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Seznam zkratek
AIM

Automatizovaný imisní monitoring

BaP

Benzo-a-pyren

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

-

Cl

Chloridové anionty

CO

Oxid uhelnatý

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČSN

Česká státní norma

DÚR

Dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP

Dokumentace pro stavební povolení

DPS

Dokumentace pro provedení stavby

EIA

Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí)

EVL

Evropsky významná lokalita

HPJ

Hlavní půdní jednotka

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

IPHO

Individuální protihluková opatření

KES

Koeficient ekologické stability

KOD

Kriticky ohrožený druh

KÚ

Konec úpravy

k.ú.

Katastrální území

LAeq

Ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]

LBK

Lokální biokoridor

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MZd

Ministerstvo zdravotnictví

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid disičitý

NRBK

Nadregionální biokoridor

OOP

Orgán ochrany přírody

PAH,
PAU

Polycyklické aromatické uhlovodíky

PD

Projektová dokumentace

PHO

Pásmo hygienické ochrany
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PHS

Protihluková stěna

PO

Ptačí oblast

POV

Plán organizace výstavby

PP

Přírodní památka

PM10

Respirační frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic
menších než 10 µm

PM2,5

Respirační frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic
menších než 2,5 µm

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

PÚR

Politika územního rozvoje

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SOD

Silně ohrožený druh

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚP

Územní plán

ÚPSÚ

Územní plán sídelního útvaru

ÚP VÚC

Územní plán velkého územního celku

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

TLZ

Tuhé znečišťující látky

ZCHD

Zvláště chráněné druhy

ZCHÚ

Zvláště chráněná území

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZÚ

Začátek úpravy

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ŽP

Životní prostředí

ŽST, žst

Železniční stanice
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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.

Název a zařazení záměru

Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice

„Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice“
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:

2.

kategorie:

II

bod:

9.1

Kapacita (rozsah) záměru

Navržené trasy prodloužení silnice I/36 navazují na přeložku silnice I/35 a přes obec
Borohrádek spojují tuto silnici se silnicí I/11 (Týniště nad Orlicí – Častolovice) v Česticích u
Častolovic.
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 obchvatu Holic, 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 C 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.
Obě varianty A i C v oblasti CHLÚ cihlářských hlín vyžadují stavbu zářezu hlubokého cca
13 m a při křížení s tratí č. 016 vzniknou násypy výšky až cca 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.
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3.

Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:

Pardubický kraj
Královéhradecký kraj

Dotčené obce :

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

Katastrální území :

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

Schematická situace variant záměru
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4.

Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele

65993390

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

pracoviště:
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4 – Kačerov

Zastoupený:
Ing. Karel Horníček,
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4 – Kačerov
tel. 724 315 064, karel.hornicek@rsd.cz
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II.

Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice

POSOUZENÍ DOKUMENTACE

1. Úplnost dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí uvažovaného záměru (dokumentace
EIA), byla zpracovaná firmou Athos-co, s.r.o. Praha, Vyhlas Zbyněk, Ing., osvědčení
odborné způsobilosti č.j. 13943/1638/OPVŽP/94 vydané dne 7.2.1995, prodloužené
rozhodnutím MŽP, č.j. 45100/ENV/06, 32852/ENV/11.
Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Dokumentace obsahuje vlastní textovou část dokumentace, souhrn a přílohy k jednotlivým
speciálním vlivům.
Dokumentace je doplněna výkresovou částí.
Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli splňuje požadavky přílohy č. 4.
V části B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněno na základní
údaje o záměru, údaje o vstupech a výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. Dokumentace
splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části B.
Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska obsahové stránky
dokumentace naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí je v souladu s přílohou č. 4 zákona rozděleno do 6 kapitol. Z hlediska požadavků
zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že jsou naplněny všechny základní požadavky
tohoto zákona.
Část E – porovnání variant je řešena dostatečně dle zák. č. 100/2001 Sb.
Souhrnné části F – Závěr a G – Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
jsou zpracovány v dostatečné míře pro posouzení dle přílohy č. 4. zákona
Rozsáhlá část H – Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro zpracování
dokumentace.
Součástí dokumentace je i Posouzení významnosti vlivů záměru na Evropsky významné
lokality a Ptačí oblasti, které je zpracováno příslušně autorizovanou osobou.
Dokumentace byla vrácena k doplnění především v oblasti vlivů hluku a z tohoto důvodu byl
zpracován dodatek dokumentace, který obsahuje doplněnou hlukovou studii, aktualizované
Vyhodnocení vlivů hlukové zátěže na veřejné zdraví a upřesnění některých dalších vlivů.
V dalším textu je posouzena původní dokumentace včetně dodatku dokumentace jako jeden
dokument.
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
1.

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

2.

Vlastní náplň jednotlivých bodů dokumentace je zpracována s
vypovídací schopností.

dostatečnou

Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly.

2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení

Posouzení základních údajů

B.I.1. Název záměru
Přesný název kapitoly má být Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název: „Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice“
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění v této kapitole dokumentace chybí, ovšem je zřejmé, že je
následující:
kategorie:

II

bod:

9.1

B.I.2. Rozsah záměru
Přesný název kapitoly má být Kapacita (rozsah) záměru.
Navržené trasy prodloužení silnice I/36 navazují na přeložku silnice I/35 a přes obec
Borohrádek spojují tuto silnici se silnicí I/11 (Týniště nad Orlicí – Častolovice) v Česticích u
Častolovic.
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.
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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 obchvatu Holic, 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 C 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.
Obě varianty A i C v oblasti CHLÚ cihlářských hlín vyžadují stavbu zářezu hlubokého cca
13 m a při křížení s tratí č. 016 vzniknou násypy výšky až cca 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.

B.I.3. Umístění záměru
NUTS2

oblast

CZ05

Severovýchod

NUTS3

kraj

CZ053

Pardubický kraj

NUTS4

okres

CZ0532

Pardubice

NUTS2

oblast

CZ05

Severovýchod

NUTS3

kraj

CZ052

Královéhradecký kraj

NUTS4

okres

CZ0532

Hradec Králové

Katastrální území :

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

Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice

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

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Jedná se o novou stavbu dopravního charakteru. Zpracovateli Dokumentace nebylo v době
zpracování známo, že by stavba silniční přeložky měla být kumulována s jinými záměry.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru
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 obchvatu silnice I/35. 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 budou
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.
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Varianta C navazuje na konec obchvatu I/35. 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. Také trasa varianty C 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..
Studie firmy Transconsult s.r.o. byla ŘSD a.s. (tj. oznamovatel ve smyslu zák. 100/2001 Sb.)
poskytnuta jako podklad pro vypracování Oznámení a následně i Dokumentace vlivu této
stavby na životní prostředí ve smyslu zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

B.I.5.1. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci
Stav zpracované územně plánovací dokumentace v zájmovém území trasy silnice I/36
ukazuje následující tabulka.

Přehled zpracované územně plánovací dokumentace v zájmovém území stavby
Tabulka č. B.I.5.-1.:
Obec

Druh ÚPD

Zpracovatel

Termín zpracování

Holice v Čechách

Územní plán

REGIO s.r.o.,
Hradec Králové

Vypracován 12.2006
Koncept nového
územního plánu
06.2009

Ostřetín

Územní plán

Ing. arch. Kopecký,
A projekt, Pardubice

Schváleno 08.2002
Změna č. 3 02.2008

Žďár nad Orlicí

Územní plán

Ing. arch. Milan Vojtěch,
Jana Zajíce 956, Pardubice

Schváleno 12.2009

Borohrádek

Územní plán

Ing. arch. Alena Palacká,
Brno

Schváleno 02.2006

Ing. arch. K. Novotný,
Hradec Králové

ÚP z roku 1997,
poslední změna
10.2006

Čestice

Územní plán

Úprava 01.2011

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru, přehled
variant
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 bude 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 profil silnice, který se
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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
prochází přes CHLÚ cihlářské dílny i stávající dobývací prostor. Zde se stáčí levostranným
obloukem na severovýchod a úrovňově kříží silnici II/318 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 dobývacího prostoru těžby
písku a 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 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

Největší podélný sklon

4,683 %

Nejmenší poloměr vypuklého výškového oblouku

5 000 m

Nejmenší poloměr vydutého výškového oblouku

5 000 m

Počet navržených směrových oblouků

10 ks

Mosty:

6 ks, délka 383 m

Tunely:

0 ks

Dotčené inženýrské sítě:
- Vedení 5 x VN 35 kV
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- 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/318 ( před
napojením na stávající silnici protíná trasa jihozápadní okraj dobývacího prostoru písku a
štěrkopísku ), 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.
Nejmenší poloměr směrového oblouku

450 m

Největší podélný sklon

3,284 %

Nejmenší poloměr vypuklého výškového oblouku

6 000 m

Nejmenší poloměr vydutého výškového oblouku

5 000 m

Počet navržených směrových oblouků

13 ks

Mosty:

5 ks, délka 138 m

Tunely:

0 ks

Dotčené inženýrské sítě:
- Vedení 6 x VN 35 kV
- Vodovod 1 x
- Plynovod STL 1 x

16

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice

Varianta C
Varianta C přímo navazuje na konec obchvatu Holic I/35, 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 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 ks

Mosty:

6 ks, délka 383 m

Tunely:

0 ks

Dotčené inženýrské sítě:
- Vedení 4 x VN 35 kV
- Vodovod 1 x
- Plynovod 1 x

Šířkové uspořádání silnice u všech variant:
- jízdní pruhy

2 x 3,50 m = 7,00 m

- vodící proužky

2 x 0,25 m = 0,50 m

- zpevněná krajnice

2 x 0,50 m = 1,00 m

- nezpevněná krajnice

2 x 0,50 m = 1,00 m

Volná šířka celkem

9,50 m
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Související silnice:
I/35 obchvat
I/11 stávající silnice v úseku Týniště nad Orlicí – Čestice - Častolovice

Dotčené silnice:
II/318 Holice – Veliny – Borohrádek – Čestice
II/305 Borohrádek – Žďár nad Orlicí – Týniště nad Orlicí
III/3182 Ostřetín – Staré Holice
III/3183 Staré Holice – III/3055
III/3055 Vysoké Chvojno – Borohrádek

Související dráhy:
Všechny navržené varianty silnice I/36 kříží mimoúrovňově následující železniční tratě
č. 016 Holice – Borohrádek
č. 026 Borohrádek – Týniště nad Orlicí

Součástí stavby bude u všech variant 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.

Intenzity dopravy:
Předpokládaný termín zprovoznění přeložky silnice I/36 je přibližně v roce 2035. V této době
bude již fungovat přeložka silnice R35 v úseku Hradec Králové - Mohelnice. Silnice I/36 bude
mít stále význam jako trasa spojující silnice R35 a I/11 a obsluhuje spíše regionální města
jako Holice, Borohrádek a Častolovice.
Obr. 1 : Dopravní zatížení variant - pentlogram pro rok 2035:
(osobní automobily / lehké nákladní automobily / těžké nákladní automobily za 24
hodin)
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Z pentlogramu jsou zřejmé tyto skutečnosti:
-

Zatížení všech variant přeložky I/36 je relativně velmi nízké a pohybuje se v rozmezí
6000 – 8000 vozidel za 24 hodin.

-

Při realizaci přeložky I/36 jsou intenzity dopravy na související síti silnic nižších tříd
velmi nízké.

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.

Celkové náklady:
Celkové náklady stavby jsou přejaty ze studie vypracované v r. 2005, a proto je jejich
vypovídací schopnost omezená. Za poměrně směrodatný údaj lze pokládat procentuálně
vyjádřený rozdíl investičních nákladů mezi variantami.
Varianta A

608.600.000,- Kč

Varianta B

496.910.000,- Kč

Varianta C

621.860.000,- Kč

Rozdíl celkových nákladů činí 18% ve prospěch varianty B oproti variantě A.
Rozdíl celkových nákladů činí 20% ve prospěch varianty B oproti variantě C.
Rozdíl celkových nákladů činí 2% ve prospěch varianty A oproti variantě C.
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Náklady byly uvedeny bez DPH.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Realizace záměru je předpokládána přibližně v roce 2035. Přesný termín plánovaného
zahájení a dokončení stavby není znám.

B.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 budou v
územním koridoru stavby rozdílnou mírou zasaženy tato města a obce v následujících
krajích:
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Holice v Čechách
Ostřetín
Poběžovice u Holic
Borohrádek
Žďár nad Orlicí
Zdelov
Čestice v Čechách

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, která
budou tato rozhodnutí vydávat
(upřesněno)
•

Územní rozhodnutí – stavební úřad

•

Stavební povolení – stavební úřad

•

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) –
krajský úřad

•

Vodoprávní a stavební povolení a souhlasy – krajský úřad

•

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

•

Rozhodnutí o odnětí nebo omezení PUPFL podle § 16 zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích – krajský úřad
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•

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

•

Souhlas s odlesněním (§ 4, Zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně
přírody a krajiny) - místně příslušné OÚ s přenesenou působností

•

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 - místně příslušné OÚ s přenesenou
působností

•

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 OÚ

•

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. - OÚ s rozšířenou působností

•

Rozhodnutí o výši odvodů za odnětí půdy ze ZPF, zák. 334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu, - pověř. OÚ

•

Zásah do vodních toků, staveb. povolení k vodním dílům,
Vh. úřad

•

Povolení k nakládání s povrch. a podzem. vodami, zák. 254/2001 o vodách, Vh. úřad

•

Souhlas ke stavbě v OP vodních zdrojů, souhlas ke stavbám a zařízením na
pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích
s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby ovlivní vodní poměry, souhlas ke
stavbám v záplavových územích, zák. 254/2001 o vodách, Vh. úřad

•

Souhlas ke skladům, nádržím resp. skládkám pokud provoz uvedené stavby může
významně ohrozit jakost podz. a povrch. vod, zák. 254/2001 o vodách, Vh. úřad

•

Změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní
komunikací, zák. 266/1994 Sb. o drahách, Drážní úřad

•

Povolení zřízení křižovatky, zák. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, Přísl.
silniční správní úřad

•

Povolení připojení k silnici / dálnici, zák. 13/1997 S. o pozemních komunikacích, OÚ
s rozšířenou pravomocí / Min. dopravy

•

Místní úprava provozu na silnici I. třídy, 361/2000 Sb. o provozu na pozem.
komunikacích, Místně přísl. KÚ po vyjádření orgánu policie

•

Místní úprava provozu na silnici II a III. třídy a na místních komunikacích, 361/2000
Sb. o provozu na pozem. komunikacích, OÚ s rozšířenou působností po vyjádření
orgánu policie

•

Místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, 361/2000 Sb. o
provozu na pozem. komunikacích, vlastník se souhlasem OÚ s rozšířenou
působností po vyjádření orgánu policie
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly B.I. vyhovuje požadované charakteristice a je provedena do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
ZPF - trasa silnice I/36 se ve všech třech variantách 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 o ornou půdu, kterou lze odejmout ze ZPF pouze
výjimečně, a to pouze pro liniové stavby zásadního významu, kterou je např. tato 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 rozkládající se v dubobukovém vegetačním
stupni. Fytocenózy jsou druhově chudé s dominantními jehličnatými porosty, ve kterých se
vyskytují enklávy smíšených porostů s jednoduchou vertikální strukturou.
Lesní porosty zájmového území stavby patří převážně mezi lesy hospodářské, zčásti lesy
zvláštního určení. 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.
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 variant. V tabulce záborů jsou zahrnuty i hodnoty
navazujících a křižujících komunikací, které musí být v souvislosti se stavbou silnice 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).
Trvalý zábor
Tabulka č. B.II.1.-1: Trvalý zábor půdy
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Výměra záboru (ha)
Zemědělská
půda

Lesní půda

Ostatní (stáv.
silnice)

Celkem

Varianta A

15,13

12,36

10,27

37,76

Varianta B

18,55

11,84

8,42

38,81

Varianta C

16,28

12,35

10,53

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.
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.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly vyhovuje požadované charakteristice a je provedena do hloubky dostatečné
pro posouzení vlivů na životní prostředí.

B.II.2 Voda
Předkládaný záměr nepředstavuje významné zatížení životního prostředí z hlediska užívání
vody v období výstavby ani jeho provozu.
Období výstavby
Technologická (příp. provozní) voda: zejm. při budování betonových konstrukcí mostů a
ostatních betonových prvků stavby – tzv. záměsová voda do betonu a voda pro ošetřování
tuhnoucí betonové směsi. Beton bude dodáván z centrální betonárky, která má zajištěnu
vlastní dodávku vody z vodovod. sítě nebo vlastního zdroje. Technologická a užitková voda
bude rovněž nutná pro lokální potřeby stavby (ošetření beton. konstrukcí v době zrání
betonu, dílčí stavební práce, zkrápění komunikací k omezení prašnosti, čištění komunikací,
strojů, nářadí apod.) a bude zabezpečena v rámci dodávky stavby zhotovitelem stavebních
prací. Kvalita vody pro požadované technologické účely musí být potvrzena fyzikálním a
chemickým rozborem a její odběr bude předmětem vodoprávního povolení.
Pitná voda pro sociální účely bude zajištěna zhotovitelem stavby, např. dovážkou v
cisternách, napojením na místní vodovod, zřízením zdroje podzemní vody (dle hydrogeolog.
posouzení) – předpoklad specif. množství vody pitné je cca 5 l/pracovník/den, vody pro
očistu pracovníků cca 80 l/pracovník/den (není znám počet pracovníků).
V období provozu komunikace
V období provozu bude požadavek na vodu užitkovou, zejm. při zimní údržbě a při čištění
komunikací. Spotřeba vody je proměnlivá a závisí zejm. na četnosti a na stupni znečištění
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komunikace, proto je spotřeba obtížně odhadnutelná – vychází z obecných požadavků na
údržbu komunikací.
Spotřeba vody pro provoz posuzované komunikace nebude rozhodujícím ani omezujícím
faktorem. Nárazová potřeba vody pro případné kropení povrchu komunikace bude
zajišťována dovozem vody prostřednictvím mobilních autocisteren správce komunikace.
Nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů vody.
Potřeba vody pitné (restaurace apod. vybavenost) se neuvažuje.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly odpovídá požadavkům zák. č. 100/2001 Sb., metodikám procesu EIA a je
provedena do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

B.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.

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 legislativy odpadového hospodářství. 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.
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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.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracována dostatečně pro řádné posouzení vlivů na ŽP.

B.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. 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.
Silniční síť v řešeném území tvoří mimo I/36 tyto komunikace:
I/35

Holice – Vysoké Mýto ( malá okružní křižovatka v prostoru odpojení I/36 z I/35
zajišťující zároveň připojení Holic )

I/11

Týniště nad Orlicí - Častolovice
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II/318

Staré Holice – Veliny - Borohrádek - Čestice

II/305

Borohrádek – Týniště nad Orlicí

III/3182

Ostřetín – Staré Holice

III/3183

Staré Holice – Borohrádek

III/3055

Vysoké Chvojno – Borohrádek

Přeložka bude křižovat železniční trať č. 016 Holice – Borohrádek a č. 026 Borohrádek –
Týniště nad Orlicí.
Stavba si vyžádá napojení nebo křižování všech dotčených existujících silničních
komunikací.
Dále bude silnice křižovat cyklostezku při severní straně silnice I/35 v úseku mezi Holicemi a
Ostřetínem.
Inženýrské sítě
V zájmovém území stavby se počítá rovněž s křížením stávajících inženýrských sítí
(vodovod, kanalizace, plynovod, silové a sdělovací vedení). Stavba 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. U
těchto dotčených vodotečí bude zachován stávající způsob opevnění koryt i jejich stávající
dimenze.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B II: Údaje o vstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do
hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
V kapitole je uveden popis bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší
v období výstavby a provozu záměru včetně tabulek uvádějících produkci emisí.
V období výstavby bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší výstavba silnice I/36.
Během výstavby lze očekávat produkci znečištujících látek z provozu stavebních
mechanismů a nákladních aut a rovněž nárůst sekundární prašnosti v okolí záměru. Tento
zdroj bude významně působit po časově omezenou dobu na své nejbližší okolí, tj. zejména
na přilehlou zástavbu.
Z porovnání produkce emisí v období provozu je patrné, že z hlediska množství emisí
znečišťujících látek jsou všechny varianty víceméně rovnocenné. Rozdíly mezi jednotlivými
trasami jsou dány jak délkou navrhovaných úseků, tak sklonovými parametry dílčích úseků.
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na ovzduší.
V době zpracování dokumentace (rok 2011) byly k dispozici emisní faktory pro vozidla plnící
emisní normy EURO 1 – 4, ale v současné době jsou již uváděna do provozu vozidla plnící
EURO 5 – 6.
Dále v roce 2012 vešla v platnost nová legislativa ochrany ovzduší (zák. č. 201/2012 Sb. a
prováděcí předpisy), která zpřesnila požadavky na rozptylové studie, stanovila jednoznačný
postup při určení imisního pozadí a rozšířila látky, pro které jsou stanoveny imisní limity. Mj.
také stanovila přesné postupy pro případ očekávaného překročení imisních limitů. Z tohoto
důvodu se doporučuje následující podmínka návrhu stanoviska EIA:
−

Jako podklad pro DÚR aktualizovat Modelové hodnocení kvality ovzduší dle zák. č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a prováděcích předpisů.

B.III.2 Odpadní vody
V kapitole je konstatováno, že při výstavbě a provozu záměru budou vznikat odpadní vody
splaškové, dešťové, technologické a provozní.
Období výstavby
V období výstavby budou vznikat odpadní vody zejm. splaškové, příp. odpadní vody
technologické a provozní. Splaškové OV vznikají na zařízení staveniště ze sociálního
zařízení pro pracovníky. Likvidaci těchto OV bude zajišťovat zhotovitel stavby v souladu s
podmínkami povolení stavby (např. akumulace OV v nepropustných jímkách a jejich svoz na
disponibilní ČOV, chemické WC, apod.); produkci splaškových OV lze přibližně vyčíslit dle
spec. potřeby cca 30 l.prac-1.d-1 (počet pracovníků stavby není znám).
Odpadní vody technologické a provozní budou vznikat pouze jako zbytkový produkt stavební
činnosti např. ošetřování beton. částí zkrápěním nebo očisty stavebních strojů – zhotovitel
stavby zajistí, aby tyto odpadní vody nevnikaly do přírodního prostředí a nemohly ohrozit
jakost povrchových a/nebo podzemních vod; tyto odpadní vody mohou být v příp. vyhovující
kvality recyklovány. Celkové množství těchto OV není možno v této fázi přípravy záměru
podrobněji stanovit, lze však předpokládat, že z hlediska vlivů na ŽP nebude významné.
Srážkové vody z území stavby budou odváděny pomocí provizorních opatření (příkopy,
stružky apod.). V současném stupni dokumentace záměru není podrobně řešen způsob
odvedení srážkových vod ze stavebních dvorů a zařízení staveniště; tyto vody mohou
obsahovat znečištění způsobené především skladbou provozu a technickým stavem
stavební mechanizace a vozidel.
Období provozu
Ovlivnění provozem díla bude představovat zejm. odtok srážkových vod do přírodního
prostředí. Splaškové odpadní vody nebudou v období provozu záměru vznikat.
Srážkové vody se po kontaktu s vozovkou obohacují o kontaminanty širokého spektra
různých látek anorganického a organického původu v nerozpuštěné a rozpuštěné formě. K
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látkám anorganického původu patří zejména těžké kovy, anionty silných minerálních kyselin
(Cl-, SO42- aj.). Organické látky jsou zastoupeny především ropnými látkami, chlorovanými
uhlovodíky aj.
Vypouštění odpadních vod podléhá zákonu č. 254/2001 Sb., v platném znění, vody musí
splňovat požadavky a podmínky NV 61/2003 Sb. v platném znění (NV 23/2011 Sb. ) o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod.
Dle novely č.150/2010 Sb, zákona 254/2001 ze dne 23.4.2010, §38 odst.2 nejsou srážkové
vody z pozemních komunikací odpadními vodami, pokud je znečištění těchto vod závadnými
látkami řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích. Tato vyhláška v §16 - Příprava, výstavba a stavební
úpravy uvádí: „Při přípravě staveb, výstavbě komunikací a jejich stavebních úpravách se
postupuje podle zvláštních předpisů, závazných (v příloze č. 1 pod č. 1 až 29) a
doporučených českých technických norem (v příloze č. 1 pod č. 30 až 66). Pod číslem č. 29
je uvedena ČSN 756101 Stokové sítě a přípojky, pod číslem 49 je uvedena ČSN 736101
Projektování silnic a dálnic. V ČSN 736101 je v kapitole 10.2 odst. 10.2.1.3 uvedeno Povrchová voda z vozovky, která nemůže nebo nesmí přetékat rozptýlená přes svah
násypového tělesa do okolního terénu, se musí zachytit v odvodňovacích zařízeních a
odvést mimo těleso silnice a dálnice. V pásmech ochrany vodních zdrojů se znečištěná
dešťová voda, případně havarijní únik ropných látek, zachytí v nepropustných
odvodňovacích zařízeních a vyčistí v čistících zařízeních; odst. 10.2.1.7 uvádí: Při návrhu
odvodňovacích zařízení se postupuje podle ČSN 756101 a zvláštních předpisů (TP 83
Odvodnění pozemních komunikací). Návrh odvodnění není v podkladové technické
dokumentaci řešen a bude předmětem navazujících stupňů PD.
Dle ČSN 756101 (odst. 5.2.3.) se rozdělují dešťové vody na:
-

znečištěné (odtékají-li ze znečištěných povrchů a pozemních komunikací,
průmyslových a zemědělských areálů, ale jen po dobu oplachu těchto povrchů);

-

neznečištěné (odtékají-li z neznečištěných povrchů, z pěších zón, parků a zahrad,
střech a pozemních komunikací s nízkou intenzitou provozu, pokud neslouží jako
parkoviště nebo odstavné plochy).

Po skončení oplachu znečištěných povrchů a po výplachu stok lze znečištěné dešťové vody
zařadit mezi neznečištěné. Neznečištěné dešťové vody nejsou odpadními vodami a
doporučuje se je povrchově vsakovat nebo odvést přímo do vodního recipientu; v
pochybnostech, zda se jedná o odpadní vody, rozhoduje vodoprávní úřad. Dle této normy
odst. 5.2.8 musí mít oba druhy stokových soustav (odvádění dešťových a splaškových
odpadních vod) zabudovanou ochranu před havarijním únikem ropných látek do vodního
recipientu.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná kvalitně, přehledně,v dostatečné hloubce pro posouzení.
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B.III.3 Odpady
V kapitole je uveden výčet odpadů vznikajících během výstavby záměru a ve fázi jeho
provozu, včetně popisu způsobu nakládání s 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. Nelze-li odpady využít, potom zajistí jejich odstranění. 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
ad a) Období výstavby
Za odpad je dle platné legislativy považován odpad vznikající při demolici stávajících
stavebních objektů (komunikace), zemních pracích na tvarování terénních zářezů a násypů
(zemina), mýcení stávajících keřů a stromů (větve a pařezy), provádění přeložek
inženýrských sítí, napojování existujících komunikací, stavbě komunikace, stavbě mostních
objektů a jejich součástí, provozu betonárky, eventuálně základní údržby stavebních
mechanismů.
ad b) Údržba a provoz silnice
Z hlediska vzniku odpadů silnice zahrnuje vlastní vozovku, krajnice, záchytné příkopy
srážkové vody a přilehlé plochy tělesa silnice.
Odpady vznikají v důsledku následujících činností :
-

provozu dopravy a úklidu plochy vozovky a parkovišť (např. úklid zbytků pneumatik,
uličních smetků, polyetylénových patníků, kovů z havarovaných vozidel, sběr
uhynulých zvířat apod.);

-

údržby jakou je seřezávání krajnic a středního pásu (např. zemina, klest z
prořezávání keřů, a stromů, odpad ze sekání trávy, apod.);

-

stavebně-údržbářské činnosti při opravě vozovky, svahů silnice a objektů (např.
stavební suť, výkopová zemina, materiál z demolice vozovek, apod.);
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-

vodohospodářské činnosti (např. různé druhy kalů a shrabky z čištění stok, dešťových
vpustí, trubních propustků a čištění dešťových usazovacích nádrží a lapolů);

-

prováděných oprav doplňkových konstrukcí jakými jsou silniční svodidla a zábradlí
(např. nádoby železné i plastové se zbytky barev a jiných škodlivin, ředidla, textilní
materiál znečištěný různými škodlivinami, dřevěné odřezky a piliny apod.).

Odpady vzniklé údržbou a provozem komunikace jsou pracovníky správy silnic podle povahy
odpadu a jeho množství shromažďovány nebo okamžitě odváženy na místo zneškodnění.
Na parkovištích jsou soustřeďovány do kontejnerů a periodicky sváženy speciálními vozy ke
zneškodnění.
Mezi povinnosti původců odpadů patří:
-

odpady zařazovat podle druhů a kategorií a podle katalogu odpadů

-

zajistit přednostní využití odpadů

-

odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí

-

ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných
vlastností

-

shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

-

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

-

vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat
odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu

-

umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s
nakládáním s odpady

-

zpracovat plán odpadového hospodářství pokud produkuje ročně více než 10 t
nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu a zajišťovat jeho
plnění

-

vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí

-

ustanovit odpadového hospodáře pokud nakládal v posledních 2 letech s
nebezpečnými odpady množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok

-

platit poplatky za ukládání odpadů na skládky

Dodavatel stavby je jako původce odpadů vzniklých na staveništi povinen všechny výše
uvedené povinnosti dodržet.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení.
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B.III.4 Ostatní výstupy
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 není v
této fázi zpracování Dokumentace možné. 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).

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 u velmi vysokých
rychlostí je rozhodující aerodynamický hluk.
Investor a správce komunikace nemůže plně ovlivnit některé faktory, které ovlivňují hluk z
komunikací, zejména technický stav vozidel pohybujících se na komunikacích. Nicméně lze
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konstatovat, že v posledních 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 radioaktivní a elektromagnetické
Stavba není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření

B.III.5 Doplňující údaje
V této kapitole jsou popsány významné terénní úpravy v podobě zářezů silnice do terénu
nebo mostů ve všech posuzovaných variantách. Dále pak vlivy na území – změna místní
typografie a vliv na chráněné části přírody.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B III: Údaje o výstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a
do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Území mezi Holicemi v Čechách a Česticemi má poměrně vysokou ekologickou stabilitu i
značnou biodiverzitu krajiny. Nachází se zde soustava Natura 2000-CZ0524049 Orlice a
Labe, kterou trasa ve všech navržených variantách kříží na dvou místech.
Posuzované trasy 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 LBC „Nad starým Božetickým rybníkem“.
Varianty A, B a C jsou vedeny v těsné blízkosti LBC 12 (součást NRBK „Divoká Orlice“).
V blízkosti navrhovaných variant silnice I/36 se nacházejí registrované významné krajinné
prvky. Západně od Ostřetína VKP „Javůrka“ představující smíšený porost dřevin s výskytem
vzácných druhů rostlin, východně od silnice Staré Holice – Ostřetín ve vytěženém písníku u
bývalého areálu Strojní traktorové stanice se nachází VKP „Za cihelnou“.
Z výše uvedených skutečností vyplývá i citlivost krajiny na nové ekologické zátěže, resp.
zdroje znečišťování životního i přírodního prostředí. Nárůst dopravního zatížení se v krajině
projeví nejen zvýšením celkové hlukové a emisní zátěže, ale také lokálním zasolováním
půdních profilů vlivem intenzivnější zimní údržby. Na zimní údržbu komunikací solením a
zvýšené exhalace z dopravy mohou být velmi citlivé některé dochované přírodní biotopy,
které jsou chráněny v Evropsky významných lokalitách. Po vybrání varianty a upřesnění
informací o záměru, bude nutné citlivě realizovat střet komunikace a skladebných prvků
ÚSES, a to především proto, že krajina je v celém území citlivá na další zásahy vyvolávající
fragmentaci území tvrdými a nepřekročitelnými liniemi.
Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných
druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění a podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR
(Procházka 2001).
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V zájmovém území záměru bylo zjištěno, kromě běžných druhů živočichů, 23 druhů
ohrožených živočichů. Z toho 7 druhů silně ohrožených a 2 druhy kriticky ohrožené
podle vyhlášky 395/1992 Sb. Z ohrožených druhů náleží 13 druhů k hmyzu, 1 k třídě
obojživelníků, 1 k plazům, 7 druhů k ptákům a 1 druh k savcům. Ze silně ohrožených
druhů patří 2 druhy k obojživelníkům, 2 druhy k třídě plazů, 1 druh k ptákům a 2 druhy
k savcům. Z kriticky ohrožených druhů náleží 1 druh k obojživelníkům a 1 druh k
savcům.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je zpracována kvalitně
s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní
prostředí.
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Posouzení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Hlavní vlivy stavby silničního okruhu 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 tlumeny realizací protihlukových opatření v místech, kde si to případně situace
nadnormativně zvýšené úrovně hluku vyžádá.

D.I.1.1. Odhad zdravotních rizik
Jako zasažené či potenciálně zasažené území je uvažováno okolí stávající silnice I/36 a
navrhované přeložky. Pro vyhodnocení byly použity údaje o počtech obyvatel v jednotlivých
obcích k roku 2008.
Tab. č.D.I.1.1.-1 Počty obyvatel obcí v dotčené lokalitě
Obec

Počet obyvatel

Borohrádek

2 131

Čestice

562

Holice v Čechách

6 380

Ostřetín

948

Veliny

376

Zdelov

216

Žďár nad Orlicí

435

Hlavními vlivy budou změny v akustické a imisní zátěži obyvatel.
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Vliv znečištění ovzduší na zdraví obyvatel
Oxid dusičitý
Pro vyhodnocení akutní expozice NO2 je možné za bezpečnou mez, pod níž nedochází k
vzniku zdravotního rizika, použít směrnou hodnotu stanovenou WHO pro hodinové
koncentrace ve výši 200 μg.m-3. Jak ukazují výsledky rozptylové studie, je možné ve stavu
bez výstavby i ve stavu po výstavbě očekávat hodnoty imisního pozadí nejvýše na úrovni do
80 μg.m-3, přičemž příspěvky stávající silnice budou v prostoru s obytnou zástavbou
zpravidla do 20 μg.m-3, pouze lokálně mohou být mírně vyšší.
V obytné zástavbě v zájmovém území tedy není třeba očekávat zvýšené zdravotní riziko
související s akutní expozicí oxidu dusičitému ve stavu před výstavbou ani po výstavbě.
Benzen
Očekávaná úroveň ročních koncentrací benzenu (imisní pozadí + příspěvek automobilové
dopravy) se v zájmovém území ve výchozím stavu pohybuje na úrovni 1,63 μg.m-3,
naprostou většinu z této hodnoty však tvoří odhadovaná úroveň imisního pozadí
(1,6 μg.m-3). Této hodnotě odpovídá míra karcinogenního rizika při celoživotní expozici
nejvýše 9,78 × 10-6, což ještě značí hodnoty na hranici přijatelné míry zdravotního rizika v
zájmovém území.
Změny v imisní zátěži vlivem uvedení záměru do provozu byly v oblasti s obytnou zástavbou
vypočteny u nárůstu koncentrací do 0,005 μg.m-3. To znamená že nárůst rizika výskytu
zdravotních účinků z chronické expozice benzenu bude nejvýše na úrovni 3 × 10-8 (1 případ
na více než 30 mil. obyvatel) . Jedná se tedy o hodnotu zcela hypotetickou.
Suspendované částice
Pro chronickou expozici uvádí WHO směrnou hodnotu průměrné roční koncentrace PM10
ve výši 20 μg.m-3. Z výsledků hodnocení vyplývá, že vzhledem k úrovni imisní zátěže ve
výchozím stavu (26 μg.m-3) je nutno v zájmovém území očekávat výskyt zvýšeného
zdravotního rizika. Obdobná situace je však prakticky v celé ČR, neboť koncentrace nižší
než směrné hodnoty se vyskytují jen zcela výjimečně.
Z výsledků hodnocení vyplývá, že v případě pásem vyšší imisní zátěže (nad 27,5 μg.m-3) lze
očekávat snížení počtu dotčených obyvatel. Naopak nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán v
pásmech s nižší imisní zátěží.

Vlivy hluku na zdraví obyvatel
Vyhodnocení expozice obyvatel:
Základním podkladem pro vyhodnocení zdravotních rizik z hlukové zátěže byly tabelární
výstupy z hlukové studie a dále počty obyvatel pro jednotlivá sídla ve výpočtové oblasti. V
hlukové studii byla hodnocena hluková situace samostatně pro denní i noční dobu. Pro
většinu bodů byla vyhodnocena hluková situace ve stavu po výstavbě, v části území pak bylo
provedeno porovnání stavu bez výstavby a po výstavbě.
Tabulka č.D.I.1.1.-16 posuzované dokumentace uvádí hodnoty pro vzorové výpočtové body
sloužící pro porovnání stávajícího stavu s aktivní variantou.
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Tab. č.D.I.1.1.-16. Hluková zátěž ve výpočtových bodech LAeq (dB) – porovnání s
výchozím stavem
Bod

Výška
(m)

Den

Výchozí stav
Noc

Aktivní varianta (ABC)
Den

Noc

Den

Rozdíl
Noc

Holice – A

3

63,3

56,5

56,1

49,4

-7,2

-7,1

Holice – B

3

63,9

57,3

56,1

50,0

-7,8

-7,3

Veliny

3

67,9

59,7

59,5

51,3

-8,4

-8,4

Jak je uvedeno v hlukové studii posuzované dokumentace, obdobné hodnoty lze očekávat
také při porovnání nulové varianty pro intravilán Borohrádku, zatímco pro zástavbu osady
Moravsko a obce Čestice není rozdíl mezi aktivními variantami a variantou nulovou.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je vychází z Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které je přílohou dokumentace
EIA. Na základě dopracované hlukové studie autor uvádí, že lze po uvedení přeložky do
provozu očekávat v jedné lokalitě (Moravsko) možné zvýšení kardiovaskulárního rizika.
Jedná se však o výpočtovou, v praxi téměř neprokazatelnou hodnotu. Z hlediska obtěžování
hlukem bylo vypočteno možné zvýšení počtu obtěžovaných kromě lokality Moravsko také v
okrajové části Čestic. Přímé účinky na zdravotní stav se zde ovšem nepředpokládají.
V uvedeném Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví je u tabulky 22 uvedeno, že se jedná o
hlukovou zátěž „v noci“, ovšem z kontextu jednoznačně vyplývá, že jde písařskou chybu a
správně má být „v denní době“.
Navýšení hladin hluku o 3 dB v této tabulce mělo být podrobněji rozvedeno, protože pouhý
odkaz na uvedený metodický návod je zavádějící vzhledem k tomu, že tento metodický
návod naopak požaduje odečtení hladin hluku odražených od fasády. Autor zde zřejmě měl
snahu zohlednit skutečnou očekávanou hladinu hluku, která odpovídá příslušnému
metodickému kritériu pro hodnocení kardiovaskulárního rizika, a proto nikoli „dle“, ale
„v rozporu“ s metodickým návodem odraženou hladinu přičetl.
Správně mělo být uvedeno, že výpočet hladin hluku byl proveden v souladu s metodickým
návodem, tj. s odečtením odražených hladin hluku a pro potřeby detailního posouzení
kardiovaskulárního rizika, byly odražené hladiny hluku započítány (přičteny).
Nejedná se ovšem o nepřesnosti, které by mohly měnit uvedené posouzení.

D.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. V
souvislosti se zprovozněním komunikace lze očekávat lehce 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.
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Dalším, tentokrát negativním dopadem na sociálně ekonomickou situaci území, lze označit
fakt, že stavba nové silnice se při odklonění hlavního dopravního tahu mimo zástavbu
stávajících obcí odrazí ve sféře místního obchodu a služeb. Přenesením nákladní, ale hlavně
osobní tranzitní dopravy mimo obce, se v nich pravděpodobně projeví pokles obchodního
života. Zklidněné obce však pravděpodobně 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 pozitivně 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.

D.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 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.

D.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 způsobenou objekty zářezů
nebo mostními objekty a objekty MÚK, které mohou být vnímány rušivě.
Závažnost těchto psychických vlivů je dána především :
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Vliv varianty nulové - zachování současného stavu se projeví v podobě dopravních
problémů v celém úseku stávající silnice I/36 přinášejících veškerá přímá negativa v podobě
znečištění ovzduší a hluku a s tím spojených sekundárních vlivů na životní prostředí. V
případě aktivní nulové varianty je prognóza vývoje zájmového území z hlediska životního
prostředí pro obyvatele zde sídlící nepříznivá.
K začlenění do krajiny v případě stávající komunikace došlo samovolně v průběhu fungování
územního komunikačního systému. Událo se tak 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.
Vliv variant A, B a C je z hlediska narušení faktorů pohody přibližně vyrovnaný.

D.I.1.5. Vliv na dopravu
Z dopravního hlediska je návrh přeložky silnice I/36 v posuzovaném úseku hodnocen jako
jednoznačně pozitivní řešení, které s sebou přináší veškeré výhody moderní komunikace
charakterizované zejména plynulostí a bezpečností dopravy. Návrh stavby rovněž řeší
napojení stávajících komunikací v zájmovém území, eventuálně jejich křížení novou
komunikací, čímž zaručuje kontinuitu tranzitní i lokální dopravy. Aktivní nulová varianta nemá
z dopravního hlediska ve srovnání s variantami nové trasy trvalejší perspektivu.
Z hlediska vlivů na dopravu jsou všechny tři varianty přibližně vyrovnané.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitoly zpracovány dostatečně pro posouzení vlivů na ŽP.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy v období výstavby
Vlivy v období výstavby v této kapitole chybí, jsou ale součástí přílohy B. (Modelové
hodnocení kvality ovzduší) posuzované dokumentace.

Vlivy v období provozu
U vlivů v období provozu chybí závěr z Modelového hodnocení kvality ovzduší, bez něj
je kapitola poněkud nepřehledná. Údaje ze závěru Modelové hodnocení kvality
ovzduší jsou zde v textu obsažené, ale s celkovým shrnutím výsledků na konci této
kapitoly by hodnocení bylo přehlednější.
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Provoz na silnici I/36 bude zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší. Vlivy uvolňování
emisí na imisní koncentrace v okolí silnice jsou kvantitativně vyhodnoceny v rozptylové studii
(zpracovatel ing. Václav Píša, ATEM Praha, březen 2011), která je součástí posuzované
dokumentace EIA jako příloha B.
Metodika výpočtu:
Pro výpočet byl použit model ATEM, který je v Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. uveden jako
jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se o
gaussovský disperzní model rozptylu znečištění, který imisní situaci hodnotí na základě
podrobných klimatologických a meteorologických údajů. Je založen na stacionárním řešení
rovnice difúze pasivní příměsi v atmosféře.
Na základě zadání a s ohledem na charakter posuzovaného záměru byly v rámci
posuzované studie sledovány průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, benzenu a
suspendovaných částic frakce PM10 a dále maximální hodinové koncentrace oxidu
dusičitého. V případě PM10 byla do modelových výpočtů zahrnuta sekundární prašnost z
automobilové dopravy.

Imisní limity:
Výsledky modelových výpočtů jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisním limitům, které určují
přípustnou úroveň znečištění ovzduší. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé znečišťující látky
stanoveny Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. V případě krátkodobých (hodinových či denních)
koncentrací je vedle výše limitu stanoven i tolerovaný počet překročení limitní hodnoty v
průběhu kalendářního roku.
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity pro hodnocené látky.
Tab. č.D.I.2.-1. Limitní hodnoty pro ochranu zdraví
Látka

časový interval

NO2

1 rok

40 μg.m

1 hod

200 μg.m

PM10

1 rok

40 μg.m

BZN

1 rok

5 μg.m

Imisní limit

-3

-3

-3

-3

Max. tolerovaný
počet překročení za
rok

_
18
_
_

Ze závěru Modelového hodnocení kvality ovzduší vyplývá
(jedná se o závěr, který nebyl součástí této kapitoly dokumentace)
Ve výchozím stavu bez výstavby silnice se budou hodnoty imisních příspěvků pohybovat v
případě průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého na trase stávající silnice I/36
nejvýše na úrovni do 1,75 %, u maximálních hodinových koncentrací pak 9 % imisních limitů.
V případě průměrných ročních koncentrací benzenu to bude okolo 0,6 %, u suspendovaných
částic frakce PM10 do 10 % imisního limitu. Nízké koncentrace jsou do značné míry dány
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očekávaným výrazným snížením emisí z automobilové dopravy v důsledku pokračující
obměny vozového parku a vývoje emisních parametrů vozidel.
Pro stav po výstavbě přeložky I/36 lze celkově konstatovat, že provoz na navrhované
komunikaci přinese v zástavbě podél stávající silnice I/36 výrazné snížení imisní zátěže
prakticky ve všech sídlech (Holice, Staré Holice, Veliny, Borohrádek). Naproti tomu se v
zájmovém území objeví nové imisní zatížení, které se však projeví zejména v oblastech bez
obytné zástavby. Pouze omezeně se nárůst hodnot projeví v oblasti samot a okrajových
částech některých sídel.
Očekávané nejvyšší nárůsty imisní zátěže v oblasti samot a na hranici obytné zástavby a
maximální snížení v intravilánu jednotlivých obcí při výstavbě a zprovoznění varianty A
(základní červená) navrhované přeložky silnice I/36 uvádějí následující tabulky:
μg.m

obec, město
Oxid dusičitý

-3

Benzen

PM10

Nejvyšší pokles imisní zátěže v intravilánu obcí
Holice v Čechách

0,25

0,013

1,7

Staré Holice

0,32

0,016

1,8

Veliny

0,41

0,025

2,3

Borohrádek

0,43

0,017

1,9
μg.m

obec, město
Oxid dusičitý

-3

Benzen

PM10

Nejvyšší nárůst imisní zátěže v oblasti samot a na hranici obytné zástavby
Staré Holice (samota)

0,15

< 0,005

0,35

Koudelka (východní část obce)

0,15

< 0,005

0,35

Borohrádek (severní část města)

0,15

< 0,005

0,6

Severní část Ostřetína - osada Jarůvka (samota)

0,15

< 0,005

0,4

Z tabulky je patrné, že absolutní hodnoty maximálních nárůstů koncentrací jsou nižší než
hodnoty poklesu podél stávající silnice I/36. Z grafických příloh také vyplývá, že oblasti se
snížením imisní zátěže zasahují výrazně větší plochu obytné zástavby.
Imisní dopady na okolní zástavbu jsou vzhledem k horizontu výpočtu a očekávané dopravní
zátěži navrhované přeložky silnice I/36 velmi nízké. Největší nárůst imisní zátěže byl
vypočten u prachových částic frakce PM10, ani zde však nepřekročí 1,5 % imisního limitu.
Vlivy hodnocených variant na nejbližší obytnou zástavbu se liší pouze minimálně. Lze tak
konstatovat, že hledisko vlivů na kvalitu ovzduší v okolní obytné zástavbě není pro volbu
varianty podstatné.
Z pohledu celkové kvality ovzduší v řešené oblasti je pak nutno brát v úvahu také úroveň
pozaďových koncentrací znečišťujících látek. Z výsledků vyhodnocení stávající úrovně
pozaďových hodnot dle imisního monitoringu vyplývá, že:
-

průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého a benzenu budou pod úrovní imisních
limitů a budou dosahovat nejvýše cca 44 % limitu u NO2, 33 % limitu u benzenu,
přičemž uvedené nejvyšší hodnoty lze očekávat přímo v trase plánované
komunikace, u nejbližší zástavby lze poté zaznamenat hodnoty nižší
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-

v případě koncentrací PM10 lze vzhledem k úrovni hodnot naměřených na stanicích a
vypočtených příspěvků z dopravy očekávat přímo v prostoru navrhované trasy
nejvyšší hodnoty na úrovni 77 % imisního limitu, u souvislé obytné zástavby však lze
očekávat hodnoty nižší

-

v případě maximálních hodinových hodnot nelze koncentrace tímto způsobem sčítat.
Nicméně vzhledem k tomu, že nejvyšší hodnoty IHk NO2 nastávají při proudění od
nejvýznamnějších zdrojů, které jsou již ve výpočtu zohledněny, lze předpokládat, že
limit 200 μg.m-3nebude překročen (příspěvek od komunikací v území nepřevýší
35 μg.m-3 pro teoretickou variantu souhry nejhorších podmínek).

Jedná se však pouze o orientační zhodnocení, neboť hodnoty imisního pozadí v roce 2035
mohou být výrazně odlišné od stávajících. V zájmovém území nebude vlivem provozu na
hodnocené komunikaci v oblasti bytové zástavby docházet k překročení příslušných imisních
limitů. Provoz navrhované přeložky nebude mít na stav kvality ovzduší v oblasti významnější
negativní vliv, naopak přinese zlepšení imisní situace v sídlech podél současné silnice I/36.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.2. je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.
V době zpracování dokumentace (rok 2011) byly k dispozici emisní faktory pro vozidla plnící
emisní normy EURO 1 – 4, ale v současné době jsou již uváděna do provozu vozidla plnící
EURO 5 – 6. Je tedy možné, že vlivy na ovzduší v cílovém roce modelované dle
dokumentace jsou vyšší, než budou skutečné vlivy.
Nařízení vlády č. 330/2012 Sb. (Příloha č. 6) stanovuje model ATEM, který byl použit
v dokumentaci, jako referenční metodu pro výpočty v městských a venkovských oblastech.
Model je určen pro zpracování rozptylových studií ve smyslu zákona o ochraně ovzduší.
Dále v roce 2012 vešla v platnost nová legislativa ochrany ovzduší (zák. č. 201/2012 Sb. a
prováděcí předpisy), která zpřesnila požadavky na rozptylové studie, stanovila jednoznačný
postup při určení imisního pozadí a rozšířila látky, pro které jsou stanoveny imisní limity. Mj.
také stanovila přesné postupy pro případ očekávaného překročení imisních limitů.

Např. aktuálně platní imisní limity jsou následující:
Imisní limity
Příloha č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb.
Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok
1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení
Znečišťující látka
Doba průmčrování
Imisní limit Maximální počet překročení

Oxid siřičitý

1 hodina

350 µg.m-3

24

Oxid siřičitý

24 hodin

125 µg.m-3

3

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-3

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

0

Oxid uhelnatý

maximální denní
osmihodinový průměr1)

10 mg. m-3

0
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Benzen
Částice PM10

1 kalendářní rok
24 hodin

5 µg.m-3
50 µg.m-3

0
35

Částice PM10

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

0

Částice PM2,5

1 kalendářní rok

25 µg.m-3

0

Olovo

1 kalendářní rok

0,5 µg.m-3

0

Poznámka:
1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00
daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Doba průmčrování

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

Oxid siřičitý
Oxidy dusíku

1)

1 kalendářní rok

Imisní limit

20 µg.m-3
30 µg.m-3

Poznámka:
1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách
hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.
3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PMin vyhlášené pro ochranu zdraví
lidí
Znečišťující látka
Doba průmčrování
Imisní limit

Arsen

1 kalendářní rok

6 ng. m-3

Kadmium

1 kalendářní rok

5 ng. m-3

Nikl

1 kalendářní rok

20 ng. m-3

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1 ng. m-3

4. Imisní limity pro troposférický ozon
Účel vyhlášení
Doba průměrování

Imisní limit

Ochrana zdraví lidí1)

120 µg.m-3

Maximální počet
překročení
25

18000 µg.m-3.h

0

Ochrana vegetace3)

maximální denní
osmihodinový průměr2)
AOT404)

Poznámky:
1) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky;
2) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových
klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý
osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z
hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední
výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin;
3) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let;
4) Pro účely tohoto zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80
µg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 µg.m-3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot
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změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období
(1. května - 31. července).
5. Imisní limity pro troposféricky ozon
Účel vyhlášení
Doba průměrování

Ochrana zdraví lidí

maximální denní osmihodinový průměr

Ochrana vegetace

AOT40

Imisní limit

120 µg.m-3
6000 µg.m-3.h

Vzhledem k těmto významným změnám se doporučuje následující podmínka návrhu
stanoviska EIA:
−

Jako podklad pro DÚR aktualizovat Modelové hodnocení kvality ovzduší dle zák. č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a prováděcích předpisů.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy v období výstavby
Vlivy v období výstavby v dokumentaci chybí, nejsou ani součástí Hlukové studie.
Ovšem vzhledem k trasám jednotlivých variant záměru nelze očekávat významné, tj.
nadlimitní vlivy hluku během výstavby.

Vlivy v období provozu
Zpracování dokumentace bylo provedeno v souladu s limity uvedenými v Nařízení vlády o
ochraně zdraví před nadměrným hlukem a vibracemi č. 272/2011 Sb., v platném znění a §30
a §31 zákona č.258/2000 Sb. v platném znění.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor ve vzdálenosti 2 m od fasády
bytových domů, pro zdravotní účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorách staveb
a v chráněném venkovním prostoru, které se přičítají k základní hladině 50 dB.
Referenční síť byla doplněna o body, které představují nejbližší okraje pozemků směrem ke
zdroji hluku. Toto hodnocení bylo provedeno pouze pro denní dobu. Na základě požadavků
KHS byl výpočet rozšířen i o několik referenčních bodů s výpočtem akustické exposice na
okraji území, které je dle platných územních plánů určeno k budoucí obytné zástavbě.
Z definice chráněného venkovního prostoru byla vyhodnocena nejnepříznivější situace (hluk
na fasádě obytné budovy nebo hluk na okraji nemovitosti) a tato situace porovnána
s platnými limity.
Zohledněn byl i Metodický návod MZd pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb č. 62545 z 9.11.2010, dle kterého se od zjištěné hodnoty ve vzdálenosti 2 m před
fasádou odečte hodnota 2 - 3 dB, tj. hodnota odrazu od fasády. Tato korekce nemohla být
zohledněna v grafické prezentaci polohy izofon, ale je aplikována v tabulkových výpočtech.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu nové komunikace I. třídy, bylo zde počítáno se
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směrodatnou hladinou hluku LAeq,T = 60 dB (A) pro den a LAeq,T = 50 dB (A) pro noc u
obytné zástavby.
Posouzení jednotlivých lokalit - uvedeny závěry
Úvodem se konstatuje, že důsledkem výstavby přeložky silnice I/36 bude:
−

zvýšení rychlosti jízdy na přeložce I/36

−

zvýšení plynulosti jízdy

−

změna topologie zdrojů hluku posunutím zdroje hluku z bezprostřední
blízkosti do dostatečné vzdálenosti od stávající obytné zástavby

Holice
1. U okrajové zástavby Holic nedochází při žádné z posuzovaných variant
k překračování platných hygienických limitů s rezervou asi 25 dB u variant A a C a
s rezervou asi 15 dB u varianty B.
2. Pro splnění platných hlukových limitů není třeba navrhnout protihluková opatření
(protihlukové bariéry).
3. Pokles intenzit dopravy na průtahu obcí zajistí plnění limitů pro starou hlukovou zátěž
pro všechny posuzované varianty. Ani u nulové varianty nejsou tyto limity pro starou
hlukovou zátěž, byť s minimální rezervou, překračovány. Celkový pokles akustické
expozice v okolí stávajíc průtahu I/36 se vlivem zprovoznění přeložky pohybuje kolem
6 – 8 dB.
4. Plochy pro plánovanou obytnou zástavbu dle ÚPD nejsou rovněž u žádné z aktivních
variant zasaženy nadlimitním hlukem.
5. Pokud chápeme varianty A a C jako konfliktní z hlediska ochrany lesních komplexů,
potom varianta B nepředstavuje žádné riziko z hlediska zasažení nejbližší zástavby
hlukem.

Ostřetín
1. U okrajové zástavby Ostřetína nedochází při provozu na variantě C k překračování
platných hygienických limitů s dostatečnou rezervou. Dominantní je i u nejbližší
zástavby hluk ze silnice I/35.

Veliny
1. U okrajové zástavby obce Veliny nedojde vlivem provozu na přeložce I/36 u žádné z
posuzovaných variant k překročení platných hygienických limitů.
2. Rozdíly mezi jednotlivými variantami jsou pro okrajovou zástavbu Velin zcela
zanedbatelné.
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3. U zástavby v těsné blízkosti stávajícího průtahu silnice I/36 dojde vzhledem k poklesu
intenzit dopravy k akustické expozici pro limity pro starou hlukovou zátěž o 8 – 9 dB.

Koudelka
1. U budovy traťového domku (východní strana) nedochází v obou variantách A i B
k překračování platných limitů pro hluk v noci z kombinovaného zatížení
z automobilové a železniční dopravy. Dle polohy izofon se na tomto zatížení podílí
rovněž významně hluk z železniční dopravy. Byl proveden i podrobný výpočet podílů
jednotlivých druhů dopravy a ukazuje se, že na sledované východní straně žel.
domku hluk z železnice (RB 13) přesahuje asi o 10 dB hluk z přeložky, takže je jím
zcela přemaskován. Ještě výraznější by toto přemaskování bylo na čelní straně
domku, které ještě více vystaveno hluku z železnice.
2. Obytný drážní domek lze považovat spíše za historickou záležitost, která by v roce
2035 neměla nijak limitovat posuzovaný záměr.
3. Zástavba obce Koudelka je zasažena výrazně podlimitními hladinami ve všech
posuzovaných variantách. Totéž platí i pro přilehlé území pro budoucí rozvoj nové
obytné zástavby dle platné ÚPD.
4. V bodě 8. připomínek KHS Pardubického kraje je poukázáno na rozdíly v poloze
izofon v blízkosti estakády přes železnici u varianty A a B při totožných intenzitách.
Zde upozorňujeme na zcela odlišné výškové řešení obou variant, kdy varianta A je
zde vedena ve výšce cca 6 – 7 m nad terénem oproti variantě B, vedené ve výšce
cca 10 m nad terénem. To způsobuje i zcela rozdílné šíření hluku v okolí obou
variant.

Borohrádek
1. Pro zástavbu Borohrádku nezpůsobí v případě obou variant (A a B) jejich provoz
nadlimitní zasažení stávající obytné zástavby hlukem z provozu automobilové
dopravy. Rezerva oproti limitům se pohybuje v rozmezí 12 – 13 dB.
2. Mírně příznivější je z hlediska akustické expozice varianta B, ale pokud by tato
způsobovala nějaké problémy z hlediska vlivů na přírodu, lze bez problémů
akceptovat i variantu A.
3. Drobným problémem je realizace nové obytné výstavby v prostoru navrhované
křižovatky a plánovaného připojení varianty A (bod RB 16). Ten si zřejmě vyžádá
projekční změny tvaru a umístění křižovatky, nicméně bylo by vhodné v budoucnu
podobné nesrovnalosti eliminovat již v rámci ÚPD.
4. Pro splnění platných hlukových limitů není třeba navrhnout žádná protihluková
opatření (protihlukové bariéry).
5. V porovnání s nulovou variantou jsou všechny varianty velmi výhodné a snížení
expozice u nejbližší obytné zástavby se pohybuje kolem 6 – 8 dB.
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Moravsko
1. Zástavbě osady Moravsko ve svahu nad údolím Divoké Orlice nezpůsobí případná
realizace přeložky nadlimitní zasažení hlukem. Rezerva oproti limitům se pohybuje
v kolem 25 dB.
2. Problematičtější je zasažení stávající obytné zástavby v těsné blízkosti komunikace
(RB22). Zde těsná blízkost domu neumožňuje ani žádnou efektivní protihlukovou
ochranu. Hluková exposice se pohybuje na hranicích platných limitů pro nové stavby.
Zřejmě by zde bylo možné maximálně se omezit na ochranu chráněného vnitřního
prostoru staveb.

Čestice
1. U zástavby Čestic není v případě realizace přeložky silnice I/36 prokázáno nadlimitní
zasažení stávající obytné zástavby hlukem z provozu automobilové dopravy. Rezerva
oproti limitům se pohybuje v rozmezí 8 - 10 dB podle limitů pro nové stavby při
odečtení korekce 2 dB dle Metodického pokynu č. 62545.
2. Pro ochranu obytné zástavby zde není třeba budovat žádné protihlukové bariéry.
Všeobecné zhodnocení
Z hlediska ochrany obyvatel před nadměrným hlukem bude mít stavba přeložky silnice I/36
výrazně pozitivní vliv především na snížení intenzity dopravy na stávajících průtazích silnice
I/36 v intravilánu Holic, obce Veliny a Borohrádku. (snížení o 6 – 8 dB).
Pro splnění platných hygienických limitů není třeba u žádné z posuzovaných variant budovat
protihlukové bariéry.
Mezi jednotlivými variantami jsou z hlediska akustické expozice místa drobné rozdíly, které
by ale neměly být klíčové pro celkový výběr optimální varianty.

Porovnání s nulovou variantou:
Při porovnání aktivních variant A, B a C s nulovou variantou, tj. se stavem, kdy ve
srovnatelném časovém období bude zachován stávající stav vedení silnice I/36, byl tento
stav hodnocen u vzorových referenčních bodů na průtahu silnice I/36 Holicemi, dále v obci
Veliny a na průtahu Borohrádkem.
Z uvedených hodnot je zřejmý pokles akustické expozice asi 6 – 8 dB při aktivních
variantách, nicméně ani při nulové variantě by se zřejmě nejednalo o hodnoty převyšující
stávající limity pro starou hlukovou zátěž.
Pro zástavbu osady Moravsko a obce Čestice není rozdíl mezi aktivními variantami a
variantou nulovou.

Z výše uvedeného vyplývají následující skutečnosti:
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−

Stavba přeložky silnice I/36 je u všech variant z hlediska akustického zasažení
obyvatel zcela bezkonfliktní.

−

U žádné z hodnocených variant není třeba pro splnění platných limitů budovat
žádná protihluková opatření.

−

Při porovnání variant A, B, C vedení přeložky I/36 v prostoru jižně a východně od
Holic jsou z akustického hlediska mírně vhodnější varianty A a C. Varianta B je
zde však rovněž plně akceptovatelná.

−

Při porovnání variant A a B mezi Holicemi a Koudelkou jsou obě varianty
srovnatelné.

−

Při porovnání variant A a B v prostoru severně od Borohrádku je nepatrně
vhodnější vedení ve variantě B. Varianta A je zde však rovněž plně
akceptovatelná.

−

Všechny posuzované varianty jsou výrazně výhodnější v porovnání s nulovou
variantou, tj. zachováním stávajícího stavu ve srovnatelném časovém období.

−

Hledisko dopravní akustiky by zde nemělo hrát zásadní roli při výběru optimální
kombinace variant.

−

V dalších stupních projektové dokumentace bude nutné provést zpřesnění
akustických výpočtů na základě dostupných dat.

Vliv vibrací
V případě posuzované přeložky silnice I/36 je vliv vibrací zanedbatelný – přeložka je vedena
v dostatečné vzdálenosti od zástavby, naopak snížení intenzity dopravy na průjezdu nyní
dotčenými obcemi bude mít výrazný pozitivní vliv na stav budov v jejím těsném okolí.
Samotná problematika vlivu hluku na lidské zdraví je zhodnocena v samostatné příloze
dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.3. je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí s jedinou
výhradou a to, že dle aktuálních hygienických předpisů není protihlukovou ochranu možné
omezit omezit na chráněný vnitřní prostor staveb. Jedná se problematiku RB 22, č.p. 115
Moravsko. Dle názoru zpracovatele posudku je tvrzení, že zde není možné realizovat
protihlová opatření, předčasné.
Lze si představit detailní zpracování problematiky vlivu hluku pouze pro tento chráněný
objekt v dostatečném měřítku s tím, že bude:
1. Detailně stanovena poloha platných referenčních bodů na základě konzultace s KHS a
proveden detailní výpočet
2. V případě signalizace reálného překročení hlukových limitů prověření možnosti realizace
protihlukové stěny obdobné jako např. na I/11 v prostoru Petrovice.
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3. V případě signalizace reálného překročení hlukových limitů prověření možností oddálení
vozovky v tomto prostoru.
Grafická ilustrace:
RB 22, č.p. 115 Moravsko

Protihlukové opatření na I/11 - Petrovice

Pozn.: Ochrana ptáků je u této PHS poplatná době realizace, aktuálně nedostatečná, v
budoucnosti by měla být upravena.

Zároveň lze doporučit měření hladin hluku, protože plnění hlukových limitů lze prokázat
pouze reálným měřením.
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K těmto bodům jsou uloženy následující podmínky návrhu stanoviska EIA:
-

jako podklad pro DÚR bude zpracována podrobná hluková studie z dopravy pro
doporučenou variantu včetně návrhu případných protihlukových opatření pro
bezpečné plnění hlukových limitů; zvláštní pozornost věnovat prostoru osady
Moravsko (RB 22, č.p. 115) a prostoru navržené křižovatky napojující variantu A na
centrum města Borohrádek

-

po uvedení záměru do provozu prověřit hlukové zatížení akreditovaným nebo
autorizovaným měřením hluku v nejbližších prostorech, kde platí hlukové limity; v
případě překročení hlukových limitů navrhnout a realizovat dodatečná protihluková
opatření

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na vodu jsou obecně rázu kvantitativního a kvalitativního. Kvantitativní vliv je odvozen
ze změny vodopropustnosti povrchu dotčeného terénu, příp. změny jeho svahování. Kvalita
povrchové a podzemní vody bude ovlivňována jednak stavební činností v době realizace
stavby, jednak provozem a údržbou komunikace a případně havarijními případy úniku
přepravovaných látek.

D.I.4.1. Povrchové vody
Vliv stavby na povrchové vody se může projevit jednak zrychlením povrchového odtoku ze
zpevněné plochy silnice, jednak zhoršením kvality vody v povrchových vodotečích v místě
vypouštění srážkových vod z povrchu komunikace. U projektované komunikace se
předpokládá odvádění srážkových (odpadních) vod otevřenými silničními příkopy. Odpadní
vody představují splachy ze zpevněného povrchu komunikace ovlivněné provozem a její
údržbou. Obsahují především nerozpuštěné látky, tvořené prachem ze silnice, sazemi z
výfukových plynů, otěry pneumatik, úlomky ochranných nátěrů a pod., ropné látky tvořené
úkapy pohonných hmot a olejů z provozu motorových vozidel, a v zimním období chloridy,
případně sodík a zinek z chemického posypu při údržbě komunikace.
Recipienty povrchových vod jsou pro varianty přeložky uvedeny v kap. B.III.2 posuzované
dokumentace. Málo vodné toky ve svých vrcholových, pramenných částech jsou negativními
vlivy ohroženy více než toky vodné (Tichá a Divoká Orlice).
V období výstavby
plánovaného úseku silnice I/36 dojde k částečnému obnažení půdního profilu a tím k erozi
půdních částic do recipientu. Lze předpokládat ovlivnění kvality vody v recipientu, větší
nebezpečí hrozí v případě přívalových srážek. K únikům stavebních komponent, hmot a
jiných látek používaných při stavbě by v relevantním množství docházet nemělo – je
povinností zhotovitele stavby těmto únikům zamezit. K přímému ohrožení povrchových vod
recipientu může dojít při přímém zaústění odtoku z komunikace do toku recipientu.
V období provozu
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se vliv stavby projevuje na povrchové vody zejména dvěma způsoby:
-

zrychlením odtoku a zvýšením odtokového množství vody;

-

zhoršením jakosti povrchových vod.

Kvalita povrchových vod vlivem provozu komunikace bude ovlivňována:
-

sezónním znečištěním v důsledku používání chemických prostředků zimní údržby
(solení a posypy)

-

havárií vozidla spojenou s únikem ropných nebo jiných nebezpečných látek.

Výstavbou úseku silnice dojde k navýšení podílu zpevněných ploch v zájmovém povodí a tím
k přerozdělení poměru podpovrchového a povrchového odtoku a k jeho zrychlení (jedná se o
rozdíl ploch charakterizující stávající stav a navrhované řešení). Ze zpevněné plochy
vozovky voda odtéká systémem odvodnění komunikace do místa, kde voda odtéká mimo
objekt komunikace do recipientu (vodoteč nebo vodní nádrž).
Orientační bilance rozdělení srážkových vod odtékajících se zpevněné plochy vozovky je
uvedena v kap. B.III.2. posuzované dokumentace. Hydrologické údaje dotčených vodotečí /
recipientů zájmového území jsou k dispozici – je však zřejmé, že se zájmová oblast nachází
ve vrcholové části dotčených povodí recipientů. Poměr mezi odtokem srážkových vod z
nového silničního úseku (umělý odtok) a přirozeným povrch. odtokem v daných místech
dílčího povodí bude relevantní u toků v jejich vrcholových, pramenných částech, soustředěný
povrchový odtok ze zpevněného povrchu vozovky může působit negativně na hydraulické
charakteristiky recipientu nebo na zýšení koncentrací jakosti vody v recipientu v ukazatelích
charakterizujících odpadní srážkové vody komunikací (zejm. koncentrace Cl-).
Místa profilů vyústění odtékajících srážkových vod z jednotl. úseků přeložky nejsou v
technickém řešení studie navržena.
Jako opatření ke zmírnění poměru mezi umělým a přirozeným odtokem v daném místě
vyústění odtoku ze silniční přeložky se doporučuje ke zvážení pro navazující projektové
řešení:
-

vybudování ochranných nádrží na odtoku z tělesa komunikace – retenční nádrže
(RN) nebo deštové usazovací nádrže (DUN), např. pro vyústění odtoku do Ředického
potoka u var. A, příp. var. B.
Retenční nádrže budou navrženy jako zemní otevřené bazény rybničního typu;
objem retenčního prostoru bude odpovídat zvýšení odtoku ze zastavěné plochy
navržené silnice a odtok z RN nebude vyšší, než odtok ze zastavěné plochy
před realizací posuzované silnice. RN budou řešeny jako suché poldry a budou
napájeny pouze vodami ze silnice. Bazén bude vybaven výpustným objektem s
bezpečnostním přepadem; odpad z RN bude sveden do recipientu potrubím,
nebo otevřeným příkopem. Pokud v místě umístění RN reliéf terénu
neposkytuje žádnou vhodnou depresi, která by po přehrazení vytvořila potřebný
prostor, budou bazény nádrží vytvořeny částečným zahloubením a obvodovou
hrázkou.
DUN budou řešeny jako podzemní a umožní zachycení havarijního úniku
nebezpečných látek do objemu cca 30m3 před nornou stěnou. Jejich

51

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice

dimenzování a vnitřní vybavení bude v souladu se standardy platnými v době
realizace stavby silnice tak, aby nebyly překračovány legislativou stanovené
imisní limity ve vodních tocích (je předmětem navazující projektové
dokumentace).
-

rozptýlení odtoku z tělesa komunikace do více profilů, tj. omezení koncentrace vlivu
odtékajících odpadních vod z hlediska množství a jakosti, např. Havlický a Velinský
potok, příp. Zadní Ladrontka u var. C.

Pro omezení vlivu na vody a biotopy v okolí komunikace je nutné zvolit vhodný režim využití
posypových solí (využití minimálního postřiku solankou, při nižších teplotách už pouze
posypový materiál – vápenec, písek). Odvod zasolených vod a režim solení, stejně jako
monitoring musí být řešen v dalším stupni projektové dokumentace.
Změny odtokového množství se zpevněné plochy se projevují na průtokových poměrech jen
v malých povodích s plochou v řádu max. jednotek km2. Pro tyto recipienty je vhodné provést
v rámci navazující projektové přípravy podrobnější hydrotechnické posouzení s příp.
návrhem vhodného (místního) zpevnění koryta; při technickém návrhu je třeba respektovat
ČSN 752101 Ekologizace úprav vodních toků – např. Ředický, Velický, Havlický potok..

Křížení a úpravy vodních toků
V navazující projektové dokumentaci je potřeba dodržet zásady, které eliminují vlivy na vodní
toky z hlediska hydrologických podmínek i z hlediska ekologického. Jedná se zejména o
minimalizaci délky upravovaného koryta toku, použití přírodních materiálů, úpravu jejíž
charakter bude plynule navazovat na přirozené koryto toku, eliminovat zásahy do břehových
porostů a údolních niv, nevytvářet nadbytečné překážky pro plynulý odtok vody aj., tj.
dostatečně dlouhými mosty tak, aby byly minimalizovány zásahy do přirozeného toku.
Vodoteče budou opevněny pohozy, dna a dolní části svahů z lomového kamene a zbytek
průtočného profilu ornicí s osetím. Taková úprava je nejvhodnější z hlediska začlenění do
krajiny i z hlediska údržby. Vhodným doplněním úpravy je vegetační doprovod z keřů a
dřevin. V místech vyústění silničního odvodnění, nebo příkopů, na vtocích a výtocích z
propustků a mostků, v místech se sníženou expozicí slunečného svitu se připouští opevnění
kamennou dlažbou.
Vliv na jakost vody
Dešťové vody odtékající z komunikace jsou v důsledku dopravního provozu znečišťovány
různými látkami (viz kap. B.III.2 posuzované dokumentace). Při běžném provozu se
nejvýznamněji uplatňuje vliv posypových látek v zimním období (zejm. soli) a úniky
pohonných látek a mazadel z projíždějících vozidel (NEL).
Chloridy
Nejrozšířenější formou výskytu chloru ve vodách jsou chloridy. Jsou přítomné převážně ve
formě jednoduchého iontu Cl-, protože mají jen slabě komplexační vlastnosti; až při větších
koncentracích chloridů vytvářejí některé kovy (např. Hg, Ag) chlorokomplexy. Chloridy jsou
hlavními anionty v přírodních vodách (spolu s hydrogenuhličitany a sírany). Vzhledem
k velmi dobré rozpustnosti chloridů vzrůstá jejich koncentrace se vzrůstající celkovou
mineralizací a mohou se stát dominujícím aniontem (chloridové vody). V povrchových a
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prostých podzemních vodách dosahuje koncentrace chloridů obvykle až desítek mg.l-1.
Přípustná koncentrace Cl- v povrchových vodách stanovuje nař. vl. 61/2003 Sb. v platném
znění hodnotou 140 mg.l-1 pro vodárenské toky a 150 mg.l-1 jako norma environmentální
kvality vyjádřená jako celoroční prměrná hodnota – dle orientačních výpočtů na základě
uvedených vstupů (kap. B.III.2) lze předpokládat, že u malých toků (Ředický, Velický,
Havlický potok, Zadní Ladrontka) bude v případě přímého vstupu kontaminovaných vod
odtékající z posuzovaného silničního úseku do těchto recipientů koncentrace Cl- v těchto
recipientech ve smyslu požadavkům nař. vl. 61/2003 Sb. v platném znění překročena.
Ropné látky
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 (rozmezí 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. 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.
Na velikost úkapů mazacích prostředků má vliv především technický stav vozidel. Došlo ke
snížení kontaminace vod odtékajících z vozovky v důsledku použití centrálního mazacího
systému nákladních automobilů, který je zaveden ve vyspělých státech. Měření kvality vod v
odlučovačích dálničních a silničních úseků prováděná ČIŽP prokázala relativně nízké
koncentrace ropných látek – téměř ve všech případech do 1 mg.l-1. Požadavek nař. vl. ČR č.
61/2003 Sb. pro ostatní povrchové vody na max. koncentraci imise (uhlovodíky C10 – C40) 0,1
mg.l-1 je tedy za uvedených předpokladů a při pravidelné údržbě splnitelný jen u recipientů
Tichá a Divoká Orlice.
Způsob vypouštění odváděných dešťových vod do recipientu závisí na požadovaném stupni
ochrany prostředí, který je dán zejména požadavky na speciální ochranu vod v daném místě
(OP vodního zdroje, OP CHOPAV). Vztah mezi navrženou trasou přeložky silnice a OP je
patrný v mapě vodohospodářských prvků.
Doporučená opatření pro ochranu povrchových a podzemních vod při nakládání se
splachovými dešťovými vodami v úsecích na hranici OP VZ (var. A: km 5,0 – 6,2; u var. B a
C ekvivalent. úsek) a OP CHOPAV (var. A: km cca 11,00 – 14,00; var. B a C ekvivalent.
úsek):
-

systém odvádění dešťových vod bude proveden jako nepropustný – opatření krajnic
vozovky nepropustnými žlaby se svedením splachových vod do kanalizace;
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-

odtok bude chráněn bezpečnostními prvky – DUN, lapák ropných látek, stabilní norná
stěna;

-

ochrana vypouštění bude dimenzována pro trvalý silniční provoz i pro havarijní
situace na komunikaci.

DUN jsou dešťové usazovací nádrže pro zachycení plovoucích (NEL) a usaditelných (NL)
látek odtékajících vod z vozovek. DUN jsou navrhovány tak, aby v případě havárie zachytily
objem cisternového vozu. DUN jsou typové usazovací nádrže s retenčním a kalovým
prostorem, v případě potřeby s možností osazení sorpčních filtrů (potřeba zajistit vyhovující
separaci NL). Objekty DUN budou oploceny (mj. z důvodu ochrany migrujících živočichů) a
budou vybaveny únikovou cestou pro obojživelníky.
Stabilní norné stěny jsou zařízení s nižšími pořizovacími náklady, vyžadují však
kvalifikovanou a včasnou obsluhu. Jde o jednoduché 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.
Umístění DUN bude navrženo v navazující PD v blízkosti lokálních depresí nivelety
komunikace a vhodného přístupu obsluhy. Z DUN bude voda odtékat do nejbližšího
recipientu – v některých případech se profil zaústění do reciientu nemusí nacházet přímo v
místě DUN a toto propojení (otevřený trativod) bude třeba navrhnout a vybudovat v rámci
stavby přeložky. Při technickém návrhu tohoto odvodnění je nutné respektovat ČSN 75 2101
Ekologizace úprav vodních toků.

D.I.4.2. Podzemní vody
V období výstavby
Při výstavbě komunikace může dojít k negativnímu ovlivnění podzemní vody jednak v
místech hlubších zářezů (snížení hladiny, zmenšení povodí), jednak může dojít ke zhoršení
kvality podzemní vody v důsledku havarijních úniků látek nebezpečných vodám. Vznik
takového havarijního úniku při stavební činnosti nelze zcela vyloučit, je však málo
pravděpodobný; povinností zhotovitele stavby je zabránit negativnímu ovlivnění podzemní
vody v důsledku stavební činnosti. Jako součást projektové dokumentace stavby bude
zpracován havarijní plán.
V období provozu
V období provozu na komunikaci může dojít ke zhoršení kvality podzemní vody jednak v
důsledku havárie, jednak vlivem odtoku splachů z povrchu komunikace, a to především v
souvislosti se zimní údržbou a používáním chemických rozmrazovacích prostředků. Při
provádění chemického posypu dochází k pronikání chloridu sodného do zemin, povrchových
i podzemních vod. Posypová sůl poškozuje vegetaci, jednak přímým postřikem solankou,
jednak prostřednictvím kontaminované půdy. Dosah poškození vegetace v blízkosti
komunikace je ovlivněn především konfigurací terénu. Uvádí se, že bezprostředně je
ohrožena vzdálenost 10 - 15 m od okraje vozovky, kritická může být vzdálenost 30 m (dosah
aerosolů), za zvláště nepříznivých podmínek i 70 m. U podzemních vod mělkého oběhu se
zvýšený obsah chloridů projevuje do vzdálenosti několika desítek metrů od komunikace, při
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existenci preferenčních cest i stovek metrů, v závislosti na propustnosti horninového
prostředí, úrovni hladiny podzemní vody a konfiguraci terénu.
Možný vliv na podzemní vody u jednotlivých variant trasy lze stručně uvést::
-

-

území se zvl. ochranou:
-

ochranné pásmo vodních zdrojů pro veřejnou potřebu (VZ pro vodovod
Holice) – var. A, B, C prochází po východní hranici OP v délce cca 1,2 km;

-

ochranné pásmo CHOPAV Východočeská křída - var. A, B, C prochází po
hranici CHOPAV v délce cca 3,3 km;

území bez zvláštní ochrany

Relevantní vliv záměru na podzemní vody lze spatřovat v možnosti ovlivnění jakosti
podzemmích vod, z hlediska vlivu na množství podzemních vod nebude záměr mít
pozorovatelné změny oproti stávajícímu stavu.
V úsecích zářezů nové komunikace do stáv. terénu v kontaktu s hladinou podzemní vody
může docházet k snížení hladiny podzemí vody (příp. v přilehlých podzemních zdrojích vody
nebo pozorovacích vrtech).
Z hlediska vlivu záměru na jakost podzemních vod jsou principy obdobné jako výše uvedené
v případě vod povrchových; prioritní je ochrana územní se zvl. ochranou, pčičemž zásady
ochrany a navržená opatření jsou rovněž uvedena v problematice povrchových vod.
Závěr
Z uvedeného vyplývá, že změna přerozdělení zpevněných a nezpevněných ploch vlivem
realizace posuzované silniční přeložky vůči stávajícímu stavu pro posouzení vlivu na změnu
odtokových poměrů nemusí být zanedbatelná z hlediska vlivu na povrchové vody (u malých
toků v pramenných částech), je však řešitelná běžnými technickými opatřeními, viz výše.
Z hlediska vlivu záměru na jakost podzemních vod je prioritní ochrana území se zvl.
ochranou, tj. ochranná pásma vodních zdrojů pro veřejnou potřebu (varianty tras jsou v této
problematice shodné a procházejí pouze po hranici OP).
Varianty nemají z hlediska vlivu na povrchové a podzemní vody relevantní rozdíly, jsou
prakticky totožné.
Vliv na vodní biocenózu v povrchových vodách, dotčených srážkovými vodami z odvodnění z
přeložky komunikace, je možno předpokládat při běžném provozu pouze omezený s
nevýznamným potenciálním chronickým účinkem.
V případě havarijních situací úniku chemikálií může být účinek akutní a letální, proto
dokumentace EIA doporučuje alternativně ochranu vod s využitím ochranných nádrží.
Pro všechny hodnocené varianty stavby 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.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
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Část D.I.4. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
Pro informaci lze vysvětlit, že dluže jsou dřevěné fošny výšky 0,15 – 0,20 m, které se volně
zasouvají do ocelových drážek, upevněných na vnitřní straně šachty.

D.I.5. Vlivy na půdu a pozemky určené k plnění funkce lesa
Vlivy na půdu, území a geologické podmínky
-

Realizace navržené přeložky 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 částí 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.
Zábor zemědělské půdy je kvantitativně posouzen podle výměry záboru a kvalitativně podle
BPEJ a tříd ochrany a je uveden v tabulkách č.C.II.2.-1 a C.II.2.-2.
Umístění liniové stavby mezi zemědělsky obhospodařovanými pozemky bude mít za
následek změnu velikosti a tvaru polních honů. V souvislosti s tím dojde ke změně drah
pojezdů zemědělské mechanizace a vytvoření jiných souvratí. Stavba nebude mít za
následek roztříštění stávajících polních honů do té míry, aby bylo znesnadněno obdělávání
pozemků. Bude zajištěna plná dostupnost všech pozemků.

Tabulka D.I.5.-1.:Varianty seřazeny vzestupně dle celkové výměry
půdy ze ZPF

trvalého odnětí
2

Poř.č.

Varianta

Celková výměra (m )

1

Varianta trasy B

185 510

2

Varianta trasy C

162 800

3

Varianta trasy A

151 333

Tabulka D.I.5.-2.: Varianty seřazeny vzestupně dle výměry trvalého odnětí půdy I.třídy
ochrany ze ZPF
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2

Poř.č.

Varianta

Výměra II.třídy (m )

1

Varianta trasy B

48 475

2

Varianta trasy A

43 840

3

Varianta trasy C

43 840

Z tabulky D.I.5.-1. vyplývá, že z hlediska velikosti celkového záboru půdy je výhodnější
trasa varianty A.
Z tabulky D.I.5.-2. vyplývá, že z hlediska velikosti záboru půdy podle její kvality jsou
výhodnější trasy variant A a C.
Z celkového hlediska vzhledem k trvalému odnětí půdy ze ZPF je tedy nejvýhodnější
trasa varianty A a nejméně výhodná trasa varianty B.
Vlivy na znečištění půdy
Provoz po komunikacích je liniovým zdrojem znečišťování půdy. Komunikace je vedena
v otevřené krajině s poměrně příznivými rozptylovými podmínkami. Proto se očekává 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. Dále se specificky uplatňuje
kationtová složka solí i chlór. Na+ má jako jednomocný kationt peptizující účinky na půdní
koloidy, způsobuje destrukci půdní struktury, zvýšené bobtnání a smršťování půdy.
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Důsledkem je zejména malá odolnost svahů (silniční náspy, svahy silničního zářezu) proti
erozi a půdotoku. K+ ve vysokých koncentracích má podobné účinky jako Na+, rozdíl je však
v tom, že K+ je rostlinnou živinou a může být využit rostlinami. Vysoké obsahy Na a K v půdě
(nad 500 mg/kg) se rovněž uplatňují fytotoxicky. Naproti tomu Mg++ a Ca++ mají příznivý vliv
na půdní strukturu a ani ve vysokých koncentracích se neprojevují fytotoxicky. Cl- je v půdě
velmi pohyblivý a snadno se z půdního prostředí vyplavuje. Proto obsah Cl- během roku
v okolí komunikací velmi kolísá. S Cl- se z půdy současně vyplavují i kationty Na+, K+, Ca++,
Mg++. Cl- není rostlinnou živinou, ale v případě jeho nadbytku v půdě je rostlinami přijímán a
dochází k jeho akumulaci v rostlinných pletivech. V případě citlivých rostlin dochází
k oslabení jejich životaschopnosti až odumírání.
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 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
58

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice

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.

Vlivy na pozemky určené k plnění funkce lesa
Posouzení vlivu těžby na lesní ekosystém
Při výstavbě hodnocené komunikace I/36 v úseku Holice-Čestice dojde k záboru pozemků
určených k plnění funkce lesa. Možnosti minimalizace vlivů na PUPFL budou omezené. Vliv
stavby spočívá ve vlastním trvalém a dočasném záboru. Z tohoto důvodu se jako
nejvhodnější jeví v úseku km 0,000–3,500 varianta B, která nevyžaduje zábor PUPFL a
v úseku km 3,500–14,630 varianta A, kde dojde k nejnižšímu záboru PUPFL.
Lesní biotopy, které se nachází v kontaktu nebo v kolizi s plánovanou trasou silnice I/36
v úseku Holice-Čestice plní v zájmovém území ekologicko-stabilizační funkce (na svazích
chrání půdu před erozí, jsou útočištěm zvěře, mají velký vodohospodářský a estetický
význam a současně přispívají k vyšší diverzitě krajiny). Těžbou vyvolanou stavbou bude
v lesních komplexech docházet k oslabení stability okolních vzrostlých porostů, což může při
silných větrech způsobovat celoplošné vývraty. Na mnoha stanovištích těžba přispěje k
degradaci vytvořené přirozené zonální vegetace (křovinné lesní pláště), která se v zájmovém
území analogicky vyvíjí plošně i mimo kontakt s lesem na neobhospodařovaných plochách.
Vzniklé biotopy bez dřevinné vegetace budou více intenzivně vystavené mikroklimatickým
extrémům a vyšší větrné a vodní erozi. Vykácením dřevinných prvků lze předpokládat
zvýšení hladiny povrchové vody a plošné zamokření odtěžených lokalit – ztráta desukční
funkce porostů. Z tohoto důvodu se jako vhodné jeví dosáhnout postupné přeměny
současné druhové skladby v ekotonových liniích podél nového silničního tělesa ve
prospěch dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a
melioračními účinky na půdu a současně poskytují vysoký produkční a
mimoprodukční funkční efekt. Dále bude vhodné prostřednictvím vytváření přírodě
blízkého lesa zabezpečit redukci vlivů abiotických a biotických škůdců, omezení
kalamit a zvýšení stability produkce (zvyšováni ekologické stability). Racionalizací
nákladů pěstební činnosti upřednostnit přirozenou obnovu a cílené využívání přírodních
procesů při odrůstání nárostů a kultur a ve výchově mladých porostů.
Po ukončeném kácení se do popředí dostanou zejména dvě protichůdné tendence: příznivý
rozvoj ekosystémů raných sukcesních stadií na straně jedné a na druhé straně nepříznivé
šíření invazních (Conyza canadensis, Prunus serotina, Robinia pseudacacia, Reynoutria
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spp. div., Solidago spp. div. aj.) a expanzivních taxonů (Calamagrostis epigeios, Sambucus
nigra, Urtica dioica aj.). Z tohoto důvodu se jako vhodné jeví v případě nežádoucího šíření
invazní a expanzivních druhů zajistit jejich včasnou likvidaci.
V úseku Staré Holice – Veliny ( km 2,00 – 3,50 ) dojde v případě zvolení varianty A nebo C
k nevhodnému dělení lesa, varianta B se lesu vyhýbá. Vliv těžby na stabilitu okolních porostů
proti škodám způsobeným bořivým větrem je lehce silnější v případě varianty C. Vliv na
ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli a vliv na vodní režim bude u variant A a C
srovnatelný. Významnost pozemků z hlediska plnění funkce lesa je ve variantách A a C
srovnatelná. Doporučuje se tedy preferovat v tomto úseku variantu trasy B, která se
lesnímu porostu vyhýbá.
V úseku Koudelka – Borohrádek ( km 4,50 – 8,50 ) probíhá trasa již pouze ve variantách A
a B. Od km 4,5 do km 7,5 probíhá trasa invariantně, v km 7,5 se varianta B odklání od
varianty A severním směrem. V převážné délce probíhá trasa v tomto úseku po stávající
silnici III/3183 a III/3055, pouze ve stykové křižovatce obou stávajících silnic se trasa uhýbá
jižně od křižovatky a dále přibližně od km 7,5 se obě varianty trasy odklání severní směrem
od silnice III/3055. Ke kácení stromů dojde tedy v celé trase díky rozšíření stávající silnice a
dále pak v úsecích, kde se trasa odklání od stávající silnice. V obou variantách se tedy oproti
nulové variantě lehce posílí dělící efekt stavby, vliv dělení lesa z hlediska jeho ochrany před
ohrožením stability lesního porostu a porostů sousedních je u varianty A i B srovnatelný.
Také vliv na škody způsobené bořivým větrem, vliv na ohrožení dalšími biotickými a
abiotickými činiteli a vliv na vodní režim bude u obou variant srovnatelný. Významnost
pozemků z hlediska plnění funkce lesa je v obou variantách srovnatelná. V tomto úseku se
lehce výhodnější jeví varianta A, protože v poněkud delší trase sleduje stávající silnici
III/3055 a její celková délka procházející lesními pozemky je kratší.
V úseku Borohrádek - Čestice ( km 10,50 – 12,50 ) probíhá trasa pouze ve variantách A a
B. Od cca km 10,5 do km 11,0 probíhá trasa ve dvou variantách, od cca km 11,0 již probíhá
trasa invariantně. V převážné délce probíhá trasa v tomto úseku po stávající silnici II/318,
pouze na počátku tohoto úseku se obě varianty odklání od stávající silnice severním
směrem. Ke kácení stromů dojde tedy v celé trase díky rozšíření stávající silnice a dále pak
v úsecích, kde se trasa odklání od stávající silnice. Ve variantách A a B se tedy oproti nulové
variantě lehce posílí dělící efekt stavby, vliv dělení lesa z hlediska jeho ochrany před
ohrožením stability lesního porostu a porostů sousedních je u variant A a B srovnatelný.
Také vliv na škody způsobené bořivým větrem, vliv na ohrožení dalšími biotickými a
abiotickými činiteli a vliv na vodní režim bude u obou variant srovnatelný. Významnost
pozemků z hlediska plnění funkce lesa je v obou variantách srovnatelná. V tomto úseku se
lehce výhodnější jeví varianta A, protože v delší trase sleduje stávající silnici III/3055 a
její celková délka procházející lesními pozemky je kratší.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.5. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace stavby kvalitní dopravní komunikace se obecně neobejde bez zásahů do
horninového prostředí. I když jsou takové zásahy do horninového prostředí na části stavby
nevratné (silniční zářezy), jedná se na druhé straně o vesměs pozitivní opatření pro řešení
eliminace vlivů záměru na krajinný ráz (utlumení vlivů na estetické hodnoty krajiny a možnost
kompenzace zvýšením ploch krajinné zeleně).

D.I.6.1. Horninové prostředí
Část trasy mezi Holicemi a Starými Holicemi je na území se skalním, resp. poloskalním
podložím tvořeným řezenským až teplickým souvrstvím svchnoturonsko-coniackého 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).
Severně od obce Žáravice se nachází lokalita ohrožená potenciálním sesuvem půdy.
Lokality s aktivním sesuvem v daném území nejsou.
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
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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.
Shrnutí
Všechny posuzované varianty jsou vedeny v poměrně příznivých inženýrskogeologických
poměrech. Z hlediska vlivu na horninové prostředí jsou varianty srovnatelné.

D.I.6.2.Vlivy na přírodní zdroje
Zářezy silnice do horninového prostředí nebo obecně i celá stavba, může negativně ovlivnit
hladiny mělce uložených kolektorů podzemních vod. Zásahy do pramenišť, resp. přírodních
zdrojů vody, je nutné považovat za negativní vlivy. Zvýšené potenciální poškození těchto
přírodních zdrojů odvodněním je možné v těchto úsecích:
-

varianta A – staničení km 2,78, obchvat vedený v zářezu hlubokém cca 12,0 m
( území CHLÚ Cihlářských hlín )

-

varianta B – staničení km 10,45, severní obchvat Borohrádku vedený v zářezu
hlubokém cca 9,5 m

-

varianta C – staničení km 2,40, obchvat vedený v zářezu hloubky cca 13,0 m ( území
CHLÚ Cihlářských hlín )

Mezi posuzovanými variantami není z hlediska hloubky zářezu výrazný rozdíl. Nejméně
výhodná se jeví varianta C, nejvýhodnější varianta B.

Vlivy na nerostné suroviny
Na jih od Starých Holic se nachází CHLÚ cihelny Holice. Jedná se o dobývací prostor
identifikační číslo 70443 Ostřetín využívaný organizací Wienerberger Cihlářský průmysl a.s.,
Č. Budějovice, nerost - cihlářská surovina, stav využití – těžené, plocha objektu –
210 596 m2. V dobývacím prostoru Ostřetín je platným rozhodnutím Obvodního báňského
úřadu v Trutnově z r. 2006 povolena hornická činnost. Dále se v této oblasti nachází
chráněné ložiskové území identifikační číslo 05470000 Holice, výhradní ložisko, surovina –
cihlářská surovina, plocha objektu – 202 402 m2. Ochrana a evidence ložiska – Wienerberger
Cihlářský průmysl a.s., Č. Budějovice. Bilance zásob v DP a CHLÚ je cca 5 100 000 m3, což
představuje zásoby pro těžbu v řádu desítek let. Varianty A a C vedou přes chráněné
ložiskové území i přes stanovený dobývací prostor.
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, jenž těsně míjí varianta A a minimálně zasahuje do
jihozápadního okraje varianta B.
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Z hlediska vlivu na nerostné suroviny se jako výrazně nevýhodné jeví varianty A a C,
nejvýhodnější je varianta B.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.6. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Zájmové území všech tří variant investičního záměru „Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice“
zasahují do blízkosti významných krajinných prvků uvedených v zákonu č. 114/1992 Sb. a
do sítě územního systému ekologické stability krajiny podle § 3, odst. 1, písm. a) a § 4, odst.
1 zákona č. 114/1992 Sb. Dále trasa zasahuje do EVL CZ0524049 Orlice a Labe. Realizací
záměru tak dojde ke střetům s volně žijícími živočichy (§ 5 zákona 114/1992 Sb.) a se
zvláště chráněnými druhy živočichů ve všech jejich vývojových stádiích (§ 50 zákona
114/1992 Sb.).

Posouzení vlivů na předměty ochrany EVL Orlice a Labe je zpracováno dle § 45i zákona
114/1992 Sb., v platném znění je zpracováno v samostatném posudku, který je přílohou
tohoto posudku EIA.

Vlivy na ekosystémy:
Jako potenciálně negativní přímé vlivy realizace záměru lze očekávat následující vlivy:
-

zásah (kácení) v lesních ekosystémech

-

zásah do ploch nelesních dřevin

-

fragmentace prostředí způsobená vnesením nové linie komunikace

-

možná krátkodobá změna kvality vodního prostředí způsobená realizací záměru
(výstavbou), dále pak provozem na komunikaci, např. péčí o komunikaci v zimním
období, dopravní nehodou, apod.

-

změna kvality břehové linie vodních toků způsobená kácením nebo likvidací
bylinného břehového porostu.

-

změna povrchu břehu způsobená možnou úpravou podmostí.

-

možná srážka živočichů s jedoucími vozidly

-

konstrukce některých prvků stavby může mít negativní vliv na jedince populace (např.
odpadní šachty srážkové kanalizace)

-

otevření cenných lesních partií pro invazivní druhy rostlin.

Skutečná významnost výše nastíněných vlivů na jednotlivé druhy či typy přírodních stanovišť
představující předměty ochrany dotčených lokalit závisí vždy na biologických nárocích
konkrétních druhů i na aktuálním stavu předmětů ochrany v dotčené lokalitě. Závažné
63

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice

negativní důsledky se přitom mohou projevit ihned po překročení únosnosti prostředí (plošný
úbytek biotopů), ale také působit plíživě (pokles životaschopnosti populací), což může být
problémem pro následující monitoring stavu lokality. V kombinaci různé únosnosti stanovišť,
citlivosti populací předmětných druhů vůči narušení a intenzity zasažení biotopu jednotlivými
záměry pak může nastat celá škála závažnosti vlivů. A to od nulového vlivu až po významné
ovlivnění daného předmětu ochrany.

Vlivy na faunu
Předpokládané přímé vlivy:
Bezobratlí:
Zvláště chráněné druhy bezobratlých živočichů byly zjištěny na těchto základních typech
mapovacích jednotek:
kód 1 – les; 1h – holiny a paseky; 5 – orná půda; 6 – antropogenní plochy; 8 – liniové
biotopy; 9 – vegetace krajnic silnice; 11 – VKP; 13 – Tichá a Divoká Orlice; 14 – louky.
viz Mapa s vymezením základního typu mapovacích jednotek, kap. C.II.9. Flóra a fauna,
posuzované dokumentace.

Tabulka D.I.7.-1.: Lokalizace bezobratlých a vliv záměru
Druh

Lokalita/možný vliv záměru

prskavec menší (Brachinus explodens)

5 – Javůrka, Velinská stráň; vliv: skrývka ornice,
pokládka živičného povrchu

střevlík Ulrichův (Carabus ulrichii ulrichii)

1 – Za Cihelnou, pískovna u St. Holic; 13, 14 –
Moravsko, Čestice; 5 – Javůrka, Velinská stráň; vliv:
skrývka ornice, pokládka živičného povrchu

svižník lesní (Cicindela sylvatica sylvatica)

1h – Borohrádek; vliv: kácení dřevin, skrývka ornice,
pokládka živičného povrchu

svižník
polní
campestris)

5 – Javůrka, 6 – Borohrádek (písník); vliv: skrývka
ornice, pokládka živičného povrchu

(Cicindela

campestris

svižník (Cicindela sylvicola)

1 – pískovna u St. Holic; vliv: skrývka ornice,
pokládka živičného povrchu

zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)

lesní a ruderální vegetace po celé trase
navrhovaných variant, zejm. Javůrka, Za Cihelnou,
Velinská stráň, Borohrádek a Čestice; vliv: likvidace
bylinného patra

mravenec lesní menší (Formica polyctena)

1 – lesní komplex mezi St. Holicemi a Borohrádkem;
vliv: likvidace hnízd během přípravných stavebních
prací

mravenec luční (Formica pratensis)

13, 14 – louky v nivě Divoké Orlice u Čestic; vliv:
likvidace hnízd během přípravných stavebních prací
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mravenec otročící (Formica fusca)

1h – Borohrádek; vliv: likvidace hnízd během
přípravných stavebních prací

čmelák luční (Bombus pratorum)

6, 8, 9, 13, 14 – v celé trase záměru; vliv: likvidace
bylinného patra během stavebních prací

čmelák polní (Bombus pascuorum)

5, 6, 8, 9, 11 – v celé trase záměru; vliv: likvidace
bylinného patra během stavebních prací

čmelák skalní (Bombus lapidarius)

5 – Javůrka; vliv: likvidace bylinného patra během
stavebních prací

čmelák zemní (Bombus terrestris)

1h, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 – v celé trase záměru; vliv:
likvidace bylinného patra během stavebních prací

Záměr bude mít na populace bezobratlých negativní vliv zejména v době výstavby. Dojde ke
kácení dřevin na lesních pozemcích a k likvidaci části lučních biotopů jako významných
stanovišť pro mezofilní druhy edafonu s velmi nízkou mobilitou. Jedná se především o
měkkýše, pavoukovce, stonožkovce a bezkřídlé či brachypterní druhy hmyzu (např.
střevlíkovitých brouků). Provozem záměru bude docházet k další likvidaci těchto živočichů
včetně jejich vývojových stádií (larev).

Obratlovci:
Vzhledem k obecné významnosti obratlovců je tato skupina živočichů pojednána
podrobněji. Přitom byl hodnocen výskyt obratlovců nejen přímo v zájmovém území, ale také
v blízkém okolí, a to s ohledem na možné ovlivnění druhů, pro které může být území troficky
významné.
Obojživelníci (Amphibia) – s ohledem na pahorkatinný charakter zájmového území bylo
terénním šetřením zachyceno poměrně široké spektrum zvláště chráněných druhů: ropucha
obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (B. viridis), skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a
skokan štíhlý (R. dalmatina). Nejvíce exemplářů těchto živočichů bylo zachyceno v říční nivě
Divoké a Tiché Orlice a v litorálu písníku u Borohrádku.
Populace výše uvedených druhů obojživelníků budou záměrem negativně dotčeny.
Zvláště chráněné druhy obojživelníků byly zjištěny na těchto základních typech mapovacích
jednotek:
kód 5 – orná půda; 6 – antropogenní plochy; 10 – vodní plochy; 11 – VKP; 12 – vodní toky
v zemědělské krajině; 13 – Tichá a Divoká Orlice; 14 – louky.
viz Mapa s vymezením základního typu mapovacích jednotek, kap. C.II.9. Flóra a fauna,
posuzované dokumentace

Tabulka D.I.7.-2.: Lokalizace obojživelníků a vliv záměru
Druh

Lokalita/možný vliv záměru

ropucha obecná (Bufo bufo)

11 – Za Cihelnou; vliv: likvidace přirozených úkrytů
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Lokalita/možný vliv záměru
během přípravných stavebních prací

ropucha zelená (Bufo viridis)

5 – Javůrka; 14 – Moravsko (intravilán); vliv: likvidace
přirozených úkrytů během přípravných stavebních
prací

Skokan hnědý (Rana temporaria)

10 – Veliny;, 12, 13 – Borohrádek; 12-14 Čestice;
vliv: skrývka ornice, štětování vozovky a dokončovací
práce na vozovce

Skokan skřehotavý (Rana ridibunda)

6 – Borohrádek-písník; 13 – Moravsko; vliv: stavební
práce v okolí vodních ploch a litorálního pásma

Skokan štíhlý (Rana dalmatina)

6, 13 – Borohrádek, Moravsko, Čestice; vliv: stavební
práce v okolí vodních ploch a litorálního pásma

zelení skokani (Rana esculenta complex)

6, 13 – Borohrádek, Moravsko; vliv: stavební práce
v okolí vodních ploch a litorálního pásma

Plazi (Reptilia) – u plazů mohou být dotčena stanoviště s výskytem ještěrky obecné (Lacerta
agilis), která obývá především sušší nebo slabě vlhká slunečná místa, kde preferuje travinná
a nižší bylinná stepní společenstva s malou pokryvností vegetace, roztroušeně rostoucími
dřevinami a hlubší vrstvou půdy. Ještěrka obecná byla hojně nacházena prakticky po celém
(nezalesněném) území, tj. na výhřevných místech okrajů luk, polí, podél místních komunikací
a přilehlých nemovitostí. Na lesních biotopech byl naopak nacházen slepýš křehký (Anguis
fragilis), který je eurytopním druhem a nemá specifické požadavky na oslunění lokality a
charakter vegetace.
Užovka obojková (Natrix natrix) byla zjištěna v několika exemplářích v nivě Orlice.
Populace výše uvedených druhů plazů budou záměrem negativně dotčeny.
Zvláště chráněné druhy plazů byly zjištěny na těchto základních typech mapovacích
jednotek:
kód 1 – les; 1h – holiny a paseky; 5 – orná půda; 6 – antropogenní plochy; 8 – liniové
biotopy; 9 – vegetace krajnic silnice; 10 – vodní plochy; 11 – VKP; 12 – vodní toky
v zemědělské krajině; 13 – Tichá a Divoká Orlice; 14 – louky.
viz Mapa s vymezením základního typu mapovacích jednotek, kap. C.II.9. Flóra a fauna,
posuzované dokumentace.

Tabulka D.I.7.-3.: Lokalizace plazů a vliv záměru
Druh

Lokalita/možný vliv záměru

ještěrka obecná (Lacerta agilis)

5 – Javůrka; 11, 14 – Za Cihelnou; 10 – Veliny; 1,5,8
– St. Holice; 1, 1h, 6, 9, 12, 13 – Borohrádek; 12-14 –
Moravsko, Čestice; vliv: celkové stavební práce (od
skrývky ornice přes štětování vozovky až po
dokončovací práce spojené s pokládkou živičného
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povrchu, dokončovací práce)

Slepýš křehký (Anguis fragilis)

1 – St. Holice, Borohrádek; 1h – Borohrádek; vliv:
celkové stavební práce (od skrývky ornice přes
štětování vozovky až po dokončovací práce spojené
s pokládkou živičného povrchu, dokončovací práce)

Užovka obojková (Natrix natrix)

6, 13 – Borohrádek; 13 – Moravsko; vliv: celkové
stavební práce (od skrývky ornice přes štětování
vozovky až po dokončovací práce spojené
s pokládkou živičného povrchu, dokončovací práce)

Ptáci (Aves) – Krahujec obecný (Accipiter nisus) má rád členitou krajinu, ve které se střídají
lesy různých typů a velikostí s poli, loukami a lidskými sídly. V posledních desetiletích totiž
proniká i do měst a vesnic. Je rozšířen od nížin až po horní hranici lesa.
Dalším vzácně zjištěným druhem je koroptev polní (Perdix perdix). Je původem ptákem
krátkostébelných stepí, který se úspěšně adaptoval na život v otevřené zemědělské krajině
jako jejího hlavního životního prostředí. Osídlila především okraje polí s travnatými mezemi,
s okraji cest, křovinami a polními lesíky. U vesnic a měst vyhledává hlavně porosty ruderální
vegetace.
Zjištěná avifauna představuje většinou běžné druhy otevřené kulturní krajiny nižších až
horských poloh.
Lze tedy konstatovat, že záměr nebude představovat významný zásah do přirozeného
vývoje volně žijících druhů ptáků v zájmovém území, i když kácením stromů by byli dočasně
rušeni.
Zvláště chráněné druhy ptáků byly zjištěny na těchto základních typech mapovacích
jednotek:
kód 1 – les; 5 – orná půda; 8 – liniové biotopy; 9 – vegetace krajnic silnice; 10 – vodní
plochy; 11 – VKP; 14 – louky.
viz Mapa s vymezením základního typu mapovacích jednotek, kap. C.II.9. Flóra a fauna,
posuzované dokumentace.

Tabulka D.I.7.-4.: Lokalizace ptáků a vliv záměru
Druh

Lokalita/možný vliv záměru

bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

5 – Javůrka; vliv: kácení dřevin v trase záměru

čáp bílý (Ciconia ciconia)

14 – Moravsko – Čestice; vliv: kácení dřevin v trase
záměru

jestřáb lesní (Accipiter gentilis)

1,8 – St. Holice, Veliny; vliv: kácení dřevin v trase
záměru

koroptev polní (Perdix perdix)

5 – Javůrka; vliv: kácení dřevin v trase záměru

krahujec obecný (Accipiter nisus)

1 – Borohrádek; vliv: kácení dřevin v trase záměru
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rorýs obecný (Apus apus)

9 – Borohrádek; vliv: kácení dřevin v trase záměru

ťuhýk obecný (Lanius collurio)

5 – Javůrka; vliv: kácení dřevin v trase záměru

vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

10 – St. Holice; 11 – Za Cihelnou; vliv: vliv
nepředpokládáme

U třídy savců (Mammalia) se zejména v případě drobných zemních savců jedná o druhy,
které se v zájmovém území trvale, celosezónně zdržují. Řada z nich patří mezi synantropní
druhy, jež se adaptovaly na přítomnost člověka, respektive na blízkost jeho obydlí.
Vzácně byl zjištěn pouze rejsec vodní (Neomys fodiens). Obývá břehy tekoucích a stojatých
vod, chybí jen u pramenných stružek, dočasných potůčků a silně znečištěných vod.
Z letounů byl v zájmovém území zjištěn kriticky ohrožený netopýr velký (Myotis myotis), ze
silně ohrožených pak netopýr vodní (M. daubentonii) a netopýr ušatý (Plecotus auritus).
Zvláště chráněné druhy savců byly zjištěny na těchto základních typech mapovacích
jednotek:
kód 1 – les; 1h – holiny a paseky; 5 – orná půda; 6 – antropogenní plochy; 8 – liniové
biotopy; 9 – vegetace krajnic silnice; 10 – vodní plochy; 11 – VKP; 12 – vodní toky
v zemědělské krajině; 13 – Tichá a Divoká Orlice; 14 – louky.
viz Mapa s vymezením základního typu mapovacích jednotek, kap. C.II.9. Flóra a fauna,
posuzované dokumentace.

Tabulka D.I.7.-5.: Lokalizace savců a vliv záměru
Druh

Lokalita/možný vliv záměru

netopýr velký (Myotis myotis)

10 – St. Holice – Veliny; vliv: kácení dřevin v trase
záměru, provoz automobilů při provozu záměru

netopýr vodní (Myotis daubentonii)

6, 13 – Borohrádek; vliv: kácení dřevin v trase
záměru, provoz automobilů při provozu záměru

netopýr ušatý (Plecotus auritus)

1, 1h – Borohrádek; vliv: kácení dřevin v trase
záměru, provoz automobilů při provozu záměru

veverka obecná (Sciurus vulgaris)

1 – St. Holice; 1, 1h – Borohrádek; vliv: kácení dřevin
v trase záměru, provoz automobilů při provozu
záměru

Předpokládané nepřímé vlivy na živočichy včetně možných rizik:
Po dobu realizace záměru dojde k dočasnému zvýšení provozu stavebních strojů. Tento
faktor může negativně ovlivnit populace měkkýšů, některých druhů hmyzu, obojživelníků a
plazů v okolí záměru. Rušení hlukem nebo světlem může mít negativní vliv na některé druhy
ptáků, především v době hnízdění. Další potenciální nepřímé vlivy, k nimž může při realizaci
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záměru docházet, jsou nutný pohyb pracovníků na stavbě, možné znečišťování prostředí
odpadky apod.
Za důležité nepřímé vlivy lze považovat možnou introdukci nepůvodních rostlin a
v pozdějším časovém horizontu také živočichů (především bezobratlých) využívajících
komunikaci jako koridor svého šíření.
Nulová varianta má na chráněnou faunu území obecně menší negativní vliv než jiné
navržené varianty stavby. Hlavním důvodem je především skutečnost, že nedojde k záboru
nových pozemků, ani k fragmentaci dosud zachovalých stanovišť. Míra tohoto snížení je
ovšem druhově velmi variabilní.

Vlivy na flóru
Na základě podrobného botanického průzkumu v zájmovém území bylo zjištěno, že se
plánovaná stavba dotkne především rostlinných společenstev s výskytem běžných druhů
rostlin, které se přirozeně vyskytují na řadě analogických ploch v okolí. Obdobný stav
můžeme sledovat i na většině lokalit vymezených jako prvky ÚSES, které jsou v kolizi se
stavbou. Fytocenózy v těchto vymezených prvcích ÚSES nemůžeme charakterizovat jako
reprezentativní či unikátní především působením nebo naopak absencí antropogenní
činnosti.
Stavbou silničního tělesa budou v zájmovém území oslabeny existující ekologické vazby, což
výrazně přispěje k redukci stávajících rostlinných populací a následně až k vymizení celé
řady běžných druhů bylin a trav. Kácením a terénními úpravami dojde k narušení
přirozeného vývoje půdy (oslunění, dehydratace), zejména humusového profilu. Nově vzniklé
těleso silnice se stane zdrojem šíření invazních taxonů (Acer negundo, Conyza canadensis,
Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera, I. parviflora, Robinia pseudacacia, Reynoutria
spp., Solidago spp. aj.) a expanzivních taxonů (Calamagrostis epigeios, Phalaris
arundinacea, Sambucus nigra, Urtica dioica aj.).
Z variantních řešení prokazuje poněkud větší výhodnost v úseku 0–3.500 km varianta B,
která se dotýká ekosystémů přírodního charakteru méně než varianta C a varianta A. Ve
variantě B nedojde v popisovaném úseku ke kolizi s lesními ekosystémy, tzn., že v této
variantě nebude nutné kácení v lesních porostech. Varianta C je vedle kácení v lesních
ekosystémech také v rozporu s registrovaným VKP Za Cihelnou, který reprezentuje biotopy
s vyšší mírou přírodního charakteru s výskytem Epipactis palustris, který je zařazen k silně
ohroženým druhům naší flóry (C2), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2) a podobně
jako naše další orchideje je také zařazen do ochrany mezinárodní úmluvy CITES.
V úseku 3.500–14.630 km je výhodnější trasa varianty A, která zasáhne méně do
polopřirozených nik pro mnoho druhů organismů. Současně v tomto úseku v trase A dojde
k menšímu narušení ekologicko-stabilizačních funkcí, které v zájmovém území plní stávající
dřevinné ekosystémy.
Nulová varianta se podílí na zvýšeném znečištění flóry prachem a splachy vod
kontaminovaných solemi ze zimní údržby (silná ruderalizace v kontaktech biotopů) ve
srovnatelné míře jako se bude podílet některá z navrhovaných variant.
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.7. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
Z významné lze považovat to, že závažné negativní důsledky se mohou projevit ihned po
překročení únosnosti prostředí (plošný úbytek biotopů), ale také působit plíživě (pokles
životaschopnosti populací), což by mělo být předmětem monitoringu stavu lokalit a velikosti
a vývoje populací ohrožených druhů živočichů.
Zvláštní pozornost by měla být věnována migračním cestám živočichů jako podklad pro
migrační opatření na záměru.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Uvažovaná stavba přeložky I/36 bude mít ve všech hodnocených variantách vždy určitý
negativní vliv na stávající přírodní hodnoty a ráz krajiny.
Vegetační kryt
Přírodní poměry hodnoceného území odpovídají pahorkatinému prostředí středoevropské
krajiny. Převažuje smíšený porost borovice a smrku se zachovanými drobnými úseky
původních společenstev smíšeného lesa. V okolí vodních toků se nacházejí olšiny a nivní
rostlinná společenstva. Tato území jsou místy pozměněna na hospodářsky využívané plochy
luk a pastvin.
Hodnocené trasy prochází zemědělsky obhospodařovanými pozemky, nivami Tiché a Divoké
Orlice a lesními porosty.
Lesním ekosystémem v zájmovém území prochází všechny tři varianty hodnocené trasy:
Hradeckým lesem (jižně od Starých Holic) prochází varianty A a C, varianta B se lesu
vyhýbá.
Lesem mezi Starými Holicemi a Borohrádkem prochází všechny varianty, přičemž větší část
trasy vede po stávajících komunikacích III/3183 a III/3055. Od stávajících komunikací se
trasa odklání při vstupu do lesního porostu směrem od Starých Holic, u křižovatky stávajících
komunikací a při výstupu z lesa před Borohrádkem (zde se ze stávající komunikace více
odklání varianta trasy B).
Velkým lesem (mezi Borohrádkem a Česticemi) prochází všechny tři varianty trasy. Větší
část trasy probíhá po stávající komunikaci II/318. Z této komunikace se všechny varianty
odklání při vstupu do lesa ve směru od Borohrádku, přičemž výrazněji se odklání varianta B.
Nevýrazně se od stávající komunikace odklání všechny varianty i při výstupu z lesního
porostu před Česticemi.
V místě křížení s jinými komunikacemi trasy procházejí silničními alejemi.

Přítomnost zvláště chráněných území, ÚSES
Posuzované území není součástí a ani nezasahuje do maloplošného zvláště chráněného
území.
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V posuzovaném území se nachází lokalita soustavy Natura 2000-CZ0524049 Orlice a Labe.
Touto lokalitou prochází všechny tři varianty.
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).
Všechny varianty 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 LBC „U Dubu“ a LBC „Nad
starým Božetickým rybníkem“.
Varianta B protíná LBC „Dolní luka“ a „Nad starým Božetickým rybníkem“.
Všechny varianty jsou vedeny v těsné blízkosti LBC 12 (součást NRBK „Divoká Orlice“).

Charakter zástavby
Posuzované území lze rozdělit do několika zřetelně vymezených krajinných pásem, v nichž
se střídají úseky krajin přeměněných (zázemí Holic a Borohrádku) s úseky pozměněnými
(hrany údolí obou Orlic) a lesními úseky, které si uchovávají původní přirozený vzhled.
Posuzovaná trasa leží mimo zastavěné území obcí, přičemž varianta B se na počátku trasy
přiblíží zastavěnému území Starých Holic více než ostatní varianty a naopak při severním
obchvatu Borohrádku se více přibližují zástavbě obce Borohrádek varianty A a C. V tomto
úseku prochází posuzované varianty v blízkosti železniční stanice Borohrádek a jejího
technického zázemí.

Vlivy na estetické kvality území a na krajinný ráz
Nová komunikace může jakožto významná liniová stavba ovlivnit na mnoha místech také
harmonické vztahy v krajině tím, že naruší harmonický soulad jednotlivých krajinných prvků,
tj. zasáhne do přírodních nebo přírodě blízkých biotopů, v nichž přeruší biologické vztahy. Na
mnoha místech se tyto zásahy dají vhodně upravit tak, aby opět vytvořily harmonické vztahy
v krajině a zároveň utlumily vlivy dopravní stavby (maximálně ji začlenily do krajiny).
Harmonické měřítko krajiny vyjadřuje soulad krajinného měřítka (celku) s měřítkem
jednotlivých krajinných prvků. Měřítko liniové stavby by nemělo zásadně ovlivnit měřítko
celku, protože její rozměry nepřesahují měřítka souměřitelných krajinných prvků.
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Pro zachování trvale udržitelného využívání krajiny bude tudíž nezbytné vybrat takovou
variantu, která by eliminovala všechny významné rušivé vlivy, jež by mohly snižovat
estetickou hodnotu krajiny. Taková varianta musí splnit následující požadavky:
-

musí zachovat všechny přírodní hodnoty krajiny (vyloučit nebo co nejvíce
minimalizovat zásahy do významných přírodních biotopů),

-

omezit na minimum negativní estetické působení mostů a násypů jako nových
kulturních dominant;

-

vyloučit vlivy na významné historické a přírodní dominanty krajinného rázu.

Nulová varianta málo ovlivňuje krajinu i krajinný ráz, protože je vesměs vedena středem
stávajících obcí a přitom kopíruje stávající terén (chybí zářezy a násypy). Stávající stav je
ovšem obyvateli dotčených obcí vnímán negativně.
Z hlediska vlivu na krajinu a krajinný ráz se jako nejvhodnější jeví varianta trasy B v úseku
km 0,00 – 3.500 a varianta trasy A v úseku km 3,500 – 14,600. Varianty trasy A a C v celé
délce jsou srovnatelné.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.8. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
S uvedeným pořadím vhodnosti variant lze souhlasit.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Významná kulturní hodnota krajinného rázu je geneticky sekundární a je především dána
dochovaným extenzivním způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem a stopami, které
zde zanechal. V této části řešeného území se totiž zachoval typický vesnický typ zástavby
menších sídel se zahradami i vzrostlou sídelní zelení.
Stávající sídelní struktura i cestní síť, která sídla propojuje, jsou dosud v souladu s přírodním
charakterem krajiny, tj. harmonizují s krajinou. Drobná kultovní architektura je ve volné
krajině vzácná, soustřeďuje se spíše do sídel. Volně rozptýlená zástavba do krajiny se téměř
nevyskytuje.
Historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní charakteristiky a
projevuje se přítomností historických a památkových hodnot.
Trvalé osídlení sledované oblasti je zde doloženo až z období pozdního středověku, kdy zde
vzniká standardní sídelní struktura formovaná kolem systému drobných feudálních sídel v
povodí jednotlivých vodních toků. Výjimku tvoří pouze údolí Tiché Orlice, které bylo již od
období mladšího pravěku využíváno jako transitní prostor mezi sídelní oblastí Opočenska a
Choceňska.
Estetické hodnoty krajiny jsou výsledkem psychických (převážně vizuálních) účinků vnímání
přírodních, kulturních i historických hodnot krajiny a mohou být proto subjektivně vnímány
zcela rozdílně, a to jak kladně, tak i záporně. Lze očekávat, že převážná část řešeného
území bude většinou pozorovatelů vnímána kladně až neutrálně.
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D.I.9.1. Vliv na hmotný majetek
Realizace stavby bude mít vliv na rušení a přeložky stávajících inženýrských sítí – vodovody,
plynovody, elektrická vedení a komunikace.
Nároky na přeložky a úpravy souvisejících pozemních komunikací:
Varianta A
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 křížení. Všechny křižovatky jsou
navrženy v místech s dobrými rozhledovými podmínkami.
Varianta B
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.
Varianta C
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.
Dotčené silnice:
II/318 Holice – Veliny – Borohrádek – Čestice
II/305 Borohrádek – Žďár nad Orlicí – Týniště nad Orlicí
III/3182 Ostřetín – Staré Holice
III/3183 Staré Holice – III/3055
III/3055 Vysoké Chvojno – Borohrádek

Přeložky inženýrských sítí:
Varianta A
- Vedení 5 x VN 35 kV
- Vodovod 2 x
- Plynovod STL 2 x
Varianta B:
- Vedení 6 x VN 35 kV
- Vodovod 1 x
- Plynovod STL 1 x
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Varianta C:
- Vedení 4 x VN 35 kV
- Vodovod 1 x
- Plynovod 1 x
Délky přeložek budou upřesněny v dalších projektových stupních. Z hlediska vlivů nejsou
příliš významné. Vlivy uvedených 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.
Závěr
Vliv navazujících a souvisejících staveb není hodnocen negativně. Vliv na hmotný majetek
všech variant je srovnatelný.

D.I.9.2. Vliv na kulturněhistorické objekty a archeologické lokality:
Žádné evidované kulturněhistorické objekty nejsou přímo ohroženy.
Na základě současných znalostí hrozí hlavní odhadnutelné střety na trase A v okolí Starých
Holic, kde by zvláště v blízkosti dnešní komunikace do Velin mohlo dojít k narušení
archeologických situací. Dalším prostorem s možným střetem je prostor mezi železnicí a
jižním okrajem lesa severně od Starých Holic, tedy z míst kde již máme doloženou
středověkou antropogenní aktivitu. Vysoce rizikové je na základě našich současných
poznatků také okolí Borohrádku. Levobřežní terasa Orlice zde skrývá zaniklé sídliště
Kohoutov, které je lokalizováno pouze rámcově do okolí stávající komunikace a prostoru
západně od železniční stanice. Poslední problematický úsek je situován na obě hrany terasy
Divoké Orlice, kde na levobřežní je nepřesně lokalizována zaniklá ves a severní pravobřežní
úsek jde v zázemí původní kolonizační vsi Čestice.
Trasa B je z pohledu archeologické památkové péče nejrizikovější v prostoru
severozápadně od Borohrádku, kam jsou do míst ležících západně od železniční trati
situovány starší středověké nálezy, jenž je možné spojit s existencí zaniklého osídlení.
Trasa C je rizikovou především v okolí drobné vodoteče s rybníčky, která je situována při
severozápadním okraji intravilánu Ostřetína. Z tohoto prostoru je znám zlatý poklad lužické
kultury. Ostřetín samotný byl dějištěm jedné z bitev sedmileté války v r. 1758.
Ve zbylé části trasy nejsou doposud známy žádné kumulace archeologických nálezů a tato
území se jeví jako bezproblémová.
Investor by ale již ve vlastním zájmu měl realizovat i druhou terénní část průzkumu.
Na základě dosud známých výsledků prospekce a s přihlédnutím k starším nálezům je v
rámci řešeného území možné vyčlenit tři základní územní soubory:
A) území s prokazatelným výskytem movitých a nemovitých prvků archeologického
dědictví presentovaných archeologickými situacemi nebo samostatnými movitými
nálezy. Toto území lze považovat za „území s archeologickými nálezy“, ve smyslu § 22
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Do tohoto
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souboru jsou zahrnuta všechna archeologická naleziště, případně samostatné movité nálezy,
které je možné v terénu spolehlivě lokalizovat.
Veškeré výkopové aktivity stavebního i nestavebního charakteru směřované do těchto území
je třeba již ve fázi záměru oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., a buď s
ním, nebo s územně příslušnou odbornou archeologickou organizací je nutné konsultovat
podobu tohoto záměru a jeho potencionální dopad na zde se nacházející nemovité a movité
prvky archeologického dědictví;
B) území s možným výskytem movitých a nemovitých prvků archeologického dědictví
presentovaných archeologickými situacemi, případně samostatnými movitými nálezy.
Toto území je rovněž „územím s archeologickými nálezy“, neboť zde existuje reálný
předpoklad výskytu archeologického dědictví. Důvod, proč tato území nejsou zahrnuta do
prvního souboru, je dvojí: buď jde o archeologické dědictví, které není možné zcela
geograficky vymezit (typickým případem jsou některé pouze rámcově lokalizované zaniklé
středověké či novověké vsi), nebo jde o území, jehož sídelní starobylost byla prokázána
jiným způsobem a jenom pouhou shodou okolností zde ještě nebyly žádné prvky
archeologického dědictví evidovány (typickým příkladem jsou historické intravilány obcí,
např. v rozsahu I. vojenského mapování z let 1764-68).
S ohledem na fakt, že jde o „území s archeologickými nálezy“, platí zde stejná zákonná
povinnost oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., a stejně tak je třeba
doporučit konsultaci o podobě tohoto záměru.
C) území s archeologickými nálezy, která jsou součástí památkově chráněných území,
tj. areálů kulturních památek, památkových rezervací a zón a jejich ochranných pásem
(seznam kulturních památek a památkově chráněných území viz webové stránky NPÚ:
http://www.npu.cz a zde sekce „Monumnet“).
V případě těchto ÚAN je realizace záměru podmíněna správním rozhodnutím
(závazným stanoviskem) místně příslušného orgánu státní památkové péče, které je
vydáváno na základě žádosti vlastníka nemovitosti, případně jeho správce či uživatele
dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., není postupem
dle § 14 cit. památkového zákona dotčena a nadále trvá.
Naprostá většina památkově chráněných území se vyznačuje extrémní četností a
složitostí archeologických situací. Konzultaci o způsobu minimalizace střetu
připravovaného záměru (projektu) s požadavky na ochranu a záchranu
archeologického dědictví je proto třeba směřovat již do fáze zpracování studie
proveditelnosti – jakékoliv prodlení totiž velmi výrazným způsobem zvyšuje riziko
pozdějších časových a finančních ztrát.
-

Podle současných znalostí se přímo v trase komunikace žádné území spadající pod
bod „A“ nevyskytuje.

-

Pouze v katastrálním území Borohrádku a Holic jsou úseky, které možné klasifikovat
jako polohy vyhovující klasifikaci stupně „B“, tyto úseky však leží na obou zde
zvažovaných variantách stavby.

-

Do kategorie „C“ nespadá v daném území žádná položka.
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Plochy s pozměněným nebo zničeným povrchem se kumulují především v
intravilánech obcí a při jejich hranicích, pro kvalitu a rozsah povrchového průzkumu
nemá jejich rozsah žádný podstatný dopad.

S ohledem na stav poznání řešeného územního celku je třeba zdůraznit, že zpracovaný
přehled území s prokázaným či odůvodněně předpokládaným archeologickým dědictvím (viz
mapový podklad v příloze posuzované dokumentace) není ani tak odrazem skutečného
rozložení antropogenních aktivit, jako spíše prozatímní archeologické činnosti v regionu a s
jako takovým je s ním nutno pracovat.
Vliv staveb, stavebních úprav, udržovacích prací a terénních úprav na archeologické
dědictví
Každá stavební či jiná obdobná činnost, která buď jakkoliv pozměňuje stávající vnější úroveň
terénu (tj. mimo objekty) nebo je obdobným způsobem realizována uvnitř objektů (např. ve
sklepích, ale i v zásypech podlah či kleneb), je spojena s faktickou likvidací archeologických
terénních situací v místě zásahu, což ve svém dopadu znamená též likvidaci vzájemných
vztahů mezi těmito terénními situacemi a zde se nacházejícími archeologickými nálezy
movité povahy.
Jakkoliv je v odůvodněných případech možné realizaci těchto činností akceptovat, bude
třeba zajistit odpovídající dokumentaci všech odkrytých archeologických situací a záchranu
movitých archeologických nálezů, a to prostřednictvím záchranného archeologického
výzkumu.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.9. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
Požadavky z hlediska památkové péče byly respektovány a uloženy následující podmínky
návrhu stanoviska EIA:
−

Oznámit přípravu záměru subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce
dle zákona č. 20/1987 Sb., odst. 2. § 22 (to znamená archeologickému pracovišti,
např: Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
telefon: 494 534 450). Zde sdělit termín zahájení stavby, a ohlásit započetí zemních,
či výkopových prací cca 3 týdny před termínem.

−

Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění
zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb.,
ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o
provedení archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti v souvislosti s
archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva o
jeho provedení.

−

Hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému
pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče – např. odboru organizačněsprávnímu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, či Národnímu památkovému ústavu,
územnímu odbornému pracovišti v Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle
§ 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků,

76

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice

beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování pracovníkem odborného
archeologického pracoviště.

Posouzení komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Varianty navrhovaného přeložení 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.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny se jedná o zásah do fragmentů cenných částí krajiny, a
to především z hlediska křížení prvků ÚSES a dále pak křížení niv vodních toků.
Trvalým negativním ovlivněním je zábor půdy (ZPF a PUPFL) odpovídající požadavkům na
technické a prostorové řešení staveb tohoto významu.
Zasazením stavby do krajiny dojde i přes navrhovaná opatření k nepříznivému ovlivnění
krajinného rázu a obecně k bariérovému působení této liniové stavby.
Do volné krajiny nová trasa přeložky I/36 obecně přinese zvýšenou ekologickou zátěž - hluk,
exhalace a potenciální znečištění půdy a vody.
Z hlediska vlivů na estetické hodnoty krajinného rázu je v úseku staničení km 0,00 - 3,5 lépe
hodnocena varianta B neboť nezasahuje do lesního ekosystému Hradeckého lesa. V úseku
od km 3,5 až do konce trasy jsou vzhledem k menšímu zásahu do lesního porostu lépe
hodnoceny varianty A a C.
Provozování přeložky silnice přinese nesporná trvalá pozitiva dotýkající se zejména
rozhodující většiny obyvatel zde trvale sídlících. Jedná se o snížení ovlivnění obydleného
území hlukem, znečištěným ovzduším a nebezpečím plynoucím ze střetů chodců s
automobilovou dopravou.
Dalším přínosem je zlepšení dopravní bezpečnosti a plynulosti a s ní spojené zvýšení
efektivity dopravy.
Přeshraniční vlivy

Přeložka nevyvolá žádné přeshraniční vlivy.

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 nárůst relativních negativních
změn v důsledku zvýšení kapacity přeložky oproti stávající komunikaci:
−

výstavbou přeložky silnice I/36 dojde ke změně krajinného rázu a k narušení biotopu
ve většině nově dotčené plochy;
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−

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

−

znečištění povrchové vody v zájmové oblasti koncentrací chloridů odtékajících s
povrchovým odtokem srážkové vody z ploch komunikace;

−

zábor zemědělské a lesní 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.

Pozitivní přínos přeložky 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 dopadu ekologických havárií z přepravovaného materiálu
silniční dopravou na kontaminaci půdy a povrchových a podzemních vod v důsledku
zabezpečovacích zařízení podél trasy nové komunikace;

−

z akustického hlediska lze navrženou přeložku považovat za výrazný přínos ke
zlepšení životního prostředí pro obyvatele zástavby, kterou v současné době probíhá
nulová varianta;

−

významné je snížení imisní zátěže v dosud dotčených obcích;

−

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

Z provedeného hodnocení, stručně shrnutého v této kapitole, vyplývá nezbytnost nově
navrhované stavby pro územní rozvoj oblasti spojený s výrazným zlepšením situace silniční
dopravy.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.II. je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro
posouzení vlivů na životní prostředí.

Posouzení charakteristiky enviromentálních rizik
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
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.
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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, a to zvláště v
zastavěném území obce. Snížení intenzity dopravy na stávající komunikaci po výstavbě
přeložky by se mělo v nyní dotčených obcích projevit ve snížení nehodovosti.
Vyšší rychlost vozidel je někdy příčinou řetězových nehod, zvláště na kluzké vozovce nebo
za snížené viditelnosti. Při přepravě nebezpečných látek je třeba dodržovat Evropskou
dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
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.
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 ochranné nádrže (RN, 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 vodou do větších vzdáleností po toku. 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 s výskytem 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.
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Důsledkem takové havárie je možnost přímého zasažení málo pohyblivých zemních
živočichů (brouci, plazi) a zničení nebo negativní ovlivnění životního prostředí příslušných
druhů obývajících blízké okolí komunikace.
Skutečná nebezpečnost havarijních situací závisí na místu havárie a na jejím rozsahu.
Ochranu vodohospodářských zájmů před kontaminacemi z havárií lze řešit způsoby:
srážkové vody a havarijní povrchově odtékající kapaliny budou zachycovány v ochranných
nádržích. Ty budou 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.
U potenciálních havárií lze předpokládat úniky ropných látek související s provozem na
komunikaci mimo tuto dopravní stavbu. Nejvíce budou ohroženy vodní ekosystémy v
bezprostřední blízkosti stavby, kam budou z komunikace sváděny srážkové vody, a
pochopitelně také půda. Ropné uhlovodíky, případně i jiné chemické látky po ní
přepravované, mohou velmi zásadně ohrozit ekologickou stabilitu některých typů biotopů i
četných druhů chráněných organismů, které jsou v území předmětem ochrany. Zmiňované
látky mohou existenčně silně ovlivnit nebo i zcela ohrozit celá společenstva rostlin i živočichů
(destrukce biotopů, teratogenní změny na vegetaci, otravy živočichů apod.).
Za nestandardní stav lze považovat rovněž odtok srážkových vod kontaminovaných
disociovanými látkami ze zimní údržby dopravní komunikace při používání solí alkalických
kovů, tj. chloridů Na a K. Zcela jistě dojde k silnému zasolení až 1 m širokého pruhu půdy
podél komunikace (kumulativní vliv), kde vegetační kryt pak tvoří pouze nejodolnější druhy
subhalofytů a obligátních halofytů. Střední a slabé zasolení biotopů dosahuje do vzdálenosti
až 20 m od komunikace, místy i více, a způsobuje jejich degradaci a ruderalizaci (rozptyl v
aerosolu i v prachu). Některé druhy dřevin v takovém prostředí odumírají (především javory,
lípy, jeřáby, bříza, osika, vrby aj.).
Na některých místech mohou vyvolávat potenciální rizika bezpečnosti provozu také kolize
některých živočichů (ptactvo, velcí savci) s účastníky provozu na budoucí nové pozemní
komunikaci I/36.
Uvedená charakteristika environmentálních rizik při možných havariách a nestandardních
stavech je při srovnání variant relativně podobná.
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. :
−

přístupové trasy k místu havárie;

−

dostupnost lékařské záchranné služby;

−

dostupnost útvaru hasičů;

−

dostupnost dalších technických prostředků (odtahová služba);
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−

způsob řízení a koordinace zásahu;

−

způsob informování obyvatelstva v případě úniku jedovatých látek při havárii;

−

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 chránící životní prostředí.
Ty 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.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Část D.III. je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro
posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení charakteristiky opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
V dokumentaci je uveden přehled opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví
vyplývajících z hodnocení vlivů záměru provedeného v dokumentaci:

Stanovisko zpracovatele posudku:
Část D.IV. je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro
posouzení vlivů na životní prostředí. Posouzení je provedeno v další části tohoto posudku.

Posouzení použitých metod hodnocení
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
Dokumentace doporučuje v termínu jednoho roku před výstavbou silnice zahájit
monitorování parametrů životního prostředí. Další měření je nutné uskutečnit po zprovoznění
silnice, které doporučuje po 2 a případně ještě 5 letech provozu. V případě prokázaných
problémů spojených s provozem komunikace nebo podle potřeby i častěji.
Návrh monitorování životního prostředí bude v dalších stupních projektové dokumentace
podrobně rozpracován.
Ovzduší a klima
Pro vyhodnocení kvality ovzduší byl použit model ATEM. Model ATEM je v nařízení vlády č.
350/2002 Sb. uveden jako jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu znečišťujících
látek v ovzduší.
Hluk
Pro posouzení hlukového zatížení ve vybraných lokalitách zájmového území ve výhledovém
období, tj. rok 2035, byl použit počítačový model pro výpočet hluku z dopravy Hluk+ ver.
8.16, který v sobě zohledňuje sobě Metodiku pro výpočet hluku z dopravy (MŽP ČR, 2004 –
Planeta 2005/2).
Vstupující intenzity a skladba dopravy byly přejaty z podkladů předaných investorem - ŘSD
ČR. V odhadu zatížení silniční sítě se v daném území pohybujeme na straně vyššího odhadu
intenzit dopravy.
Posuzovanou variantou je stav, kdy veškerá doprava přechází na nově budovanou
komunikaci a za předpokladu plného zprovoznění silnice R35. Toto časové období, tj. r.
2035, bylo stanoveno po konzultaci s investorem stavby - ŘSD ČR jako pravděpodobný
termín možného zprovoznění stavby.
Voda
Monitorování podzemních a povrchových vod v okolí nové silnice lze rozdělit do tří fází:
Cílem první fáze bude získat základní obraz o kvalitě podzemních a povrchových vod v okolí
nové silnice před zahájením stavebních prací. Tyto informace budou významné pro budoucí
srovnání ovlivněného stavu se stavem výchozím. Především bude třeba zjistit aktuální
kvalitu existujících vodních zdrojů včetně vývoje podle starších údajů (provozovatelé vodních
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zdrojů). Kvalitu vody ve vodních tocích bude nutné zjišťovat v profilech ve směru toku pod
silnicí.
V druhé fázi bude možné sledování omezit na elektrochemická měření (konduktivita, pH,
teplota), která by měla být prováděna v jarním období (březen, duben) a v podzimním období
(říjen, listopad). Měření je třeba rozvrhnout tak, aby postihla rozdílné hydrologické situace a
vliv zimní chemické údržby silnice. Podrobnější analýzy bude nutné provádět v případě, kdy
budou zjištěny výrazné rozdíly v konduktivitě. Analýzy na obsah NEL se doporučuje provádět
pouze v blízkosti vodních zdrojů. Pokud se během tří let provozu silnice prokáže, že
nedochází jejím vlivem ke změnám kvality podzemních a povrchových vod bude možné
přistoupit ke snížení četnosti vzorkování.
Třetí fáze monitorování zachycuje havarijní znečištění podzemních a povrchových vod. V
tomto případě musí být sledována jejich kvalita velmi podrobně a příp. doplněna síť
sledovaných profilů a indikačních vrtů.
Povinností správce komunikace je sledovat jakost vody odtékající z jednotlivých ochranných
nádrží za účelem ověřování jejich účinnosti. Odběr vzorků bude prováděn v souvislosti se
zimním provozem a v období nízkých průtoků v recipientech.
Před zahájením stavebních prací se doporučuje provést doplňkový hydrogeologický průzkum
se zaměřením na výběr indikačních vrtů Smyslem těchto vrtů je umožnit sledování hladin
podzemní vody v místech, kde bude silnice v zářezu, a případných změn kvality podzemní
vody způsobené provozem na silnici.
Flóra, fauna a ekosystémy
V trasách všech navržených variant přeložky byly provedeny detailní průzkumy fauny a flóry
zaměřené na výskyty chráněných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Z těchto podkladů
pak byly prognózovány přímé i nepřímé vlivy. Zvláštní pozornost byla věnována územím
zvláštní ochrany přírody i obecné ochrany přírody a krajiny. Zcela samostatně byly
posuzovány vlivy na evropsky významná území soustavy Natura 2000.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Část D.V. charakterizuje použité metody prognózování. Vesměs se jedná o buď o metody
závazně stanovené legislativou nebo metody doporučené při hodnocení vlivů na veřejné
zdraví a životní prostředí.
V rámci podmínek návrhu stanoviska EIA se doporučuje podrobnější prověření některých
vlivů na životní prostředí z důvodu aktualizace legislativy (např. ovzduší), z důvodu
upřesnění (např. hluk) a u vlivů na přírodu se doporučuje věnovat větší pozornost
monitoringu velikosti a rozsahu populací a migračních cest živočichů před zpracováním DÚR
z důvodu eliminace vlivu klimatických anomálií, vlivu víceletých populačních cyklů a vlivu
náhodných nálezů a pozorování. Cílem je návrh optimálních opatření pro minimalizaci a
eliminaci vlivu na chráněné druhy živočichů a migrační cesty včetně výjimek z ochrany dle
zák. č. 114/1992 Sb.

Posouzení charakteristiky nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracováni dokumentace

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracováni dokumentace
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Při zpracování Dokumentace hodnocení vlivu stavby přeložky silnice I/36 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.

•

Velikost záborů pozemků (trvalých a dočasných) - bude upřesněno v rámci technického
projektu stavby (DUR). Uvedené hodnoty záboru je nutno chápat orientačně, protože
jsou vyčísleny na základě dostupných technických podkladů v době zpracování
Dokumentace ve stupni studie.

•

V dokumentaci EIA je hodnocení ovlivnění povrchových a podzemních vod 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 Dokumentace EIA patří údaje o
hydrogeologických poměrech např. v trase zářezu navrhované silnice nebo v blízkosti
OPVZ nebo CHOPAV; může se jednat např. 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 realizován hydrogeologický průzkum včetně případného
zpracování 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.

•

Nebyly známy geologické podmínky v místě navržených retenčních nádrží pro posouzení
možnosti infiltrace a základových poměrů pro provozní objekty nádrží.

•

Při zpracování studie byla známa všechna fakta, potřebná k posouzení vlivů záměru na
kvalitu ovzduší. Vypočtené emisní a imisní hodnoty jsou ovšem platné v rámci zadaných
vstupních údajů.

•

Vzhledem k tomu, že podkladem k akustickým výpočtům byly ortofotomapy v měřítku
1:5000, nedochází prakticky ke stavu, kdy ve výpočtu není zohledněn aktuální stav
výstavby. Některé zjištěné ojedinělé stavby však byly do mapových podkladů a
ortofotomap doplněny na základě místního šetření.

•

Zjednodušení tvaru terénu použitím rovinného modelu šíření zvukových vln

•

Neurčitosti plynou i z omezené míry přesnosti použitých metodik a softwarového
vybavení.

•

Není přesně stanoven termín realizace a zprovoznění přeložky, odhaduje se k roku
2035.

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 o podílu noční dopravy na nejdůležitějších komunikacích ČR. Postupným vývojem
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metodiky a modelu Hluk+, nebo použitím obdobných zahraničních modelů pro modelování
šíření hluku bude možné dosahovat i přesnějších výsledků a lepší shody s měřením i v
komplikovaných situacích.
Při interpretaci závěrů při posuzování vlivu stavby na ovzduší, 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 2035;

•

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

•

použití dat o konfiguraci terénu;

•

expoziční scenář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich
výskyt ve vnějším prostředí

•

ovlivnění individuálního rizika zejména rozdílným stupněm vnímavosti a citlivosti
exponovaných osob

•

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

Biologické podklady byly pro hodnocení vlivů na flóru, faunu, ekosystémy i krajinu
zpracovány velmi podrobně a za týmové spolupráce četných odborníků, kteří se v zájmovém
území pohybují již delší dobu. Přesto však nebylo možné vystihnout celou dynamiku vývoje
ekosystémů včetně některých dlouhodobých vlivů (např. klimatických změn, důsledků
odvodnění krajiny, přehnojování půd, eroze atd.).
Vzhledem k současnému stavu populací netopýrů v území doporučujem po zahájení provozu
na nové komunikaci provést průzkum a vyhodnocení letových koridorů netopýrů v daném
území.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracováni
dokumentace je zpracována dostatečně. Lze pouze připomenout, že od doby zpracování
dokumentace došlo např. ke změně legislativy týkající se vlivů na ovzduší (zák. č. 201/2012
Sb. a prováděcí předpisy) a, že např. biologické průzkumy byly provedeny ve vegetačním
období roku 2010, tedy před 4 lety. Konkrétní opatření pro eliminaci a minimalizaci vlivů
včetně případných výjimek z ochrany dle zák. č. 114/1992 Sb. by měla být vyjasněna před
zpracováním DÚR.
Z těchto důvodů jsou v rámci podmínek návrhu stanoviska EIA navrženy odpovídající
aktualizace a monitoring jako podklad pro zpracování DÚR.
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Posouzení vhodnosti podle následujících vlivů:
Flóra:
V úseku staničení km 0,00 – 3,500 se varianta trasy A více dotýká ekosystémů přírodního
charakteru než varianta trasy B. Při realizaci varianty A dojde v tomto úseku také ke kolizi
s lesními ekosystémy.
V úseku staničení km 0,00 – 3,500 se varianta C více dotýká ekosystémů přírodního
charakteru než varianta B. Při realizaci varianty C dojde v tomto úseku také ke kolizi
s lesními ekosystémy. Trasa varianty C je také v rozporu s registrovaným VKP „Za cihelnou“,
který reprezentuje biotopy s vyšší mírou přírodního charakteru s výskytem Epipactis palustris
zařazeného k silně ohroženým druhům naší flóry.
V úseku staničení km 3,500 – 14,630 varianta trasy A méně narušuje ekologicko-stabilizační
funkci, kterou v zájmovém území plní stávající dřevinné ekosystémy. Méně výhodná je
varianta trasy B.
Fauna:
V úseku staničení km 0,00 – 3,500 se varianta A více dotýká ekosystémů přírodního
charakteru než varianta B.
V úseku staničení km 0,00 – 3,500 se varianta C více dotýká ekosystémů přírodního
charakteru než varianta B.
V úseku staničení km 3,500 – 14,630 trasa varianty A méně zasahuje do polopřirozených nik
mnoha druhů organismů než trasa varianty B.
Ovzduší:
V úseku staničení km 0,00 – 3,500 je varianta A nejvýhodnější ze všech tří variant.
V úseku staničení km 3,500 – 14,630 varianta A způsobí nárůst imisní zátěže na hranici
obytné zástavby severní části Borohrádku. Výhodnější je v tomto úseku varianta B.
V úseku staničení km 0,00 – 3,500 je varianta C méně výhodná než varianta A, neboť
způsobuje lehký nárůst imisní zátěže na severním okraji obce Ostřetín.
Všechny varianty jsou akceptovatelné a neměly by být v daném území klíčovým kritériem
výběru.
Hluk:
V úseku staničení km 0,00 – 3,500 je varianta A nejvýhodnější ze všech tří variant, nejméně
výhodná je varianta B.
V úseku staničení km 0,00 – 3,500 je varianta C méně výhodná než varianta A, neboť
způsobuje lehký nárůst hladiny hluku na severním okraji obce Ostřetín.
V úseku staničení km 3,500 – 14,630 varianta A způsobí nárůst hladiny hluku na hranici
obytné zástavby severní části Borohrádku. Lehce výhodnější je v tomto úseku varianta B.
Nikde nedochází k překročení platných hygienických limitů.
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Všechny varianty jsou akceptovatelné a neměly by být v daném území klíčovým kritériem
výběru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Varianta A je delší oproti nejkratší var. C o cca 180 m (1,2%) a vnos znečišťujících látek do
odpadních dešťových vod tedy jen nepatrně větší. Z hlediska zvl. chráněných území var. A
prochází podél hranice OPVZ v délce cca 1,3 km a podél hranice CHOPAV nebo v její
blízkosti v délce cca 3,9 km – var. B a var. C jsou v těchto úsecích totožné a z toho hlediska
se neliší. Var. A přímo kříží Tichou i Divokou Orlici i další drobné vodoteče obdobně nebo
shodně jako obě další varianty B a C a z tohoto hlediska jsou rovněž prakticky shodné.
V období výstavby jsou var. A, B, C prakticky shodné.
Z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody jsou varianty prakticky shodné, pouze
vzhledem k délce trasy, resp. velikosti zpevněné plochy je var. A zanedbatelně nepříznivější.
Vlivy na půdu:
Z agronomického hlediska se nastalá újma kvantitativně hodnotí podle výměry záboru a
příslušných tříd ochrany. Velikost celkové výměry záboru zemědělské půdy varianty A je
151 333 m2. Velikost výměry záboru I. třídy ochrany je 43 840 m2.
Velikost záboru celkové výměry zemědělské půdy varianty A je nejmenší ze všech variant. Z
hlediska záboru podle kvality půdy ( I. třída ochrany ) je velikost záboru varianty A menší než
u varianty B a stejná jako u varianty C.
Z hlediska vlivu na půdu lze tedy variantu A považovat za nejvýhodnější ze všech variant.
Vlivy na Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
V úseku staničení km 0,00 – 3,500 prokazuje varianta A z hlediska zásahu do lesních
porostů menší výhodnost, neboť zasahuje do relativně strukturově bohatých porostů
s různým stupněm zápoje. Vliv těžby na stabilitu okolních porostů proti škodám způsobeným
bořivým větrem je lehce silnější v případě varianty C. Vliv na ohrožení dalšími biotickými a
abiotickými činiteli a vliv na vodní režim bude u variant A a C srovnatelný. Významnost
pozemků z hlediska plnění funkce lesa je ve variantách A a C srovnatelná. Nejvýhodnější je
z tohoto hlediska varianta B.
V úseku staničení km 3,500 – 14,630 ( úseky Koudelka – Borohrádek a Borohrádek –
Čestice ) ve variantách A a B se oproti nulové variantě lehce posílí dělící efekt stavby, vliv
dělení lesa z hlediska jeho ochrany před ohrožením stability lesního porostu a porostů
sousedních je u variant A a B srovnatelný. Také vliv na škody způsobené bořivým větrem,
vliv na ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli a vliv na vodní režim bude u obou
variant srovnatelný. Významnost pozemků z hlediska plnění funkce lesa je v obou variantách
srovnatelná. Oproti variantě B je výhodnější varianta A, neboť v jejím případě dojde
k menšímu zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Vlivy na krajinu:
Z hlediska vlivu na krajinu a krajinný ráz se varianta trasy A v úseku km 0,00 – 3.500 jeví
jako méně výhodná ( zásah do lesních porostů e ekosystémů ) než varianta B. S variantou C
je varianta A srovnatelná.
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V úseku km 3,500 – 14,600 je varianta trasy A výhodnější než varianta B ( zásah do lesních
porostů ekosystémů ). Varianta C je v tomto úseku vedena ve shodné trase jako varianta A.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Mezi vlivy na hmotný majetek lze počítat přeložky stávajících inženýrských sítí. V případě
varianty A dojde k 9-ti přeložkám, což je více než v případě varianty B a C. Vliv na kulturní
památky nebude mít žádná z variant. Výhodnější jsou tedy varianty B a C.
Vlivy na dopravu:
Z hlediska vlivů na dopravu jsou všechny varianty přibližně vyrovnané. Z dopravního
hlediska je návrh všech variant hodnocen jako jednoznačně pozitivní řešení, které s sebou
přináší veškeré výhody moderní komunikace charakterizované zejména plynulostí a
bezpečností dopravy.
Vlivy na horninové prostředí:
Zářezy silnice do horninového prostředí nebo obecně i celá stavba může negativně ovlivnit
hladiny mělce uložených kolektorů podzemních vod. Zásahy do pramenišť, resp. přírodních
zdrojů vody, je nutné považovat za negativní vlivy. Zvýšené potenciální poškození těchto
přírodních zdrojů odvodněním je možné v těchto úsecích:
•

varianta A – staničení km 2,78, obchvat vedený v zářezu hlubokém cca 12,0 m ( území
CHLÚ Cihlářských hlín )

•

varianta B – staničení km 10,45, severní obchvat Borohrádku vedený v zářezu hlubokém
cca 9,5 m

•

varianta C – staničení km 2,40, obchvat vedený v zářezu hloubky cca 13,0 m ( území
CHLÚ Cihlářských hlín )

Mezi posuzovanými variantami není z hlediska hloubky zářezu výrazný rozdíl. Nejméně
výhodná se jeví varianta C, výhodnější je varianta A, nejvýhodnější je varianta B.
Vlivy na nerostné suroviny
Na jih od Starých Holic se nachází CHLÚ cihelny Holice. Jedná se o dobývací prostor
cihlářské suroviny. Varianty A a C vedou přes chráněné ložiskové území i přes stanovený
dobývací prostor.
Severně od Borohrádku se nachází dobývací prostor písku a štěrkopísku. Varianta A jej
těsně míjí a varianta B minimálně zasahuje do jihozápadního okraje.
Z hlediska vlivu na nerostné suroviny se nejméně výhodné jeví varianty A a C, výhodnější je
varianta B.

Závěr
Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že záměr přeložky silnice I/36 v úseku
Holice v Čechách - Čestice je možné v dané oblasti realizovat. Ze tří navržených a
hodnocených variant nejlépe vyhovuje následující kombinace variant:
V úseku staničení km 0,000 – 3,500 nejlépe vyhovuje varianta trasy B. Zbylé varianty A a
C jsou nevhodné z důvodu kolize s lesními ekosystémy a v případě varianty C také
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s registrovaným VKP „Za cihelnou“ reprezentujícím biotopy s vyšší mírou přírodního
charakteru s výskytem silně ohroženého kruštíku bahenního, ještěrky obecné ( silně
ohrožený druh ), střevlíka Ulrichového ( ohrožený druh ), zlatohláveka tmavého ( ohrožený
druh ) a ropuchy obecné ( ohrožený druh ).
Varianta B se také, jako jediná varianta v tomto úseku, nedotkne chráněného ložiskového
území a stanoveného dobývacího prostoru CHLÚ cihelny Holice.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je v úseku staničení km 0,00 – 3,500 varianta B méně
výhodná, neboť způsobuje lehký nárůst hladiny hluku a imisí u okrajové zástavby jižního
okraje Starých Holic, avšak nikde v trase varianty B nedochází k překročení platných
hygienických limitů.
V úseku staničení km 3,500 – 14,630 nejlépe vyhovuje varianta trasy A. Druhá
posuzovaná varianta B není vhodná, protože více narušuje ekologicko-stabilizační funkci
stávajících dřevinných ekosystémů a dále kříží LBC „Dolní luka“ a LBC „Nad starým
Božetickým rybníkem“.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je v úseku staničení km 3,500 – 14,630 varianta A méně
výhodná, neboť způsobuje lehký nárůst hladiny hluku a imisí u okrajové zástavby severní
části Borohrádku. Nikde na trase varianty A však nedochází k překročení platných
hygienických limitů.

Na základě celkového posouzení řešených
nejvýhodnější následující kombinace variant:

variant

byla

vyhodnocena

jako

v úseku km 0,000 – 3,500 varianta B a v úseku km 3,500 – 14,630 varianta A. Návaznost
obou doporučovaných variant je bezproblémová.
Za nejméně vhodnou se považuje varianta nulovou, tj. zachování stávajícího stavu, která
ovšem nebyla navržena k realizaci.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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 bude 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 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
prochází přes CHLÚ cihlářské dílny i stávající dobývací prostor. Zde se stáčí levostranným
obloukem na severovýchod a úrovňově kříží silnici II/318 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 dobývacího prostoru těžby
písku a 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 křížení. Všechny křižovatky jsou
navrženy v místech s dobrými rozhledovými podmínkami.
Mosty: 6 ks, délka 383 m
Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí většího rozsahu ani demolici objektů.

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
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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/318 ( před
napojením na stávající silnici protíná trasa jihozápadní okraj dobývacího prostoru písku a
štěrkopísku ), 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.
Mosty: 5 ks, délka 138 m
Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí většího rozsahu ani demolici objektů.

Varianta C
Varianta C přímo navazuje na konec obchvatu Holic I/35, 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 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.
Mosty: 6 ks, délka 383 m

Geometrie trasy vychází z návrhové kategorie S 9,5/80.
Geometrie trasy všech variant vychází z návrhové kategorie S 9,5/80. Návrhová rychlost je 80 km/hod.
Uvedení daného úseku do provozu se předpokládá v roce 2035. Na tento rok se navrhovaná stavba
kapacitně posuzuje.

Šířkové uspořádání silnice u všech variant:
- jízdní pruhy

2 x 3,50 m = 7,00 m

- vodící proužky

2 x 0,25 m = 0,50 m

- zpevněná krajnice

2 x 0,50 m = 1,00 m
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- nezpevněná krajnice

2 x 0,50 m = 1,00 m

Volná šířka celkem

9,50 m

Související silnice:
I/35 obchvat
I/11 stávající silnice v úseku Týniště nad Orlicí – Čestice - Častolovice

Dotčené silnice:
II/318 Holice – Veliny – Borohrádek – Čestice
II/305 Borohrádek – Žďár nad Orlicí – Týniště nad Orlicí
III/3182 Ostřetín – Staré Holice
III/3183 Staré Holice – III/3055
III/3055 Vysoké Chvojno – Borohrádek

Související dráhy:
Všechny navržené varianty silnice I/36 kříží mimoúrovňově následující železniční tratě
č. 016 Holice – Borohrádek
č. 026 Borohrádek – Týniště nad Orlicí

Součástí stavby bude u všech variant též systém odvodnění komunikace včetně
navazujících technických opatření (dešťové usazovací nádrže - DUN, vsakovací a
vyrovnávací nádrže, odpadní kanály, úpravy koryt toků apod.).
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.

Intenzity dopravy:
Předpokládaný termín zprovoznění přeložky silnice I/36 je přibližně v roce 2035. V této době
bude již fungovat přeložka silnice R35 v úseku Hradec Králové - Mohelnice. Silnice I/36 bude
mít stále význam jako trasa spojující silnice R35 a I/11 a obsluhuje spíše regionální města
jako Holice, Borohrádek a Častolovice.
Předpokládané intenzity dopravy
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-

Zatížení všech variant přeložky I/36 je relativně nízké a pohybuje se v rozmezí 6000
– 8000 vozidel za 24 hodin.

-

Při realizaci přeložky I/36 jsou intenzity dopravy na související síti silnic nižších tříd
velmi nízké.

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 technické studie odpovídá stávajícímu standardu pro daný stupeň
projektové přípravy. Zpracovatel technické studie garantuje vypracování návrhu koncepce a
technického řešení stavby v souladu s platnými technickými předpisy a normami.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENI K PREVENCI, VYLOUČENI,
SNÍŽENI, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V posuzované dokumentaci byla navržena řada opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Opatření jsou poměrně rozsáhlá (uvedena na 15 stranách dokumentace) a v podstatě plně
pokrývají potřebu prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů na
životní prostředí.
S těmito opatřeními lze rámcově souhlasit.
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí, posouzení dokumentace a připomínek k dokumentaci byla některá opatření
upravena, upřesněna a doplněna některá nová, která vyplynula z posouzení dokumentace a
oprávněných připomínek k dokumentaci.
Konečná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí byla přeformulována do formy podmínek k dalším správním
řízením ve věci záměru realizace stavby, které jsou uvedeny v podmínkách návrhu
stanoviska EIA, který je součástí tohoto posudku EIA.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Vyjádření k dopracované dokumentaci
Vyjádření veřejnosti:
Žádné.

Vyjádření územních samosprávních celků:

Město Borohrádek
29. 1. 2014
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") - zveřejnění
dokumentace vlivů záměru „Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice" na životní prostředí
Město Borohrádek obdrželo dne 30.12.2014 dokumentaci na výše uvedený záměr. Jedná se
o dodatek dokumentace dle §8, zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prodtředí
v rozsahu přílohy č.4 zákona, zpracovaný na základě požadavku Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje o jeho doplnění.
Součástí této dokumentace je Příloha C: Studie vlivu silnice I/36 na zatížení obyvatel hlukem
z dopravy. V této studii jsou tabulky T. 11. a T. 12. vztahující se ke katastrálnímu území
města Borohrádek, které uvádějí ekvivalentní hladiny hluku varianty A a B pro den a noc na
vybraných referenčních bodech.
V současné době tvoří automobilová doprava na silnici I/36 zátěž pro historické centrum
Borohrádku a odklon této dopravy bude v budoucnu pro Borohrádek přínosem. Přesto se
dovolujeme vyjádřit k vlivu budoucí trasy (především varianty A) silnice I/36 na lokality
určené platným územním plánem k zástavbě, nebo již v současné době zastavěné.
Studie vlivu hluku pro Borohrádek uvádí výhodnost obou variant A i B pro stávající zástavbu
u silnice I/36 (viz tabulka T. 12.), což bude jistě jednou pro tuto zástavbu pozitivní, ale je
třeba posuzovat i dopad hlukové zátěže - především varianty A na lokality určené územním
plánem k zástavbě, nebo již v současné době zastavěné. Proto nesouhlasíme se závěrem,
že nebude třeba navrhnout žádná protihluková opatření.
Vzhledem k tomu, že se plánuje, že těleso budoucí komunikace - varianty A - bude
přecházet hlavní trať Hradec Králové - Česká Třebová, stávající vlečky, zahrádky, silnici
II/305 a řeku Tichou Orlici po mostním objektu, domníváme se, že v některých místech
budou protihluková opatření nutná. Požadujeme tuto naši připomínku zohlednit v dalším
stupni projektové dokumentace v případě, že bude vybrána varinta A, jejíž trasu má
Borohrádek uvedenu v platném územním plánu.
Na nutnost změnu tvaru a umístění křižovatky varianty A vzhledem k platnému územnímu
plánu jsme upozorňovali již ve svém vyjádření ze dne 14.3.2011.
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Milan Maček, starosta

Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavky uvedené ve vyjádření jsou zohledněny v podmínkách návrhu stanoviska EIA
v následující formě:
-

jako podklad pro DÚR bude zpracována podrobná hluková studie z dopravy pro
doporučenou variantu včetně návrhu případných protihlukových opatření pro
bezpečné plnění hlukových limitů; zvláštní pozornost věnovat prostoru osady
Moravsko a prostoru navržené křižovatky napojující variantu A na centrum města
Borohrádek

-

po uvedení záměru do provozu prověřit hlukové zatížení akreditovaným nebo
autorizovaným měřením hluku v nejbližších prostorech, kde platí hlukové limity; v
případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná protihluková
opatření

Obec Žďár nad Orlicí
20. 1. 2014
Na základě Vaší žádosti ze dne 23.12.2013 č.j. 22168/ZP/2013-Po Vám sděluji, že dotčený
územně samosprávný celek Obec Žďár nad Orlicí nemá připomínky ani námitky k dodatku
dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí – záměr SILNICE I/36 V ÚSEKU
HOLICE - ČESTICE.
Martina Benešová, starostka obce

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti detailního vypořádání.

Město Holice
22.1.2014

K dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/36 v úseku Holice, Čestice" na životní prostředí bylo
dne 20. ledna 2014 přijato Radou města Holice usnesení č.19 ve znění: „Rada města Holic
souhlasí s předloženou dokumentací vlivů záměru „Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice" na
životní prostředí.

Stanislav Novák
Odbor správy majetku a výstavby města

Stanovisko zpracovatele posudku:
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Bez nutnosti detailního vypořádání.

Královéhradecký kraj
09.01.2014

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci vlivů záměru „Silnice 1/36 v
úseku Holice - Čestice" na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").
Královéhradecký kraj obdržel dne 23.12.2013 dokumentaci vlivů záměru „Silnice 1/36 v
úseku Holice - Čestice" na životní prostředí.
Předmětem záměru 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). Silnice I/36 spojuje dálnici D 1 1 Praha - Poděbrady - Hradec Králové a
silnici I/35 Hradec Králové - Holice v Čechách - Vysoké Mýto. 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 bude S 9,5/80.
Oznamovatelem záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha
4. K výše uvedenému Královéhradecký kraj uvádí následující:
Záměr není v rozporu s cíli a opatřeními uvedenými v Programu rozvoje Královéhradeckého
kraje, Integrovaném krajském programu snižování emisí a Krajském programu k zlepšení
kvality
ovzduší
Královéhradeckého
kraje,
Plánu
odpadového
hospodářství
Královéhradeckého kraje, Koncepcí ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje,
Regionální surovinovou politikou Královéhradeckého kraje a Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti detailního vypořádání.
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, OŽPZ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad"), jako příslušný orgán ve smyslu § 22 zákona, vykonávající státní správu v
oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, obdržel dokumentaci „Silnice I/36 v úseku
Holice - Čestice".
Záměr je zařazen podle přílohy č. 1 zákona v kategorii II, bod 9.1.
Oznamovatel záměru: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4.
Umístění záměru:
Kraj: Královéhradecký a Pardubický.
Obce: město Holice, obec Ostřetín, obec Poběžovice u Ilolic, město Borohrádek, obec Žďár
nad Orlicí, obec Zdelov, obec Čestice.
Katastrální území: Holice v Čechách, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Borohrádek, Žďár nad
Orlicí, Zdelov, Čestice u Častolovic.
Předmětem záměru 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). Silnice I/36 spojuje dálnici D11 Praha - Poděbrady - Hradec Králové a silnici I/35
Hradec Králové - Holice v Čechách - Vysoké Mýto. 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 Čestících u Častolovic. Kategorie silnice
bude S 9,5/80.
Dokumentace byla zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona. Zpracovatelem dokumentace
je Ing. Zbyněk Vyhlas, osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 13943/1638/OPVŽP/94.

K výše uvedené dokumentaci krajský úřad uvádí následující:
Z hlediska orgánu ochrany ovzduší: k předloženému záměru nemáme připomínky.
Vyřizuje: Ing. Eva Jarošová / 292
Z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství: není k předložené
dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Silnice 1/36 v úseku Holice - Čestice" na životní
prostředí zásadních připomínek.
Vyřizuje: Ing. Petr Uhlíř /187
Z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny: ve smyslu působnosti vymezené ust. § 77a
odst. 3 a násl. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny") krajský úřad konstatuje, že souhlasí
se závěrem hodnocení vlivů, že na území Královéhradeckého kraje je z pohledu dotčení
zájmů ochrany přírody a krajiny nejvýhodnější varianta A, která nejméně negativně zasahuje
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do lesních ekosystémů. Do evropsky významné lokality Orlice a Labe (dále jen „EVL"), jakož
i do nadregionálního ÚSES zasahují všechny varianty. V části D.I.7 dokumentace jsou
hodnoceny vlivy na faunu, flóru a ekosystémy společně pro všechny varianty; v konkrétních
opatřeních a doporučeních (viz str. 70 přiloženého biologického posouzení záměru) jsou
uvedena jednotlivá doporučení pro minimalizaci vlivu na životní prostředí a dále opatření k
zamezení negativního vlivu záměru na jednotlivé zvláště chráněné druhy. Tato doporučení
vyplývají z podrobného biologického posouzení záměru, který jako cit. přílohu dokumentace
zpracoval v březnu 2011, RNDr. Jiří Veselý, autorizovaná osoba pro zpracování biologického
hodnocení podle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny. S ohledem na dotčení EVL i
přirozeného vývoje a biotopů zvláště chráněných druhů živočichů je nezbytné uvedená
doporučení respektovat, popř. je přímo zapracovat jako podmínky do navazujících
projektových dokumentací záměru.
Vyřizuje: Ing. Miloš Čejka / 209
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: v předloženém dodatku dokumentace
„Silnice 1/36 v úseku Holice - Čestice" zůstávají v platnosti navrhované varianty A, B a C. Na
území Královéhradeckého kraje budou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu v
katastrálních územích Borohrádek, Žďár nad Orlicí, Zdelov a Čestice u Častolovic. Pro trvalý
zábor zemědělské půdy je uvažováno u navrhované varianty A 15,13 ha, u varianty B se
jedná o 18,55 ha a u varianty C o 16,28 ha zemědělské půdy. Vzhledem ktomu, že řešená
přeložka silnice I/36 odpovídající variantě A je obsahem platného územního plánu
Borohrádek a platné územně plánovací dokumentace obce Čestice, souhlasí krajský úřad
jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu pouze s navrhovanou variantou A. Krajský
úřad dále upozorňuje, že v následném řízení je nutné u navrhovaného záměru „Silnice I/36 v
úseku Holice - Čestice" důsledně plnit zásady ochrany zemědělského půdního fondu
vyplývající z ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyřizuje: Ing. Kateřina Marková/457
Z hlediska ochrany lesa: ve smyslu ustanovení § 13 a 14 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a
o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou
zpracovatelé dokumentací staveb povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními
tohoto zákona. Krajský úřad souhlasí s variantou B záboru lesních pozemků za dodržení
uvedených opatření ke zmírnění nepříznivých biotických a abiotických vlivů v kapitole
„Pozemky určené k plnění funkce lesa". K záměru posuzované stavby nemá krajský úřad
připomínky, neboť neshledal podstatné důvody, pro které by záměr nevyhovoval
ustanovením lesního zákona, pokud při realizaci stavby nebudou dotčeny zájmy chráněné
lesním zákonem.
Vyřizuje: Dan Klika / 428
Z hlediska ochrany vod: nemáme vůči předloženému záměru připomínek.
Vyřizuje: Ing. Miloslav Chlápek/185

RNDr. Miroslav Krejzlík
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vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti detailního vypořádání.

Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ
16.1.2014

Vyjádření dotčených správních úřadů odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Pardubického kraje k doplněné dokumentaci záměru:
Název záměru: Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic
Umístění - obec: Holice, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Borohrádek, Žďár nad Orlicí, Zdelov,
Čestice
Umístění -k.ú.: Holice v Čechách, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Borohrádek, Žďár nad Orlicí,
Zdelov, Čestice u Častolovic
Orgán ochrany přírody (zpracovatel vyjádření RNDr. Vladimír Vrána):
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a regionálního územního systému
ekologické stability (dále ÚSES), evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, které
jsou v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny,
není proti předložené doplněné dokumentaci záměru přeložky silniční komunikace zásadních
připomínek.
Jako nejvýhodnější z hlediska zájmů ochrany přírody se jeví kombinace navrhované trasy B
(v úseku 0 - 3,5 km) a trasy A (od km 3,5 dále).
V dalších stupních zpracovávaných dokumentací uvedeného záměru požadujeme důsledně
respektovat a dále rozpracovat opatření nastíněná v kapitole D.IV. předloženého dodatku na
stranách 67 - 76.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření Ing. Jana Klapková):
Předložená dokumentace obsahuje záměr, který bude znamenat přímý a významný zásah
do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a může znamenat kromě záboru
pozemků určených k plnění funkcí lesa na ploše cca 12 ha také negativní ovlivnění okolních
lesních porostů a jednotlivých složek lesního prostředí (nebezpečí větrných kalamit
otevřením porostních stěn, narušení vodního režimu atp.) a ztížení lesnického
obhospodařování lesů (např. lesní dopravy apod.). Na základě předchozích požadavků
krajského úřadu byla dokumentace upravena. Se závěry hodnocení jednotlivých navržených
variant, uvedenými v kap. F „Závěry" na str. 86, tj. že v úseku km 0,00 - 3,500 je
nejvýhodnější varianta B, která nevyžaduje zásahy do lesních porostů, a v úseku km 3,500 14,630 je výhodnější varianta A, z hlediska ochrany lesa a pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL) v zásadě souhlasíme.
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Opatření k prevenci či kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí z hlediska ochrany
lesa, které je uvedeno v kap. D.IV.4, definované jako „Dostupnými nástroji ochrany přírody a
lesnické politiky dosáhnout postupné přeměny současné druhové skladby v ekotonových
liniích podél nového silničního tělesa ve prospěch dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí
ke škodlivým činitelům ..." je dlouhodobý proces a pokud by mělo být toto opatření důsledně
naplněno, nebude možné zahájit realizaci záměru v období, jak je uvedeno v předloženém
oznámení. Jako potřebné opatření ke zmírnění negativního dopadu záměru doporučuje
zařadit i povinnost navrhnout k rekultivaci i lesní úseky stávající trasy komunikace, které
nebudou po realizaci nového umístění přeložky pro dopravní účely nezbytné.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

Stanovisko zpracovatele posudku:
S konstatováním, že konečná přeměna současné druhové skladby v ekotonových liniích
podél nového silničního tělesa je dlouhodobý proces, který bude trvat mnohem delší dobu
než předpkládaná doba výstavby, lze souhlasit. Ovšem se současnými technologiemi to
nelze provést rychleji a podstatné je to, že tato podmínka je vůbec zakotvena v podmínkách
návrhu stanoviska EIA.
K doporučení zařadit i povinnost navrhnout k rekultivaci i lesní úseky stávající trasy
komunikace, které nebudou po realizaci nového umístění přeložky pro dopravní účely
nezbytné je stanovena následující podmínka návrhu stanoviska EIA:
−

Jako částečné kompenzační opatření za odnětí PUPFL pro výstavbu přeložky I/36
provést rekultivace lesních úseků stávající trasy komunikace, které nebudou po
realizaci nového umístění přeložky pro dopravní účely nezbytné.

ČIŽP - oblastní inspektorát Hradec Králové
8. 1. 2014
Akce: Silnice I/36 v úseku Holice-Čestice
Místo: k.ú. Holice v Čechách, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Borohrádek,
Žďár nad Orlicí, Zdelov, Čestice u Častolovic
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Zpracovatel: Ing. Zbyněk Vyhlas, osvědčení č.j. 13943/1638/OPVŽP/94
Předmětem dokumentace je vybudování nové silnice I. třídy v úseku Holice v Čechách (I/35)
– Borohrádek – Čestice u Častolovic (I/11). Trasa je navrhována ve třech variantách.
Oddělení ochrany ovzduší:
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Při realizaci uvedeného záměru nedojde ke vzniku žádných vyjmenovaných stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší. Doporučujeme eliminovat vliv stavby na okolí přijetím vhodných
opatření.
ČIŽP oddělení ochrany ovzduší nemá ke zpracování a závěrům zveřejněné dokumentace
záměru žádné námitky.
Oddělení ochrany vod:
K předloženému záměru zjišťovacího řízení jsme se vyjádřili dopisem ze dne 14.6.2012.
Podmínky, jež jsou součástí opatření, navržených z hlediska ochrany vod k prevenci,
eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí uvedených v předložené dokumentaci,
musí být respektovány v následujících stupních PD a zahrnuty jako podmínky návazných
správních řízení. Provoz díla potom musí být v souladu s těmito závaznými předpisy.
Oddělení ochrany vod nemá ke zpracování a závěru dokumentace dalších připomínek.
Oddělení odpadového hospodářství:
Ke zveřejněnému dodatku dokumentace záměru „Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice“
nemáme připomínky.
Oddělení ochrany přírody:
K předloženému dodatku dokumentace záměru přeložky silnice I/36 v úseku Holice –
Čestice nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny námitky.
Oddělení ochrany lesa:
K záměru se ČIŽP, oddělení ochrany lesa, vyjádřila ve stanovisku č.j. ČIŽP/45/
IPP/0915868.002/13/KDR ze dne 14.6.2012. K vyjádření ČIŽP byl vypracován „Dodatek
dokumentace“ ze září 2013.
1. K původnímu stanovisku oddělení ochrany lesa, které se přiklonilo ke kombinované
variantě navrhovaných tras a to tak, že by trasa do 3,500 km vedla variantou trasy B
(vyznačena v mapě jako modrá) a od tohoto místa by dále vedla po navrhované trase A
(vyznačena v mapě jako červená), nemá v současnosti oddělení ochrany lesa připomínek. V
části F. Závěr, Dodatku k dokumentaci je tato varianta hodnocena jako nejvýhodnější.
2. Dále upozorňujeme, že trvá požadavek oddělení ochrany lesa na doplnění rozsahu záboru
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) s rozlišením na trvalý případně dočasný dle
identifikace parcel a vlastníků v dalším stupni dokumentace, s tím, že dle § 14 odst. 3
zákona č. 289/1995., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o lesích) každý, kdo zamýšlí provést liniovou stavbu, při níž se předpokládá
trvalé nebo dočasné odnětí nebo omezení PUPFL, je povinen před zpracováním podkladů k
vydání územního rozhodnutí vyžádat si u orgánu státní správy lesů informace o podmínkách
vedení trasy přes lesní pozemky dotčené zamýšlenou stavbou.
3. S ohledem na zásah záměru do PUPFL a ochranného pásma lesa, je dle § 14 odst. 2
zákona o lesích, pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů. V
případě zásahu do PUPFL (1 ha a více) souhlas Krajského úřadu Pardubického a
Královéhradeckého kraje a v případě dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí, které můžou svůj souhlas vázat
na splnění stanovených podmínek.
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4. V kap. B.I.9. ČIŽP požaduje doplnit do výčtu navazujících rozhodnutí §16 zákona o lesích,
který specifikuje požadavky při řízení o odnětí nebo omezení PUPFL.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavky uvedené ve vyjádření jsou zohledněny v podmínkách návrhu stanoviska EIA
v následující formě:
−

jako podklad pro DÚR bude zpracována specifikace rozsahu záboru pozemků
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) s rozlišením na trvalý, případně dočasný dle
identifikace parcel a vlastníků, dále rozsah dotčených pozemků do vzdálenosti 50 m
od okraje lesa a vyžádaná informace orgánu státní správy lesů o podmínkách vedení
trasy přes lesní pozemky dotčené zamýšlenou stavbou

Požadavky doplnění výčtu navazujících rozhodnutí jsou respektovány v tomto posudku.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
16. 1. 2014
Vyjádření k doplněné dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice"
na životní prostředí
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen
„KHS"), jako příslušný správní orgán podle § 82 odst. 2 písm. i) ve spojení s ustanovením
§ 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 8 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) posoudila jako dotčený správní orgán na základě požadavku Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, IČO 708 89 546,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ze dne 23.12.2013 číslo jednací
22168/ZP/2013-Po předloženou doplněnou dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/36 v úseku
Holice - Čestice" na životní prostředí.
Po zhodnocení doplněné dokumentace vlivů záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany
veřejného zdraví se vydává toto vyjádření:
S doplněnou dokumentací vlivů záměru „Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice" na
životní prostředí lze z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví
souhlasit.
Odůvodnění:
Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí vypracovala společnost Athos-co, spol.
s r.o. Praha v září 2013.
Předmětem záměru je novostavba - propojení silnice I. třídy v úseku Holice v Čechách (I/35)
- Borohrádek - Čestice u Častolovic (I/11). Předložený dodatek dokumentace v rozsahu
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přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí je zpracován na
základě požadavku Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Stavba je navržena variantně:
Varianta A začíná ve stykové křižovatce vybudované v prostoru jihovýchodně od města
Holice na obchvatu silnice I/35. Přeložka je navržena jak v nové trase, tak i využívá stávající
silnice 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 budou 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 jsou
využívány stávající silnice III/3183, III/3055 a II/318.
Varianta C navazuje na konec obchvatu I/35. Vede mezi Holicemi v Čechách a Ostřetínem
přes stávající dobývací prostor a v km 3,218 se napojuje do varianty A. Také trasa varianty
C využívá stávající silnice 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 platné
legislativě a následně bude položena nová konstrukce vozovky.
Společností ENVISYSTEM s.r.o. Praha byla v září 2013 dopracována a aktualizována
hluková studie. Dle jejího předpokladu dojde téměř ve všech výpočtových bodech k
výraznému zlepšení oproti stávajícímu stavu. Pouze v osadě Moravsko se jeví hluková
situace v chráněném venkovním prostoru staveb obytné zástavby situované v těsné blízkosti
komunikace jako problematičtější. Přeložka je zde invariantně vedena prakticky v ose
stávající komunikace, jen s mírnou úpravou v místech některých směrových oblouků nebo
výškového vedení trasy. Vzhledem ke konstatování autora dokumentace, že těsná
blízkost obytné zástavby technicky neumožňuje realizaci efektivního protihlukového
opatření upozorňujeme, že není možné se omezit na ochranu chráněného vnitřního
prostoru staveb.
S ohledem na předpoklad dokončení záměru v letech 2030 - 2035 je nutno aktualizovat
ochranu zcela nové zástavby v prostoru navržené křižovatky napojující variantu A na
centrum města Borohrádek.
K ověření výsledků hlukové studie, která představuje pouze teoretický výpočet, je nutno
provést kontrolní měření hluku z dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší
obytné zástavby v denní i noční době.
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví dopracoval Mgr. Robert Polák (společnost
ENVISYSTEM s.r.o. Praha) v září 2013 na základě aktualizované hlukové studie.
Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší z provozu na navrhované přeložce na zdraví obyvatel
se oproti předchozí studii nezměnilo, neboť nedošlo k žádným úpravám rozptylové studie.
Na základě dopracované hlukové studie autor uvádí, že lze po uvedení přeložky do provozu
očekávat v jedné lokalitě (Moravsko) možné zvýšení kardiovaskulárního rizika. Jedná se
však o výpočtovou, v praxi téměř neprokazatelnou hodnotu. Z hlediska obtěžování hlukem
bylo vypočteno možné zvýšení počtu obtěžovaných kromě lokality Moravsko také v okrajové
části Čestic. Přímé účinky na zdravotní stav se zde ovšem nepředpokládají. Upozorňujeme
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na nevhodné použití navýšení o 3 dB v části 3.3. Charakterizace rizika, tabulka č. 22.u
hodnoty hlukové zátěže ve dne a chybné označení této tabulky!
Dokumentace byla posouzena z hlediska možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo
dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění.
MUDr. Monika Todtová
Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Stanovisko zpracovatele posudku:
Lze souhlasit s konstatováním, že dle aktuálních hygienických předpisů není protihlukovou
ochranu možné omezit omezit na chráněný vnitřní prostor staveb. Zároveň lze souhlasit
s požadavkem na měření hladin hluku, protože plnění hlukových limitů lze prokázat pouze
reálným měřením.
K těmto bodům jsou uloženy následující podmínky návrhu stanoviska EIA:
-

jako podklad pro DÚR bude zpracována podrobná hluková studie z dopravy pro
doporučenou variantu včetně návrhu případných protihlukových opatření pro
bezpečné plnění hlukových limitů; zvláštní pozornost věnovat prostoru osady
Moravsko a prostoru navržené křižovatky napojující variantu A na centrum města
Borohrádek

-

po uvedení záměru do provozu prověřit hlukové zatížení akreditovaným nebo
autorizovaným měřením hluku v nejbližších prostorech, kde platí hlukové limity; v
případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná protihluková
opatření

U tabulky 22 je uvedeno, že se jedná o hlukovou zátěž „v noci“, ovšem z kontextu
jednoznačně vyplývá, že jde písařskou chybu a správně má být „v denní době“.
Navýšení o 3 dB mělo být podrobněji rozvedeno, protože pouhý odkaz na uvedený
metodický návod je zavádějící vzhledem k tomu, že tento metodický návod naopak požaduje
odečtení hladin hluku odražených od fasády. Autor zde zřejmě měl snahu zohlednit
skutečnou očekávanou hladinu hluku, která odpovídá příslušnému metodickému kritériu pro
hodnocení kardiovaskulárního rizika, a proto nikoli „dle“, ale „v rozporu“ s metodickým
návodem odraženou hladinu přičetl.
Správně mělo být uvedeno, že výpočet hladin hluku byl proveden v souladu s metodickým
návodem, tj. s odečtením odražených hladin hluku a pro potřeby detailního posouzení
kardiovaskulárního rizika, byly odražené hladiny hluku započítány (přičteny).
Nejedná se ovšem o nepřesnosti, které by mohly měnit uvedené posouzení.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
20. 1. 2014
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Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích k
dodatku dokumentace vlivů záměru „Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice“ na životní
prostředí
Na základě žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje posoudila Krajská hygienická
stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) jako dotčený správní
úřad ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 23 odst. 5 zák. č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předložený dodatek dokumentace záměru
„Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice“ obchodní společnosti Ředitelství silnic a dálnic
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4.
Po zhodnocení souladu předloženého dodatku dokumentace s požadavky v oblasti ochrany
veřejného zdraví KHS s dodatkem dokumentací souhlasí .
Odůvodnění:
KHS se vyjadřovala k dokumentaci záměru „Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice“ pod čj.
08423/2012/HOK-Pce dne 13.6.2012 s tím, že požadovala předložit dopracovanou
akustickou studii. Posuzovanou variantou je stav, kdy veškerá doprava přechází na nově
budovanou komunikaci a za předpokladu již plného zprovoznění silnice R35. Předpokládaný
termín zprovoznění posuzované přeložky je přibližně rok 2035 (přeložka je navržena ve třech
variantách - A, B, C).
Varianta A začíná na stykové křižovatce vybudované v prostoru jihovýchodně od města
Holice na obchvatu silnice I/35, 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. Délka navržené
trasy je 14,630 km, v délce 5,8 km budou využívány stávající silnice III/3183, III/3055 a
II/318.
Varianta B začíná stejně jako varianta A. Prochází jižně kolem vrchu Na Březině a Starých
Holic, obchází severozápadně město Borohrádek a za Borohrádkem pokračuje v trase
shodné s variantou A do obce Čestice u Častolovic. Délka navržené trasy 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 obchvatu Holic, 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. Délka navržené trasy je 14,453 km, v
délce 6,560 km budou využívány stávající silnice I/35, III/3182, III/3055 a II/318.
Součástí dodatku dokumentace je Studie vlivu silnice I/36 na zatížení obyvatel hlukem z
dopravy zpracovaná společností ENVISYSTEM s.r.o. v září 2013 a vyhodnocení vlivů na
veřejné zdraví zpracované společností ATEM v září 2013.
V akustické studii je uveden pentlogram pro rok 2035, kdy zpracovatel konstatuje, že
zatížení všech variant přeložky I/36 se bude pohybovat v rozmezí 6 000 – 8 000 vozidel za
24 hodin. Pro posouzení hlučnosti ve stávajícím stavu v obci Holice byly stanoveny tři
výpočtové body, v obci Veliny jeden výpočtový bod. Dokladovány jsou ve stávajícím stavu
nejvyšší hodnoty hlučnosti v Holicích ve výpočtovém bodě B ve výšce 6 metrů v době denní
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do 65,9 dB a v době noční do 59,1 dB, ve Velinách ve výpočtovém bodě D ve výšce 3 metry
v době denní do 66 dB a v době noční do 58,3 dB.
Pro posouzení hlučnosti ve výhledovém stavu v obci Holice bylo stanoveno osm výpočtových
bodů stávající obytné zástavby a šest výpočtových bodů plánované obytné zástavby. Pro
posouzení hlučnosti ve výhledovém stavu v obci Ostřetín a Veliny byly pro obě obce
stanoveny dva výpočtové body stávající obytné zástavby. Pro posouzení hlučnosti ve
výhledovém stavu v obci Koudelka byly stanoveny dva výpočtové body stávající obytné
zástavby a dva výpočtové body plánované obytné zástavby.
Ve výhledové posuzované variantě A jsou dokladovány nejvyšší hodnoty hlučnosti v
Holicích ve výpočtovém bodě 7 (tj. K Zastávce čp. 148 ve výšce 3 metry nad zemí) v době
denní do 35,7 dB a v době noční do 29,1 dB. Pro výhledovou obytnou zástavbu jsou
dokladovány nejvyšší hodnoty hlučnosti ve výpočtovém bodě 1 UP (plocha Zb4b ve výšce
1,5 m nad zemí) v době denní do 34,3 dB a v době noční do 26,2 dB.
Ve výhledové posuzované variantě B jsou dokladovány nejvyšší hodnoty hlučnosti v
Holicích ve výpočtovém bodě 4 (tj. Hanzlova čp. 389 ve výšce 6 metrů nad zemí) v době
denní do 49,3 dB a v době noční do 42,5 dB. Pro výhledovou obytnou zástavbu jsou
dokladovány nejvyšší hodnoty hlučnosti ve výpočtovém bodě 1 UP (plocha Zb4b ve výšce
1,5 m nad zemí) v době denní do 34,3 dB a v době noční do 28,3 dB.
Ve výhledové posuzované variantě C jsou dokladovány nejvyšší hodnoty hlučnosti v
Holicích v době denní do 35,4 dB ve výpočtovém bodě 8 (tj. K Zastávce čp. 450 ve výšce 3
metry nad zemí) a v době noční do 30,1 dB dB ve výpočtovém bodě 7 (tj. K Zastávce čp. 148
ve výšce 3 metry nad zemí).
Ve výhledové posuzované variantě C jsou dokladovány nejvyšší hodnoty hlučnosti z
přeložky I/36 v Ostřetíně ve výpočtovém bodě 10 (Ostřetín čp. 238 ve výšce 6 metrů nad
zemí) v době denní do 39,4 dB a v době noční do 34,3 dB.
Ve výhledové posuzované variantě A jsou dokladovány nejvyšší hodnoty hlučnosti ve
Velinách v době denní do 44,3 dB ve výpočtovém bodě 11 (tj. Veliny čp. 157 ve výšce 3
metry nad zemí) a v době noční do 37,8 dB ve výpočtovém bodě 12 (tj. Veliny čp. 160 ve
výšce 6 metrů nad zemí).
Ve výhledové posuzované variantě B jsou dokladovány nejvyšší hodnoty hlučnosti ve
Velinách v době denní do 45,3 dB ve výpočtovém bodě 12 (tj. Veliny čp. 160 ve výšce 6
metrů nad zemí) a v době noční do 36,6 dB ve výpočtovém bodě 11 (tj. Veliny čp. 157 ve
výšce 3 metry nad zemí).
Ve výhledové posuzované variantě C jsou dokladovány nejvyšší hodnoty hlučnosti ve
Velinách v době denní do 44,3 dB ve výpočtovém bodě 11 (tj. Veliny čp. 157 ve výšce 3
metry nad zemí) a v době noční do 37,8 dB ve výpočtovém bodě 12 (tj. Veliny čp. 160 ve
výšce 6 metrů nad zemí).
Ve výhledové posuzované variantě A jsou dokladovány nejvyšší hodnoty hlučnosti v
Koudelce z přeložky I/36 pro železniční zastávka čp. 321 - vlastník SŽDC v době denní do
27,6 dB a v době noční do 26,1 dB. Pro výhledovou obytnou zástavbu jsou dokladovány
nejvyšší hodnoty hlučnosti ve výpočtovém bodě 8 UP (plocha BV dle ÚP) v době denní do
35 dB a v době noční do 34,2 dB.
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Ve výhledové posuzované variantě B jsou dokladovány nejvyšší hodnoty hlučnosti v
Koudelce z přeložky I/36 pro železniční zastávka čp. 321 - vlastník SŽDC v době denní do
34,4 dB a v době noční do 33,1 dB. Pro výhledovou obytnou zástavbu jsou dokladovány
nejvyšší hodnoty hlučnosti ve výpočtovém bodě 8 UP (plocha BV dle ÚP) v době denní do
33,7 dB a v době noční do 32 dB.
V akustické studii je uvedeno, že dle místního průzkumu zpracovatele je objekt železniční
zastávky zřejmě užíván i jako obývárna. KHS zjistila v nahlížení do katastru nemovitostí, že
budova čp. 321 se nachází na st.p. 3538 v k.ú. Holice se způsobem využití – stavba pro
dopravu, vlastníkem je SŽDC.
Ze závěrů akustické studie vyplývá, že u stávající i výhledové obytné zástavby jsou pro
všechny varianty vypočteny hodnoty hlučnosti, které dokládají splnění hygienických limitů
hluku pro dobu denní (tj. 60 dB) i pro dobu noční (tj. 50 dB). U žádné z hodnocených variant
není navrženo protihlukové opatření. Všechny posuzované varianty jsou výrazně výhodnější
v porovnání s nulovou variantou tj. zachování současného stavu.
V závěru dokumentace je na základě provedeného hodnocení vybrána kombinovaná
varianta (v úseku km 0,000-3,500 varianty B a v úseku km 3,500-14,630 varianty A).
Toto vyjádření vydává KHS jako orgán ochrany veřejného zdraví s místní příslušností na
území Pardubického kraje.
MUDr. Antonín Vykydal
ředitel

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené vyjádření neosahuje žádné další požadavky a lze souhlasit s tím, že problematika
ochrany veřejného zdraví v působnosti KHS Pardubického kraje je v v rámci dokumentace
EIA (včetně jejího Dodatku) zpracována dostatečně v hloubce potřebné pro proces EIA. Pro
úplnost uvádíme nové podmínky pro tuto oblast, které vznikly v rámci prací na posudku EIA:
-

jako podklad pro DÚR bude zpracována podrobná hluková studie z dopravy pro
doporučenou variantu včetně návrhu případných protihlukových opatření pro
bezpečné plnění hlukových limitů; zvláštní pozornost věnovat prostoru osady
Moravsko a prostoru navržené křižovatky napojující variantu A na centrum města
Borohrádek

-

po uvedení záměru do provozu prověřit hlukové zatížení akreditovaným nebo
autorizovaným měřením hluku v nejbližších prostorech, kde platí hlukové limity; v
případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná protihluková
opatření

Městský úřad Kostelec nad Orlicí – odbor organizačně - správní
27. 1. 2014
Koordinované závazné stanovisko
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k dokumentaci záměru stavby „Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice" o posuzování vlivu
na životní prostředí".
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Předložená projektová dokumentace stavby „Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice", kterou
zpracovala společnost ATHOS-co, s.r.o., Praha, Envisystem s.r.o. Praha a Atelier
ekologických modelů Praha, datum září/2013, řeší posuzování vlivů záměru stavby na
životní prostředí.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí jako dotčený orgán (dále jen „městský úřad") vydává k
předložené dokumentaci pro posuzování vlivů záměrů „Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice"
ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
koordinované závazné stanovisko
zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na
základě:
1/ zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dle §
29 odst. 2 písm. b)
Veřejné zájmy na úseku ochrany státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti
městského úřadu, odboru organizačně-správního, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
Upozorňujeme však, že při provádění stavebních a výkopových prací může dojít k narušení
archeologických nálezů a situací, jež bude nutno zachránit a zdokumentovat. Proto
požadujeme splnění následujících podmínek:
a) Oznámit přípravu akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce
dle zákona č. 20/1987 Sb., odst. 2. § 22 (to znamená archeologickému pracovišti, viz
přiložený seznam oprávněných organizací, např: Muzeum a galerie Orlických hor,
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, telefon: 494 534 450). Zde sdělit termín
zahájení stavby, a ohlásit započetí zemních, či výkopových prací cca 3 týdny před
termínem.
b) Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění
zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb.,
ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o
provedení archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti v souvislosti s
archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva o
jeho provedení.
c) Hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému
pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče - odboru organizačněsprávnímu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, či Národnímu památkovému ústavu,
územnímu odbornému pracovišti v Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle
§ 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků,
beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování pracovníkem odborného
archeologického pracoviště.
Vyřizuje: Bc. Lenka Faltysová (klapka 287)
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2/ zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
dle
§ 40 odst. 4 písm. d)
Veřejné zájmy na úseku dopravy (silnic II. a III. třídy), jejichž ochrana je v působnosti
městského úřadu, odboru dopravy - obecní živnostenský úřad, obce s rozšířenou
působností, nejsou předmětným záměrem dotčeny. Věcně a místně příslušný orgán nemá k
záměru stavby připomínek.
Vyřizuje: Vlastimil Šmol (klapka 244)
3/ zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle § 47 odst. 1 a § 48
Jako orgán státní správy lesů uvádíme, že k předloženému záměru nemáme připomínky,
neboť stavbou dojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa nad 1 ha a k vydání
souhlasu s územním rozhodnutím dle § 14 odst. 2 lesního zákona je příslušný Krajský úřad
Královéhradeckého kraje.
Vyřizuje: Ing. Vladimír Martinek (klapka 214)
4/ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, dle § 104 odst. 9 a § 106 odst. 1
Jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad sdělujeme, že záměr je dle tohoto zákona
možný a nemáme k němu připomínek.
Vyřizuje: Ing. Jana Dvořáková, (klapka 229)
5/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
dle § 65 a § 76 odst. 3
Jako orgán ochrany přírody souhlasíme se závěry předložené dokumentace EIA a návrhem
kompenzačních opatření vedoucích ke zmírnění negativních projevů stavby na životní
prostředí.
Vyřizuje: Lenka Cejpková (klapka 213)
6/ zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, dle § 13 odst. 1 a § 15 písm. i)
Jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu k předloženému záměru nemáme
připomínky, neboť stavbou dojde k záboru zemědělské půdy nad 10 ha a posouzení odnětí
půdy ze ZPF je v kompetenci MŽP ČR.
Vyřizuje: Lenka Cejpková (klapka 213)
7/ zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, dle § 11 odst. 3
Veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jehož ochrana je v působnosti městského úřadu životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny. Souhlasíme s realizací navržené
stavby a nemáme k ní připomínek.
Vyřizuje: Mgr. Markéta Píčová (klapka 227)
8/ zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, dle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b)
110

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice

Věcně a místně příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství, upozorňuje, na
povinnost dodržovat ustanovení § 10 odst. 1, § 12 zákona o odpadech, tj. předcházet vzniku
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze
zabránit, musejí výt využity, příp. odstraněny způsobem neohrožující lidské zdraví a životní
prostředí, který je v souladu s právními předpisy. Z hlediska odpadového hospodářství
nemáme k danému záměru námitky.
Vyřizuje: Mgr. Markéta Píčová (klapka 227)
ZÁVĚR:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí na základě dílčích závazných stanovisek vydaných
dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy
konstatuje, že z hlediska chráněných zájmů lze s realizací navržené stavby souhlasit
bez připomínek.

Bc. Lenka Faltysová
Organizačně – správní odbor

Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavky z hlediska památkové péče byly respektovány a uloženy následující podmínky
návrhu stanoviska EIA:
−

Oznámit přípravu záměru subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce
dle zákona č. 20/1987 Sb., odst. 2. § 22 (to znamená archeologickému pracovišti,
např: Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
telefon: 494 534 450). Zde sdělit termín zahájení stavby, a ohlásit započetí zemních,
či výkopových prací cca 3 týdny před termínem.

−

Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění
zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb.,
ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o
provedení archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti v souvislosti s
archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva o
jeho provedení.

−

Hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému
pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče – např. odboru organizačněsprávnímu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, či Národnímu památkovému ústavu,
územnímu odbornému pracovišti v Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle
§ 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků,
beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování pracovníkem odborného
archeologického pracoviště.
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Vyjádření k původní dokumentaci

Vyjádření veřejnosti:
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
22. 6. 2012
Věc: Vyjádření k dokumentaci EIA „Silnice I/36 v úseku Holice — Čestice"
Na základě sdělení o zveřejnění dokumentace EIA „Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice"
č.j.7363/ZP/2012-Po ze dne 22.5.2012 Vám zasíláme toto vyjádření k výše uvedené
dokumentaci EIA:
Nesouhlasíme s plánovaným vedením silnice I/36 v úseku Holice — Borohrádek ve variantě
A a C.
-

varianty A a C protínají CHLU Ostřetín,

-

varianta A a C protíná přímo těžený dobývací prostor Ostřetín

Vedení plánované silnice I/36 v úseku Holice-Borohrádek ve variantě A a C je v rozporu se :
-

zák. č. 44/1988 sb. v platném znění

-

zák. č. 61/1988 sb. v platném znění

-

rozhodnutím Gř ČCZ Brno o stanovení DP zn. VO-231 /Dr. Š/CL-DP-117 ze dne
7.11.1967

-

rozhodnutím OBÚ Trutnov o stanovení CHLÚ zn.911/90/Ši/H ze dne 31.8.1990

-

rozhodnutím OBÚ Trutnov o Povolení hornické činnosti č.j. 5367/05 ze dne 3.1.2006

Výše uvedené skutečnosti jsou uvedeny obecně na straně 58 výše uvedené dokumentace.
Dále je na straně 174 výše uvedené dokumentace konstatováno, že vzhledem k časovému
horizontu výstavby Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice ( cca v roce 2035 ) by neměl být
problém zasažené území vytěžit.
K tomuto uvádíme, že současná bilance zásob v DP a CHLU Ostřetín je cca 5 100 000 m3 ,
což představuje cca 127 let těžby při současném výkonu zařízení. Není tudíž možno výše
uvedený závěr ze strany 174 dokumentace považovat za relevantní. Z výše uvedených
důvodů nemáme námitky k vedení silnice I/36 v úseku Holice - Borohrádek dle varianty B.
Varianta B není v konfliktu s žádným z již platných rozhodnutí státní správy, platnými zákony
a současně je v dokumentaci EIA hodnocena jako nejméně konfliktní.

Kopecký Vít
ředitel závodu Holice

Stanovisko zpracovatele posudku:
S výše uvedeným vydřením lze souhlasit z hlediska momentálního stavu.
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Ovšem z hlediska velmi dlouhého časového horizontu – např. cca 20 a více let, jako v tomto
případě, lze z hlediska obecných principů ochrany životního prostředí upřednostnit variantu,
jejíž část trasy bude probíhat po plochách nedávné těžby před variantou, která bude probíhat
vedle těchto ploch po plochách zemědělské půdy a pozemcích určených k plnění funkce
lesa. Nic na tom nemění samozřejmá nutnost řádné rekultivace ploch po těžbě.
K tvrzení, že záměr ve variantě A a C je v rozporu s výše uvedenou legislativou a
rozhodnutími, lze upřesnit, že např. zák. č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
pamatuje na možnost navrženou v dokumentaci v §19:
§19
Umisťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území
(1) Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí
s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen na základě
závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání
s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení
stavby nebo zařízení.
(2) Žadatel o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v chráněném ložiskovém
území, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost závazným stanoviskem podle odstavce 1.

Ovšem detailní problematika podmínek, které musí být splněny pro průchod trasy záměru
CHLÚ a DP vyžaduje detailní znalost nejen trasy záměru, ale i jeho přesnou niveletu, sklony
svahů a zářezů apod. na základě zaměření a geologického charakteru skutečného terénu,
dále charakter a mocnost nerostu v CHLÚ a DP v místě uvažovaného záměru, které dosud
nebylo a ani nemohlo být provedeno. Tato problematika přesahuje možnosti procesu EIA a
bude teprve předmětem následujících správních aktů.
Dokumentace EIA v obecné poloze předpokládá možnost samovolného vytěžení nerostu
v místě uvažovaného záměru. V detailu, který přesahuje úroveň podrobnosti procesu EIA si
lze představit např. vytěžení nerostu pod záměrem v předstihu těžební organizací na základě
smlouvy s investorem záměru nebo vytěžení nerostu pod záměrem stavebníkem záměru
s uložením nerostu na vhodném místě již vytěženého DP v koordinaci s rekultivací tohoto DP
opět na základě smlouvy mezi investorem a těžební organizací.
Vyloučit nelze ani možnost (nebo nutnost) změny rozhodnutí o stanovení CHLÚ nebo DP
nebo plánu rekultivace DP.

Proto je v návrhu stanoviska EIA uložena následující podmínka:
−

v případě průchodu trasy záměru CHLÚ nebo DP bude součástí podkladů pro DÚR
studie průchodu záměru územími CHLÚ nebo DP se specifikací potřebného plošného
záboru a objemu příslušného nerostu včetně stanovení legislativních, technických,
organizačních a ekonomických podmínek, kterými bude umožněn tento průchod
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Dále se k původní dokumentaci vyjádřily:
ČIŽP – oblastní inspektorát Hradec Králové
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje – OŽPZ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje – OŽPZ
Tyto subjekty se finálně vyjádřily k Doplňku dokumentace, který byl zpracován na základě
jejich připomínek k původní dokumentaci a vypořádání jejich konečných připomínek je
uvedeno v předchozím textu.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vlivy na obyvatelstvo
Hluk
Navrženou trasu komunikace lze z hlediska akustického považovat za výrazný přínos ke zlepšení
životního prostředí, a to zejména pro zástavbu, kterou dnes silnice I/36 prochází. Nová trasa je
převážně vedena v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.
Na základě výše uvedených skutečností lze považovat navrženou trasu přeložky silnice I/36 z
akustického hlediska za akceptovatelnou. Lehké zvýšení hlukové zátěže v úseku km 0,000 - 3,500
představuje varianta B pro jižní okraj Starých Holic, varianta C pro severní okraj zástavby Ostřetína a
všechny varianty pak pro severozápadní okraj obce Veliny.
V úseku km 3,500 - 14,360 dojde ke zvýšení hlukové zátěže na severním okraji města Borohrádek v
případě vedení varianty A a k zanedbatelnému zvýšení hlukové zátěže na jižním okraji obce Žďár nad
Sázavou pro případ vedení trasy variantou B. Hluková zátěž pro Moravsko a Čestice se prakticky
nemění, neboť všechny varianty sledují v tomto úseku trasu stávající komunikace.
U žádné z variant nedochází k překročení platných hygienických limitů.
Z hlediska hlukové zátěže lze v úseku km 0,000 - 3,500 označit za nejvhodnější variantu A, v úseku
km 3,500 - 14,630 variantu B.

Pro konečný výběr optimální varianty se nepovažuje akustické hledisko za rozhodující.
Ovzduší
Modelové výpočty prokázaly, že výstavba přeložky silnice I/36 je celkově přínosem pro kvalitu ovzduší
v obytné zástavbě dotčených měst a obcí. Významná je očekávaná změna imisní zátěže v Holicích v
Čechách, Starých Holicích a Borohrádku, kde stávající komunikace tvoří průtah. Po výstavbě nové
trasy I/36 bude imisní zatížení obyvatel ve výše uvedených obcích výrazně nižší.
Navrženou trasu přeložky silnice I/36 lze z hlediska kvality ovzduší považovat za akceptovatelnou.
Lehké zhoršení kvality ovzduší v úseku km 0,000 - 3,500 představuje varianta B pro jižní okraj Starých
Holic, varianta C pro severní okraj zástavby Ostřetína a všechny varianty pak pro severozápadní okraj
obce Veliny.
úseku km 3,500 - 14,360 dojde ke zhoršení kvality ovzduší na severním okraji města Borohrádek v
případě vedení varianty A a k zanedbatelnému zhoršení kvality ovzduší na jižním okraji obce Žďár nad
Sázavou pro případ vedení trasy variantou B. Kvality ovzduší pro Moravsko a Čestice se prakticky
nemění, neboť všechny varianty sledují v tomto úseku trasu stávající komunikace.
zájmovém území nebude vlivem provozu na žádné z hodnocených variant docházet k překročení
příslušných imisních limitů.
Z hlediska vlivu navržené silnice na kvalitu ovzduší lze v úseku km 0,000 - 3,500 označit za
nejvhodnější variantu A, v úseku km 3,500 - 14,630 variantu B.
Hledisko vlivu navržené komunikace na kvalitu ovzduší v okolní obytné zástavbě není pro volbu
optimální varianty podstatné.

Krajinný ráz
Z hlediska vlivu na krajinu a krajinný ráz je varianta trasy B v úseku km 0,00 - 3.500
výhodnější, neboť nezasahuje do lesních porostů e ekosystémů jako varianta A nebo C.
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úseku km 3,500 - 14,600 obě posuzované varianty A i B zasahují do lesních porostů a
ekosystémů, ale varianta B ve výrazně vyšší míře. Varianta A také v poněkud více sleduje
stávající komunikaci.
Voda

V dokumentaci byl posuzován vliv stavby na povrchové vody a na vody podzemní.
Nejdelší varianta A je oproti nejkratší var. C delší o cca 180 m, tj. o cca 1,2% a vnos
znečišťujících látek do odpadních dešťových vod je pro pozuzované varianty tedy též v
těchto hranicích poměru.
Z hlediska zvl. chráněných území prochází varianty A, B, C podél hranice OPVZ v délce cca
1,3 km a podél hranice CHOPAV nebo v její blízkosti v délce cca 3,9 km - posuzované
varianty jsou v těchto úsecích totožné a z toho hlediska se neliší.
Var. A přímo kříží Tichou i Divokou Orlici i další drobné vodoteče obdobně nebo shodně jako
obě další varianty B a C a z tohoto hlediska jsou varianty rovněž prakticky shodné.
V období výstavby jsou var. A, B, C prakticky shodné.
Z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody jsou varianty prakticky shodné, pouze
vzhledem k délce trasy, resp. velikosti zpevněné plochy je var. A zanedbatelně nepříznivější.
Zemědělská půda a pozemky určené k plnění funkce lesa

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalému záboru zemědělské půdy i pozemků
určených k plnění funkce lesa.
Vlivy na zemědělskou půdu:
Z hlediska záboru zemědělské půdy je nejmenší zábor v případě realizace varianty A a
největší v případě realizace varianty B. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je rozhodující
měrou dána tím, že varianta A je oproti variantě B vedena více po lesních pozemcích
(především v úseku km 0,000 - 3,500 ), nebude vliv záměru na zemědělskou půdu zásadním
kritériem pro volbu optimální varianty.
Vlivy na Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL):
V úseku staničení km 0,00 - 3,500 zasahuje varianta A a C do relativně strukturně bohatých
lesních porostů mezi Ostřetínem a Velinami. Výhodnější je z tohoto hlediska varianta B,
protože se pozemkům PUPFL zcela vyhýbá.
V úseku staničení km 3,500 - 14,630 ( lesy mezi Koudelkou - Borohrádkem a Borohrádkem Česticemi ) dojde k výraznému zásahu do PUPFL. Oproti variantě B je zde výhodnější
varianta A, neboť v jejím případě dojde k menšímu zásahu do PUPFL.
Flóra, fauna, systém ekologické stability

Všechny tři posuzované varianty zasahují do územního systému ekologické stability krajiny.
Všechny 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 s výskytem ohrožených druhů a charakteristickou
lužní a nivní vegetací). Divokou Orlici kříží všechny varianty po stávajícím mostě
rekonstruovaném v roce 1999, u něhož už se s dalšími stavebními úpravami nepočítá. Řeka
Tichá Orlice bude překonána nově navrženým mostem.
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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".
Severně od obce Borohrádek kříží varianta A a C regionální biokoridor RBK 809 „Tichá
Orlice". Všechny varianty v úseku mezi obcemi Borohrádek a Čestice procházejí v těsném
sousedství regionálního biocentra RBC 1764 „Velký les". Varianty A, B a C jsou vedeny
nedaleko lokálního biocentra LBC „Javůrka" (počátek trasy jižně od Holic) a v těsné blízkosti
LBC „Korejtka". 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").
V trase všech tří variant byly zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů.
Všechny varianty procházejí v blízkosti VKP uvedeného v zákoně č. 114/92 Sb., ale přímo
do nich nezasahují, i když v případě VKP „Za cihelnou" (výskyt silně ohroženého kruštíku
bahenního) prochází varianta C v jeho naprosto těsné blízkosti.
Z posuzovaných řešení prokazuje v úseku km 0,00 - 3,500 větší výhodnost varianta B, neboť
se nejméně dotýká ekosystémů přírodního charakteru. Při realizaci varianty A nebo C dojde
v tomto úseku ke kolizi s lesními ekosystémy a v případě varianty C navíc k velmi těsnému
míjení VKP „Za cihelnou".
V úseku km 3,500 - 14,630 trasa varianty A oproti variantě B méně narušuje ekologickostabilizační funkci, kterou v zájmovém území plní stávající dřevinné ekosystémy. Navíc trasa
varianty B kříží LBC „Dolní luka" a LBC „Nad starým Božetickým rybníkem".
Vlivy na nerostné suroviny

Jižně od Starých Holic se nachází CHLÚ cihelny Holice. Jedná se o dobývací prostor
cihlářské suroviny. Varianty A a C vedou přes toto chráněné ložiskové území i přes
stanovený dobývací prostor.
Severně od Borohrádku se nachází dobývací prostor písku a štěrkopísku. Varianta A jej
těsně míjí a varianta B minimálně zasahuje do jihozápadního okraje.
Z hlediska vlivu na nerostné suroviny se nejméně výhodné jeví varianty A a C, výhodnější je
varianta B.
Dále byly posuzovány vlivy (např. horninové prostředí, hodnoty vytvořené lidskou činností,
infrastruktura, architektura, archeologické památky aj.).
Na základě celkového posouzení
nejvýhodnější kombinace variant:

řešených

variant

byla

vyhodnocena

v úseku km 0,000 - 3,500 variantu B a v úseku km 3,500 - 14,630 variantu A.
Návaznost obou doporučovaných variant je bezproblémová.

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s posuzovaným záměrem nenastávají.
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Po zhodnocení všech prostorových vlivů, jevů a faktorů a na základě existujících, dodaných,
vyžádaných i samostatně objednaných podkladů je realizace uvažovaného záměru
akceptovatelná z hlediska vlivu na životní prostředí za předpokladu plnění všech podmínek
pro fázi přípravy, výstavby a provozu uvedených v návrhu stanoviska EIA.
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VII.

NÁVRH STANOVISKA

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.

Název a zařazení záměru

Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice

„Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice“

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:

2.

kategorie:

II

bod:

9.1

sloupec:

B

název:

Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních
komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).

Kapacita (rozsah) záměru

Navržené trasy prodloužení silnice I/36 navazují na přeložku silnice I/35 a přes obec
Borohrádek spojují tuto silnici se silnicí I/11 (Týniště nad Orlicí – Častolovice) v Česticích u
Častolovic.
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 obchvatu Holic, 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 C je 14,453 km. Z toho jsou v délce 6,560 km využívány stávající
silnice I/35, III/3182, III/3055 a II/318.
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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.
Obě varianty A i C v oblasti CHLÚ cihlářských hlín vyžadují stavbu zářezu hlubokého cca
13 m a při křížení s tratí č. 016 vzniknou násypy výšky až cca 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.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

NUTS2

oblast

CZ05

Severovýchod

NUTS3

kraj

CZ053

Pardubický kraj

NUTS4

okres

CZ0532

Pardubice

NUTS2

oblast

CZ05

Severovýchod

NUTS3

kraj

CZ052

Královéhradecký kraj

NUTS4

okres

CZ0532

Hradec Králové

Katastrální území :

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

Dotčené obce :

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

4.

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

5.

IČ oznamovatele

65993390
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Sídlo (bydliště) oznamovatele

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

pracoviště:
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4 – Kačerov

Zastoupený:
Ing. Karel Horníček
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4 – Kačerov
tel. 724 315 064, karel.hornicek@rsd.cz
II.

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: Athos – co, s. r. o.
Petržílkova 2266/14
158 00 Praha 5
Tel: 261 217 066 - 139

Ing. Zbyněk Vyhlas
Osvědčení odborné způsobilosti č.j. 13943/1638/OPVŽP/94 vydané dne
7.2.1995, autorizace rozhodnutím MŽP, č.j. 45100/ENV/06 ze dne 29.06.2006
Předloženo:
Zveřejněno na internetu:

02.09.2009

2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: Athos – co, s. r. o.
Petržílkova 2266/14
158 00 Praha 5
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Tel: 261 217 066 - 139

Ing. Zbyněk Vyhlas
Osvědčení odborné způsobilosti č.j. 13943/1638/OPVŽP/94 vydané dne
7.2.1995, autorizace rozhodnutím MŽP, č.j. 45100/ENV/06 ze dne 29.06.2006

Zveřejněna na internetu:

23.05.2012

Vrácena:

24.07.2012

Dodatek dokumentace:
Předložen:
Zveřejněn na internetu:

23.12.2013

3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

RNDr. Vladimír Ludvík - osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování
dokumentací a posudků dle zákona č.100/2001 Sb., č. 5278/850/OPV/93, č.
autorizace: 2081/ENV/11

Předložen:

01.04.2014

4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
Místo:
Datum:

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo:
Oznámení na uvažovaný záměr bylo zveřejněno na internetu: 02.09.2009
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 02.10.2009 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to
s následujícím závěrem:
Záměr „Silnice I/36 v úseku Holice - Čestice“ naplňuje dikci bodu 9.1, kategorie II, přílohy č. 1
k zákonu. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je
zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí k závěru, že záměr „Silnice I/36 v
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úseku Holice - Čestice“ má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude
posuzován podle zákona.
Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na
oblast ochrany veřejného zdraví, ochrany ovzduší a ochrany přírody a krajiny.
Dokumentaci je třeba doplnit o:
-

vyhodnocení stávající hlukové situace v lokalitě a hlukové situace po realizaci
záměru, popř. návrh protihlukových opatření; pro zpracování hlukové studie vycházet
z aktuálního sčítání dopravy,

-

bilanci plošných a liniových zdrojů znečišťování ovzduší,

-

rozptylovou studii,

-

stanovení opatření ke snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na
zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů,

-

posouzení vlivu jednotlivých variant stavby na lesní ekosystémy v blízkosti výstavby,
zejména na stabilitu lesa po vykácení nových průseků pro liniovou stavbu,

-

migrační studii a vhodná technická zabezpečení pro zabránění střetu zvěře s
jedoucími vozidly,

-

komplexní celoroční biologický průzkum v dotčených lokalitách.

Dále je třeba se v dokumentaci vypořádat se všemi požadavky na doplnění,
připomínkami a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních

Dokumentace byla zpracována Ing. Zbyňkem Vyhlasem a zveřejněna na internetu dne
23.05.2012. K dopracování byla vrácena dne 24.07.2012. Dodatek dokumentace byl
zveřejněn na internetu dne 23.12.2013.

Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 31.07.2012
Poslední vyjádření zpracovatel posudku obdržel: 05.02.2014
Vyhotovený posudek byl předložen dne: 01.04. 2014
Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za
respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.
Závěry veřejného projednání:
Bude provedeno po veřejném projednání.
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5. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření k původní dokumentaci
Vyjádření veřejnosti:
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Vyjádření územních samosprávních celků:
Žádné.

Vyjádření dotčených správních úřadů:
ČIŽP – oblastní inspektorát Hradec Králové
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje – OŽPZ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje – OŽPZ

Vyjádření k přepracované dokumentaci
Vyjádření veřejnosti:
Žádné.

Vyjádření územních samosprávních celků:
Město Borohrádek
Obec Žďár nad Orlicí
Město Holice
Královéhradecký kraj

Vyjádření dotčených správních úřadů:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, OŽPZ
Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ
ČIŽP - oblastní inspektorát Hradec Králové
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Městský úřad Kostelec nad Orlicí – odbor organizačně-správní
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HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo
Hluk
Navrženou trasu komunikace lze z hlediska akustického považovat za výrazný přínos ke
zlepšení životního prostředí, a to zejména pro zástavbu, kterou dnes silnice I/36 prochází.
Nová trasa je převážně vedena v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.
Na základě výše uvedených skutečností lze považovat navrženou trasu přeložky silnice I/36
z akustického hlediska za akceptovatelnou. Lehké zvýšení hlukové zátěže v úseku km 0,000
- 3,500 představuje varianta B pro jižní okraj Starých Holic, varianta C pro severní okraj
zástavby Ostřetína a všechny varianty pak pro severozápadní okraj obce Veliny.
V úseku km 3,500 - 14,360 dojde ke zvýšení hlukové zátěže na severním okraji města
Borohrádek v případě vedení varianty A a k zanedbatelnému zvýšení hlukové zátěže na
jižním okraji obce Žďár nad Sázavou pro případ vedení trasy variantou B. Hluková zátěž pro
Moravsko a Čestice se prakticky nemění, neboť všechny varianty sledují v tomto úseku trasu
stávající komunikace.
U žádné z variant nedochází k překročení platných hygienických limitů.
Z hlediska hlukové zátěže lze v úseku km 0,000 - 3,500 označit za nejvhodnější variantu A, v
úseku km 3,500 - 14,630 variantu B.
Pro konečný výběr optimální varianty se nepovažuje akustické hledisko za rozhodující.
Ovzduší
Modelové výpočty prokázaly, že výstavba přeložky silnice I/36 je celkově přínosem pro
kvalitu ovzduší v obytné zástavbě dotčených měst a obcí. Významná je očekávaná změna
imisní zátěže v Holicích v Čechách, Starých Holicích a Borohrádku, kde stávající
komunikace tvoří průtah. Po výstavbě nové trasy I/36 bude imisní zatížení obyvatel ve výše
uvedených obcích výrazně nižší.
Navrženou trasu přeložky silnice I/36 lze z hlediska kvality ovzduší považovat za
akceptovatelnou. Lehké zhoršení kvality ovzduší v úseku km 0,000 - 3,500 představuje
varianta B pro jižní okraj Starých Holic, varianta C pro severní okraj zástavby Ostřetína a
všechny varianty pak pro severozápadní okraj obce Veliny.
V úseku km 3,500 - 14,360 dojde ke zhoršení kvality ovzduší na severním okraji města
Borohrádek v případě vedení varianty A a k zanedbatelnému zhoršení kvality ovzduší na
jižním okraji obce Žďár nad Sázavou pro případ vedení trasy variantou B. Kvality ovzduší pro
Moravsko a Čestice se prakticky nemění, neboť všechny varianty sledují v tomto úseku trasu
stávající komunikace.
V zájmovém území nebude vlivem provozu na žádné z hodnocených variant docházet k
překročení příslušných imisních limitů.
Z hlediska vlivu navržené silnice na kvalitu ovzduší lze v úseku km 0,000 - 3,500 označit za
nejvhodnější variantu A, v úseku km 3,500 - 14,630 variantu B.
Hledisko vlivu navržené komunikace na kvalitu ovzduší v okolní obytné zástavbě není pro
volbu optimální varianty podstatné.
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Krajinný ráz
Z hlediska vlivu na krajinu a krajinný ráz je varianta trasy B v úseku km 0,00 - 3.500
výhodnější, neboť nezasahuje do lesních porostů e ekosystémů jako varianta A nebo C.
úseku km 3,500 - 14,600 obě posuzované varianty A i B zasahují do lesních porostů a
ekosystémů, ale varianta B ve výrazně vyšší míře. Varianta A také v poněkud více sleduje
stávající komunikaci.

Voda
V dokumentaci byl posuzován vliv stavby na povrchové vody a na vody podzemní.
Nejdelší varianta A je oproti nejkratší var. C delší o cca 180 m, tj. o cca 1,2% a vnos
znečišťujících látek do odpadních dešťových vod je pro pozuzované varianty tedy též v
těchto hranicích poměru.
Z hlediska zvl. chráněných území prochází varianty A, B, C podél hranice OPVZ v délce cca
1,3 km a podél hranice CHOPAV nebo v její blízkosti v délce cca 3,9 km - posuzované
varianty jsou v těchto úsecích totožné a z toho hlediska se neliší.
Var. A přímo kříží Tichou i Divokou Orlici i další drobné vodoteče obdobně nebo shodně jako
obě další varianty B a C a z tohoto hlediska jsou varianty rovněž prakticky shodné.
V období výstavby jsou var. A, B, C prakticky shodné.
Z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody jsou varianty prakticky shodné, pouze
vzhledem k délce trasy, resp. velikosti zpevněné plochy je var. A zanedbatelně nepříznivější.

Zemědělská půda a pozemky určené k plnění funkce lesa
Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalému záboru zemědělské půdy i pozemků
určených k plnění funkce lesa.
Vlivy na zemědělskou půdu:
Z hlediska záboru zemědělské půdy je nejmenší zábor v případě realizace varianty A a
největší v případě realizace varianty B. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je rozhodující
měrou dána tím, že varianta A je oproti variantě B vedena více po lesních pozemcích
(především v úseku km 0,000 - 3,500 ), nebude vliv záměru na zemědělskou půdu zásadním
kritériem pro volbu optimální varianty.
Vlivy na Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL):
V úseku staničení km 0,00 - 3,500 zasahuje varianta A a C do relativně strukturně bohatých
lesních porostů mezi Ostřetínem a Velinami. Výhodnější je z tohoto hlediska varianta B,
protože se pozemkům PUPFL zcela vyhýbá.
V úseku staničení km 3,500 - 14,630 ( lesy mezi Koudelkou - Borohrádkem a Borohrádkem Česticemi ) dojde k výraznému zásahu do PUPFL. Oproti variantě B je zde výhodnější
varianta A, neboť v jejím případě dojde k menšímu zásahu do PUPFL.
Flóra, fauna, systém ekologické stability
Všechny tři posuzované varianty zasahují do územního systému ekologické stability krajiny.
Všechny varianty dvakrát protínají evropsky významnou lokalitu CZ 0524049 Orlice a Labe.
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(jedná se o velmi zachovalou a funkčí nivu toku Orlice s přirozeným meandrujícím korytem,
četnými, velmi cennými slepými rameny s výskytem ohrožených druhů a charakteristickou
lužní a nivní vegetací). Divokou Orlici kříží všechny varianty po stávajícím mostě
rekonstruovaném v roce 1999, u něhož už se s dalšími stavebními úpravami nepočítá. Řeka
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 RBK 809 „Tichá
Orlice". Všechny varianty v úseku mezi obcemi Borohrádek a Čestice procházejí v těsném
sousedství regionálního biocentra RBC 1764 „Velký les". Varianty A, B a C jsou vedeny
nedaleko lokálního biocentra LBC „Javůrka" (počátek trasy jižně od Holic) a v těsné blízkosti
LBC „Korejtka". 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").
V trase všech tří variant byly zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů.
Všechny varianty procházejí v blízkosti VKP uvedeného v zákoně č. 114/92 Sb., ale přímo
do nich nezasahují, i když v případě VKP „Za cihelnou" (výskyt silně ohroženého kruštíku
bahenního) prochází varianta C v jeho naprosto těsné blízkosti.
Z posuzovaných řešení prokazuje v úseku km 0,00 - 3,500 větší výhodnost varianta B, neboť
se nejméně dotýká ekosystémů přírodního charakteru. Při realizaci varianty A nebo C dojde
v tomto úseku ke kolizi s lesními ekosystémy a v případě varianty C navíc k velmi těsnému
míjení VKP „Za cihelnou".
V úseku km 3,500 - 14,630 trasa varianty A oproti variantě B méně narušuje ekologickostabilizační funkci, kterou v zájmovém území plní stávající dřevinné ekosystémy. Navíc trasa
varianty B kříží LBC „Dolní luka" a LBC „Nad starým Božetickým rybníkem".
Vlivy na nerostné suroviny

Jižně od Starých Holic se nachází CHLÚ cihelny Holice. Jedná se o dobývací prostor
cihlářské suroviny. Varianty A a C vedou přes toto chráněné ložiskové území i přes
stanovený dobývací prostor.
Severně od Borohrádku se nachází dobývací prostor písku a štěrkopísku. Varianta A jej
těsně míjí a varianta B minimálně zasahuje do jihozápadního okraje.
Z hlediska vlivu na nerostné suroviny se nejméně výhodné jeví varianty A a C, výhodnější je
varianta B.
Dále byly posuzovány vlivy (např. horninové prostředí, hodnoty vytvořené lidskou činností,
infrastruktura, architektura, archeologické památky aj.).
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řešených

variant

byla

vyhodnocena

jako

v úseku km 0,000 - 3,500 variantu B a v úseku km 3,500 - 14,630 variantu A.
Návaznost obou doporučovaných variant je bezproblémová.

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s posuzovaným záměrem nenastávají.

Po zhodnocení všech prostorových vlivů, jevů a faktorů a na základě existujících, dodaných,
vyžádaných i samostatně objednaných podkladů je realizace uvažovaného záměru
akceptovatelná z hlediska vlivu na životní prostředí za předpokladu plnění všech podmínek
pro fázi přípravy, výstavby a provozu uvedených v návrhu stanoviska EIA.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání
pokud jde o znečišťování životního prostředí
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
prochází přes CHLÚ cihlářské dílny i stávající dobývací prostor. Zde se stáčí levostranným
obloukem na severovýchod a úrovňově kříží silnici II/318 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 dobývacího prostoru těžby
písku a 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 křížení. Všechny křižovatky jsou
navrženy v místech s dobrými rozhledovými podmínkami.
Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí většího rozsahu ani demolici objektů.
Mosty: 6 ks, délka 383 m
Varianta B
Varianta B začíná shodně jako varianta A, ze které se odpojuje v km 0,685 pravostranným
obloukem. Následuje levostranný oblouk, kterým trasa obchází vrch na Březině a
severovýchodním směrem se přibližuje k zástavbě Starých Holic. Pravostranným obloukem
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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/318 ( před
napojením na stávající silnici protíná trasa jihozápadní okraj dobývacího prostoru písku a
štěrkopísku ), 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.
Mosty: 5 ks, délka 138 m

Varianta C
Varianta C přímo navazuje na konec obchvatu Holic I/35, na který se napojuje levostranným
složeným obloukem s vloženými přechodnicemi. Tímto obloukem se dostává do trasy silnice
IN/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 l/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.
Mosty: 6 ks, délka 383 m
Geometrie trasy všech variant vychází z návrhové kategorie S 9,5/80. Návrhová rychlost je
80 km/hod.
Uvedení daného úseku do provozu se předpokládá v roce 2035. Na tento rok se navrhovaná
stavba kapacitně posuzuje.
Součástí stavby bude u všech variant též systém odvodnění komunikace včetně
navazujících technických opatření (dešťové usazovací nádrže - DUN, vsakovací a
vyrovnávací nádrže, odpadní kanály, úpravy koryt toků apod.).
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
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na základě havarijních plánů specializovanými složkami správce komunikace nebo odbornou
firmou pracující v požadovaném oboru, a to bez ohledu na směnnost pracovního cyklu.

Očekávané intenzity dopravy:
Předpokládaný termín zprovoznění přeložky silnice I/36 je přibližně v roce 2035. V této době
bude již fungovat přeložka silnice R35 v úseku Hradec Králové - Mohelnice. Silnice I/36 bude
mít stále význam jako trasa spojující silnice R35 a I/11 a obsluhuje spíše regionální města
jako Holice, Borohrádek a Častolovice.
Předpokládané intenzity dopravy
-

Zatížení všech variant přeložky I/36 je relativně nízké a pohybuje se v rozmezí 6000
– 8000 vozidel za 24 hodin.

-

Při realizaci přeložky I/36 jsou intenzity dopravy na související síti silnic nižších tříd
velmi nízké.

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 technické studie odpovídá stávajícímu standardu pro daný stupeň
projektové přípravy. Zpracovatel technické studie garantuje vypracování návrhu koncepce a
technického řešení stavby v souladu s platnými technickými předpisy a normami.

3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Součástí dokumentace byl návrh na preventivní a minimalizační opatření. Tato část byla
zpracovatelem posudku doplněna na základě vlastních šetření a oprávněných vyjádření
účastníků procesu a je součástí návrhu podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz
podmínky návrhu stanoviska).
Konečná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí jsou ve formě podmínek k dalším správním řízením ve věci
záměru realizace stavby uvedeny v podmínkách stanoviska.
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Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že záměr přeložky silnice I/36 v úseku
Holice v Čechách - Čestice je možné v dané oblasti realizovat. Ze tří navržených a
hodnocených variant nejlépe vyhovuje následující kombinace variant:
V úseku staničení km 0,000 – 3,500 nejlépe vyhovuje varianta trasy B. Zbylé varianty A a
C jsou nevhodné z důvodu kolize s lesními ekosystémy a v případě varianty C také
s registrovaným VKP „Za cihelnou“ reprezentujícím biotopy s vyšší mírou přírodního
charakteru s výskytem silně ohroženého kruštíku bahenního, ještěrky obecné ( silně
ohrožený druh ), střevlíka Ulrichového ( ohrožený druh ), zlatohláveka tmavého ( ohrožený
druh ) a ropuchy obecné ( ohrožený druh ).
Varianta B se také, jako jediná varianta v tomto úseku, nedotkne chráněného ložiskového
území a stanoveného dobývacího prostoru CHLÚ cihelny Holice.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je v úseku staničení km 0,00 – 3,500 varianta B méně
výhodná, neboť způsobuje lehký nárůst hladiny hluku a imisí u okrajové zástavby jižního
okraje Starých Holic, avšak nikde v trase varianty B nedochází k překročení platných
hygienických limitů.
V úseku staničení km 3,500 – 14,630 nejlépe vyhovuje varianta trasy A. Druhá
posuzovaná varianta B není vhodná, protože více narušuje ekologicko-stabilizační funkci
stávajících dřevinných ekosystémů a dále kříží LBC „Dolní luka“ a LBC „Nad starým
Božetickým rybníkem“.
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je v úseku staničení km 3,500 – 14,630 varianta A méně
výhodná, neboť způsobuje lehký nárůst hladiny hluku a imisí u okrajové zástavby severní
části Borohrádku. Nikde na trase varianty A však nedochází k překročení platných
hygienických limitů.

Na základě celkového posouzení řešených
nejvýhodnější následující kombinace variant:

variant

byla

vyhodnocena

jako

v úseku km 0,000 – 3,500 varianta B a v úseku km 3,500 – 14,630 variantu A. Návaznost
obou doporučovaných variant je bezproblémová.
Za nejméně vhodnou se považuje varianta nulovou, tj. zachování stávajícího stavu, která
ovšem nebyla navržena k realizaci.

5. Vypořádání vyjádření
5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
V rámci posuzování uvažovaného záměru příslušný úřad obdržel k původní dokumentaci 1
vyjádření veřejnosti, dále obdržel 0 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a 5
vyjádření dotčených správních úřadů. K přepracované dokumentaci pak 0 vyjádření
veřejnosti, 4 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a 6 vyjádření dotčených
správních úřadů. Jmenovitě jsou zahrnuty výše v seznamu subjektů, jejichž vyjádření jsou ve
stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta. Veškeré připomínky jsou náležitě komentovány
v části V. posudku. Všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly
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zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem vypořádány, v případě potřeby zahrnuty
do podmínek příslušného úřadu.

5.2. Vypořádání vyjádření k posudku
- bude zpracováno po uplynutí lhůty na vyjádření k posudku.
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru.

Na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim
uplatněných vydává ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21, zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění, v souladu s § 10 odst. 1 cit. zákona z hlediska vlivů na
životní prostředí
souhlasné stanovisko
k záměru:

„Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice“,
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové přípravy a realizace stavby, zkušebního a trvalého provozu a zahrnuty
jako podmínky návazných správních řízení.
Jako nejvhodnější z hlediska vlivů na životní prostředí byla doporučena kombinace variant:
v úseku km 0,000 – 3,500 varianta B a v úseku km 3,500 – 14,630 varianta A.

Podmínky souhlasného stanoviska:
Územně plánovací
-

Pro konečnou variantu záměru zajistit její zapracování do územně plánovacích
dokumentací jednotlivých obcí, příp. zpracování jejich změn.

-

Zpracovat projekty pozemkových úprav na částech katastrů, jichž se stavba dotkne
trvalými zábory půdního fondu. Tyto úpravy budou sledovat maximální omezení vzniku
ploch nevhodných k dalšímu zemědělskému nebo jinému vhodnému využití podle
stávajícího typu plochy a způsobu současného využívání.

Pro fázi přípravy
Ochrana zdraví
−
−

−

Jako podklad pro DÚR aktualizovat Modelové hodnocení kvality ovzduší dle zák. č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a prováděcích předpisů.
Jako podklad pro DÚR bude zpracována podrobná hluková studie z dopravy pro
doporučenou variantu včetně návrhu případných protihlukových opatření pro bezpečné
plnění hlukových limitů; zvláštní pozornost věnovat prostoru osady Moravsko a prostoru
navržené křižovatky napojující variantu A na centrum města Borohrádek.
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.

Voda

133

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice

-

Projekt úprav koryt i břehů vodotečí 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.

-

Zvážit možnost vhodného umístění záchytných vodních nádrží osazených vodními
makrofyty pro naředění a předčištění splachů rozpuštěných solí ze zimní údržby
komunikace a také pro eliminaci vlivů potenciálních ropných havárií (přírodní biofiltry).

-

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

-

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

-

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.

-

V celém úseku souběhu silnice s hranicí OP VZ nebo CHOPAV bude nezbytné realizovat
odvedení dešťových vod s povrchu vozovky nepropustným odvodněním (nepropustné
žlaby, vodotěsné kanalizace) s ochrannými nádržemi, lapači ropných a ostatních
škodlivých látek.

-

Pro celou posuzovanou silniční trasu 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.

-

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.

-

Pro minimalizaci dopadů při běžném silničním provozu i při případných haváriích bude
vozovka odvodněna přes ochranné nádrže 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 případných haváriích.

-

Nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a pojmout
min. objem cisternového vozu při maximálních průtocích.

-

Sedimentační nádrže budou v případě potřeby (stanoví vodoprávní orgán) doplněny o
filtrační stupeň (např. sorpční filtry).

-

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

-

Na hranici OPVZ budou navržena a provedena ochranná opatření, která zabrání
znečištění povrchové a podzemní vody při stavbě a během provozu komunikace.
Zpevněné plochy musí být nepropustné (tj. betonové kryty, zpevnění krycími vrstvami s
asfaltovými pojivy za tepla, příp. dlažba z kostek). Obdobně se zabezpečí zařízení k
odvádění vody, tj. kanalizace a volné otevřené příkopy. Do násypů komunikací a do
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konstrukce vozovek smí být použity pouze materiály neobsahující žádné odplavitelné
součásti; zvláště je nutno vyloučit materiály ze skládek, strusek z chemické výroby,
zbytky ze spalování odpadů a látky s obsahem dehtu. Zařízení staveniště, skladování a
přečerpávání PH a olejů, oprava a údržba strojů je na území OPVZ nepřípustné. Limity
kvality vypouštěné vody předepisuje vodoprávní orgán.
-

Vyústění odváděných dešťových vod z komunikace do recipientu bude provedeno v
souladu s ekologickou úpravou vodních toků.

-

V případě, že bude nakládáno se závadnými látkami v množství nad limity stanovené
vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, musí být pro provoz vypracován a schválen místně
příslušným vodoprávním úřadem „Plán opatření pro případ havárie" v souladu s ust. § 39
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném
znění. Může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek před
předložením ke schválení s příslušným správcem toku. Doplňování pohonných hmot a
jiných provozních kapalin a rovněž čištění dopravních prostředků musí být prováděno
pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany vod.

Půda
−

Jako podklad pro DÚR bude zpracována specifikace rozsahu záboru pozemků určených
k plnění funkcí lesa (PUPFL) s rozlišením na trvalý, případně dočasný dle identifikace
parcel a vlastníků, dále rozsah dotčených pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa a
vyžádaná informace orgánu státní správy lesů o podmínkách vedení trasy přes lesní
pozemky dotčené zamýšlenou stavbou.

-

Minimalizovat dočasné i trvalé zábory zemědělského a lesního půdního fondu.

-

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

-

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.

-

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

Horninové prostředí
-

V případě průchodu trasy záměru CHLÚ nebo DP bude součástí podkladů pro DÚR
studie průchodu záměru územími CHLÚ nebo DP se specifikací potřebného plošného
záboru a objemu příslušného nerostu včetně stanovení legislativních, technických,
organizačních a ekonomických podmínek, kterými bude umožněn tento průchod.

Fauna, flóra, ekosystémy a ÚSES
-

Projekt ozelenění bude respektovat zásadu, že vyšší vegetace nebude zasahovat až
k samému okraji vozovky, případně spolu se špatně svedenou strouhou nebude tvořit
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).

-

Všude tam, kde nelze vytvořit násyp či zářez a komunikace křižuje, resp. přerušuje
souvislý pás zeleně, vhodným způsobem založit soustavu křovin a zeleně, dále
vybudovat tahové cesty a biokoridory. Významné biokoridory v systému ekologické
stability krajiny by neměly mít šířku nikdy menší než 20 m, optimální je větší šířka.
Zábrany je vhodné instalovat v dostatečné délce a výšce. Mnoho druhů ptactva
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(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, anebo v těsné blízkosti těchto přírodních prvků. V místech, kde
se terén pomocí násypu či zářezu samovolně zvyšuje anebo je sveden do dostatečně
velkého podchodu s vegetací pod komunikaci (mosty atd.), ptáci komunikaci většinou
bezpečně přelétnou či podlétnou.
-

U mostů respektovat obecné pravidlo: čím vyšší, tím z hlediska minimalizace vlivů na
faunu výhodnější. Je velmi důležité, pokud je to možné, ponechat pod mostem prostor
pro břehový porost a vegetaci. Zejména na obou březích řeky ponechat např. pobřežní
vrbové porosty apod. Ptactvo protahující podél řeky (jedná se o poměrně značné
množství druhů) pak nemá důvod most přeletovat vrchem a s důvěrou ho podlétne. Toto
platí jak pro druhy ptactva drobného, tak pro ptactvo vodní.

-

Mezi povrchem terénu resp. hladinou vody a tělesem mostu (vozovkou), či pilíři nebudou
zbytečně natažená vzdušná vedení, kabely, lana, potrubí a předměty, které by ptactvu
komplikovaly průlet, pohyb a přistání. Tyto prvky jsou velice nebezpečné zejména pro
neobratné, těžké letce (kachny, labutě, volavky) a letce rychlé (ledňáček, rorýs, morčák
severní). Totéž platí o vedeních nad mostem (kotvící lana, kabely pro osvětlení atd.).

-

Případné osvětlení vozovky řešit tak, aby zbytečně nesvítilo do krajiny a přes hrany
mostu, případně pod něj. Osvětlení vozovky, či samotného mostu často mate ptactvo
protahující v noci a za špatné viditelnosti při řece. Mnohdy se zejména potápky,
potáplice, sluky, labutě, kormoráni atd. táhnoucí v zimě při řece spletou a při malé
frekvenci aut a špatném osvětlení přistanou na vozovce v domnění, že se jedná o
nezamrzlou řeku. Případně změní svou trasu a pokračují po trase komunikace, což se
pro ně stává nebezpečné. Potáplice, potápky a kormoráni jsou tímto velice známí a
leckdy i na silnici přistanou.

-

Trasu komunikace I/36 kříží elektrická vedení. Při případném zvyšování, přeložkách a
dalších úpravách takového vedení je třeba myslet na bezpečnost ptactva (zejména
dravců a sov), využívajícího toto vedení jako odpočívadla a stanoviště k lovu. Proto je
nutno volit vhodnou a bezpečnou konstrukci sloupů a vodičů. Rozhodně nepoužívat
prvky s odkrytými živými částmi a s izolátory otočenými nahoru (T sloupy, Systém delta
atd.). Obecně je velmi žádoucí podporovat realizaci zabezpečení vhodného typu (montáž
ochranných prvků, hřebeny, lamely).

-

Návrh ozelenění nové komunikace ve volné krajině, kromě míst křížení komunikací a
kromě lesních úseků, 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. Určitou část zeleně by bylo vhodné řešit také jako opatření
proti větrné erozi, především proti sněhovým návějím v zimních měsících.

-

Podél komunikace se doporučuje vybudovat na vhodných místech malé vodní nádrže
přírodního typu, tj. vodní biotopy s biologickým odbouráváním znečištění.

-

Kácení v lesních porostech - úseky km 2,00 – 3,50 pro variantu A a C, km 4,50 – 8,50
pro variantu A a B a dále úsek 10,50 – 12,50 pro variantu A a B. Těžbou vyvolanou
stavbou bude v lesních komplexech docházet k oslabení stability okolních vzrostlých
porostů, což může při silných větrech způsobovat celoplošné vývraty. Na mnoha
stanovištích těžba přispěje k degradaci vytvořené přirozené zonální vegetace (křovinné
lesní pláště), která se v zájmovém území analogicky vyvíjí plošně i mimo kontakt s lesem
na neobhospodařovaných plochách. Vzniklé biotopy bez dřevinné vegetace budou více
intenzivně vystavené mikroklimatickým extrémům a vyšší větrné a vodní erozi.
Vykácením dřevinných prvků lze předpokládat zvýšení hladiny povrchové vody a plošné
zamokření odtěžených lokalit – ztráta desukční funkce porostů. Z tohoto důvodu se
doporučuje zajistit postupnou přeměnu současné druhové skladby v ekotonových liniích
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podél nového silničního tělesa ve prospěch dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke
škodlivým činitelům a melioračními účinky na půdu a současně poskytují vysoký
produkční a mimoprodukční funkční efekt. Prostřednictvím vytváření přírodě blízkého
lesa zabezpečit redukci vlivů abiotických a biotických škůdců, omezení kalamit a zvýšení
stability produkce (zvyšováni ekologické stability).
-

V případě realizace varianty „násep s prostupem pro koryto řeky Tiché Orlice“ je nutné
dodržet takové parametry prostupu řeky náspem, které umožní průtok požadované n-leté
vody (obvykle 100 leté vody). Z hlediska požadavků ochrany bioty nivy je nutné zachovat
migrační prostor pro druhy, které migrují podél vodního toku, který je nutno doložit
propočtem velikosti migračního prostupu. Takovými druhy jsou zejména ze savců vydra
říční, dále pak druhy ptáků vázané na vodní prostředí vodního toku. Proto je nutné
zachovat dostatečný rozsah podmostí, kde dojde k převedení vodního toku. V souběhu
s vodním tokem je nutné zachovat také dostatečný břehový prostor.
Vzhledem
k možnému výskytu klínatky rohaté, ale také vzhledem k tomu, že některé druhy ptáků při
malé velikosti mostního okna volí překonání komunikace nikoliv mostem, ale jeho
přeletem nad vozovkou, je nutné ochránit tyto jedince před možností srážky s jedoucími
motorovými vozidly instalací clony, která je navede při přeletu dostatečně vysoko nad
vozovku. Při návrhu technického řešení bude nutné provést orientační propočet velikosti
migračního prostupu tak, aby vyhovoval migraci savců v daném území.

-

V případě realizace varianty „estakáda přes řeku Tichá Orlice“ odpadá problém
s výpočtem potřebného prostoru pro víceleté vody. Dále odpadá problém řešení šířky
podmostí podél vodního toku. Vzhledem k tomu, že není jasné výškové vedení
komunikace nad úrovní nivy, je možné, že převedení estakádou, budou jednotlivá pole
mostu nižší a podmínky pro migraci ptáků i savců budou horší než v případě předchozím.
Při návrhu technického řešení bude nutné provést orientační propočet velikosti
migračního prostupu tak, aby vyhovoval migraci savců v daném území. Podmínka clony
zamezující srážce přeletujících jedinců nad vozovkou zůstává pro toto řešení překonání
říční nivy Tiché Orlice u Borohrádku.

-

Kácení krajinné zeleně musí být vyhodnoceno detailním dendrologickým průzkumem a
provedeno v mimovegetačním období; dokumentace by měla specifikovat rovněž rozsah
náhradních výsadeb.

-

Způsob ozelenění stavby musí maximálně respektovat dochovaný krajinný ráz a
charakter předmětů ochrany přírody a krajiny (k výsadbám použít autochtonní dřeviny,
doplnit co nejvíce biologických vazeb mezi značně strukturovanými biotopy) – doporučuje
se řešit nad ortofotomapou; dřeviny nevysazovat blízko komunikace (v bezprostřední
blízkosti komunikace v pásu šířky cca 5m dochází k negativnímu vlivu chemické údržby
komunikace v zimním období) a zcela vyloučit bobuloviny (ochrana živočichů).

-

K zamezení negativního vlivu záměru na zvláště chráněné druhy dle následující tabulky
zajistit minimálně 3-letý, optimálně 4-letý monitoring velikosti a rozsahu populací a
migračních cest (včetně stanovení intenzit migrace na základě kontinuálního
fotomonitoringu) živočichů v dostatečném předstihu před zpracováním DÚR z důvodu
eliminace vlivu klimatických anomálií, vlivu víceletých populačních cyklů a vlivu
náhodných nálezů. Cílem je návrh optimálních opatření pro minimalizaci a eliminaci vlivu
na chráněné druhy živočichů a migrační cesty včetně výjimek z ochrany dle zák. č.
114/1992 Sb. Dále postupovat dle závěrů monitoringu i během výstavby a cca 3 – 5 let
po uvedení záměru do provozu. Zvláštní pozornost věnovat dočasným a trvalým
zábranám pro obojživelníky, náhradním stanovištím pro obojživelníky a plazy,
bioindikátorům (např. ze skupiny Carabidae) a letovým cestám netopýrů.
Zvláště chráněný druh (negativní vliv)

Návrh opatření

prskavec menší (Brachinus explodens)

V kritických úsecích, tzn. v místech nálezů instalovat
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Zvláště chráněný druh (negativní vliv)

střevlík Ulrichův (Carabus ulrichii ulrichii)

svižník lesní (Cicindela sylvatica sylvatica)
svižník
polní
campestris)

(Cicindela

campestris

svižník Cicindela sylvicola
zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)
mravenec lesní menší (Formica polyctena)
mravenec luční (Formica pratensis)
mravenec otročící (Formica fusca)
čmelák luční (Bombus pratorum)
čmelák polní (Bombus pascuorum)
čmelák skalní (Bombus lapidarius)
čmelák zemní (Bombus terrestris)
ropucha obecná (Bufo bufo)*

ropucha zelená (Bufo viridis)

skokan hnědý (Rana temporaria)

skokan skřehotavý (Rana ridibunda)

skokan štíhlý (Rana dalmatina)

zelení skokani (Rana esculenta complex)

ještěrka obecná (Lacerta agilis)

slepýš křehký (Anguis fragilis)

Návrh opatření
dočasné (naváděcí) bariéry z plné fólie (výška do 1
m) po obou stranách silnice
V kritických úsecích, tzn. v místech nálezů instalovat
dočasné (naváděcí) bariéry z plné fólie (výška do 1
m) po obou stranách silnice; vzhledem ke stálé
migraci a větší mobilitě imág doporučujeme zbudovat
trvalé bariéry
V kritických úsecích, tzn. v místech nálezů instalovat
dočasné (naváděcí) bariéry z plné fólie (výška 1,2 m)
po obou stranách silnice
V kritických úsecích, tzn. v místech nálezů instalovat
dočasné (naváděcí) bariéry z plné fólie (výška 1,2 m)
po obou stranách silnice
V kritických úsecích, tzn. v místech nálezů instalovat
dočasné (naváděcí) bariéry z plné fólie (výška 1,2 m)
po obou stranách silnice
Ponechat podél komunikace pás ruderálních bylin
Možný záchranný transfer hnízd
Možný záchranný transfer hnízd
Možný záchranný transfer hnízd
Ponechat podél komunikace pás ruderálních bylin
Ponechat podél komunikace pás ruderálních bylin
Ponechat podél komunikace pás ruderálních bylin
Ponechat podél komunikace pás ruderálních bylin
V místech nálezů (migračních tras) instalovat
v průběhu stavby dočasné (naváděcí) bariéry po obou
stranách silnice; při zjištění migrační cesty zbudovat
trvalé bariéry
V místech nálezů (migračních tras) instalovat
v průběhu stavby dočasné (naváděcí) bariéry po obou
stranách silnice; při zjištění migrační cesty zbudovat
trvalé bariéry
V místech nálezů (migračních tras) instalovat
v průběhu stavby dočasné (naváděcí) bariéry po obou
stranách silnice; při zjištění migrační cesty zbudovat
trvalé bariéry
V místech nálezů (migračních tras) instalovat
v průběhu stavby dočasné (naváděcí) bariéry po obou
stranách silnice; na vhodných místech zbudovat
umělé nádržky
V místech nálezů (migračních tras) instalovat
v průběhu stavby dočasné (naváděcí) bariéry po obou
stranách silnice; na vhodných místech zbudovat
umělé nádržky nebo trvalé bariéry
V místech nálezů (migračních tras) instalovat
v průběhu stavby dočasné (naváděcí) bariéry po obou
stranách silnice; na vhodných místech zbudovat
umělé nádržky
V místech nálezů (migračních tras) instalovat
v průběhu stavby dočasné (naváděcí) bariéry po obou
stranách silnice; navozit na vhodná místa kamenné
kupy
V místech nálezů (migračních tras) instalovat
v průběhu stavby dočasné (naváděcí) bariéry po obou
stranách silnice
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užovka obojková (Natrix natrix)
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
čáp bílý (Ciconia ciconia)
jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
koroptev polní (Perdix perdix)
krahujec obecný (Accipiter nisus)
rorýs obecný (Apus apus)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
netopýr velký (Myotis myotis)**
netopýr vodní (Myotis daubentonii)
netopýr ušatý (Plecotus auritus)
veverka obecná (Sciurus vulgaris)

Šíření invazivních druhů rostlin

Šíření invazivních živočichů

Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice

Návrh opatření
V místech nálezů (migračních tras) instalovat
v průběhu stavby dočasné (naváděcí) bariéry po obou
stranách silnice
Realizace zemních prací mimo období hnízdění
druhu.
Bez vlivu
Kácení lesních porostů mimo období hnízdění
Udržování travních porostů bez výsadeb.
Kácení mimolesní zeleně mimo období hnízdění
Bez vlivu
Udržování ostrůvkovité výsadby keřů bez plného
zapojení
Bez vlivu
Instalace netopýřích budek, doplnění migrační studie
v průběhu provozu záměru.
Instalace netopýřích budek, doplnění migrační studie
v průběhu provozu záměru.
Instalace netopýřích budek, doplnění migrační studie
v průběhu provozu záměru.
Bez navrhovaných opatření.
V prvcích ÚSES nebudovat skládky zeminy nebo
jiných materiálů nutných ke stavbě.
V nivách vodních toků nebudovat skládky zeminy
nebo jiných materiálů nutných ke stavbě.
Po zahájení provozu na nově vybudované komunikaci
provádět ještě po dobu minimálně 5 roků kontrolu
všech ploch zasažených stavbou a případná ohniska
výskytu expanzivních rostlin likvidovat.
Prakticky nelze předběžně přijmout žádná efektivní
opatření

−

Ve spolupráci uživateli honiteb a na základě kontinuálního fotomonitoringu zhotovit
migrační studii zvěře. Hlavní kritická místa pro možný střet se zvěří je společný pro
všechny posuzované varianty: Holice – Borohrádek (kolem hájovny V Sedadlech)
s využitím trasy silnice II/181 a Borohrádek – Moravsko v trase stávající silnice I/36.
Kvalitně vybavit pro migraci živočichů podmostí mostu přes Tichou Orlici a její blízké
okolí, které může sloužit jako hlavní přirozený podchod pro zvěř, v souladu s TP 180.
Ostatní úrovňové vedení přeložky I/36 v dnešních silničních trasách skrze lesní úseky
může být dle budoucího aktuálního stavu např. vybaveno odrazkami proti zvěři podle TP
130, případně oplocením s navedením do migračních průchodů.

−

Zajistit spolupráci biologů na jednotlivých fází projektové přípravy stavby.

Archeologické památky
−

Oznámit přípravu akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce dle
zákona č. 20/1987 Sb., odst. 2. § 22 (to znamená archeologickému pracovišti, viz
přiložený seznam oprávněných organizací, např: Muzeum a galerie Orlických hor,
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, telefon: 494 534 450). Zde sdělit termín
zahájení stavby, a ohlásit započetí zemních, či výkopových prací cca 3 týdny před
termínem.

−

Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění
zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., ve
znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o provedení
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archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými
pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva o jeho provedení.
−

Hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému
pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče - odboru organizačně-správnímu
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, či Národnímu památkovému ústavu, územnímu
odbornému pracovišti v Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle § 23, odst. 3
zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, beze změny až
do jeho ohledání a zdokumentování pracovníkem odborného archeologického pracoviště.

Pro fázi výstavby
Ochrana životního prostředí obecně

−

Zhotovitel či zhotovitelé stavby musí na základě referencí prokázaných též ve výběrovém
řízení 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, 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.

−

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.

−

Plochy pastvin a luk narušených během stavby na plochách dočasného záboru musí být
rekultivovány do původní kultury a s použitím vhodné travní směsi podle narušených
stanovišť.

−

Na přeložkách vzdušných vedení VN instalovat pouze bezpečnou konstrukci sloupů a
vodičů (ochrana ptactva).

−

Během výstavby zajistit ekologický dozor.
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Zdraví
−

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).

−

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

−

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

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 dalších 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.

−

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.

Hluk
−

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.

Voda
−

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

−

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.

−

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

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 havarijním
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.

−

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

−

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 bezodkladně 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.

Půda
−

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

−

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

−

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 po dohodě s příslušnými orgány ochrany
přírody provést náhradní výsadbu.

−

Vyloučit zásahy do pramenišť (možné potenciální zdroje vody, ochrana před jejich
znečištěním). Rovněž zářezy komunikace do horninového podloží řešit s ohledem na
ochranu podzemních vod před znečištěním a na omezení zásadních změn stávajícího
hydrického režimu v navazujících přírodních biotopech.

Odpady

−

V rámci výstavby 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
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nakládání s odpady a vyhláškou MŽP č. 294/2005 o ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu.
−

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.

−

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.

Fauna, flóra, ekosystémy a ÚSES
−

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.

−

Při stavebních činnostech (výkopy) je třeba dbát zvýšené opatrnosti na kořenový systém
stávajících okolních dřevin. Je nutné dodržet opatření na ochranu dřevin vycházející
z normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. K ochraně před mechanickým
poškozením dřevin je nutné stromy chránit plotem, který by měl obklopovat celou
kořenovou zónu, ve výjimečných případech je nutné ochránit kmen vypolštářovaným
bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m. Je nutné, aby ochranné bednění či plot
zakrývaly také kořenové náběhy. Při zásahu do kořenové zóny stromu (např. hloubení
jam, výkopů) bude výkop proveden ručně. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo
k mechanickému poškození kořenového systému. Při výkopu nebudou přetínány kořeny
s průměrem větším než 2 cm. Dále je nutné zabránit tomu, aby v blízkosti dřeviny nebyla
půda zhutňována např. pojezdy stavební techniky nebo výkopovým materiálem. Veškerá
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porušení těchto opatření mohou vést k vážnému poškození kořenového systému a
následně celkovému úhynu stromu.
−

Realizací vhodných opatření lze předpokládat, že vznikne řada nových vhodných biotopů
pro plazy. Vhodnými opatřeními se rozumí instalace větších kamenů do kup či solitérních
kamenných bloků podél místní komunikace, osazení opěrných zdí sítokamennými
gabiony atp. Tyto objekty budou kolonizovány zejména ještěrkou obecnou. Transfery
v případě ještěrek nemají praktický význam, druh je dostatečně mobilní a dočasně
dotčená stanoviště je schopen opustit. Podmínky stanovené výše by měly fungovat i pro
ostatní živočichy. Samotný zásah do půdního krytu by měl být proto realizován ve
vegetačním období, tj. od poloviny dubna do první poloviny září.

−

Jakékoliv zásahy do půdního krytu musí být provedeny mimo období rozmnožování
a zimování živočichů s nízkou mobilitou, např. zvláště chráněných druhů obojživelníků od července do poloviny září. U zjištěných terestrických druhů bezobratlých živočichů
(brouci čeledi střevlíkovitých nebo mravenců) se doporučuje provádět skrývkové práce
od konce května do poloviny září, kdy většina imág je mobilní a může osídlit náhradní
biotopy.

−

Kácení dřevin se doporučuje realizovat mimo hnízdní období ptáků (tj. od září do února).
Nutné je ovšem přihlédnout k potravním nárokům, které zájmové území splňuje.
Bezprostředně před vlastními zásahy se doporučuje provézt ověřovací zoologický
průzkum.

−

Zásahy do břehových porostů v biokoridorech podél vodotečí je nezbytné omezit zcela
nebo pouze na hlubší řez koruny.

−

Při provádění stavebních prací v blízkosti dřevin rostoucích mimo les nutno dodržovat
důsledný postup dle ČSN 83 9061 o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích.

Podmínky pro fázi provozu
−

Po uvedení záměru do provozu prověřit hlukové zatížení akreditovaným nebo
autorizovaným měřením hluku v nejbližších prostorech, kde platí hlukové limity; v případě
překročPní hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná protihluková opatření.

−

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.

−

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 ochranných nádrží 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.).

−

V průběhu zimní údržby bude dbát na minimalizaci negativních vlivů chemických látek
používaných k posypu vozovky. Vzhledem k celkově narůstajícím koncentracím chloridů
v povrchových i podzemních vodách se doporučuje při odklízení sněhu nebo ledové
námrazy minimalizovat posypy chloridy a chemickými přípravky na jejich bázi - používat
biodegradovatelné rozmrazovací látky.

−

Provádět pravidelně řádnou údržbu ozeleněných svahů silničního tělesa a zářezů.
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−

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 obsahovat ropné látky. Proto bude nutno sedimenty z kanálů i posekané
travní porosty odvézt na odpovídající skládky.

Podmínky pro kompenzaci negativních vlivů
−

Stavbou silničního tělesa budou v zájmovém území oslabeny existující ekologické vazby,
to výrazně přispěje k redukci stávajících rostlinných populací a následně až k vymizení
celé řady běžných druhů bylin a trav. Kácením a terénními úpravami dojde k narušení
přirozeného vývoje půdy (oslunění, dehydratace), zejména humusového profilu. Nově
vzniklé těleso silnice se stane zdrojem šíření invazních taxonů a expanzivních taxonů.
Z tohoto důvodu je důležité důrazně prosazovat kompenzační opatření, a to nejen
výsadby nelesních dřevinných prvků přirozené druhové skladby, ale i např. vytváření
nových, nebo revitalizace stávajících vodních ploch, mokřadů, vodotečí. Zvážit zda v
biotopech, kde dojde k vytvoření nového trvalejšího sekundárního bezlesí, uměle
zalesňovat či osívat jetelotravními směskami, ponechat je přirozené sukcesi nebo naopak
ještě sukcesi v určité fázi pravidelně blokovat.

−

Dostupnými nástroji ochrany přírody a lesnické politiky dosáhnout postupné přeměny
současné druhové skladby v ekotonových liniích podél nového silničního tělesa ve
prospěch dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a současně
poskytují vysoký produkční a mimoprodukční funkční efekt. Jedná se o úseky km 2,00 –
3,50 pro variantu A a C, km 4,50 – 8,50 pro variantu A a B a dále úsek 10,50 – 12,50 pro
variantu A a B. Prostřednictvím vytváření přírodě blízkého lesa zabezpečit redukci vlivů
abiotických a biotických škůdců, omezení kalamit a zvýšení stability produkce (zvyšování
ekologické stability).Návrat k původním ekosystémům na vyšší hierarchické úrovni je
vzhledem k výrazným nevratným antropogenním změnám v zájmovém území nemožný.

−

Z hlediska požadavků ochrany bioty nivy je nutné zachovat migrační prostor pro druhy,
které migrují podél vodního toku. Takovými druhy jsou zejména ze savců vydra říční,
dále pak druhy ptáků vázané na vodní prostředí vodního toku. Proto je v případě
přechodu nivy Tiché Orlice nutné zachovat dostatečný rozsah podmostí, kde dojde
k převedení vodního toku. V souběhu s vodním tokem je nutné zachovat také dostatečný
břehový prostor.

−

Vzhledem k možnému výskytu klínatky rohaté, ale také vzhledem k tomu, že některé
druhy ptáků, při malé velikosti mostního okna, volí překonání komunikace nikoliv
mostem, ale jeho přeletěním nad vozovkou, je nutné ochránit tyto jedince před možností
srážky s jedoucími motorovými vozidly instalací clony, která navede tyto organizmy při
přeletu dostatečně vysoko nad vozovku.

−

Realizací vhodných opatření lze předpokládat, že vznikne řada nových vhodných biotopů
pro plazy. Vhodnými opatřeními se rozumí instalace větších kamenů do kup či solitérních
kamenných bloků podél místní komunikace, osazení opěrných zdí sítokamennými
gabiony atp. Tyto objekty budou kolonizovány zejména ještěrkou obecnou. Pro zmírnění
negativního dopadu záměru na obojživelníky se doporučují ve vhodných místech
zbudovat umělé nádržky a při zjištění migrační cesty zbudovat po obou stranách silnice
trvalé bariery. Pro populaci netopýrů se doporučuje instalace netopýřích budek.

−

V případech, kdy realizací stavby dojde ke zhoršení nebo zrušení zdroje vody nebo
způsobu zásobování pitnou nebo užitkovou vodou bude nezbytné v předstihu zabezpečit
plnohodnotnou náhradu.
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−

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 PUPFL pro výstavbu přeložky I/36
provést rekultivace lesních úseků stávající trasy komunikace, které nebudou po realizaci
nového umístění přeložky pro dopravní účely nezbytné.
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Podmínky k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů
na životní prostředí dle Posudku na hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy
Natura 2000 dle § 45i zákona 114/1992 Sb., v platném znění
−
−
−
−

−
−
−

−

Vyústění dešťové kanalizace z obou mostů bude do vodního toku provedeno přes
sedimentační nádrž. Dle názoru posuzovatele je vhodná také instalace ropných filtrů.
Kácení břehových porostů Tiché a případně Divoké Orlice bude omezeno na minimum a
bude provedeno mimo vegetační sezónu.
Zamezit přímému čerpání vod ze stavby do vodních toků Tiché a Divoké Orlice. Důležité
je také dle názoru posuzovatele vodu pro potřebu stavby z toku neodebírat pro stavební
účely.
Podmostí u nového přemostění Tiché Orlice bude zachováno v přirozeném stavu bez
zpevnění dlažbou, zásypem štěrku atp. Po obou stranách břehu musí být ponechány
nejméně 0,5 m široké suché břehy, které zaručí vydrám migraci i při zvýšených průtocích
v toku. Pro případ stávajícího mostu přes Divokou Orlici neprovádět dodatečné úpravy
(zpevňování) podmostí.
Stavební činnosti budou z důvodu omezení působení rušivých vlivů na populaci vydry
říční v území 100 m od koryt vodních toků Tiché a Divoké Orlice prováděny v denních
hodinách od 7,00 - 18,00 hod.
Stavební práce budou provedeny mimo období tření bolenů dravých a líhnutí imág
klínatek rohatých, tedy v období od počátku dubna do konce června.
Dobrým stavem mechanizace a organizací práce bude minimalizováno potenciální
ovlivnění vodního prostředí toku a jeho bezprostředního okolí znečištěním při úniku
pohonných hmot či jiných chemických látek. Strojní mechanismy zde pracující budou
vybaveny prostředky pro likvidaci ropného znečištění. V blízkosti toku nebude skladován
materiál nebo parkovány dopravní mechanismy.
V případě realizace záměru ve variantě B navrhujeme na území EVL Orlice a Labe v
místě výskytu přírodního stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky omezit pojezdy
techniky na míru nezbytně nutnou (dle staničení plánované trasy se jedná o km 8,9 9,0). Skrývku ornice je vhodné v tomto úseku provádět mimo vegetační období. V rámci
těchto travních porostů nebude umístěno zařízení staveniště, skládky materiálu ani zde
nebudou parkovat stavební mechanismy.
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