biotopy přitažlivé pro rozličné druhy živočichů, především ptactvo.
Proto je žádoucí provázat nově vzniklé prvky s obnovou kostry ekologické stability
krajiny tak, aby mohl v krajině vzniknout ještě další podpůrný systém na nižší
hierarchické úrovni, tj. systém různých interakčních prvků, převážně liniových
s důležitými funkcemi protierozními, dělícími, estetickými, migračními apod.
Při projektování přeložky je žádoucí doplnit komunikaci ve vhodných místech
otevřenými záchytnými (sedimentačními) nádržemi pro zasolené nebo jinak
znečištěné vody. Tyto objekty pak plní i protihavarijní funkci (zachycení úniků ropných
látek) a ochranu povrchových vod. V zahraničí, např. v Německu a ve Švýcarsku, je
toto opatření již dlouho a běžně využíváno.
V krajině je nezbytné ochránit všechny dosud existující ekologicky významné prvky
s výskyty chráněných, ohrožených a cenných druhů rostlin i živočichů.
Potenciální výsledný stav ekologické zátěže zájmového území jako souhrn působení
všech prostorových jevů a faktorů bude pozměněn oproti stávajícímu stavu zejména
v následujících položkách ekologické zátěže – jedná se o relativní změny (nárůst)
v důsledku zvýšení kapacity přeložky oproti stávající komunikaci:
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•

výstavbou silnice I/36 dojde ke změně krajinného rázu a k narušení biotopu ve
většině dotčené plochy.

•

bude-li realizována výsadba vhodné zeleně podél plánované komunikace, dojde
k vytvoření vhodných stanovišť pro mnohé druhy živočichů.

•

znečištění půdy v lokálním pásu cca 10 – 15 m (do výšky terénu cca 2,5 m)
aerosoly na bázi chloridů;

•

znečištění povrchové vody zvýšením koncentrace chloridů
s povrchovým odtokem srážkové vody z ploch komunikace a okolí;

•

zábor zemědělské půdy a vytvoření nepropustných ploch se změnou povrchového
odtoku a infiltrace srážkové vody;

•

bariérový efekt navrhované liniové stavby pro faunu ve většině trasy v území;

odtékajících

Pozitivní přínos navržených tras silnice lze chápat v následujících aspektech:
•

snížení pravděpodobnosti dopravních a souvisejících ekologických havárií
v řešené trase přeložky v důsledku zlepšení parametrů silnice, zvýšení kvality
jízdy a bezpečnosti provozu;

•

snížení pravděpodobnosti dopadnu ekologických havárií z přepravovaného
materiálu silniční dopravou na kontaminaci půdy a povrchových a podzemních
vod v důsledku zabezpečovacích zařízení podél trasy nové komunikace.

• nižší hluk a imisní zatížení.
V krajině je nezbytné ochránit všechny dosud existující ekologicky významné prvky
s výskyty chráněných, ohrožených a cenných druhů rostlin i živočichů (viz hodnocení
vlivů a návrhy opatření).
Možnost vzniku havárií
Rizika bezpečnosti provozu spočívají u hodnocené stavby zejména ve dvou
faktorech:
•

havárie vozidla spojená s únikem nebezpečných látek;

• porušení stability tělesa komunikace.
Základním rizikem bezpečnosti provozu na silnicích jsou dopravní nehody. Příčiny
dopravních nehod připadajících v úvahu na trase navrhované komunikace jsou stejné
jako na ostatních komunikacích:
•

nepozornost a nekázeň řidičů;

•

špatný technický stav vozidel;

•

nepříznivé povětrnostní podmínky a jejich náhlá změna;

• kolize se zvěří.
Vzhledem k technickým parametrům navržené přeložky silnice I/36 se předpokládá
nižší frekvence dopravních nehod v přepočtu na přepravní výkon než na stávající
silnici při obdobné intenzitě dopravy. V nulové variantě je vyšší riziko kolize s chodci
zvláště v zastavěném území obce.
Na současné úrovni znalostí není možné přesně specifikovat konkrétní rizika
vyplývající z úniku nebezpečných látek, ale pouze vymezit možnosti, na jejichž
základě bude v dalším stupni projektové dokumentace problematika řešena.
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Největší potenciální nebezpečí vyplývá z úniku látek nebezpečných vodám v kapalné
formě, příp. ve formě tuhé, které jsou ve vodě dobře rozpustné. Je nutné zajistit
přiměřenou ochranu povrchových vod vodních toků a podzemních vod.
Bezpečnostními prvky pro havarijní ochranu jsou dešťové usazovací nádrže (DUN) a
stabilní norné stěny.
Dopady na okolí
Okolí silnice je ohroženo hlukem a exhalacemi, které se ovšem významně projevují
pouze v malé vzdálenosti od okraje vozovky. Chronické poškození ekosystémů, popř.
zdravotního stavu obyvatel přichází v úvahu jen ve velmi úzkém pásu sledujícím trasu
silnice. U hluku se jedná o pás v šířce 50 – 100 m, u exhalací 5 – 20 m, u půdy 2 –
10m.
V případě havárie vozidla převážejícího z hlediska životního prostředí nebezpečné
látky může dojít ke kontaminaci půdy a vodních recipientů v bezprostředním okolí
vozovky. Odtud se může kontaminace zprostředkovaně šířit do větších vzdáleností. K
tomuto ovlivnění by došlo jen v případě, že by vozovka nebyla zabezpečena proti
možnému úniku kontaminantů do prostředí.
V případě úniku přepravovaných toxických látek, ropy a pohonných hmot z vozidel
může dojít ke kontaminaci půdy v bezprostředním okolí komunikace (zasažení
zemních živočichů) a ke kontaminaci vodotečí a následně vodních ploch – výskyt
mnoha druhů živočichů (rozmnožování, potravní nabídka).
Existuje také riziko rozšíření požáru z místa autonehody na okolní vegetaci a za
určitých podmínek také v kombinaci s únikem hořlavých látek.
Důsledky takové havárie jsou možnost přímého zasažení málo pohyblivých zemních
živočichů (brouci, plazi) a zničení nebo negativní ovlivnění životního prostředí
příslušných druhů obývajících bezprostředně okolí komunikace
Skutečná nebezpečnost havarijních situací závisí na místu havárie a na jejím
rozsahu. Ochrana stávajících vodotečí před kontaminacemi z havárií je řešena
dvěma způsoby. Srážkové vody a havarijní povrchově odtékající kapaliny jsou
zachycovány v dešťových sedimentačních nádržích. Ty jsou vybaveny stěnami
umožňujícími zachycování lehkých kapalin z hladiny. Současně zajišťují akumulační
prostor pro zachycení kontaminantů nebo alespoň zajišťují časové zdržení, které
umožní provést sanační zásah. Druhým způsobem je vytipování místa pro instalaci
norných stěn v případě havárie přímo v korytě vodoteče.
Preventivní opatření
Pro minimalizaci rizika dopravních nehod a jejich následků jsou nezbytná především
následující preventivní opatření :
•

řádná údržba vozovky zvláště v zimních měsících (posyp vozovky, odklízení
sněhu)

•

zpracování havarijního řádu pro celou trasu vozovky se specifikací rizik pro
všechna potenciální místa, tj. :
o přístupové trasy k místu havárie;
o dostupnost lékařské záchranné služby;
o dostupnost útvaru hasičů;
o dostupnost dalších technických prostředků (odtahová služba);
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o způsob řízení a koordinace zásahu;
o způsob informování obyvatelstva v případě úniku jedovatých látek při
havárii;
o způsob a postup sanace při odstraňování kontaminantů.
S havarijním řádem musí být seznámeny všechny dotčené strany protihavarijního
zásahu. Současně musí být jednotlivé složky vybaveny odpovídajícími technickými
prostředky pro odstranění důsledků havárie.
Následná opatření
Následným opatřením v případě havárie jsou vlastní sanační práce z hlediska
životního prostředí, které navazují na zajištění zdraví přímých i nepřímých účastníků
havárie a zajištění bezpečnosti provozu.
Sanační práce podle druhu a původce znečištění musí vykonat v daném oboru
specializovaná firma.
Závěr
Z provedeného hodnocení, stručně shrnutého v této kapitole, vyplývá vhodnost nově
navrhované stavby pro územní rozvoj oblasti spojený s výrazným zlepšením situace
silniční dopravy. Stavba se stane součástí dopravního systému staveb navazujících
segmentů již provozovaných nebo připravovaných úseků na silnici I/36.

III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE
Přeložka nevyvolá žádné přeshraniční vlivy. Z hlediska dopravy je nutné rozlišovat
vlivy lokální a vlivy regionální s významem přesahujícím rámec vlastního zájmového
území stavby.

IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
IV.1. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ OPATŘENÍ
Za zásadní územně plánovací opatření považujeme zohlednění trasy přeložky I/36
v územně plánovacích dokumentacích jednotlivých obcí na základě výsledku
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hodnocení a případného posouzení procesem EIA. Současně musí být vybraná trasa
zohledněna v územně plánovací dokumentaci vyšších územních celků.
V územně plánovacích dokumentacích bude nutné rovněž zohlednit stavby vyvolané
realizací silnice.
V rámci realizace přeložky bude nutné provést pozemkové úpravy na částech
katastrů, jichž se stavba dotkne trvalými zábory půdního fondu. Tyto úpravy by měly
sledovat maximální omezení vzniku ploch nevhodných k dalšímu zemědělskému
nebo jinému vhodnému využití podle stávajícího typu plochy a způsobu současného
využívání. Tyto úpravy bude nutné také zohlednit v rámci územně plánovacích
dokumentací.

IV.2. TECHNICKÁ A PROJEKTOVÁ OPATŘENÍ
Jedná se o opatření technického a organizačního rázu, kterými je možné
minimalizovat negativní vlivy navržené komunikace a jejího následného užívání
v zájmovém území na jednotlivé složky životního prostředí. Podle hodnocených vlivů
je možné rozdělit opatření na jejich minimalizaci do kategorií:
1) obecná opatření pro ochranu životního prostředí
2) obyvatelstvo
3) povrchová a podzemní voda
4) půda a zdroje nerostných surovin
5) flóra, fauna, ekosystémy a ÚSES.
Vzhledem k předpokládané, velmi dlouhé životnosti stavby, se nenavrhují opatření
pro období likvidace stavby, neboť nelze objektivně posoudit technické možnosti ani
související náklady v době její případné likvidace.

IV.2.1. Obecná opatření pro ochranu životního prostředí
Období přípravy a realizace stavby
Stavba bude prováděna tak, aby bylo minimalizováno možné narušení životního
prostředí stavbou a činnostmi se stavbou souvisejícími.Tomuto cíli bude podřízen
výběr stavební organizace, která bude provádět stavbu. Navrhujeme proto tato
opatření:
•

Zhotovitel či zhotovitelé stavby musí na základě referencí poskytovat záruky
řádného provádění stavby vzhledem k ochraně životního prostředí a musí být
připraveni plnit požadavky investora v této oblasti.

•

Stavební firmy musí být vybaveny vhodnou stavební a dopravní technikou.
Veškerá technika musí být udržována v odpovídajícím technickém stavu, aby
nedocházelo k zatěžování okolí stavby nadměrným hlukem ani emisemi a aby
nebyla příčinou ekologické havárie (úniky lehkých kapalin apod.).

•

Odpovědní pracovníci musí v průběhu přípravy a realizace stavby dbát na plnění
všech opatření k ochraně životního prostředí.

•

Musí být zajištěna řádná koordinace a souběh prací, aby nedocházelo ke
zbytečnému poškozování životního prostředí /minimalizace časových prodlev,
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minimalizace běhu mechanismů naprázdno, provádění hlučných prací pouze ve
vymezené době, minimalizace období se zvýšenou prašností atd.).
•

Všichni pracovníci na stavbě musí být před zahájením prací obecně i konkrétně
poučeni jakým způsobem postupovat, aby nedocházelo k poškozování ŽP.
Dále navrhujeme tato opatření:

•

Stávající veřejné komunikace ovlivněné stavbou budou po jejím dokončení
opraveny a uvedeny do původního stavu.

•

Přeložky stávajících veřejných i neveřejných komunikací a výluky dopravy budou
časově i rozsahově koordinovány a minimalizovány.

•

Po dobu výstavby bude zajištěn bezproblémový provoz veřejné dopravy a
dostupnost všech území dotčených stavbou pro vozy lékařské záchranné služby,
hasičů a policie.

•

V rámci stavby i ve styku s veřejností budou dodržována všechna technická
bezpečnostní opatření (dopravní značení, výstražná značení, osvětlení objektů,
mechanické zábrany atd.).

•

Pro případné trhací práce bude zpracován plán trhacích prací a práce budou
prováděny v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.

Období trvalého provozu
Pro fázi provozu komunikace navrhujeme následující opatření na ochranu životního
prostředí:
•

Komunikace bude provozována v souladu s provozním řádem a obecně
závaznými předpisy.

•

Komunikace a veškerá její zařízení (DUN, vsakovací a rozdělovací nádrže,
propustky, parkoviště, zeleň atd.) budou udržovány v řádném technickém stavu.

•

Veškeré závady na komunikaci a jejím zařízení budou včas opraveny a bude
zajištěna soustavná celoroční údržba.

•

V průběhu zimní údržby bude dbáno o minimalizaci negativních vlivů chemických
látek používaných k posypu vozovky.

IV.2.2. Minimalizace vlivů na obyvatelstvo
Období přípravy a realizace stavby
Cílem navržených opatření je omezit možné negativní vlivy stavby na životní
prostředí, které vznikají v důsledku stavební činnosti a pohybu stavebních
mechanismů, strojů a automobilů v zastavěných územích a minimalizovat jejich
dopad na okolí a obyvatelstvo zejména v osídlených územích okolí stavby. Opatření
jsou navržena následovně:
Obecně:
•

Navrhnout a projednat optimální harmonogram prací a nasazení stavebních a
dopravních mechanismů. Stavba bude prováděna po úsecích podle schváleného
harmonogramu stavby, který bude součástí dokumentace plánu organizace
výstavby POV).
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•

Časově minimalizovat stavební práce v jednotlivých úsecích a tím i celkové trvání
výstavby.

•

V rámci POV, který je součástí projektové dokumentace stavby, je třeba řádně
zvolit a v rámci stavební přípravy projednat přepravní trasy, umístění dočasných
objektů stavby (betonárka, obalovna apod.), ploch stavebního dvora a
manipulačních a skladových ploch.

•

Přeprava zeminy a stavebních materiálů musí být realizována pouze po
stanovených přepravních trasách. Aby se minimalizovala dopravní zátěž
stávajících komunikací v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo budou
přepravní trasy v maximální míře využívat trasu budované komunikace.
Ochrana proti hluku:
•

V maximální možné míře budou využity stavební mechanismy se sníženou
hlučností (např. odhlučněné kompresory atd.)

•

Používaná dopravní technika musí být udržována v řádném technickém stavu.

•

Hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze ve stanovené
denní době.

•

Vzhledem k umístění stavby není uvažována výstavba dočasných protihlukových
barier.
Ochrana proti emisím do ovzduší:
•

Používaná dopravní technika musí být udržována v řádném technickém stavu.

• Musí být minimalizovány prostoje mechanismů a běh naprázdno.
Ochrana proti prašnosti:
•

Bude omezeno skladování a deponování prašných materiálů na technologické
minimum.

•

Bude snížena povolená rychlost v areálu výstavby a mimo zpevněné vozovky.

•

V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí bude prováděno kropení
komunikací v areálu stavby a případně také míst provádění zemních prací.

•

S ohledem na počasí bude pravidelně prováděna kontrola zpevněných
příjezdových komunikací v nejbližším okolí stavby. V případě potřeby bude
provedeno jejich zvlhčení nebo mytí kropícím vozem.
Ochrana proti znečištění vozovek:

•

V případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště budou znečištěná
vozidla před vjezdem na veřejné komunikace zbavena nečistot.

•

Bude prováděno manuální čištění dopravních prostředků a mechanismů, které
budou opouštět areál stavby. Bude-li to potřebné a účelné bude prováděno mytí
vozidel a mechanismů na vybudovaných mycích plochách.

•

S ohledem na situaci v areálu stavby bude prováděna pravidelná kontrola
veřejných komunikací v blízkosti stavby. V případě potřeby bude prováděno
manuální čištění komunikací znečištěných činností stavby a případně jejich mytí
kropícím vozem.
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Období provozu
Ochrana proti emisím do ovzduší
•

Hlavním opatřením zajišťujícím za běžného provozu minimalizaci emisí z dopravy
do ovzduší je zajištění vyšší plynulosti provozu.

•

Dalším významným opatřením umožňujícím snižování emisí ze spalovacích
motorů do ovzduší je všeobecné používání bezolovnatých benzínů a katalyzátorů
výfukových plynů.

•

V důsledku předpokládané modernizace vozového parku a lepšího technického
stavu provozovaných vozidel dojde vzhledem k vyšší technické vyspělosti
použitých motorů a jejich vyšší účinnosti ke snížení jednotkové spotřebě paliva a k
nižším jednotkovým emisím výfukových plynů.

Ochrana proti hluku
Problematika akustické ochrany je popsána v následující kapitole IV.2.3.

IV.2.3. Protihluková opatření
V případě nutnosti bude nutné chránit obyvatele před nadměrnými hladinami hluku
dodatečnými technickými opatřeními. Použití těchto opatření je dáno akustickými a
architektonickými faktory a má opodstatnění v některých konkrétních případech.
Jako velmi účinný způsob akustické ochrany lze doporučit v případě dostatečné
vzdálenosti zástavby od komunikace stavbu protihlukových stěn na bázi dřeva,
betonu, skla atd. nebo zemních valů v případě přebytků výkopové zeminy. Zde je
účinnost těchto opatření podmíněna co nejmenší vzdálenost bariery od komunikace a
její výškou. Účinnost bariéry je dána především její vzduchovou neprůzvučností, která
je závislá jednak na její plošné hmotnosti a pak na omezení všech otvorů a
netěsností. Další faktorem je její geometrická poloha vůči zdroji hluku a chráněnému
místu. Snahou je, aby bariéra geometricky co nejefektivněji přetínala spojnici mezi
těmito dvěma body. Toho nejsnáze dosáhneme, jestliže umístíme bariéru co nejblíže
ke zdroji hluku (ke komunikaci). Dalším důležitým parametrem bariéry je i její stupeň
pohltivosti. Zejména v případě, kdy se snažíme omezit odraz od bariéry směrem k
zástavbě na opačné straně, je vhodné použít bariéry pohltivé, většinou na bázi
vložených prvků ze skelných rohoží.
Při návrhu rozměrů a umístění protihlukových bariér je nutné dbát na jejich optimální
poměr mezi délkou a výškou bariéry, tak aby její plocha byla při splnění
požadovaného útlumu co nejmenší. Zároveň je třeba dbát na architektonické zásady,
kdy změna výšky bariéry se má dít pozvolna od nejnižší po vyšší uprostřed. Z
konstrukčního hlediska je nutné vyvarovat se jakýchkoliv mezer nebo štěrbin
(sesýchání dřeva, mezera mezi podezdívkou a konstrukcí), které dramaticky snižují
účinnost bariéry.
Jestliže však nelze požít bariéru nebo její výšku již dále zvyšovat, je nutné zaměřit se
na splnění limitů pro vnitřní hluk uvnitř obytných místností a dodržet alespoň tomu
odpovídající limity (45 dB ve dne a 35 dB v noci uvnitř obytné zástavby). Jako
vhodným technickým opatřením při průtazích silnic středem měst v těsném kontaktu
se zástavbou je vhodné použít výměnu běžných oken za okna protihluková
s garantovaným stupněm vzduchové neprůzvučnosti a plastovými nebo dřevěnými
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kvalitními rámy. Pro rostoucí stupeň neprůzvučnosti takových oken má zásadní vliv
tloušťka (hmotnost) použitých skel a sekundárně u šířka vzduchové mezery. To má
pozitivní dopad i na jejich lepší tepelně izolační parametry, nevýhodou je neumožnění
větrání při současném dosažení požadované akustické ochrany. Ventilaci lze umožnit
speciálními vzduchovými štěrbinami nebo speciální ventilací na principu vysoce
pohltivého labyrintu, který umožní dostatečnou ventilaci při zanedbatelném pronikání
hluku zvenčí.
Třetím progresivním způsobem snižování hluku z dopravy je výměna krytů vozovek
za kryty pohlcující hluk používáním speciálních krytů s tzv. otevřeným povrchem nebo
aplikací povrchových vrstev s vyšší pohltivostí zvuku. Tyto způsoby se dnes ojediněle
používají v západní Evropě a v budoucnu bude jistě možné využití těchto technologií i
v naší republice.
Podmínky pro technické navržení funkčních protihlukových bariér je obsažen
v příslušných technických podmínkách (TP 104).

IV.2.4. Minimalizace vlivů na povrchovou a podzemní vodu
Technická opatření pro snížení negativních vlivů na vody je nutné řešit komplexně jak
pro vody povrchové tak pro vody podzemní. Kde je to možné, je vhodné řešit opatření
současně pro období výstavby i pro období vlastního provozu komunikace.
Období přípravy a realizace stavby
•

Při pracích v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách je třeba dbát zvýšené
opatrnosti a omezit časový a plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby
ovlivnění toku těmito zásahy a potenciální riziko znečištění bylo minimalizováno.
Projekt úprav koryt i břehů vodotečí doporučujeme zpracovat ve spolupráci
s hydrobiologem tak, aby zůstala zachována nejen kapacita koryta, ale také
přirozený charakter toku, což umožní rychlejší obnovu biologické funkce toku a
zachování kvality vody v toku.

•

V rámci projektové přípravy stavby je nutné maximálně omezit negativní vlivy
z běžného provozu komunikace a eliminovat potenciální rizika havarijních situací.

•

Na staveništi nebudou prováděny žádné opravy stavebních strojů nebo dopravní
techniky.

•

Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní
apod.) s výjimkou běžné denní údržby.

•

Plnění paliv v areálu stavby bude prováděno pouze v nezbytných případech, kdy
by plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky
nerealizovatelné. Podmínkou je dodržování bezpečnostních opatření a předběžné
vybavení preventivními prostředky, pro okamžité zajištění nápravy při případných
drobných úkapech i havárijních únicích.

•

Pokud budou zásobní paliva a maziva uskladněna na stavbě, musí být objekty
odpovídajícím způsobem zabezpečeny proti potenciálním drobným úkapům i
havárijním únikům (uzamčený sklad, záchytná bezodtoká jímka atd.) a vybaveny
preventivními prostředky. Předpokladem bezpečné manipulace s rizikovými
látkami je
předběžná bezpečnostní instruktáž pracovníků a dodržování
bezpečnostních opatření.
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•

Po dobu výstavby je nutno zamezit odtoku splachů ze staveniště instalací
dočasných zemních záchytných jímek.

•

Před realizací stavby doporučujeme provést hydrogeologický průzkum, jehož
cílem bude výběr a příp. doplnění indikačních vrtů a zjištění kvality podzemních
vod v okolí vybrané trasy přeložky

•

Doporučujeme provést pasportizaci stávajících podzemních vrtů a studní ve
vzdálenosti cca 200 m od trasy stavby pro vyhodnocení možných vlivů stavby na
tyto objekty, a to jak z hlediska možného snížení hladiny podzemní vody (v
místech zářezů stavby do původního terénu), tak z hlediska možného ovlivnění
její kvality. Rozsah průzkumů doporučujeme operativně upřesňovat v průběhu
přípravných prací.

•

Před zahájením zemních prací na stavbě komunikace je nutno vyhloubit záchytné
příkopy. Během zemních pracích je nutno zamezit možnosti vzniku dočasné
eroze, která by mohla nastat v důsledku nevhodného ukládání vytěžené zeminy,
případně nevhodným vyrovnáváním nerovností terénu. K tomu je třeba vytvořit
taková technická opatření, jejichž cílem je neškodné odvedení soustředěného
povrchového odtoku srážkových vod. Tato opatření jsou nezbytná na všech
místech stavby včetně zařízení staveniště, přeložek komunikací atd.

•

Je nutno eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy. Jako
prostředek protierozní ochrany je nutné okamžitě po provedení zářezu a násypu
vysadit a odpovídajícím způsobem zajistit travní a další ochranné porosty na
vrstvu ornice.

•

Ohumusování se zatravněním svahů zářezů tělesa komunikace je vhodné i pro
ochranu podzemních a povrchových vod v důsledku dopravního provozu.

•

Pro celou posuzovanou trasu přeložky bude zpracován havarijní plán (havarijní
plány úseků) za účelem okamžitého ochranného a nápravného zásahu. Bude
nutno zpracovat havarijní plán pro opatření při dopravních nehodách, při nichž je
nebezpečí úniku znečišťujících látek. Havarijní plán je obecně vhodné zvlášť
zpracovat pro zájmové ochranných pásem vodních zdrojů ( obecně ) a úseky
ÚSES.

•

Zajištění stavby a areálů stavebních dvorů, skladišť a mezideponií je třeba
zabezpečit též pro případ povodňových situací – součástí POV.

•

Nové trativody pro odvedení vod do recipientu budou navrženy a realizovány
v souladu s požadavky na ekologickou úpravu vodních toků a jejich začlenění do
krajiny.

•

Plán organizace výstavby bude zohledňovat inundační území a možnost vzniku
povodňových situací.
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Období provozu
•

Minimalizaci dopadů při běžném silničním provozu i při případných havariích je
možno dosáhnout odvodněním vozovky přes dešťové usazovací nádrže (DUN)
s technickým zabezpečením (oddělení s nornými stěnami, příp. sorpční filtry) pro
záchyt plovoucích látek (zejm. ropné látky - NEL) a usaditelných látek
(nerozpuštěné látky) smývaných s povrchů vozovek, při případných drobných
úkapech ropných látek v důsledku běžného provozu i připadných haváriích.

•

Nádrže by měly být dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit
a pojmout min. objem cisternového vozu při maximálních průtocích.
Sedimentační nádrže je možno v případě potřeby (stanoví vodoprávní orgán)
doplnit o filtrační stupeň (např. sorpční filtry).

•

V dlouhých úsecích podélných odvodňovacích příkopů komunikací se doporučuje
instalovat stabilní norné stěny (separace lehkých kapalin a usaditelných látek),
které umožní rozdělit odvodňované úseky na kratší části a tak operativněji řešit
přpadné havarijní situace úniku znečisťujících látek přepravovaných dopravními
prostředky.
Instalaci norných stěn a DUN doporučujeme zejména v úsecích přeložky
dotýkajících se zájmových území ochranných pásem vodních zdrojů (obecný
požadavek) a úseků ÚSES.

•

V profilech vyústění odvodnění komunikace bez možnosti odvedení vod do
recipientu je předpokládána následně vsakovací nádrž nebo kombinovaná
(vsakovací a vyrovnávací) nádrž.

•

Je nezbytné provádět pravidelnou odbornou údržbu celého odvodňovacího
systému komunikace, aby byl zabezpečen vyhovující technický a provozní stav.
Zvláštní pozornost je z provozního hlediska třeba věnovat funkci DUN
s osazenými filtry – v případě nesprávné funkce separace usaditelných látek se
rychle zkracuje životnost těchto filtrů a stávají se tak zcela nefunkční. Kontroly
jsou nutné zvláště po období zvýšených odtoků (tání sněhu, přívalové srážky
apod.).

•

Vzhledem k celkové narůstajícím koncentracím chloridů v povrchových i
podzemních vodách doporučujeme při odklízení sněhu nebo ledové námrazy
minimalizovat posypy chloridy a chemickými přípravky na jejich bázi –
doporučujeme používat biodegradovatelné rozmrazovací látky.

•

Doporučujeme zvážit možnost monitoringu kvality vybraných profilů povrchových
toků a hladin i kvality podzemní vody ve vybraných vrtech nebo studnách
(zejména s ohledem na zabezpečení ochranných pásem.
Kombinací uvedených technických opatření lze dosáhnout maximálního efektu
v ochraně vod před běžným a havarijním znečištěním. Systém ochrany povrchových
a podzemních vod bude navržen v rámci dalšího stupně projektové dokumentace ve
spolupráci s orgány státní správy ve vodním hospodářství.
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IV.2.5. Minimalizace vlivů na půdu a na zdroje nerostných surovin
Půda
Období přípravy a realizace stavby
•

Je nutno minimalizovat dočasné i trvalé zábory zemědělského a lesního půdního
fondu.

•

Navrhujeme provést bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a v blízkosti navržené
komunikace vytipovat lokality, kde mohou tyto půdy být využity k rekultivaci apod.

•

Navrhujeme zpracovat projekt hospodárného využití skrytých kulturních vrstev
půdy tak, aby byla vyloučena jejich degradace. Ornice bude využita podle pokynů
příslušných orgánů ochrany zemědělského půdního fondu.

•

Na ploše staveniště bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka
ornice, která bude dočasně uložena na mezideponiích. Ornice určená pro
konečné úpravy dálničního těles a jeho okolí bude deponována v určené části
staveniště.

•

Terénní práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k vytvoření drah
soustředěného odtoku dešťových vod.

•

Bude zpracován projekt ozelení svahů silničního tělesa a po ukončení stavebních
prací v území bude provedena technická a biologická rekultivace území.

•

Výsadba zeleně na svazích silničního tělesa a silničních zářezů musí být
provedena odborně, kvalitně a ve vhodném ročním období. Tomu je třeba v rámci
možností přizpůsobit harmonogram prací.

•

Za vykácenou zeleň a lesní stromy je nutno provést náhradní výsadbu po dohodě
s příslušnými orgány ochrany přírody.

Období provozu
•

Je nezbytné provádět pravidelně řádnou údržbu ozeleněných svahů silničního
tělesa a zářezů.

IV.2.6. Minimalizace vlivů na flóru, faunu, ekosystémy a ÚSES
Pokud mají být negativní vlivy stavby skutečně minimalizovány, je nutné vypracovat
logické začlenění realizace jednotlivých opatření do harmonogramu celé stavby.
Některá opatření musí být realizována v předstihu případně jako první kroky stavby,
neboť jejich opožděné zařazení by znamenalo zmenšení jejich účinnosti.
Opatření je možné rozdělit na:
1. Zajištění migrační prostupnosti
2. Výsadba dřevin
3. Zamezení střetu s vozidly
4. Časové, technické a prostorové omezení stavebních prací
Konkrétní opatření je možné navrhnout po zvolení varianty, která bude realizována a
opatření bude možné konkretizovat na jednotlivé stavební objekty. Nutná je
spolupráce biologů s projektanty.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Obecná opatření a doporučení
Zářezy a násypy
Podle zkušeností je v krajině vhodnější, když těleso komunikace vede zářezem nebo
mezi dvěma navýšenými násypy či vytvořenými stěnami. Převážně ptactvo
protahující přes komunikaci je pak nuceno zvednout svou letovou dráhu a zpravidla
vozovku snadno přelétne v dostatečné výšce nad jedoucími automobily. Opatření
proti kolizím mohou v exponovaných místech podpořit i vhodně tvarově volené
výsadby zeleně. Bohužel u dravců (motáků, krahujců, jestřábů a sov) kopírujících při
letu terén a lovících drobné hlodavce, kteří žijí na posekaných (přehledných) svazích
či v příkopech, to není pravidlem. Totéž platí i o drobném ptactvu živícím se zejména
semeny vypadanými při sekání příkopů či sraženým hmyzem a také o mrchožroutech
(např. krkavcovití ptáci), cíleně parazitujících na přejetých mršinách.
Je zcela ideální, když vrcholy (resp. pouze vrcholy) těchto násypů a zářezů navazují
na původní vegetaci, případně jsou porostlé uměle vysázenou zelení (samozřejmě
podle možnosti a v souladu s bezpečnostní zónou pro silniční provoz). Není však
vhodné, když vegetace zasahuje až k samému okraji vozovky, případně spolu se
špatně svedenou strouhou sloužící k odvodu vody z příkopů tvoří v bezprostřední
blízkosti komunikace mokřiny bohaté na vegetaci nebo louže. Tyto lokality jsou pak
ptactvem poměrně hojně navštěvovány (krmení, koupání, hnízdění) a zvyšuje se
riziko jejich úhynu. Totéž platí i pro osázení okrajů komunikace dřevinami, které
poskytují ptactvu potravu (jeřáby, pámelník, ptačí zob).
Umělé zábrany, zástěny, protihlukové bariéry a stěny
Všude tam, kde nelze vytvořit násyp či zářez a komunikace křižuje resp. přerušuje
souvislý pás zeleně, doporučujeme vhodným způsobem založit soustavu křovin a
zeleně, dále vybudovat podchody pro zvěř, tahové cesty a biokoridory. Významné
biokoridory v systému ekologické stability krajiny by neměly mít šířku nikdy menší než
20 m, optimální je každá větší šířka. Zábrany je vhodné instalovat v dostatečné délce
a výšce. Mnoho druhů ptactva (budníčci, pěnice, ťuhýci, rákosníci, atd.) totiž využívá
těchto leckdy i tenkých a botanicky nezajímavých pásů zeleně (koridorů) či vodotečí a
trav ke svému tahu. Migrují buď přímo vnitřkem vegetace, a nebo v těsné blízkosti
těchto přírodních prvků. V místech, kde se terén pomocí násypu či zářezu samovolně
zvyšuje a nebo je sveden do dostatečně velkého podchodu s vegetací pod
komunikaci (mosty atd.), ptáci komunikaci většinou bezpečně přelétnou či podlétnou.
V místech, kde je však rovina a na jedné straně vozovky migrační koridor (resp.
vegetační pás) končí a na druhé straně vozovky opět pokračuje ve stejné rovině, se
ptáci snaží přelétnout vozovku a hynou pod koly aut.
Zásahy do stávající zeleně, nové výsadby.
Při realizaci stavby je nutno provádět kácení dřevin nebo mýcení porostů a křovin
v době mimo hnízdění, tj. maximálně od 1. září do 30. února následujícího roku.
Zásahy do břehových porostů v biokoridorech podél vodotečí je nezbytné omezit
zcela nebo pouze na hlubší řez koruny.
Návrh ozelenění nové komunikace ve volné krajině je nezbytné provést tak, aby
druhová skladba odpovídala přírodním biotopům, případně na ně navazovala, tj. musí
vycházet z lokálních stanovištních podmínek. Tím budou v krajině vytvořeny pro
živočichy nejvhodnější prvky zeleně a nové hnízdní i potravní biotopy.
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Období přípravy a realizace stavby
Pro omezení negativních vlivů navrhujeme:
•

věnovat zvýšenou pozornost cenným úsekům (zalesněná území, místa křížení
s vodními toky a jejich inundacemi, VKP).

•

chránit veškerou vzrostlou zeleň v území dotčeném stavbou.

•

manipulační plochy, deponie, mezideponie a skladové plochy zřizovat na
plochách bez stromového nebo keřového patra.

•

provést vegetační úpravy na dokončených zemních objektech v nejkratší možné
době, aby nedošlo k rozšíření ruderálních druhů rostlin.

•

kácení a prořezávání dřevin provádět pouze v období vegetačního klidu (říjen až
únor).

•

provádět kontroly dodržování ochranných opatření v průběhu stavby.

Období provozu
•

V lesních úsecích bude nutno vytvořit a udržovat vhodné oplocení , které zamezí
vnikání zvěře na komunikaci a zabrání tak střetům vozidel se zvěří.

•

Zabezpečit údržbu a funkčnost migračních cest pod komunikaci (mosty, mostky,
propustky).

Konkrétní doporučení
Pro ochranu druhu bolen dravý se doporučuje u obou mostů vodu z vozovky zaústit
do vodního toku přes sedimentační nádrž, která bude mít ochranou funkci před
přímým vlivem látek z vozovky na vodní prostředí Tiché a Divoké Orlice.
Pro ochranu klínatky rohaté zamezit kácení nelesní zeleně a likvidaci bylinných
společenstev břehů vodních toků Tiché a Divoké Orlice. Zamezit přímému čerpání
vod ze stavby do vodních toků Tiché a Divoké Orlice.
Pro ochranu vydry říční je nutné ponechat podmostí mostu přes Tichou Orlici
v přirozeném stavu bez zpevnění dlažbou, zásypem štěrku atp.. Pro případ
stávajícího mostu přes Divokou Orlici neprovádět dodatečné úpravy (zpevňování)
podmostí a ponechat ho v současném stavu.

IV.3. JINÁ OPATŘENÍ
IV.3.1. Minimalizace vlivů na archeologické památky
Z hlediska archeologické péče je nutno při výstavbě postupovat v intencích zákona
č.20/1987 Sb. o státní památkové péči (zejména § 22) a jeho novely č.242/1992 Sb.
Pro ochranu případných archeologických památek proto doporučujeme následující
opatření:
•

V místech zemních prací bude věnována pozornost potenciálnímu výskytu
archeologických nálezů. Veškeré skrývky orničních a podorničních vrstev po celé
trase provádět pouze pod dozorem a podle dispozic pracovníků pověřené
organizace. Po celou dobu trvání zemních prací se předpokládá úzká součinnost
archeologů s investorem i dodavatelem stavby.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76

.

SILNICE I/36 V ÚSEKU HOLICE – ČESTICE
OZNÁMENÍ DLE PŘÍLOHY Č. 3, ZÁK. 100/2001 SB.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

V případě zjištění nových skutečností, např. odkrytí neočekávaných
archeologických nálezů, postupovat podle platných zákonných norem, informovat
neprodleně pověřenou organizaci a konzultovat s ní další postupy.

•

Tam, kde by mohlo dojít ke střetu s archeologickými zájmy, tzn. k narušení,
ohrožení nebo dokonce zničení archeologických nálezů a nalezišť bude nutno
eliminovat negativní dopady terénních prací prováděním předstihových a
záchranných archeologických výzkumů ve smyslu platných právních předpisů. Jim
bude v odůvodněných případech předcházet výzkum nedestruktivními metodami,
jako např. archeogeofyzikální prospekce s půdními sondami, vymezující rozsah a
charakter osídlení přímo v terénu.

•

Je třeba vytvořit dostatečný časový prostor pro provádění případných
archeologických výzkumů v rámci správního řízení, tj. vykoupení ploch, vynětí ze
zemědělského půdního fondu apod., před zahájením vlastních stavebních prací.

•

V případě potřeby je nutné umožnit provádění záchrany archeologických památek
v terénu především formou předstihových výzkumů na lokalitách pozitivních
nálezů, a to zejména účinnou kooperací a příp. materiálně-technickým zajištěním
v předstihu nejméně 3 a více měsíců v klimaticky příznivém období (duben - říjen).

•

Pracovníkům organizace provádějící výzkum bude umožněn vstup a prohlídky
terénu po celou dobu trvání stavby.

•

Veškeré větší doplňky a změny projektu budou neprodleně konzultovány
s pověřenou organizací.

•

Termíny zahájení zemních prací na jednotlivých stavebních úsecích budou
nahlašovány minimálně se třítýdenním předstihem.

•

V průběhu stavby bude třeba prokazatelně proškolit pracovníky jak postupovat
v případě výskytu archeologických nálezů v areálu stavby a o povinnosti hlásit
veškeré nálezy archeologického charakteru.
IV.3.2. Výkup pozemků

Výkup pozemků v rámci dokumentací DÚR navrženého trvalého záboru navrhovanou
stavbou bude vyčíslen ve výkupovém elaborátu stavby.
IV.3.3. Odpady
Období přípravy a realizace stavby:
•

V rámci provozu bude řešeno nakládání s odpady s cílem minimalizovat množství
odpadů ukládaných na skládky a maximálně využít separované odpady jako
druhotné suroviny. V rámci odpadového hospodářství bude rovněž řešeno
nakládání s nebezpečným odpadem v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady.

•

Veškeré odpady vznikající při stavbě komunikace budou řádně zneškodňovány
organizací (organizacemi) oprávněnou k nakládání s odpady.

•

Během výstavby je nutno zabránit zneškodňování nebezpečných odpadů
společně s odpady charakteru ostatní. Toho bude dosaženo zejména tím, že se
vytvoří podmínky pro jejich oddělené shromažďování a odvoz. Staveniště proto
musí být vybaveno dostatečným počtem sběrných nádob a kontejnerů, které musí
být pravidelně vyprazdňovány.
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•

V průběhu stavby není uvažována separace odpadů v plném slova smyslu.
Odděleně bude ukládán komunální odpad, nebezpečný odpad, odpad ze
stavebního dřeva, kovový odpad, a stavební suť.

•

Nebezpečné odpady (hadry z běžného čištění mechanismů nasycené olejem
nebo mazadly, plechovky se zbytky maziv nebo barev atd.) budou
shromažďovány do zvláště označených nádob zabezpečených proti neoprávněné
manipulaci s odpady.

•

Odpady kategorie ostatní budou zneškodňovány na skládkách odpovídajících
jejich zařazení dle katalogu odpadů. Nebezpečné odpady budou zneškodněny
odbornou firmou nebo uložením na odpovídající zabezpečenou skládku.

•

Využitelné odpady (kovy, dřevo) a vratné obaly budou recyklovány nebo
zužitkovány. Tyto odpady ze stavby budou ukládány do připravených kontejnerů.

•

Vznik odpadní zeminy bude minimalizován jejím dalším využitím. V této
souvislosti je nutno včas vyjasnit místa skládkování nepoužitelné zeminy.
Období trvalého provozu
•

Veškeré odpady vznikající za provozu komunikace (komunální odpad z parkovišť,
odpady z údržby a oprav atd.) budou řádně zneškodňovány organizací
oprávněnou k nakládání s odpady.

•

Sedimenty v kanálech podél komunikace budou pravděpodobně obsahovat ropné
látky a chloridy. Obdobně travní porosty z části svahů bezprostředně přilehlých
k odvodňovacím kanálům budou rovněž obsahovat ropné látky. Proto bude nutno
sedimenty z kanálů i posekané travní porosty odvézt na odpovídající skládky.

IV.4. KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ
Formulace návrhu kompenzačních opatření vychází ze skutečnosti, že stavba svou
realizací vyvolá řadu negativních projevů, které nelze účinně omezit nebo zcela
vyloučit.
Kompenzační opatření slouží k všeobecnému zlepšení stavu prostředí a životních
podmínek v dotčené oblasti. Kompenzační opatření musí být jednoznačně
definována jako součást stavby, a to i na základě projednání se všemi zúčastněnými
stranami – finanční prostředky budou zahrnuty do investičních nákladů stavby.
Kompenzační opatření vyvolaná výstavbou je možné hodnotit následovně:
•

Opatření, která jsou uvedena v souvislosti s minimalizací vlivů stavby na živočichy
lze v některých případech hodnotit i jako kompenzační.

•

Kompenzační opatření z hlediska půdního fondu se budou týkat konkrétních
vlastníků pozemků dotčených stavbou přeložky – přímo (umístění komunikace na
pozemku, rozdělení pozemku apod.) a nepřímo (ztížený přístup a
obhospodařování, změna způsobu užívání pozemku apod.).

•

Kompenzovat lze případné prokázané škody způsobené stavební činností, např.
poškození budov, pokles hladiny podzemní vody v soukromých studních apod.

•

Jako částečné kompenzační opatření za odnětí půdy zemědělskému půdnímu
fondu pro výstavbu silnice I/36 doporučujeme zvážit možnost rekultivace pozemků
rušených komunikací, příp. jiných dotčených ploch.
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V.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE
ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE
VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

Při zpracování oznámení se vyskytly následující nedostatky ve znalostech a
neurčitosti:
•

Množství odpadu vznikajícího během stavby – bude upřesněno v rámci
technického projektu stavby (DUR, DSP).

•

Investiční náklady stavby – budou upřesněny v rámci další projektové přípravy.
Hodnocení ovlivnění povrchových a podzemních vod je založeno na dostupných
podkladech hydrogeologických poměrů zájmového území a na předpokladech
obecně použitelného variantního technického řešení odvodnění přeložky
komunikace.
Další stupně projektové dokumentace pro vybranou variantu přeložky
předpokládáme zpracovat na základě podrobnějšího hydrogeologického
průzkumu a zhodnocení hydrogeologických poměrů včetně sledování a
vyhodnocování ukazatelů kvality povrchové i podzemní vody v zájmovém území.
Mezi nejistoty ve znalostech při zpracování Oznámení patří nedostatečné údaje
o hydrogeologických poměrech v trase zářezu navrhované silnice. Jedná se o tyto
údaje: geometrie zvodněných kolektorů, vymezení případných oddělených
zvodněných kolektorů, hydraulická spojitost mezi nimi, údaje o hladinách
podzemní vody v trase komunikace a jejím blízkém okolí a hydraulické parametry
zvodněných kolektorů. Pro odstranění těchto nedostatků předpokládáme, že bude
včetně
případného
zpracování
realizován
hydrogeologický
průzkum
hydraulického modelu, který bude simulovat ovlivnění podzemních vod v citlivých
lokalitách výstavbou a provozem komunikace. Monitorovací a hydrogeologické
vrty, které budou vyhloubeny při hydrogeologickém průzkumu bude možno použít
pro kvalitativní a kvantitativní monitoring před výstavbou, během výstavby
a během provozu silnice.

•

V době zpracování Oznámení nebyly k dispozici aktuální intenzity dopravy,
a proto byly použity intenzity uvedené ve studii Transconsultu z r. 2000.
Neurčitosti plynou i z omezené míry přesnosti použitých metodik a softwarového
vybavení. Všechny tyto nejasnosti budou v budoucnu vykazovat stále menší míru
nepřesnosti. Například s blížícím se termínem budou stále přesnější odhady
intenzity a skladby vozidel. Lze očekávat, že s rostoucím počtem automatických
sčítačů dopravy budou přesnější informace i podílu noční dopravy na
nejdůležitějších komunikacích ČR.
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ČÁST E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ
ZÁMĚRU

Varianta A
Flóra:
Všechny tři navrhované varianty dvakrát protínají evropsky významnou lokalitu CZ
0524049 – Orlice a Labe. Jedná se o velmi zachovalou a funkčí nivu toku Orlice
s přirozeným meandrujícím korytem, četnými, velmi cennými slepými rameny (výskyt
ohrožených druhů) a charakteristickou lužní a nivní vegetací.
Všechny tři varianty procházejí nadregionálními biokoridory „Bohdaneč – Uhersko“
( NRBK K 74 ), „Sedloňovský vrch, Topielisko – Vysoké Chvojno“ ( NRBK K 81 ) a
nadregionálním biokoridorem „Divoká Orlice“.
Severně od obce Borohrádek kříží varianta A a C regionální biokoridor „Tichá Orlice“
( RBK 809 ).
Všechny varianty v úseku mezi obcemi Borohrádek a Čestice procházejí v těsném
sousedství regionálního biocentra „Velký les“ ( RBC 1764 ).
Varianty A, B a C jsou vedeny nedaleko lokálního biocentra Javůrka ( počátek trasy
jižně od Holic ) a v těsné blízkosti lokálního biocentra „Korejtka“.
Varianty A a C jsou vedeny v těsné blízkosti lokálního biocentra „U Dubu“ a „Nad
starým Božetickým rybníkem“.
Varianty A, B a C jsou vedeny v těsné blízkosti LBC 12 ( součást NRBK „Divoká
Orlice“ ).
V blízkosti navrhovaných tras se vyskytují tyto chráněné druhy:
Varianta tras A a C prochází podél VKP „Za cihelnou“, kde se vyskytuje silně
ohrožený kruštík bahenní ( Epipactis palustris ) . Varianta tras A a C prochází
nedaleko VKP „Plavuňka“, kde se vyskytuje silně ohrožený druh plavuňka
zaplavovaná ( Lycopodiella inundata ) a rosnatka okrouhlolistá ( Drosera
rotundifolia ).
Varianty A a C jsou přibližně rovnocené. Vzhledem k tomu, že varianta B navíc kříží
LBC „Dolní luka“ a LBC „Nad starým Božetickým rybníkem“, jeví se návrh trasy B
méně výhodný oproti variantě A a C.
Fauna:
Všechny tři navrhované varianty protínají dvakrát evropsky významnou lokalitu CZ
0524049 – Orlice a Labe. Z naturového hlediska je zde významný bolen dravý
( Aspius aspius ), vážka klínatka rohatá ( Ophiogomphus cecilia ) a vydra říční ( Lutra
lutra ).
Nadregionální biokoridor K74 „Bohdaneč – Uhersko“ kříží navrhovaná varianta A
v km 5,4 v lesním komplexu. Místem křížení prochází stávající silnice, takže se
nevytváří žádný nový vliv a stavba nepředstavuje z hlediska nadregionálního
biokoridoru nepřekonatelnou bariéru, která by ovlivnila propustnost území.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nadregionální biokoridor K81 „Sedloňovský vrch, Topielisko – Vysoké Chvojno“
prochází zájmovým územím především v lesních porostech a spojuje regionální
biocentra 1766 „Žďár“ a 1764 „Velký les“. Navrhovaná komunikace ve variantě A
kříží biokoridor přibližně ve stejném místě jako stávající silnice II/318, kterou využívá,
takže nevytváří žádný nový vliv a nepředstavuje z hlediska nadregionálního
biokoridoru nepřekonatelnou bariéru. V lesních komplexech se vyskytuje obvyklá
středoevropská fauna a to prase divoké ( Sus scrofa ), jelen evropský ( Cervus
elaphus ) a srnec obecný ( Capreolus capreolus ). Dále pak se zde vyskytují vzácné
ptačí druhy, např. čáp černý ( Ciconia nigra ), holub doupňák ( Columba oenas ), sýc
rousný ( Aegolius funereus ), kulíšek nejmenší ( Glaucidium passerinum ) a lejsek
malý ( Ficedula parva ).
Nadregionální biokoridor „Divoká Orlice“ je tvořen meandrujícím tokem řeky.
Navrhovaná trasa A ho přechází v místě stávajícího silničního mostu. Celkově stavba
nepředstavuje žádný zásadní nový vliv oproti stávajícímu stavu.
Regionální biokoridor 809 „Tichá Orlice“ prochází širokou nivou řeky. Navrhovaná
komunikace ho ve všech variantách přechází mostem. Podél toku Orlice se vyskytuje
ledňáček říční ( Alcedo atthis ), kulík říční ( haradrius dubius ), pisík obecný ( Actitis
hypoleucos ), konipas horský ( Motacilla cinerea ) a skorec vodní ( Cinlus cinclus ).
Varianta A těsně míjí lokální biokoridor LBC 141 Korejtka, lokální biokoridor „U dubu“,
lokální biokoridor LBC Nad starým Božetickým rybníkem a LBC 12 ( součást NRBK ).
Všechny tři varianty těsně míjí regionální biocentrum RBC 1764 „Velký les“.
Varianta A kříží navržený lokální biokoridor 9 mezi LBC „Javůrka“ a navrženým
biocentrem severně od Holic.
Varianty A a C jsou přibližně rovnocené. Vzhledem k tomu, že varianta B navíc kříží
LBC „Dolní luka“ a LBC „Nad starým Božetickým rybníkem“, jeví se návrh trasy B
méně výhodný oproti variantě A a C.
Hluk
Všechny tři varianty se obytné zástavbě nejvíce přibližují při průchodu mezi Starými
Holicemi a Velinami. Varianty A a C se přibližují zástavbě Borohrádku při severním
obchvatu města ( úsek vedený po mostní konstrukci ). Nejblíže k zástavbě se
přibližují všechny tři varianty západně od obce Čestice, zde se předpokládá výstavba
protihlukové stěny.
Všechny tři varianty jsou srovnatelné.
Ovzduší
Vzdálenost nejbližších obytných budov města Staré Holice a obce Veliny je cca
300 m od navrhované trasy A. Průchod trasy je veden západně od obce Veliny, tedy
po směru převládajích větrů.
Vzdálenost nejbližších obytných budov města Borohrádek je cca 300 m od severní
navrhované trasy.
Vzdálenost nejbližší obytné zástavby obce Čestice je cca 50 m od navrhované trasy.
Trasa je v těchto místech vedena západně od obce a tedy ve směru převládajících
větrů.
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Z hlediska vlivu jsou všechny tři varianty přibližně srovnatelné. Varianta trasy C je
lehce méně výhodná oproti variantě A.
Povrchové a podzemní vody
Z hlediska ochranného režimu leží trasy všech variant mimo v současné době platná
ochranná pásma vodních zdrojů.
V úseku severovýchodně od Holic a východně od Koudelky probíhají navržené trasy
po hraně PHO 2b.
Do blízkosti ochranného pásma vodních zdrojů se trasa A a C dostává také na
západním okraji obce Borohrádek (vrt u bytovek).
Po silnici Borohrádek – Čestice, po které jsou vedeny všechny tři varianty, vede
jihozápadní hranice přirozené akumulace vod Východočeská křída.
Trasa všech tří variant kříží tok Divoké a Tiché Orlice a dále několik drobných toků
zasahuje do OP vodních zdrojů.
Všechny tři varianty jsou téměř srovnatelné, lehce výhodnější je varianta B.
Půda
Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativně hodnotíme podle výměry
záboru a příslušných tříd ochrany. Velikost celkové výměry záboru zemědělské půdy
varianty A je 151 335 m2, do I. třídy ochrany trasa A zasahuje velikostí záboru
43 840 m2. Celková velikost záboru je oproti ostatním variantám nejmenší, spolu
s var. C zasahuje také nejmenší plochu kvalitní půdy I. třídy ochrany. Varianta A se
tedy jeví jako nejvýhodnější oproti ostatním variantám.
Vlivy na krajinu
Za cenné území lze považovat nivní půdy, jejichž výskyt je vázán na dva hlavní vodní
toky území – Tichou Orlici a Divokou Orlici. Koryto a okolí Divoké Orlice je
krajinářsky velmi hodnotné. Toto území překonávají všechny tři navržené varianty.
Kostru ekologické stability studovaného území tvoří nadregionální biokoridory
„Bohdaneč – Uhersko“
( NRBK K 74 ), „Sedloňovský vrch, Topielisko – Vysoké
Chvojno“ ( NRBK K 81 ) a nadregionální biokoridor „Divoká Orlice“. Všechny tři
varianty kříží vyjmenované biokoridory.
Z hlediska vlivu na kostru ekologické stability jsou trasy A a C srovnatelné, trasa B je
méně vhodná, neboť kříží LBC „Dolní luka“ a LBC „Nad starým Božetickým
rybníkem“.
Z hlediska vnímání krajinného rázu jsou všechny varianty srovnatelné.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V žádné z variant nedojde ke střetu s kulturní památkou. Všechny trasy procházejí
archeologickými zónami.
Mezi vlivy na hmotný majetek lze počítat i vyvolané přeložky inženýrských sítí.
Z hlediska vlivů na majetek a kulturní památky jsou všechny varianty srovnatelné.
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Vlivy na dopravu
Všechny varianty jsou napojeny na stávající silniční síť zájmového území a
nezhoršují obsluhu území. Zanedbatelně delší je varianta A, ovšem má nejméně
směrových oblouků. Z hlediska vlivů na dopravu jsou všechny varianty rovnocenné.
Všechny varianty jsou z dopravního hlediska hodnoceny jako jednoznačně pozitivní
řešení přinášející s sebou veškeré výhody moderní komunikace charakterizované
zejména větší plynulostí a bezpečností dopravy.
Vlivy na horninové prostředí
Varianta A a C kříží CHLÚ cihelny Holice a varianta C prochází stanovený dobývací
prostor. Z hlediska vlivů na horninové prostředí je výhodnější varianta A než varianta
C. Nejvhodnější je varianta B.
Vlivy na lesní ekosystémy
Trasa varianty A naruší lesní porost jižně od Starých Holic. Délka průchodu je asi
1100 m a ke kácení by došlo v celé jeho délce.
Lesní komplex mezi Holicemi a Borohrádkem překonávají varianty A a C ve větší
části po stávající silnici, která bude pouze rozšířena ( 1,5 + 1 = 2,5 km ), zbylé úseky
( 0,5 + 1 = 1,5 km ) budou vedeny mimo stávající silnici lesním porostem.
Les mezi Borohrádkem a Česticemi překonávají varianty A a C v delším úseku po
stávající silnici ( 1,7 km ) a v kratším úseku ( 0,3 km ) mimo stávající komunikaci po
lesním porostu.
Trasa var. A je z hlediska vlivů na lesní ekosystémy lehce vhodnější než var.B,
s variantou C je srovnatelná.
Vlivy na obyvatelstvo
Vzdálenost nejbližších obytných budov města Staré Holice a obce Veliny je cca
300 m od navrhované trasy A.
Vzdálenost nejbližších obytných budov města Borohrádek je cca 300 m od severní
navrhované trasy.
Vzdálenost nejbližší obytné zástavby obce Čestice je cca 50 m od navrhované trasy.
Z hlediska vlivu je varianta B přibližně srovnatelná s variantou A. Varianta trasy C je
lehce méně výhodná oproti variantě A.

Varianta B
Flóra:
Všechny tři navrhované varianty dvakrát protínají evropsky významnou lokalitu CZ
0524049 – Orlice a Labe. Jedná se o velmi zachovalou a funkčí nivu toku Orlice
s přirozeným meandrujícím korytem, četnými, velmi cennými slepými rameny (výskyt
ohrožených druhů) a charakteristickou lužní a nivní vegetací.
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Všechny tři varianty procházejí nadregionálními biokoridory „Bohdaneč – Uhersko“
( NRBK K 74 ), „Sedloňovský vrch, Topielisko – Vysoké Chvojno“ ( NRBK K 81 ) a
nadregionálním biokoridorem „Divoká Orlice“.
Všechny varianty v úseku mezi obcemi Borohrádek a Čestice procházejí v těsném
sousedství regionálního biocentra „Velký les“ ( RBC 1764 ).
Varianty A, B a C jsou vedeny nedaleko lokálního biocentra Javůrka ( počátek trasy
jižně od Holic ) a v těsné blízkosti lokálního biocentra „Korejtka“.
Varianta B protíná LBC „Dolní luka“ a „Nad starým Božetickým rybníkem“.
Varianty A, B a C jsou vedeny v těsné blízkosti LBC 12 ( součást NRBK „Divoká
Orlice“ ).
V blízkosti navrhovaných tras se vyskytují tyto chráněné druhy:
Varianta trasy B prochází nedaleko LBC „Javůrka“, kde se vyskytuje silně ohrožený
druh česnek hranatý ( Allium angulosum ). Dále tato varianta kříží LBC „Dolní luka“,
kde v lužních porostech v nivě Orlice a v jejich mrtvých ramenech rostou např. šmel
okoličnatý ( Butomus umbellatus ), žebratka bahenní ( Hottonia palustris ), čestec
dlouholistý ( Pseudolysimachion longifolium ), leknín bělostný ( Nymphaea candida )
a stulík žlutý ( Nuphar lutea ).
Vzhledem k tomu, že varianta B navíc kříží oproti dalším dvěma variantám LBC
„Dolní luka“ a LBC „Nad starým Božetickým rybníkem“, jeví se tento návrh trasy
méně výhodný oproti variantě A a C.
Fauna:
Všechny tři navrhované varianty protínají dvakrát evropsky významnou lokalitu CZ
0524049 – Orlice a Labe. Z naturového hlediska je zde významný bolen dravý
( Aspius aspius ), vážka klínatka rohatá ( Ophiogomphus cecilia ) a vydra říční ( Lutra
lutra ).
Nadregionální biokoridor K74 „Bohdaneč – Uhersko“ kříží navrhovaná varianta B
v km 5,3 v lesním komplexu. Místem křížení prochází stávající silnice, takže se
nevytváří žádný nový vliv a stavba nepředstavuje z hlediska nadregionálního
biokoridoru nepřekonatelnou bariéru.
Nadregionální biokoridor K81 „Sedloňovský vrch, Topielisko – Vysoké Chvojno“
prochází zájmovým územím především v lesních porostech a spojuje regionální
biocentra 1766 „Žďár“ a 1764 „Velký les“. Navrhovaná komunikace ve variantě B
kříží biokoridor v prostoru lokálního biocentra „Nad starým Božetickým rybníkem“.
V lesních komplexech se vyskytuje obvyklá středoevropská fauna a to prase divoké
( Sus scrofa ), jelen evropský ( Cervus elaphus ) a srnec obecný ( Capreolus
capreolus ). Dále pak se zde vyskytují vzácné ptačí druhy, např. čáp černý ( Ciconia
nigra ), holub doupňák ( Columba oenas ), sýc rousný ( Aegolius funereus ), kulíšek
nejmenší ( Glaucidium passerinum ) a lejsek malý ( Ficedula parva ).
Nadregionální biokoridor „Divoká Orlice“ je tvořen meandrujícím tokem řeky.
Navrhovaná trasa B ho přechází v místě stávajícího silničního mostu. Celkově stavba
nepředstavuje žádný zásadní nový vliv oproti stávajícímu stavu.
Regionální biokoridor 809 „Tichá Orlice“ prochází širokou nivou řeky. Navrhovaná
komunikace ho ve všech variantách přechází mostem. Podél toku Orlice se vyskytuje
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ledňáček říční ( Alcedo atthis ), kulík říční ( haradrius dubius ), pisík obecný ( Actitis
hypoleucos ), konipas horský ( Motacilla cinerea ) a skorec vodní ( Cinlus cinclus ).
Varianta B těsně míjí lokální biokoridor LBC 141 „Korejtka“ a protíná lokální biokoridor
LBC „Dolní luka“ a lokální biokoridor LBC „Nad starým Božetickým rybníkem“. Dále
varianta B těsně míjí LBC 12 ( součást NRBK ). Všechny tři varianty těsně míjí
regionální biocentrum RBC 1764 „Velký les“.
Vzhledem k tomu, že varianta B navíc kříží LBC „Dolní luka“ a LBC „Nad starým
Božetickým rybníkem“, jeví se návrh trasy B méně výhodný oproti variantě A a C.
Hluk
Všechny tři varianty se obytné zástavbě nejvíce přibližují při průchodu mezi Starými
Holicemi a Velinami. Varianta B se přibližuje jižním obchvatem ke Starým Holicím.
Nejblíže k zástavbě se přibližují všechny tři varianty západně od obce Čestice, zde se
předpokládá výstavba protihlukové stěny.
Všechny tři varianty jsou srovnatelné.
Ovzduší
Vzdálenost varianty B od Starých Holic je cca 150 m.
Vzdálenost nejbližších obytných budov města Staré Holice a obce Veliny je cca
300 m od navrhované trasy B. Průchod trasy je veden západně od obce Veliny, tedy
po směru převládajích větrů.
Vzdálenost nejbližších obytných budov města Borohrádek je cca 300 m od severní
navrhované trasy.
Vzdálenost nejbližší obytné zástavby obce Čestice je cca 50 m od navrhované trasy.
Trasa je v těchto místech vedena západně od obce a tedy ve směru převládajících
větrů.
Z hlediska vlivu na ovzduší je varianta B přibližně srovnatelná s variantou A.
Varianta trasy C je lehce méně výhodná oproti variantě A.
Povrchové a podzemní vody
Z hlediska ochranného režimu leží trasy všech variant mimo v současné době platná
ochranná pásma vodních zdrojů.
V úseku severovýchodně od Holic a východně od Koudelky probíhají navržené trasy
po hraně PHO 2b.
Do blízkosti ochranného pásma vodních zdrojů se trasa A a C dostává také na
západním okraji obce Borohrádek (vrt u bytovek).
Po silnici Borohrádek – Čestice, po které jsou vedeny všechny tři varianty, vede
jihozápadní hranice přirozené akumulace vod Východočeská křída.
Trasa všech tří variant kříží tok Divoké a Tiché Orlice a dále několik drobných toků
zasahuje do OP vodních zdrojů.
Všechny tři varianty jsou téměř srovnatelné, lehce výhodnější je varianta B, protože je
ve větší vzdálenosti od vrtu na okraji Borohrádku.
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Půda
Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativně hodnotíme podle výměry
záboru a příslušných tříd ochrany. Velikost celkové výměry záboru zemědělské půdy
varianty B je 185 510 m2, do I. třídy ochrany trasa B zasahuje velikostí záboru
48 475 m2. Celková velikost záboru je oproti ostatním variantám největší, var. B
zasahuje také největší plochu kvalitní půdy I. třídy ochrany. Varianta B se tedy jeví
jako nejméně výhodná.
Vlivy na krajinu
Za cenné území lze považovat nivní půdy, jejichž výskyt je vázán na dva hlavní vodní
toky území – Tichou Orlici a Divokou Orlici. Koryto a okolí Divoké Orlice je
krajinářsky velmi hodnotné. Toto území překonávají všechny tři navržené varianty.
Kostru ekologické stability studovaného území tvoří nadregionální biokoridory
„Bohdaneč – Uhersko“
( NRBK K 74 ), „Sedloňovský vrch, Topielisko – Vysoké
Chvojno“ ( NRBK K 81 ) a nadregionální biokoridor „Divoká Orlice“. Všechny tři
varianty kříží vyjmenované biokoridory.
Z hlediska vlivu na kostru ekologické stability jsou trasy A a C srovnatelné, trasa B je
méně vhodná, neboť kříží LBC „Dolní luka“ a LBC „Nad starým Božetickým
rybníkem“.
Z hlediska vnímání krajinného rázu jsou všechny varianty srovnatelné.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V žádné z variant nedojde ke střetu s kulturní památkou. Všechny trasy procházejí
archeologickými zónami.
Mezi vlivy na hmotný majetek lze počítat i vyvolané přeložky inženýrských sítí.
Z hlediska vlivů na majetek a kulturní památky jsou všechny varianty srovnatelné.
Vlivy na dopravu
Všechny varianty jsou napojeny na stávající silniční síť zájmového území a
nezhoršují obsluhu území. Délka varianty B je kratší než varianta A a delší než
varianta C – rozdíly jsou zanedbatelné. Var. B má nejvíce směrových oblouků.
Z hlediska vlivů na dopravu jsou všechny varianty rovnocenné.
Všechny varianty jsou z dopravního hlediska hodnoceny jako jednoznačně pozitivní
řešení přinášející s sebou veškeré výhody moderní komunikace charakterizované
zejména větší plynulostí a bezpečností dopravy.
Vlivy na horninové prostředí
Varianta B nemá vliv na horninové prostředí. Varianta A a C kříží CHLÚ cihelny
Holice a varianta C prochází stanovený dobývací prostor. Z hlediska vlivů na
horninové prostředí je nejvýhodnější varianta B.
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Vlivy na lesní ekosystémy
Lesní komplex mezi Holicemi a Borohrádkem překonává varianta B ve větší části po
stávající silnici, která bude pouze rozšířena ( 1,5 + 1 = 2,5 km ), zbylé úseky ( 0,5 +
1,25 = 1,75 km ) budou vedeny mimo stávající silnici lesním porostem.
Les mezi Borohrádkem a Česticemi překonává varianta B v delším úseku po stávající
silnici ( 1,7 km ) a v kratším úseku ( 0,7 km ) mimo stávající komunikaci po lesním
porostu.
Trasa var. B je z hlediska vlivů na lesní ekosystémy lehce méně vhodná než var.A a
C.
Vlivy na obyvatelstvo
Vzdálenost varianty B od Starých Holic je cca 150 m.
Vzdálenost nejbližších obytných budov města Staré Holice a obce Veliny je cca
300 m od navrhované trasy B.
Vzdálenost nejbližších obytných budov města Borohrádek je cca 300 m od severní
navrhované trasy.
Vzdálenost nejbližší obytné zástavby obce Čestice je cca 50 m od navrhované trasy.
Z hlediska vlivu je varianta B přibližně srovnatelná s variantou A. Varianta trasy C je
lehce méně výhodná oproti variantě A.

Varianta C
Flóra:
Všechny tři navrhované varianty propojení silnic I/35 a I/11 dvakrát protínají evropsky
významnou lokalitu CZ 0524049 – Orlice a Labe. Jedná se o velmi zachovalou a
funkčí nivu toku Orlice s přirozeným meandrujícím korytem, četnými, velmi cennými
slepými rameny (výskyt ohrožených druhů) a charakteristickou lužní a nivní vegetací.
Všechny tři varianty procházejí nadregionálními biokoridory „Bohdaneč – Uhersko“
( NRBK K 74 ), „Sedloňovský vrch, Topielisko – Vysoké Chvojno“ ( NRBK K 81 ) a
nadregionálním biokoridorem „Divoká Orlice“.
Varianta C na začátku trasy mezi Holicemi a Ostřetínem protíná jeden lokální
biokoridor ( tento LBK končí na stávající silnici I/35 a dále pokračuje LBK navrženým
k LBK 7 ) a druhý těsně míjí.
Severně od obce Borohrádek kříží varianta A a C regionální biokoridor „Tichá Orlice“
( RBK 809 ). Varianta B kříží tento RBK v lokálním biocentru „Dolní luka“.
Všechny varianty v úseku mezi obcemi Borohrádek a Čestice procházejí v těsném
sousedství regionálního biocentra „Velký les“ ( RBC 1764 ).
Varianty A, B a C jsou vedeny nedaleko lokálního biocentra Javůrka ( počátek trasy
jižně od Holic ) a v těsné blízkosti lokálního biocentra „Korejtka“.
Varianty A a C jsou vedeny v těsné blízkosti lokálního biocentra „U Dubu“ a „Nad
starým Božetickým rybníkem“.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

87

.

SILNICE I/36 V ÚSEKU HOLICE – ČESTICE
OZNÁMENÍ DLE PŘÍLOHY Č. 3, ZÁK. 100/2001 SB.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varianty A, B a C jsou vedeny v těsné blízkosti LBC 12 ( součást NRBK „Divoká
Orlice“ ).
V blízkosti navrhovaných tras se vyskytují tyto chráněné druhy:
Varianta trasy C prochází nedaleko LBC „Javůrka“, kde se vyskytuje silně ohrožený
druh česnek hranatý ( Allium angulosum ) a v těsné blízkosti VKP „Za cihelnou“, kde
se vyskytuje silně ohrožený druh kruštík bahenní ( Epipactis palustris ). Varianta trasy
C prochází nedaleko VKP „Plavuňka“, kde se vyskytuje silně ohrožený druh plavuňka
zaplavovaná ( Lycopediella inundata ) a rosnatka okrouhlolistá ( Drosera
rotundifolia ).
Varianty A a C jsou přibližně rovnocené. Méně výhodnou se jeví varianta B.
Fauna:
Všechny tři navrhované varianty dvakrát protínají evropsky významnou lokalitu CZ
0524049 – Orlice a Labe. Z naturového hlediska je zde významný bolen dravý
( Aspius aspius ), vážka klínatka rohatá ( Ophiogomphus cecilia ) a vydra říční ( Lutra
lutra ).
Nadregionální biokoridor K74 „Bohdaneč – Uhersko“ kříží navrhovaná varianta C v
v lesním komplexu severovýchodně od Holic. Místem křížení prochází stávající
silnice, takže se nevytváří žádný nový vliv a stavba nepředstavuje stavba z hlediska
nadregionálního biokoridoru nepřekonatelnou bariéru.
Nadregionální biokoridor K81 „Sedloňovský vrch, Topielisko – Vysoké Chvojno“
prochází zájmovým územím především v lesních porostech a spojuje regionální
biocentra 1766 „Žďár“ a 1764 „Velký les“. Navrhovaná komunikace ve variantě C
kříží biokoridor přibližně ve stejném místě jako stávající silnice II/318, kterou využívá,
takže nevytváří žádný nový vliv a nepředstavuje z hlediska nadregionálního
biokoridoru nepřekonatelnou bariéru, která by ovlivnila propustnost území. V lesních
komplexech se vyskytuje obvyklá středoevropská fauna a to prase divoké ( Sus
scrofa ), jelen evropský ( Cervus elaphus ) a srnec obecný ( Capreolus capreolus ).
Dále pak se zde vyskytují vzácné ptačí druhy, např. čáp černý ( Ciconia nigra ), holub
doupňák ( Columba oenas ), sýc rousný ( Aegolius funereus ), kulíšek nejmenší
( Glaucidium passerinum ) a lejsek malý ( Ficedula parva ).
Nadregionální biokoridor „Divoká Orlice“ je tvořen meandrujícím tokem řeky.
Navrhovaná trasa C ho přechází v místě stávajícího silničního mostu. Celkově stavba
nepředstavuje žádný zásadní nový vliv oproti stávajícímu stavu.
Regionální biokoridor 809 „Tichá Orlice“ prochází širokou nivou řeky. Navrhovaná
trasa C ho přechází mostem. Podél toku Orlice se vyskytuje ledňáček říční ( Alcedo
atthis ), kulík říční ( haradrius dubius ), pisík obecný ( Actitis hypoleucos ), konipas
horský ( Motacilla cinerea ) a skorec vodní ( Cinlus cinclus ).
Varianta C těsně míjí lokální biokoridor LBC 141 Korejtka, lokální biokoridor „U dubu“,
lokální biokoridor LBC Nad starým Božetickým rybníkem a LBC 12 ( součást NRBK ).
Všechny tři varianty těsně míjí regionální biocentrum RBC 1764 „Velký les“.
Varianty A a C jsou přibližně rovnocené. Vzhledem k tomu, že varianta B navíc kříží
LBC „Dolní luka“ a LBC „Nad starým Božetickým rybníkem“, jeví se návrh trasy B
méně výhodný oproti variantě A a C.
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Hluk
Všechny tři varianty se obytné zástavbě nejvíce přibližují při průchodu mezi Starými
Holicemi a Velinami. Severně od Ostřetína se varianta C přibližuje obytné zástavbě.
Varianty A a C se přibližují zástavbě Borohrádku při severním obchvatu města ( úsek
vedený po mostní konstrukci ). Nejblíže k zástavbě se přibližují všechny tři varianty
západně od obce Čestice, zde se předpokládá výstavba protihlukové stěny.
Všechny tři varianty jsou srovnatelné.
Ovzduší
Vzdálenost trasy C severně od Ostřetína je cca 150 m. Vzdálenost nejbližších
obytných budov města Staré Holice a obce Veliny je cca 300 m od navrhované trasy
C. Průchod trasy je veden západně od obce Veliny, tedy po směru převládajích větrů.
Vzdálenost nejbližších obytných budov města Borohrádek je cca 300 m od severní
navrhované trasy.
Vzdálenost nejbližší obytné zástavby obce Čestice je cca 50 m od navrhované trasy.
Trasa je v těchto místech vedena západně od obce a tedy ve směru převládajících
větrů.
Z hlediska vlivu jsou všechny tři varianty přibližně srovnatelné. Varianta trasy C je
lehce méně výhodná oproti variantě A.
Povrchové a podzemní vody
Z hlediska ochranného režimu leží trasy všech variant mimo v současné době platná
ochranná pásma vodních zdrojů.
V úseku severovýchodně od Holic a východně od Koudelky probíhají navržené trasy
po hraně PHO 2b.
Do blízkosti ochranného pásma vodních zdrojů se trasa A a C dostává také na
západním okraji obce Borohrádek (vrt u bytovek).
Po silnici Borohrádek – Čestice, po které jsou vedeny všechny tři varianty, vede
jihozápadní hranice přirozené akumulace vod Východočeská křída.
Trasa všech tří variant kříží tok Divoké a Tiché Orlice a dále několik drobných toků
zasahuje do OP vodních zdrojů.
Všechny tři varianty jsou téměř srovnatelné, lehce výhodnější je varianta B, protože je
ve větší vzdálenosti od vrtu na okraji Borohrádku.
Půda
Z agronomického hlediska nastalou újmu kvantitativně hodnotíme podle výměry
záboru a příslušných tříd ochrany. Velikost celkové výměry záboru zemědělské půdy
varianty C je 162 800 m2, do I. třídy ochrany trasa C zasahuje velikostí záboru
43 840 m2. Celková velikost záboru je oproti ostatním variantám střední, spolu s var.
A zasahuje také nejmenší plochu kvalitní půdy I. třídy ochrany. Varianta C se tedy
jeví svojí výhodností na střední pozici mezi var. A a var. B.
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Vlivy na krajinu
Za cenné území lze považovat nivní půdy, jejichž výskyt je vázán na dva hlavní vodní
toky území – Tichou Orlici a Divokou Orlici. Koryto a okolí Divoké Orlice je
krajinářsky velmi hodnotné. Toto území překonávají všechny tři navržené varianty.
Kostru ekologické stability studovaného území tvoří nadregionální biokoridory
„Bohdaneč – Uhersko“
( NRBK K 74 ), „Sedloňovský vrch, Topielisko – Vysoké
Chvojno“ ( NRBK K 81 ) a nadregionální biokoridor „Divoká Orlice“. Všechny tři
varianty kříží vyjmenované biokoridory.
Z hlediska vlivu na kostru ekologické stability jsou trasy A a C srovnatelné, trasa B je
méně vhodná, neboť kříží LBC „Dolní luka“ a LBC „Nad starým Božetickým
rybníkem“.
Z hlediska vnímání krajinného rázu jsou všechny varianty srovnatelné.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V žádné z variant nedojde ke střetu s kulturní památkou. Všechny trasy procházejí
archeologickými zónami.
Mezi vlivy na hmotný majetek lze počítat i vyvolané přeložky inženýrských sítí.
Z hlediska vlivů na majetek a kulturní památky jsou všechny varianty srovnatelné.
Vlivy na dopravu
Všechny varianty jsou napojeny na stávající silniční síť zájmového území a
nezhoršují obsluhu území. Nejkratší je varianta C – rozdíl délek je nevýznamný.
Z hlediska vlivů na dopravu jsou všechny varianty rovnocenné.
Všechny varianty jsou z dopravního hlediska hodnoceny jako jednoznačně pozitivní
řešení přinášející s sebou veškeré výhody moderní komunikace charakterizované
zejména větší plynulostí a bezpečností dopravy.
Vlivy na horninové prostředí
Varianta A a C kříží CHLÚ cihelny Holice a varianta C prochází stanovený dobývací
prostor. Z hlediska vlivů na horninové prostředí je varianta C nejméně výhodná.
Vlivy na lesní ekosystémy
Trasa varianty C naruší lesní porost jižně od Starých Holic. Délka průchodu je asi
1050 m a ke kácení by došlo v celé jeho délce.
Lesní komplex mezi Holicemi a Borohrádkem překonávají varianty A a C ve větší
části po stávající silnici, která bude pouze rozšířena ( 1,5 + 1 = 2,5 km ), zbylé úseky
( 0,5 + 1 = 1,5 km ) budou vedeny mimo stávající silnici lesním porostem.
Les mezi Borohrádkem a Česticemi překonávají varianty A a C v delším úseku po
stávající silnici ( 1,7 km ) a v kratším úseku ( 0,3 km ) mimo stávající komunikaci po
lesním porostu.
Trasa var. C je z hlediska vlivů na lesní ekosystémy lehce vhodnější než var.B,
s variantou A je srovnatelná.
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Vlivy na obyvatelstvo
Vzdálenost trasy C severně od Ostřetína je cca 150 m. Vzdálenost nejbližších
obytných budov města Staré Holice a obce Veliny je cca 300 m od navrhované trasy
C.
Vzdálenost nejbližších obytných budov města Borohrádek je cca 300 m od severní
navrhované trasy.
Vzdálenost nejbližší obytné zástavby obce Čestice je cca 50 m od navrhované trasy.
Z hlediska vlivu je varianta B přibližně srovnatelná s variantou A. Varianta trasy C je
lehce méně výhodná oproti variantě A.
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ČÁST F.
I.
•
•
•
•
•

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ
SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ

Základní vodohospodářské mapy 1:50000
Hydrologické poměry ČSSR, ČHMÚ, 1970
Regionální surovinová studie, Geofond ČR, 1999
Územní plány jednotlivých obcí
Chráněná území ČR, AOPK ČR

II.

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE
OZNAMOVATELE

Stavba přeložky představuje významný zásah do krajiny a v řadě charakteristik
životního prostředí negativní či stresový faktor, který bude ovlivňovat dotčené území.
Současně však stavba představuje pozitivní změny vedoucí ke zkvalitnění dopravy a
celkovému zlepšení stavu životního prostředí v zájmové oblasti. Proto je realizace
stavby přeložky v porovnání se současným stavem, tj. nulovou variantou,
jednoznačně doporučována.
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ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Silnice I/36 spojuje dálnici D11 Praha - Poděbrady – Hradec Králové a silnici I/35
Hradec Králové – Holice v Čechách – Vysoké Mýto.
Účelem posuzované studie je návrh silnice I. třídy v úseku Holice v Čechách (I/35) –
Borohrádek – Čestice u Častolovic (I/11), která společně se silnicí I/11 Týniště nad
Orlicí – Kostelec nad Orlicí – Vamberk významně přispěje ke zlepšení silničního
spojení krajského města Pardubice se severovýchodní částí Pardubického kraje a
propojí silnice I/35 (Holice) a I/11 (Čestice). Nový propoj vymístí tranzitní dopravu
(zejména nákladní) z průjezdního úseku I/36 Holicemi v Čechách, II/318 Starými
Holicemi a Velinami a vyřeší dopravní situaci v Borohrádku. Prodloužením silnice I/36
dojde rovněž ke zlepšení životního prostředí v okolí stávajících silnic I/36 a II/318,
zlepšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke zlepšení bezpečnosti
obyvatel na trasách stávajících komunikací.
Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí velkého rozsahu ani demolici objektů.
Z hlediska ochranného režimu leží trasy všech variant mimo v současné době platná
ochranná pásma vodních zdrojů. V úseku severovýchodně od Holic v Čechách a
východně od Koudelky probíhají navržené trasy po hraně PHO 2b.
Geometrie obou tras vychází z návrhové kategorie S 9,5/80.
Uvedení dané přeložky do provozu se předpokládá v roce 2020. Na tento rok se
navrhovaná stavba kapacitně posuzuje.
V trase všech tří variant byly zjištěny chráněné druhy živočichů. Všechny varianty
procházejí v blízkosti VKP uvedeného v zákoně 114/92 Sb., ale nezasahují do nich.
Všechny varianty zasahují do územního systému ekologické stability.
Všechny tři navrhované varianty dvakrát protínají evropsky významnou lokalitu CZ
0524049 – Orlice a Labe. Jedná se o velmi zachovalou a funkčí nivu toku Orlice
s přirozeným meandrujícím korytem, četnými, velmi cennými slepými rameny (výskyt
ohrožených druhů) a charakteristickou lužní a nivní vegetací. Divokou Orlici kříží
varianty po stávajícím mostě rekonstruovaném v roce 1999 – s dalšími úpravami se
nepočítá, Tichá Orlice bude překonána nově navrženým mostem.
Všechny tři varianty procházejí nadregionálními biokoridory „Bohdaneč – Uhersko“
( NRBK K 74 ), „Sedloňovský vrch, Topielisko – Vysoké Chvojno“ ( NRBK K 81 ) a
nadregionálním biokoridorem „Divoká Orlice“.
Severně od obce Borohrádek kříží varianta A a C regionální biokoridor „Tichá Orlice“
( RBK 809 ).
Všechny varianty v úseku mezi obcemi Borohrádek a Čestice u Častolovic procházejí
v těsném sousedství regionálního biocentra „Velký les“ ( RBC 1764 ).
Varianty A, B a C jsou vedeny nedaleko lokálního biocentra Javůrka ( počátek trasy
jižně od Holic ) a v těsné blízkosti lokálního biocentra „Korejtka“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93

.

SILNICE I/36 V ÚSEKU HOLICE – ČESTICE
OZNÁMENÍ DLE PŘÍLOHY Č. 3, ZÁK. 100/2001 SB.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varianty A a C jsou vedeny v těsné blízkosti lokálního biocentra „U Dubu“ a „Nad
starým Božetickým rybníkem“.
Varianta B kříží LBC „Dolní luka“ a LBC „Nad starým Božetickým rybníkem“.
Varianty A, B a C jsou vedeny v těsné blízkosti LBC 12 ( součást NRBK „Divoká
Orlice“ ).
Varianta A
Varianta A začíná ve stykové křižovatce vybudované jihovýchodně od Holic v
Čechách. Připojení Holic v Čechách a odpojení I/36 je navrženo v tříramenné malé
okružní křižovatce, ze které trasa pokračuje východním směrem do prostoru jižně od
bývalého skladu Mototechny a CHLÚ cihlářské hlíny. Zde se stáčí levostranným
obloukem na severovýchod a kříží silnici II/318 úrovňově mezi Starými Holicemi a
Velinami. V přímé pokračuje na severovýchod, nadjezdem překračuje železniční trať
č. 016 Holice – Borohrádek a pokračuje v trase silnice III/3183. Před stávající
stykovou křižovatkou silnic III/3183 a III/3055 se I/36 stáčí pravostranným obloukem
do trasy stávající silnice III/3055, kterou využívá až do prostoru západně od
Borohrádku. Pak se stáčí levostranným obloukem a nadjezdem kříží kolejiště žst.
( opravnu kolejí ) Borohrádek a silnici II/305. Za silnicí se stáčí pravostranným
obloukem kolem ČOV Borohrádek a podél výhledového prostoru těžby štěrkopísku
na jihovýchod. Za obcí Borohrádek se levostranným obloukem vrací do trasy stávající
silnice II/318, v jejíž trase pokračuje až do konce úseku, kde se napojuje na silnici
I/11 v Česticích u Častolovic. Celková délka varianty A je 14,630 km.
Na trase je navržena jedna mimoúrovňová křižovatka – MÚK Borohrádek se silnicí
II/305. Pro variantu A je dále navrženo 7 úrovňových křižovatek v místech napojení
na stávající silnice a v místech křížení. Všechny křižovatky jsou navrženy v místech
s dobrými rozhledovými podmínkami.
Varianta B
Varianta B začíná shodně jako varianta A, ze které se odpojuje v km 0,685
pravostranným obloukem. Následuje levostranný oblouk, kterým obchází vrch na
Březině a severovýchodním směrem se přibližuje k zástavbě Starých Holic.
Pravostranným obloukem se trasa stáčí na východ (do prostoru mezi cihelnou Holice
a zemědělským areálem), levostranným obloukem se stáčí do prostoru mezi staré
Holice a Veliny a kříží silnici II/318. Dále pokračuje přibližně v trase varianty A (tzn. že
železniční trať č. 016 kříží nadjezdem a využívá silnice III/3183 a III/3055). V km
7,178 se levostranným obloukem stáčí do prostoru severně od Borohrádku,
nadjezdem kříží železniční trať č. 026 Borohrádek – Týniště nad Orlicí a silnici II/305.
Pak se stáčí pravostranným obloukem na jihovýchod a po mezipřímé se
levostranným obloukem napojuje na stávající silnici II/38, v jejíž trase pokračuje až do
konce úseku, kde se napojí na I/11 v Česticích u Častolovic. Celková délka varianty B
je 14,576 km.
Na trase je navržena jedna mimoúrovňová křižovatka – MÚK Borohrádek se silnicí
II/305. Pro variantu B je dále navrženo 7 úrovňových křižovatek v místech napojení
na stávající silnice a v místech křížení. Všechny křižovatky jsou navrženy v místech
s dobrými rozhledovými podmínkami.
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Varianta C
Varianta C přímo navazuje na konec stavby „I/35 Holice – obchvat“, na který se
napojuje levostranným složeným obloukem. Tímto obloukem se dostává do trasy
silnice III/3182 mezi Ostřetínem a Starými Holicemi, ze které se brzy odpojuje
pravostranným obloukem a prochází přes CHLÚ cihlářské dílny i stávající dobývací
prostor. V km 3,218 se napojuje do trasy varianty A, v jejíž trase pokračuje až do
konce úseku, kde se napojí na silnici I/11 v Česticích u Častolovic. Celková délka
varianty C je 14,453 km.
Na trase je navržena jedna mimoúrovňová křižovatka – MÚK Borohrádek se silnicí
II/305. Pro variantu C je navrženo 7 úrovňových křižovatek v místech napojení na
stávající silnice a v místech křížení. Všechny křižovatky jsou navrženy v místech
s dobrými rozhledovými podmínkami.
Na základě současných znalostí získaných z archivních materiálů, mapových
podkladů a ze vstupního terénního šetření a průzkumů zájmového území za
nejzávažnější environmentální charakteristiky v dotčeném území ve vztahu
k předmětnému záměru přeložky silnice I/36 považujeme:
• blízkost zástavby sídel v některých úsecích přeložky I/36;
• křížení drobných vodotečí, které budou recipienty splachových vod z vozovky
přeložky I/36;
• možnost ovlivnění dotčených prvků ÚSES.
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Jsme si vědomi, že naše úvodní analýza situace nemusí postihnout všechny
environmentální charakteristiky území dotčeného posuzovaným záměrem. Budeme
proto vděčni za každou informaci, kterou v průběhu zjišťovacího řízení nebo případně
v průběhu prací na dokumentaci od subjektů účastnících se procesu EIA získáme.

V Praze, listopad 2008
……………………………………………
Ing. Zbyněk Vyhlas

Osvědčení odbor. způsobilosti:
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Spolupráce:

Vaňková Helena, Ing.

Envisystem s.r.o. Praha
U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5
tel.
251566062
vankova@envisystem.cz
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ČÁST H. PŘÍLOHY
Vyjádření příslušných úřadů:
1. Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor život. prostředí a zemědělství
2. Královéhradecký kraj, Krajský úřad, odbor životného prostředí a
zemědělství
3. Městský úřad Holice v Čechách, odbor životního prostředí a
stavební úřad
4. Kostelec nad Orlicí, odbor územního plánu – stavební úřad
5. Obec Ostřetín
6. Město Borohrádek
7. Obec Žďár nad Orlicí
8. Obecní úřad Čestice u Častolovic

Fotodokumentace
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