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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 
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PHO Pásmo hygienické ochrany 

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 záměru 

Přeložka silnice I/11 Hradec Králové - Blešno - Nepasice 

 
2. Kapacita (rozsah) záměru 

Komunikace je navržena jako silnice kategorie S 11,5/80. 
Navržené trasy přeložky silnice I/11 začínají od okružní křižovatky silnic I/35, I/11 a I/33 v 
lokalitě Plotiště nad Labem a končí po napojení na stávající silnici I/11 mezi Nepasicemi a 
Třebechovicemi pod Orebem. 
Na severu a severovýchodě je území posuzovaných variant ohraničeno areálem letiště a 
okrajovou zástavbou městských částí Piletice a Slatina. Jižní ohraničení je dáno zástavbou 
městských částí Plotiště nad Labem, Plácky, Věkoše, Pouchov a Slezské Předměstí a 
zástavbou obce Blešno a osady Nepasice. Na východě tvoří hranici zájmového území oblast 
mezi osadou Nepasice a městem Třebechovice pod Orebem, kde se přeložka napojuje na 
silnici I/11. 
Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí v dotčeném území a napojení 
stávajícího místního dopravního systému území. 
Posuzovány jsou tři varianty ze studie Sudop Praha a jedna varianta Transconsult Hradec 
Králové (tvůrce dopravního řešení územního plánu Hradce Králové): 
Varianta modrá (Sudop): délka 15,127 km 
Varianta červená (Sudop): délka 15,292 km 
Varianta zelená (Sudop): délka 15,287 km 
Varianta tyrkysová (Transconsult): délka 15,489 km 
 

3.  Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

kraj Obec Dotčené k.ú. 

Královéhradecký Hradec Králové Plotiště nad Labem 
 Hradec Králové Plácky 
 Hradec Králové Věkoše 
 Hradec Králové Pouchov 
 Hradec Králové Piletice 
 Hradec Králové Slezské Předměstí 
 Hradec Králové Slatina u Hradce Králové 

 Hradec Králové Svinary 
 Divec Divec 
 Blešno Blešno 
 Nepasice Nepasice 



Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.                                                 Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice     

 

 8 

 Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem 

 

4.  Obchodní firma oznamovatele 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

5.  IČ oznamovatele 

65993390 

 

6.  Sídlo (bydliště) oznamovatele 

Na Pankráci 56  

145 05 Praha 4 
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II.  POSOUZENÍ  DOKUMENTACE 
 

II.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. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zpracovatel posudku po formální stránce pokládá dokumentaci za úplnou, zpracovanou 
plnohodnotně, přehledně s odpovídající vypovídací schopností. 
Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly. 

 

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod   
hodnocení 

Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru na životní prostředí považuje zpracovatel 
posudku za akceptovatelnou k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví 
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obyvatelstva jakož i formulovat návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí (dále jen „stanovisko") pro příslušný úřad a ukončit proces posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění vydáním stanoviska o hodnocení vlivů. 

 

Posouzení základních údajů 

B. Údaje o záměru 
B.I.1. Název záměru  
(Přesný název kapitoly má být Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1) 
Název: „Přeložka silnice I/11 Hradec Králové - Blešno - Nepasice“ 

Dle přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů spadá záměr do 
kategorie II. jako položka 9.1. Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních 
komunikací I. a II. třídy.  
 
B.I.2. Rozsah  záměru  
(Přesný název kapitoly má být Kapacita (rozsah) záměru.) 
Navržené trasy přeložky silnice I/11 začínají od okružní křižovatky silnic I/35, I/11 a I/33 v 
lokalitě Plotiště nad Labem a končí po napojení na stávající silnici I/11 mezi Nepasicemi a 
Třebechovicemi pod Orebem. 
Na severu a severovýchodě je území posuzovaných variant ohraničeno areálem letiště a 
okrajovou zástavbou městských částí Piletice a Slatina. Jižní ohraničení je dáno zástavbou 
městských částí Plotiště nad Labem, Plácky, Věkoše, Pouchov a Slezské Předměstí a 
zástavbou obce Blešno a osady Nepasice. Na východě tvoří hranici zájmového území oblast 
mezi osadou Nepasice a městem Třebechovice pod Orebem, kde se přeložka napojuje na 
silnici I/11. 
Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí v dotčeném území a napojení 
stávajícího místního dopravního systému území. 
Komunikace je navržena jako silnice kategorie S 11,5/80. 
Posuzovány jsou tři varianty ze studie Sudop Praha a jedna varianta Transconsult Hradec 
Králové (tvůrce dopravního řešení územního plánu Hradce Králové): 
Varianta modrá (Sudop): délka 15,127 km 
Varianta červená (Sudop): délka 15,292 km 
Varianta zelená (Sudop): délka 15,287 km 
Varianta tyrkysová (Transconsult): délka 15,489 km 
 
B.I.3. Umístění záměru 
(Přesný název kapitoly má být Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)) 

okres NUTS IV Obec Kód ZUJ Dotčené k.ú. kód 

Hradec Králové CZ0521 Plotiště nad Labem 569810 Plotiště nad Labem 721930 
  Plácky 569810 Plácky 721204 
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  Věkoše 569810 Věkoše 726583 
  Pouchov 569810 Pouchov 726559 
  Piletice 569810 Piletice 726541 
  Slezské Předměstí 569810 Slezské Předměstí 646971 
  Slatina u Hradce 

Králové 
569810 Slatina u Hradce 

Králové 
749656 

  Svinary 569810 Svinary 760765 
  Divec 569941 Divec 626252 
  Blešno 569879 Blešno 605581 
  Nepasice 571041 Nepasice 703371 
  Třebechovice pod 

Orebem 
571041 Třebechovice pod 

Orebem 
769452 

 
Správně má být uveden kraj Královéhradecký. V této tabulce jsou některá k.ú. označena za 
obce, správně má být: 

kraj Obec Dotčené k.ú. 

Královéhradecký Hradec Králové Plotiště nad Labem 
 Hradec Králové Plácky 
 Hradec Králové Věkoše 
 Hradec Králové Pouchov 
 Hradec Králové Piletice 
 Hradec Králové Slezské Předměstí 
 Hradec Králové Slatina u Hradce Králové 

 Hradec Králové Svinary 
 Divec Divec 
 Blešno Blešno 
 Nepasice Nepasice 
 Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem 

 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  
Jedná se o novou, liniovou stavbu dopravního charakteru. 
V daném území, ani v širším okolí Hradce Králové, nedojde vlivem výstavby ani provozu ke 
kumulaci s jinými významnými dopravními nebo jinými stavbami. 
Z významných staveb v okolí Hradce Králové lze jmenovitě vyloučit časový souběh s 
výstavbou dálnice D11 nebo silnice R35, které jsou nyní v pokročilejším stupni projektové a 
investiční přípravy a jejich výstavba je z hlediska dopravních priorit státu významnější. 
Zároveň tyto komunikace přenášejí zcela jinou dopravu, co do jejich zdrojů a cílů oproti 
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posuzované přeložce silnice I/11. V dopravním modelu použitém pro související výpočty se 
ve výhledovém roce počítá s fungování zmíněných staveb. 
 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu variant  
(Přesný název kapitoly má být: 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 

Zprovoznění posuzované přeložky má především za cíl odvést tranzitní dopravu z 
vnitroměstských ulic Hradce Králové, Blešna a Nepasic. Jedná se hlavně o odlehčení 
extrémně přetížených tahů I/35, I/31 a I/11. Konkrétně o ulice Koutníkova, A. Dvořáka, 
Resselova, Pilňáčkova, Okružní, V. Nejedlého a Bratří Štefanů. Odlehčení se místně liší 
podle konkrétní lokality a je odvozeno z přejatého dopravního modelu města Hradec Králové 
fy. Cityplan k roku 2020 ( listy 4.5 - nulová varianta a 4.11. - varianta aktivní ). Zde je již 
předpoklad zprovoznění dálnice D11 směrem na Jaroměř a silnice R35 směrem na Vysoké 
Mýto a dále směrem na Mohelnici. 
Řešený úsek vychází z prostoru okružní křižovatky silnic I/11, I/35 a I/33 - Plotiště n. Labem 
a je ukončen na stávající I/11. 
Silnice I/11 je důležitou silniční tepnou propojující Středočeský, Královéhradecký, 
Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Tato komunikace nadregionálního významu 
tvoří dopravní osu území ve směru západ - východ a je vedena v trase okružní křižovatka 
Vrčení (I/32) - Chlumec nad Cidlinou - Nové Město (I/36) - Hradec Králové (I/33, I/35, I/37, 
I/31) - Vamberk (I/14) - Vamberk - Červená voda (I/43) - Štíty (I/43) - Bludov (I/44) - Šumperk 
- Rapotín (I/44) - Rýmařov - Bruntál (I/45) - Opava (I/46, I/57) - Ostrava (I/47, I/58, I/56, I/59) 
- Havířov - Český Těšín (I/48, I/67) - Třinec - Nebory (I/68) - Jablunkov - Slovensko. 
V užším okolí města Hradec Králové je stávající silnice I/11 vedena po směrově rozdělené 
komunikaci od okružní křižovatky silnic II/333 a I/11 situované u sídla HZS v Kuklenách do 
prostoru okružní křižovatky silnic I/11, I/35 a I/33, dále peáží s I/35 průtahem města v trase 
ul. Koutníkova, A. Dvořáka (sil. I/35), M.D. Retigové (sil. I/35), Pilňáčkova (sil. I/31), Okružní 
(sil. I/31), Víta Nejedlého, Bratří Štefanů. Zde opouští Hradec Králové a po necelém 
kilometru vjíždí do obce Blešno. 
Současný stav není uspokojivý ani pro zajištění stávajících přepravních potřeb, ani ve vztahu 
k požadavkům na tvorbu a ochranu životního prostředí. Nepříznivý vliv na život v okolí 
silničního tahu má zejména kamionová doprava. Jmenované skutečnosti by se podařilo 
eliminovat realizací přeložky I/11 mimo oblasti s obytnou zástavbou v úseku od okružní 
křižovatky silnic I/35, I/11 a I/33 - Plotiště nad Labem, po napojení na silnici I/11 mezi 
Nepasicemi a Třebechovicemi pod Orebem. 
Město Hradec Králové má v současné době platný územní plán města Hradce Králové (dále 
ÚPMHK) schválený v roce 2000. V ÚPMHK je severní tangenta řešena pouze formou 
územní rezervy a ve zcela jiném trasování než jsou posuzované varianty. Město Hradec 
Králové od roku 2009 řeší změnu vedení severní tangenty v ÚPMHK formou změny č. 164-2. 
Tato změna však nebyla dokončena - byla pozastavena na základě stanoviska Ministerstva 
dopravy a ŘSD ČR, ve kterém bylo požadováno, aby změna nebyla řešena pouze v jedné 
variantě, ale aby změnou ÚPMHK byl vymezen koridor odpovídající posuzovaným variantám 
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trasy zpracovaných firmou Sudop Praha. Od roku 2010 pořizuje město nový Územní plán 
Hradce Králové (dále ÚPHK). Zastupitelstvo města Hradec Králové na svém 37. zasedání 
konaném dne 24. 6.2014 schválilo svým usnesením č. ZM/2014/1993 Pokyny pro zpracování 
návrhu Územního plánu Hradce Králové. 
Město Třebechovice pod Orebem má Územní plán, který nabyl účinnosti v roce 2009. Obec 
Blešno má Územní plán, který nabyl účinnosti v roce 2012. Oba ÚP byly zpracovány firmou 
Regio, Hradec Králové. 
Navrhované varianty trasy přeložky napojují stávající silnici I/33 a kříží železniční trať 041 
Hradec Králové - Jičín - Turnov, potok Melounka, silnici III/29913, vodní tok Labský náhon, 
železniční trať 031 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř, tok řeky Labe, silnici III/29912, 
Piletický potok, silnici III/2997, silnici II/308, železniční trať 020 - Praha - Velký Osek - Hradec 
Králové - Choceň, silnici III/29822, řadu místních komunikací a několik dalších drobných 
vodních toků. 
Zájmové území je převážně rovinaté, v dílčích úsecích je mírně zvlněné. Výšky terénu všech 
navržených variant se v průměru pohybují kolem 235 m n.m. 
Posuzovány jsou tři varianty ze studie firmy Sudop Praha a jedna varianta navržená firmou 
Transconsult Hradec Králové. 
Lze konstatovat, že posuzované varianty shrnují vývoj hledání nejvhodnější varianty přibližně 
za posledních 10 let. 

 

Přehled posuzovaných variant 

Varianta modrá 
Modrá varianta začíná a končí stejně jako varianta červená, zelená a tyrkysová. Trasa se od 
varianty červené a zelené liší cca ve své první čtvrtině a od varianty tyrkysové se liší až do 
cca 3% délky trasy, tj. do průchodu lesním komplexem Dehetník. 
Varianta začíná na kruhové křižovatce Plotiště nad Labem (I/11, I/35, I/33) a pokračuje 
severovýchodním směrem, kde mostním objektem překračuje železniční trať č. 041 Hradec 
Králové - Jičín - Turnov (km 0,251). Potom pokračuje v souběhu s I/33 k nově navržené 
okružní křižovatce u ČKD (km 0,781), z níž bude připojen areál ČKD, ulice Kotrčova a 
rozvojové plochy vymezené přeložkou I/11, ulicí Koutníkova, Kotrčova a zástavbou místní 
části Plotiště. Navržená trasa se dále, na rozdíl od ostatních variant, odklání východně od 
stávající silnice I/33, prochází lokální biokoridor vodoteč Melounka a mostním objektem 
překonává vodoteč Melounka (km 1,074). Po průchodu biokoridorem Melounka se trasa 
stáčí k východu, kříží silnici III/29913 (km 2,430) a mostním objektem překračuje lokální 
biokoridor Labský náhon (km 2,697 - 2,740) a železniční trať č. 031 Pardubice - Hradec 
Králové - Jaroměř. Trasa překračuje mostním objektem řeku Labe, regionální biokoridor 
Správčice K 73 a lokální centrum Budín - Labe (km 3,062 - 3,683) a pokračuje východním 
směrem. Trasa směřuje jižně podél areálu letiště Hradec Králové, dále se stáčí lehce 
jihovýchodním směrem a pokračuje mezi městskou částí Pouchov a obcí Piletice. V km 
5,699 dochází ke křížení s Piletickou ulicí (provizorní křižovatka s Piletickou ulicí do doby 
realizace přeložky III/2997), v km 5,859 překonává navržená trasa mostním objektem 
Piletický potok a lokální biokoridor probíhající v trase potoka. Následuje křižovatka se 
zamýšleným obchvatem Pouchova, přeložka silnice III/2997 (km 5,907), most přes potok a 
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křížení s lokálním biokoridorem Za skladištní oblastí (km 6,35) a zamýšlená přeložka 
komunikace II/308 (km 7,442). Trasa pokračuje mezi obcemi Slatina a městskou částí 
Slezské předměstí a zvolna se přibližuje k EVL Orlice a Labe, prochází okrajem jižní části 
lesního komplexu Dehetník a v souběhu s železniční tratí č. 020 Praha - Velký Osek - 
Hradec Králové - Choceň pokračuje severně od obce Blešno východním směrem. Zde 
navržená trasa překonává několik potoků a nadjezdem i polní cestu (km 11,061). Přibližně v 
km 12,5 se trasa odklání od železniční trati severním směrem, vyhýbá se areálu 
zemědělského družstva a obci Nepasice, jižně míjí les Habřina a opět směřuje 
jihovýchodním směrem k železniční trati č. 020, kterou pomocí 
mostního objektu spolu se silnicí III/29822 v km 14,628 kříží. Trasa končí tím, že se napojí 
na komunikaci I/11 mezi Nepasicemi a Třebechovicemi pod Orebem. 
Délka trasy je 15,127 km.  
 
Varianta červená 
Varianta červená začíná na kruhové křižovatce Plotiště nad Labem (I/11, I/35, I/33) a 
pokračuje severním směrem, kde mostním objektem překračuje železniční trať č. 041 Hradec 
Králové - Jičín - Turnov (km 0,251), potom pokračuje v souběhu s I/33 k nově navržené 
okružní křižovatce u ČKD (km 0,781), z níž bude připojen areál ČKD, ulice Kotrčova a 
rozvojové plochy vymezené přeložkou I/11, ulicí Koutníkova, Kotrčova a zástavbou místní 
části Plotiště. Posuzovaná trasa se těsně přimyká a částečně i kopíruje stávající silnici I/33. 
Tak prochází lokální biokoridor vodoteč Melounka a mostním objektem překonává vodoteč 
Melounka (km 1,330). Dále se trasa stáčí k východu, kříží silnici III/29913 (km 2,592) a 
mostním objektem překračuje lokální biokoridor Labský náhon (km 2,859 - 2,900) a 
železniční trať č. 031 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř. Trasa překračuje mostním 
objektem řeku Labe a regionální biokoridor Správčice 73 (km 3,226 - 3,816) a pokračuje 
východním směrem. Po průchodu LC Budín - Labe směřuje trasa jižně podél areálu letiště 
Hradec Králové, dále se stáčí lehce jihovýchodním směrem a pokračuje mezi městskou částí 
Pouchov a obcí Piletice. V km 5,860 dochází ke křížení s Piletickou ulicí (provizorní 
křižovatka s Piletickou ulicí do doby realizace přeložky III/2997), v km 6,021 překonává 
navržená trasa mostním objektem Piletický potok a lokální koridor Piletický potok. Následuje 
křižovatka se zamýšleným obchvatem Pouchova, přeložka silnice III/2997 (km 6,070), most 
přes potok a lokální koridor Za skladištní oblastí (km 6,55) a zamýšlená přeložka komunikace 
II/308 (km 7,604). Trasa pokračuje mezi obcí Slatina a Slezským předměstím a zvolna se 
přibližuje k EVL Orlice a Labe, prochází okrajem jižní části lesního komplexu Dehetník a v 
souběhu s železniční tratí č. 020 Praha - Velký Osek - Hradec Králové - Choceň pokračuje 
severně od obce Blešno východním směrem. Zde navržená trasa překonává několik potoků 
a nadjezdem i polní cestu (km 11,233). Přibližně v km 12,5 se trasa odklání od železniční 
trati severním směrem, vyhýbá se areálu zemědělského družstva a obci Nepasice, jižně míjí 
les Habřina a opět směřuje jihovýchodním směrem k železniční trati č. 020, kterou pomocí 
mostního objektu spolu se silnicí III/29822 v km 14,791 kříží. Trasa končí tím, že se napojí 
na komunikaci I/11 mezi Nepasicemi a Třebechovicemi pod Orebem. 
Délka trasy je 15,292 km.  
 
Varianta zelená 
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Zelená varianta začíná a končí stejně jako ostatní varianty. Trasa se od zbylých variant liší 
cca ve své první čtvrtině. Varianta zelená začíná na kruhové křižovatce Plotiště (I/11, I/35, 
I/33) a pokračuje severním směrem, kde mostním objektem překračuje železniční trať č. 041 
Hradec Králové - Jičín - Turnov (km 0,251), potom pokračuje v souběhu s I/33 k nově 
navržené okružní křižovatce u ČKD (km 0,781), z níž bude připojen areál ČKD, ulice 
Kotrčova a rozvojové plochy vymezené přeložkou I/11, ulicí Koutníkova, Kotrčova a 
zástavbou místní části Plotiště. Navržená trasa se těsně přimyká a částečně i kopíruje 
stávající silnici I/33 a tak prochází lokální biokoridor vodoteč Melounka a mostním objektem 
překonává vodoteč Melounka (km 1,337). Po průchodu biokoridorem Melounka se trasa 
oproti červené variantě stáčí prudčeji k východu, kříží silnici III/29913 (km 2,447) a mostním 
objektem překračuje lokální biokoridor Labský náhon (km 2,860 - 2,928) a železniční trať č. 
031 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř. Trasa překračuje mostním objektem řeku Labe- 
regionální biokoridor Správčice K 73 (km 3,239 - 3,775) a pokračuje východním směrem. 
Biokoridor Labský náhon a LC Budín - Labe kříží zelená trasa oproti modré a tyrkysové trase 
jižněji. Po průchodu LC Budín - Labe směřuje trasa jižně podél areálu letiště Hradec Králové, 
dále se stáčí lehce jihovýchodním směrem a pokračuje mezi městskou částí Pouchov a obcí 
Piletice. V km 5,859 dochází ke křížení s Piletickou ulicí (provizorní křižovatka s Piletickou 
ulicí do doby realizace přeložky III/2997), v km 6,018 překonává navržená trasa mostním 
objektem Piletický potok a lokální biokoridor probíhající v trase potoka. Následuje křižovatka 
se zamýšleným obchvatem Pouchova, přeložka silnice III/2997 (km 6,060), most přes potok 
a lokální koridor Za skladištní oblastí (km 6,547) a zamýšlená přeložka komunikace II/308 
(km 7,602). Trasa pokračuje mezi obcí Slatina a městskou částí Slezské předměstí a zvolna 
se přibližuje k EVL Orlice a Labe, v těsné blízkosti prochází prochází okrajem jižní části 
lesního komplexu Dehetník a v souběhu s železniční tratí č. 020 Praha - Velký Osek - 
Hradec Králové - Choceň pokračuje severně od obce Blešno východním směrem. Zde 
navržená trasa překonává několik potoků a nadjezdem i polní cestu (km 11,222). Přibližně v 
km 12,5 se trasa odklání od železniční trati severním směrem, vyhýbá se areálu 
zemědělského družstva a obci Nepasice, jižně míjí les Habřina a opět směřuje 
jihovýchodním směrem k železniční trati č. 020, kterou pomocí mostního objektu spolu se 
silnicí III/29822 v km 14,789 kříží. Trasa končí tím, že se napojí na stávající komunikaci I/11 
mezi Nepasicemi a Třebechovicemi pod Orebem. 
Délka trasy je 15,287 km.  
 
Varianta tyrkysová 
Varianta tyrkysová začíná stejně jako ostatní posuzované varianty na kruhové křižovatce v 
Plotištích nad Labem (I/11, I/35, I/33), pokračuje severním směrem, kde mostním objektem 
překračuje železniční trať č. 041 Hradec Králové - Jičín - Turnov (km 0,256), potom 
pokračuje v souběhu s I/33 k nově navržené okružní křižovatce u ČKD (km 0,780), z níž 
bude připojen areál ČKD, ulice Kotrčova a rozvojové plochy vymezené přeložkou I/11, ulicí 
Koutníkova, Kotrčova a zástavbou místní části Plotiště. Navržená trasa dále vede v souběhu 
se stávající silnicí I/33, a tak prochází lokální biokoridor vodoteč Melounka a mostním 
objektem překonává vodoteč Melounka (km 1,335). Následuje okružní křižovatka (km 1,745) 
s napojením na silnici I/33. Tato okružní křižovatka není u ostatních variant navržena. Dále 
se trasa stáčí k východu, kříží silnici III/29913 (km 2,692) a mostním objektem překračuje 
lokální biokoridor Labský náhon (km 2,956 - 3,005) a železniční trať č. 031 Pardubice - 
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Hradec Králové - Jaroměř. V km 3,341 překračuje trasa mostním objektem řeku Labe a 
regionální biokoridor Správčice K 73. Lokální biocentrum Budín - Labe (niva Labe, staré 
písníky a stará ramena Labe) překonává tyrkysová varianta severněji a v menším rozsahu 
než zbylé varianty. Po průchodu LC Budín - Labe kříží trasa komunikaci III/29912 (km 4,367) 
a směřuje jižně podél areálu letiště Hradec Králové. Zde je v km 4,725 navržena okružní 
křižovatka „Letiště". Trasa se dále stáčí lehce jihovýchodním směrem a pokračuje mezi 
městskou částí Pouchov a obcí Piletice. V km 6,074 dochází ke křížení s Piletickou ulicí 
(provizorní křižovatka s Piletickou ulicí do doby realizace přeložky III/2997), v km 6,234 
překonává navržená trasa mostním objektem Piletický potok a lokální biokoridor probíhající v 
trase potoka. Následuje křižovatka se zamýšleným obchvatem Pouchova, přeložka silnice 
III/2997 (km 6,313), most přes potok a lokální koridor Za skladištní oblastí (km 6,758) a 
zamýšlená přeložka komunikace II/308 (km 8,375). Trasa pokračuje mezi obcemi Slatina a 
městskou částí Slezské předměstí a oproti ostatním variantám pokračuje severněji, tj. ve 
větší vzdálenosti od EVL Orlice a Labe a od železniční trati, následně zasahuje do jižního 
okraje lesního komplexu Dehetník a napojuje se na zbývající varianty hodnocené ve studii 
(modrá, červená a zelená). V souběhu s železniční tratí č. 020 Praha - Velký Osek - Hradec 
Králové - Choceň pokračuje severně od obce Blešno východním směrem. Zde navržená 
trasa překonává několik potoků a nadjezdem i polní cestu (km 11,430). Přibližně v km 12,5 
se trasa odklání od železniční trati severním směrem, vyhýbá se areálu zemědělského 
družstva, obci Nepasice, jižně míjí les Habřina a opět směřuje jihovýchodním směrem k 
železniční trati č. 020, kterou pomocí mostního objektu spolu se silnicí III/29822 v km 14,988-
15,036 kříží. Trasa končí tím, že se napojí na stávající komunikaci I/11 mezi Nepasicemi a 
Třebechovicemi pod Orebem. 
Délka trasy je 15,489 km. 

 
Kapitola žádné další "zvažované varianty" neobsahuje, lze tedy předpokládat, že 
posuzované varianty byly zároveň zvažovanými. 

 

B.I.5.1. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 
Jedná se o kapitolu nad rámec "Náležitostí dokumentace" dle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 
Sb., což není nijak na škodu. 
Přehled zpracované územně plánovací dokumentace v zájmovém území stavby 

Obec Druh ÚPD Zpracovatel Termín zpracování 

REGIO s.r.o., Hradec 
Králové 

Vypracován 12.2006 Hradec Králové Územní plán 

Tomáš Vymetálek 
Architects, s.r.o. Hradec 
Králové 

V 06.2014 schválilo 
zastupitelstvo HK pokyny 
pro zpracování ÚK HK 

Černilov Územní plán Atelier Delta 90, Ing. Arch. 
František Křelina 

Schváleno 10.2009 

Blešno Územní plán REGIO s.r.o., Hradec 
Králové 

Schváleno 12.2012 
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Třebechovice pod 
Orebem 

Územní plán REGIO s.r.o., Hradec 
Králové 

Schváleno 03.2009 

 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru, přehled variant  
Přeložka silnice I/11 je posuzována ve čtyřech variantách. Všechny varianty začínají na 
kruhové křižovatce v Plotištích nad Labem (I/11, I/35, I/33) a končí na komunikaci I/11 mezi 
Nepasicemi a Třebechovicemi pod Orebem. 
Kategorie silnice je S 11,5/80 dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Přeložka I/11 je 
navržena v kategorii „silnice" ve smyslu zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, 
tedy veřejně přístupná pozemní komunikace s neomezeným přístupem. Přeložka bude 
sloužit především tranzitní dopravě. Návrhová kategorie odpovídá výhledovému záměru 
výstavby silnic „Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030". Návrhová kategorie je 
stanovena na základě významu a očekávané intenzity dopravy. 
Navržené varianty plní stejnou dopravní funkci. Jsou vedeny územím nesouvislé okrajové 
zástavby jednotlivých městských částí Hradce Králové, přilehlých sídelních útvarů v blízkosti 
okrajové zástavby nebo zcela mimo zástavbu. Jsou vedeny po zemědělských i lesních 
pozemcích a částečně i po stávajících silnicích. 
Trasy jednotlivých variant se liší v úseku od navržené okružní křižovatky u ČKD (km 0,781) 
až po místo, kde trasa prochází jižně od areálu letiště a severně od obce Pouchov. Zbytek 
trasy je pro všechny varianty společný s výjimkou úseku severně od obce Slatina až po jižní 
část lesního komplexu Dehetník, kde tyrkysová varianta probíhá severněji od ostatních 
variant. 
V úseku trasy od kruhové křižovatky v Plotištích nad Labem, kde v km 0,251 překračují 
všechny varianty nadjezdem železniční trať č. 041, bude silnice I/33 vedena souběžně s 
přeložkou silnice I/11 a společným nadjezdem tak překoná uvedenou železniční trať. 
Stávající železniční přejezd bude zrušen. Po překonání železniční trati bude silnice I/33 
vedena souběžně s navrženou trasou. Nadjezd se využije i pro vedení tzv. doprovodné 
komunikace R35 mezi obcí Všestary a okružní křižovatkou Plotiště. Doprovodná komunikace 
projde pod jedním z mostních polí nadjezdu. Tato doprovodná komunikace by měla sloužit 
po vybudování MÚK Plotiště (R35, D11) vnitřní dopravě, nemotoristické dopravě a jiným 
účastníkům silničního provozu. Mimoúrovňové křížení s železniční tratí č. 041 nadjezdem je 
navrženo u všech variant. Ze závěrů studie "Modernizace železničního spojení Euroregionu 
Nisa s Prahou a Hradcem Králové" vyplývá, že železniční trať č. 041 bude i nadále sloužit 
zejména pro regionální dopravní obsluhu vlaky s nezávislou trakcí. S elektrifikací tratě č. 041 
se neuvažuje. Průjezdnému průřezu pro nezávislou trakci navržené řešení s rezervou 
vyhoví. 
V km 0,781 je u všech variant navržena okružní křižovatka, z níž je připojen areál ČKD 
(komunikace sloužící k napojení areálu využívá stávající vedení silnice I/33), ulice Kotrčova a 
rozvojové plochy vymezené přeložkou I/11, ulicí Koutníkova, Kotrčova a zástavbou místní 
části Plotiště. 
V km cca 2,5 dojde k mimoúrovňovému křížení silnice III/29913 v úseku mezi Předměřicemi 
nad Labem a Plotištěm nad Labem. Vzhledem k těsné blízkosti obytné zástavby zde není 
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možné úrovňové vykřížení (možné by bylo pouze za předpokladu vybudování kratší přeložky 
silnice III/29913 západně od obce). 
V úseku mezi tratí č. 020 - Praha - Velký Osek - Hradec Králové - Choceň a severní 
tangentou předpokládá Územní plán města Hradec Králové přeložku silnice III/29912. 
Stavba je nazývána „koridor Věkoše". 
Plánována je i přeložka silnice III/2997 v úseku mezi železniční tratí č. 020, Pouchovem a 
Pileticemi (tzv. obchvat Pouchova) a přeložka silnice II/308 v úseku za železničním 
nadjezdem přes trať č. 020 v ulici Kladská a Slatinou. 
Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí většího rozsahu, vyžaduje však demolici 
několika objektů. 
Součástí stavby všech variant bude systém odvodnění komunikace včetně navazujících 
technických opatření (dešťové usazovací nádrže - DUN, vsakovací a vyrovnávací nádrže, 
odpadní kanály, úpravy koryt toků apod.).  
Intenzity dopravy byly převzaty z práce „Modelové ověření komunikační sítě na západním 
okraji města Hradec Králové ovlivněné variantním zapojením dálnice D11 do města a 
rozvojovými záměry v území" vypracované firmou City Plan v lednu 2010 (listy 4.5 - nulová 
varianta, 4.11 - varianta aktivní). Předpokládaný termín zprovoznění přeložky silnice I/11 byl 
uvažován dle pentlogramů nejdříve kolem roku 2020 nebo spíše později. V této době bude 
již fungovat prodloužení dálnice D11 směrem na Hradec Králové a dále minimálně do 
prostoru Jaroměře. 
Dále následuje podrobný technický popis jednotlivých variant. 
 
B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Termín zahájení realizace záměru není znám. Intenzity dopravy byly uvažovány pro rok 
2020, zahájení provozu na přeložce I/11 se však předpokládá ve vzdálenějším časovém 
horizontu. 
 
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 je možné 
tvrdit, že v územním koridoru stavby budou rozdílnou mírou zasažena tato města a obce: 
Kraj: Královéhradecký 
Město: Statutární město Hradec Králové (katastrální území Plotiště nad Labem, Plácky, 
Věkoše, Pouchov, Piletice, Slatina u Hradce Králové, Slezské Předměstí, Svinary) 
Obec: Divec (katastrální území Divec) 
Obec: Blešno (katastrální území Blešno) 
Město: Třebechovice pod Orebem (katastrální území Nepasice, Třebechovice pod Orebem) 
 
B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, která budou 
tato rozhodnutí vydávat 
Upraveno, doplněno a zkráceno zpracovatelem posudku. 
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− Územní rozhodnutí - Příslušný stavební úřad 

− Rozhodnutí - Stavební povolení - Příslušný stavební úřad 

− Rozhodnutí o změnách stavby před dokončením - Příslušný 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) -  KÚ 

− Vodoprávní povolení a souhlasy - Vodoprávní úřad 

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

− 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 

− Stanovisko orgánu státní správy lesů k investičnímu záměru ve smyslu § 12 odstavec  3, 
§ 13 odstavec 2, § 14 odstavec 2 a 3 zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a  
doplnění některých zákonů a rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa 
ve smyslu § 15 a § 16 zákona o lesích 

− 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, zák. 254/2001 o vodách,  -
Vodoprávní úřad  

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

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

 
Posouzení údajů o vstupech 

Kapitola B.II.  Údaje o vstupech  
B.II.1 Půda 
ZPF - trasování přeložky silnice I/11 se nachází z větší části na ploše ZPF. Zemědělská 
půda navrhovaná k záboru je hodnocena na základě bonitovaných půdně ekologických 
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jednotek (BPEJ) při rovnosti všech hodnocených složek prostředí (klima, pedologie, úhel 
terénu, hydrologické poměry a fyzikálně-chemické vlastnosti půd). Zemědělská půda je na 
základě bonitovaných půdně ekologických jednotek zařazena do příslušných tříd ochrany 
vyplývající ze zákona č. 334/1992 Sb. a vyhlášky č. 13/1994. 
V případě třídy ochrany I. a II. se jedná se o ornou půdu, kterou lze odejmout ze ZPF pouze 
výjimečně, a to pouze pro liniové stavby zásadního významu, kterou je např. tato přeložka 
silnice I/11 nebo pro záměry související s obnovou ekologické stability krajiny. 
LPF - lesní půda je navrhovanou stavbou dotčena relativně málo (varianta tyrkysová křížící 
jižní okraj lesního komplexu Dehetník, ostatní varianty procházející po jižním okraji 
Dehetníku). 
V případě záboru ploch „ostatní" se většinou jedná o plochy stávajících komunikací. Hodnoty 
záborů jsou uvedeny v členění podle hodnocených variant. 
Trvalý zábor půdy 

Výměra záboru (ha) Katastrální území 

Zemědělská půda Lesní půda + ostatní Celkem 

Varianta modrá 36,30 2,70 39,00 

Varianta červená 29,10 1,75 30,85 

Varianta zelená 31,83 2,58 34,41 

Varianta tyrkysová 38,82 3,65 42,47 

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

 
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; 
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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 vyhlášky MZP č. 294/2005. V případě, že by se prokázala lokální 
kontaminace vytěžené zeminy (např. v trase bývalé komunikace) nebo byla stavbou dotčena 
stará skládka nebo jiná ekologická zátěž v území, je nutné provést uložení na zabezpečenou 
skládku v souladu s výsledky výluhové zkoušky vzorku odpadu. 
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. 
 
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  
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V úseku trasy od kruhové křižovatky v Plotištích nad Labem, kde v km 0,251 překračují 
všechny varianty nadjezdem železniční trať č. 041, bude silnice I/33 vedena souběžně s 
přeložkou silnice I/11 a společným nadjezdem tak překoná uvedenou železniční trať. 
Stávající železniční přejezd bude zrušen. Po překonání železniční trati bude silnice I/33 
vedena souběžně s navrženou trasou. Nadjezd se využije i pro vedení tzv. doprovodné 
komunikace R35 mezi obcí Všestary a okružní křižovatkou Plotiště. Doprovodná komunikace 
projde pod jedním z mostních polí nadjezdu. Tato doprovodná komunikace by měla sloužit 
po vybudování MÚK Plotiště (R35, D11) vnitřní dopravě, nemotoristické dopravě a jiným 
účastníkům silničního provozu. 
Mimoúrovňové křížení s železniční tratí č. 041 nadjezdem je navrženo u všech variant. S 
elektrifikací tratě č. 041 se neuvažuje. Průjezdnému průřezu pro nezávislou trakci navržené 
řešení s rezervou vyhoví. 
Územní plán města Hradec Králové předpokládá přeložku silnice III/299 12 v úseku mezi 
tratí č. 020 Praha - Velký Osek - Hradec Králové - Choceň a severní tangentou. 
Plánována je i přeložka silnice III/2997 v úseku mezi železniční tratí č. 020, Pouchovem, 
Pileticemi (tzv. obchvat Pouchova) a přeložka silnice II/308 v úseku za železničním 
nadjezdem přes trať č. 020 v ulici Kladská a Slatinou. 
Stavba bude prováděna jako nová komunikace po úsecích: 
• Okružní křižovatka Plotiště - areál letiště 
• Areál letiště - obchvat obce Blešno a Nepasice 
• Obchvat obce Blešno a Nepasice - KÚ napojení na stávající obchvat města 
 Třebechovice pod Orebem 
Jednotlivé úseky mohou být uváděny do provozu postupně. Stavba bude probíhat s 
minimálním omezením provozu na stávající silnici I/11, na křižujících silnicích třídy II. A III. a 
na křižovaných a místních komunikacích. Částečné omezení provozu lze předpokládat na 
silnici I/33 a okružní křižovatce Plotiště nad Labem (I/35, I/11, I/33). 
V zájmovém území stavby se počítá rovněž s křížením stávajících inženýrských sítí 
(vodovod, kanalizace, plynovod, silové a sdělovací vedení). Stavba silnice I/11 vyvolá 
přeložky některých těchto 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. 
 

Posouzení údajů o výstupech 

B.III  Údaje o výstupech 
B.III.1 Ovzduší 
Bodové zdroje znečištění se mohou vyskytovat v omezené míře pouze v období výstavby 
komunikace a představují je zejména obalovny živičných směsí. Za předpokladu dostatečné 
vzdálenosti od obytné zástavby jsou tyto krátkodobé stacionární zdroje znečišťování ovzduší 
z imisního hlediska málo významné. 
Za plošné zdroje znečištění ovzduší se považují v období výstavby jednotlivá staveniště, ale i 
další rozsáhlejší plochy zbavené vegetace. Kromě zvýšené prašnosti lze při pokládce 
živičného povrchu očekávat zvýšené uvolňování aromatických uhlovodíků. Ze stavebních 
strojů a nákladních vozů budou emitovány běžné polutanty, především oxidy dusíku, oxid 
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uhelnatý, pevné částice a v malém množství také uhlovodíky. Případné deponie výkopového 
materiálu bude třeba umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, aby byl 
minimalizován jejich negativní vliv na obyvatelstvo. 
Plošný zdroj bude působit pouze v období výstavby přeložky, časový harmonogram prací 
není v současné době znám. Vzhledem k jejich krátkodobému působení nebude jejich vliv na 
imisní zatížení obyvatelstva příliš závažný. 
Přeložka silnice I/11 bude novým liniovým zdrojem znečištění v zájmovém území. 
 
B.III.2 Odpadní vody  
Odpadními vodami (OV) jsou dle §38, zák. 254/2001 Sb. O vodách, v platném znění, ve 
vztahu k silničním komunikacím, jsou vody použité ve stavbách (např. stanice PHM s 
doplňkovými stavbami v posuzovaném záměru není uvažováno), zařízeních nebo 
dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), 
jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud 
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. 
Při výstavbě a provozu silnice 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 nemí možno v této fázi přípravy záměru 
podrobněji stanovit, lze však předpokládat, že z hlediska vlivů na ZP nebude významné. 
Nebezpečí uvedených odpadních vod nespočívá v jejich objemovém množství, ale lze je 
považovat za možné zdroje havarijního znečištění okolního přírodního prostředí. Pro 
manipulaci s ropnými látkami a mazadly je proto nutné zajistit veškerá ochranná opatření. 

 
Období provozu 
Ovlivnění provozem díla bude představovat zejména odtok srážkových vod do přírodního 
prostředí. Splaškové odpadní vody nebudou v období provozu záměru vznikat. 
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Srážkové vody se po kontaktu s vozovkou obohacují o kontaminanty širokého spektra 
různých látek anorganického a organického původu v nerozpuštěné a rozpuštěné formě. K 
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. 
 
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 a všichni jeho subdodavatelé; 
• 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 
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b) Údržba a provoz úseku silnice, s ním spjatých objektů, včetně přidružených provozních 
objektů silnice 
c) Havarijní situace 
 
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. 
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů a vyhláškou 
č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Při stavbě se doporučuje použít eventuálně i recyklovaný materiál. Jedná se o drcený a 
zrnitostně přetříděný inertní materiál z demolic vhodný do zemních násypů nebo do 
podkladních vrstev komunikací. 
Přehled druhů odpadu vznikajících při stavbě (dle vyhl. MŽP č.381/2001 Sb., Katalog 
odpadů) je uveden v tabulce č. B.III.3.-1 dokumentace. 
Předběžně lze z největších objemů očekávat: 
Druh odpadu  Var.tyrkysová   Var. červená  Var. modrá  Var. zelená 
Vybouraný materiál    11 444     8 560    6 360    8 628 
z vozovky (m3) 
Přebytečná zemina (m3) zemní práce mají ve všech variantách převahu násypu 
Případné uložení přebytečné výkopové zeminy na skládce bude řešeno podle vyhlášky MŽP 
č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Podle 
předběžných výpočtů však přebytečná výkopová zemina nevznikne ( upřesněno bude po 
podrobném IG průzkumu. 
 
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.); 
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− stavebně-údržbářské činnosti při opravě vozovky, svahů silnice a objektů (např. 
stavební suť, výkopová zemina, materiál z demolice vozovek apod.); 

− 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.). 

Původcem odpadů bude provozovatel komunikace. 
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. V souladu s odpovídajícím zabezpečením pro daný druh odpadu lze použít 
např. řízenou skládku Lodín, druh skládky S-NO+S-OO, plánované rozšíření a působnost do 
roku 2030. 
Množství produkovaného odpadu závisí na provozních podmínkách v daném úseku silnice. 
O produkci a způsobu zneškodnění musí být vedena provozovatelem evidence v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného 
nebo 50 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. 
S nebezpečnými odpady může původce nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě 
souhlasu příslušného orgánu státní správy. 
Přehled druhů odpadu (dle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů) je uveden v 
tabulce č. B.III.3.-2 dokumentace. 
 
B.III.4 Ostatní výstupy  
Hluk 

Silniční doprava je významným zdrojem hluku. Hluk z dopravy vzniká nejprve při výstavbě 
komunikace (časově omezené působení) a posléze po jejím otevření jako důsledek běžného 
provozu vozidel (trvalé působení). 
Stanovení přesné úrovně hladiny hluku vznikající v období vlastní výstavby přeložky závisí 
na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitějším je maximálně vyrovnaná hmotnice, tj. bilance 
mezi množstvím výkopů a násypů při stavbě silničního tělesa. Na hlukových emisích se dále 
podílí například doba výstavby určitého úseku trasy a tím kumulace stavebních mechanizmů 
a vozidel v místě a čase, umístění stavebních dvorů, technologie výstavby a akustické 
parametry použitých strojů a automobilů. V příslušné fázi projektové přípravy je před 
vydáním stavebního povolení nutné zpracovat podrobné hodnocení těchto faktorů k 
minimalizaci vlivů stavební činnosti na okolní obytnou zástavbu. 
Úroveň hladiny hluku emitované v období vlastní výstavby komunikace je jevem 
přechodným. Klíčový význam má hluk emitovaný vlastní automobilovou dopravou po 
uvedení přeložky silnice I/11 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) 
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• 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 ve velmi vysokých 
rychlostech je rozhodující aerodynamický hluk. 
Investor a správce komunikace nemůže plně ovlivnit některé faktory ovlivňující hluk z 
komunikací, zejména technický stav vozidel pohybujících se na komunikacích. Nicméně lze 
konstatovat, že v posledních 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. Tato problematika se týká spíše nulové varianty a nikoli nově navržené trasy 
vedené mimo blízkost obytné výstavby. 
 
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. 
 

Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území 
ČÁST C 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
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Všechny čtyři navržené varianty jsou vedeny buď okrajem urbanizovaných ploch anebo 
přímo přes urbanizované plochy prochází. V málo zalesněném území liniové stavby vytváří 
významné prvky. V současné době jsou takovými liniemi především vodní toky, které jsou 
doprovázeny břehovými porosty. Lze říci, že všechny cenné části krajiny byly upraveny a 
opětovně došlo k jejich zapojení do krajiny. Dnes tvoří cenné ekosystémy především vodní 
společenstva velkých řek jako je Labe a Orlice. Zachovalejší ekosystémy jsou dotčeny 
záměrem především v místech významných krajinných prvků.  
Kapitola dále charakterizuje  nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území, 
současný stav životního prostředí v dotčeném území a celkovéě hodnotí kvality životního 
prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení . 
Území má poměrně vysokou ekologickou stabilitu i značnou biodiverzitu krajiny. Nachází se 
zde soustava Natura 2000-CZ0524049 Orlice a Labe, ke které se trasa ve všech navržených 
variantách přibližuje, ale nedotýká se jí. 
Posuzované trasy neprocházejí žádným nadregionálním biokoridorem, všechny protínají u 
Kydlínova regionální koridor Správčice - K73. Jedná se o funkční biokoridor s omezením 
způsobeným regulací Labe v minulosti. Je nutné dodržení parametrů odpovídajícím významu 
regionálního biokoridoru s funkčností a významem nadregionálním. 
Severně od navržené trasy se v oblasti Správčic nachází RBC Správčice. V současné době 
do navržené trasy nezasahuje, ale stojí za úvahu, zda rozsah RBC Správčice je vzhledem k 
regionální úrovni prvku dostatečný a zda jej nerozšířit jižním směrem až do úrovně LC Budín 
- Labe. 
Lokální biokoridory, které navržebé trasy kříží: 
Biokoridor LK Melounka - Labský náhon v lokalitě ČOV u ČKD (vodní tok Melounka). 
Biokoridor je překročen všemi variantami v nivě vodního toku. V současném stavu je plně 
funkční. 
Biokoridor LK Labský náhon. Je překročen všemi variantami. Jedná se o plně funkční 
biokoridor bez vyvinuté údolní nivy. Vzhledem k absenci přechodových mokřadních formací 
je vztah koridoru k okolní krajině volnější. Biokoridor Labský náhon má svůj význam v 
současné krajině především vzhledem k okolní agrární krajině. 
Biokoridor LK Piletický potok. Je překročen všemi variantami. Jedná se o částečně funkční 
biokoridor v příměstské krajině. Nivní partie jsou přeměněny do agrární krajiny. 
Lokální biokoridor LK Za skladištní oblastí. Je překročen všemi variantami. Biokoridor má 
charakter interakčního prvku. Nutno udržet, případně dořešit, jeho doplnění na funkční. 
Všechny trasy procházejí lokálním biocentrum LC Budín - Labe. V současném stavu se 
jedná o částečně funkční biocentrum. Dílem se rozkládá na orné půdě, kde je nižší stabilita 
ekosystému. Jedná se o biocentrum kombinované, spojující suché řady a vodní plochy. 
Zelená trasa prochází lokálním centrem Za tratí. Jedná se o liniový porost dřevin mezi 
železniční tratí č. 041 a tokem Labe. 
Trasa ve všech variantách kříží VKP Plácky. Trasa varianty tyrkysové prochází v těsné 
blízkosti VKP Plácky I i VKP Plácky II a kříží rameno VKP Plácky II. Modrá a červená 
varianta kříží obě VKP. Zelená varianta protíná VKP Plácky II. Jedná se o vodní plochy a 
slepá ramena Labe s výskytem vzácných druhů rostlin. 
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Z výše uvedených skutečností vyplývá 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. 
 
Dle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
oddělení ochrany přírody a krajiny nemůže mít záměr významný vliv na oblasti Natura 2000. 

 
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 a provozu přeložky na obyvatelstvo jsou následující : 
• zdravotní rizika (emise výfukových plynů, hluk) 
• sociální a ekonomické důsledky 
• narušení jiných faktorů (znehodnocení životního prostředí, dělící účinky) 
• narušení pohody. 
Uvedené vlivy se projevují různou měrou v průběhu výstavby a po uvedení komunikace do 
provozu. Vlivy související s výstavbou jsou obecně intenzivnější, zato však časově omezené 
na relativně krátký časový úsek. Ostatní vlivy mají mírnější ale trvalý účinek. 
Všechny přímé negativní vlivy na obyvatelstvo jsou závislé na vzdálenosti sídla zde žijících 
obyvatel od trasy silnice. Trasa nové silnice je navržena tak, aby dopad na obyvatele byl 
snížen na minimum vzhledem k podmínkám realizovatelnosti stavby. Trasa se z těchto 
důvodů vyhýbá soustředěné zástavbě. Nepříznivé dopady výstavby silnice a provozu na ní 
mohou být dále tlumeny realizací protihlukových opatření v místech, kde si to případně 
situace nadlimitně zvýšené úrovně hluku vyžádá. 
 
V rámci dokumentace byla zpracováno samostatné Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
příslušně autorizovanou osobou, která vychází z nejnovějších metod a poznatků s 
následujícími závěry: 
Celkově lze tedy konstatovat, že uvedením navrhované přeložky do provozu dojde k 
významnému celkovému poklesu počtu obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel i k 
poklesu rizika výskytu infarktu myokardu v dotčené populaci. V oblastech, kde dojde k 
nárůstu hlukové zátěže není třeba očekávat zvýšení rizika výskytu infarktu myokardu, nelze 
však vyloučit zvýšení počtu případů obtěžování hlukem, a to v jednotkách případů. 
Z hlediska porovnání variant je možné konstatovat, že všeobecně nejpříznivější je varianta 
zelená, následně pak varianta tyrkysová a červená, a jako nejméně vhodná se ukazuje 
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varianta modrá. V žádné z uvedených variant však není třeba očekávat nárůst hodnot ve 
smyslu ohrožení zdraví. 
Uvedené hodnoty jsou sice zatíženy poměrně významnou nejistotou, neboť není zohledněna 
různá neprůzvučnost obvodového pláště budov, výskyt osob v místě bydliště a odlišná 
vnímavost jedinců vůči hluku, přesto však lze výsledky považovat za dostačující k porovnání 
jednotlivých variant záměru. 
 

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, ale spíše v 
souvislosti se zprovozněním této komunikace lze očekávat mírně pozitivní efekt vzniku 
nových pracovních míst související se zlepšenou dopravní prostupností celého tohoto území 
a s využitím pozemků určených územně plánovací dokumentací k různému účelu zástavby. 
 

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/11 bude jednoznačně pozitivní, neboť nově vytvořená 
dopravní situace se kladně odrazí na životním prostředí této oblasti. 
Skutečný počet obyvatel negativně ovlivněných výstavbou tvoří pouze zlomek počtu obyvatel 
pozitivně ovlivněných. Nejvíce budou ovlivněny části zastavěných území obcí orientovaných 
ve směru k nové silnici. V případech, kde není kontakt se zastavěným územím prakticky 
žádný, tj. v polních a lesních úsecích trasy, které v celkově hodnoceném úseku převládají, je 
míra vlivu stavby a její činnosti na obyvatele zanedbatelná. 
Pozitivní efekt, který trasa nové silnice přinese, se přímo i nepřímo dotkne všech obyvatel 
žijících v regionu. 
 

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 
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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. Rušivě jsou vnímány 
především násypy a mostní objekty. 
Závažnost těchto psychických vlivů je dána především : 
• vzdáleností osídlení od trasy 
• začleněním trasy do krajiny 
 

D.I.1.5. Vliv na dopravu 

Od navrhované nové trasy silnice I/11 v celé své délce se očekává, že bude z hlediska 
dopravního pozitivním přínosem pro místní dopravu. Zlepší se dopravní plynulost bez 
nutnosti průjezdu centrem dotčených obcí. 
 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
V modelovém hodnocení kvality ovzduší byly posuzovány následující emisní a imisní 
situace: 

− Výchozí stav v roce 2020 - hodnotí očekávané dopravní zatížení stávající komunikační 
sítě za předpokladu, že přeložka současné silnice nebude vystavěna. Do výpočtu byly 
zahrnuty úseky stávající komunikace v zájmovém území a další významné navazující 
komunikace. 

− Provoz s přeložkou silnice I/11 - jedná se o trasu silnice v úseku Hradec Králové - Blešno 
- Nepasice, která vede mimo těleso stávající komunikace. Odklon od současné trasy je 
navržen především z důvodu ochrany zástavby před negativním vlivem automobilové 
dopravy. Všechny posuzované varianty jsou hodnoceny samostatně. Intenzity 
automobilové dopravy jsou pro všechny varianty stejné, liší se pouze trasování 
komunikace. 

Na základě údajů o intenzitách dopravy byly vypočteny emise jednotlivých znečišťujících 
látek. Pro výchozí stav a pro varianty s napojením přeložky I/11 byl proveden kompletní 
emisní výpočet. 
Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byl použit model MEFA 13. Ve výpočtu byla 
zohledněna dynamická skladba vozového parku (podíly vozidel bez katalyzátoru a 
automobilů splňujících jednotlivé limity EURO). V případě hodnocení suspendovaných 
prachových částic PM10 a PM2,5 byly vedle sazí, emitovaných přímo spalovacími motory do 
ovzduší (tzv. primární prašnost), vypočteny také emise částic zvířených projíždějícími 
automobily (sekundární prašnost). Množství prachu zvířeného automobily bylo stanoveno 
výpočtem na základě metodiky US EPA AP-42 [3]. 
Hradec Králové je průmyslové město, které má i ve svém nejbližším okolí sníženou kvalitu 
ovzduší. Zároveň podstatná část hodnocené stavby předpokládá zatížení automobilovou 
dopravou o intenzitě nad 15 000 vozidel/24h. Z těchto důvodů bude v navazujícím stupni 
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projektové dokumentace nutné prověřit pro výslednou variantu, zda tato přeložka spadá do 
kategorie liniových zdrojů, které podléhají hodnocení dle Zákona o ochraně ovzduší 
201/2012 Sb. a Vyhlášky 415/2012 §27 , Přílohy 5. V kladném případě bude nutné následné 
zpracování podrobné rozptylové studie ve fázi DÚR a zjištění jestli tento zdroj škodlivin ve 
svém okolí zvyšuje koncentrace škodlivin o výše než 1% u jednotlivých definovaných 
škodlivin. 
Výsledky modelových výpočtů jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisním limitům, které určují 
přípustnou úroveň znečištění ovzduší. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé znečišťující látky 
stanoveny zákonem č. 201/2012 Sb. 

 
Oxid dusičitý - průměrné roční koncentrace 
Ke snížení imisní zátěže z automobilové dopravy dojde zejména v zastavěných oblastech 
podél stávající komunikace I/11, naopak nárůst hodnot lze očekávat podél trasy navrhované 
komunikace. Pokles koncentrací podél stávajících komunikací byl vypočten nejvýše na 
úrovni okolo 0,70 µg.m-3, a to v zástavbě Hradce Králové, podél části Gočárova okruhu a 
navazujícího úseku stávající komunikace I/11. 
Naopak nárůst koncentrací byl vypočten nejvýše na úrovni okolo 0,80 µg.m-3, a to zejména v 
západní části přeložky, která se nejvíce oddaluje od trasy stávající komunikace. Ve východní 
části přeložky budou rozdíly v imisní zátěži méně významné, a to s ohledem na menší 
vzdálenost obou komunikací. 
 
Benzen - průměrné roční koncentrace 
ke snížení imisní zátěže z automobilové dopravy dojde zejména v zastavěných oblastech 
podél stávající komunikace I/11, naopak nárůst hodnot lze očekávat podél trasy navrhované 
komunikace. Pokles koncentrací podél stávajících komunikací byl vypočten nejvýše na 
úrovni okolo 0,010 µg.m-3, a to v zástavbě Hradce Králové, podél části Gočárova okruhu a 
navazujícího úseku stávající komunikace I/11 a také podél úseku stávající komunikace 
západně od Hradce Králové. 
Naopak nárůst koncentrací byl vypočten zejména v západní část navrhované přeložky, a to 
také do 0,01 µg.m-3. Ve východní části přeložky budou rozdíly v imisní zátěži méně 
významné, a to s ohledem na menší vzdálenost obou komunikací. 
 
Suspendované částice frakce PM10 - průměrné roční koncentrace 
Opět platí, že ke snížení imisní zátěže z automobilové dopravy dojde zejména v zastavěných 
oblastech podél stávající komunikace I/11, naopak nárůst hodnot lze očekávat podél trasy 
navrhované komunikace. Pokles koncentrací podél stávajících komunikací byl vypočten 
nejvýše na úrovni okolo 0,35 µg.m-3, a to v zástavbě Hradce Králové, podél části Gočárova 
okruhu a navazujícího úseku stávající komunikace I/11 a také podél úseku stávající 
komunikace západně od Hradce Králové. 
Naopak nárůst koncentrací byl vypočten zejména v západní část navrhované přeložky, a to 
lokálně do 0,40 µg.m-3. Ve východní části přeložky budou rozdíly v imisní zátěži méně 
významné, a to s ohledem na menší vzdálenost obou komunikací. 
 



Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.                                                 Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice     

 

 33 

Suspendované částice frakce PM2,5 - průměrné roční koncentrace 
Ke snížení imisní zátěže z automobilové dopravy dojde především v zastavěných oblastech 
podél stávající komunikace I/11, naopak nárůst hodnot lze očekávat podél trasy navrhované 
komunikace. Pokles koncentrací podél stávajících komunikací byl vypočten nejvýše na 
úrovni okolo 0,15 µg.m-3, a to v zástavbě Hradce Králové, podél části Gočárova okruhu a 
navazujícího úseku stávající komunikace I/11. Podél úseku stávající komunikace západně od 
Hradce Králové byl vypočten pokles okolo 0,10 µg.m-3. 
Naopak nárůst koncentrací byl vypočten zejména v západní části navrhované přeložky, a to 
lokálně do 0,15 µg.m-3. Ve východní části přeložky budou rozdíly v imisní zátěži méně 
významné, a to s ohledem na menší vzdálenost obou komunikací. 
 
Benzo[a]pyren - průměrné roční koncentrace 
Ke snížení imisní zátěže z automobilové dopravy dojde především v zastavěných oblastech 
podél stávající komunikace I/11, naopak nárůst hodnot lze očekávat podél trasy navrhované 
komunikace. Pokles koncentrací podél stávajících komunikací byl vypočten nejvýše na 
úrovni okolo 0,015 ng.m-3, a to v zástavbě Hradce Králové, podél části Gočárova okruhu a 
navazujícího úseku stávající komunikace I/11. Podél úseku stávající komunikace západně od 
Hradce Králové byl vypočten pokles okolo 0,010 ng.m-3. 
Naopak nárůst koncentrací byl vypočten zejména v západní část navrhované přeložky, a to 
lokálně okolo 0,015 ng.m-3. Ve východní části přeložky budou rozdíly v imisní zátěži méně 
významné, a to s ohledem na menší vzdálenost obou komunikací. 
 
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 
Vlivy vibrací 

Povrch nové vozovky bude rovný, podloží vozovky tvoří slíny, slínovce, písčité a slídnaté 
horniny a písčité štěrky, základy domů nebudou v kontaktu s novou komunikací. 
Potenciální nepříznivé účinky vibrací jsou u posuzovaného záměru snižovány následujícími 
fakty: 
• Žádná budova nebude v bezprostředním kontaktu s konstrukcí vozovky 
• Směr pohybu vozidla je plynulý 
V případě posuzované silnice I/11 je vliv vibrací zanedbatelný - trasy jsou vedeny v 
dostatečné vzdálenosti od zástavby, naopak snížení intenzity dopravy na průjezdu obcemi 
(zejména těžké nákladní) bude mít výrazný pozitivní vliv na stav budov v jejím těsném okolí. 
 

Vlivy hluku 

Zprovoznění posuzované přeložky má především za cíl odvést tranzitní dopravu z 
vnitroměstských ulic Hradce Králové, Blešna a Nepasic. Jedná se hlavně o odlehčení již nyní 
extrémně přetížených tahů I/35, I/31 a I/11. Konkrétně o ulice Koutníkova, A. Dvořáka, 
Resselova, Pilňáčkova, Okružní, V. Nejedlého a Bratří Štefanů. Odlehčení se lokálně liší 
podle konkrétní lokality a je odvozeno z přejatého dopravního modelu města Hradec Králové 
fy. Cityplan k roku 2020. 
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Pro přesné porovnání dopadu jednotlivých variant byly provedeny přesné výpočty akustické 
exposice v charakteristických referenčních bodech ve vzdálenosti 2 m před fasádou 
obytných budov. Tyto výpočty jsou provedeny ve výšce nad zemí odpovídající 
nejnepříznivější akustické exposici. Výpočty jsou provedeny pro denní i noční dobu. 
Poloha veškeré zástavby byla do programu Hluk+ přenesena z aktuálních mapových 
podkladů v příslušném měřítku. Nové a vnikající stavby byly zaneseny do mapových 
podkladů na základě místního šetření, a to i v případě nyní vznikajících novostaveb k datu 
10.2014. 
Z hlediska ochrany obyvatel před nadměrným hlukem bude mít stavba přeložky silnice I/11 
výrazně pozitivní vliv především na snížení intenzity dopravy uvnitř Hradce Králové. Toto 
snížení však nebude tak vysoké, aby bylo významné jako snížení hlukové exposice. Naopak 
u obcí Blešno a Nepasice bude snížení dopravy, a tím i akustické exposice oproti nulové 
variantě, velmi významné. 
Mezi jednotlivými variantami přeložky nejsou žádné významné rozdíly a místní rizika 
nadlimitní hlukové exposice lze řešit lokálními protihlukovými opatřeními (Plotiště km 2,5). U 
jednotlivých lokalit lze pouze u západního kraje Pouchova přibližně v km 1,5 označit modrou 
variantu jako méně vhodnou. 
Problematickým jevem je probíhající výstavba obytné zástavby v těsné blízkosti plánované 
přeložky v místech budoucí hlukové exposice, a to především v okolí silnice III/29913, II/308 
nebo jižně od železniční trati v obci Blešno. 
 
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
D.I.4.1. Povrchové vody 
Posuzovaná přeložka kříží šest vodních toků ( potok severně od Plotiště nad Labem, 
Melounku, Labský náhon, Labe, Piletický potok a potok za skladištní oblastí jižně od Piletic ). 
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. 
Vzhledem k délce komunikace a obdobným hydrogeologickým i výškovým a spádovým 
poměrům území i komunikace je předpokládáno odtékající vody z povrchu vozovky vsakovat 
přes povrchové příkopy. Alternativně lze vybudovat systém odvodnění, který by umožňoval 
částečně vsakování a částečné odvádění odpadních vod do nejnižšího místa, kde by 
procházely přes čistící a retenční zařízení (dešťová usazovací nádrž - zkratka DUN, retenční 
nádrž atp.) Předčištěné oplachové vody by bylo možno z čistícího zařízení následně 
částečně vsakovat (podle typu zařízení) nebo vypouštět do recipientu. 
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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 
existenci preferenčních cest i stovek metrů, v závislosti na propustnosti horninového 
prostředí, úrovni hladiny podzemní vody a konfiguraci terénu. 

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. 

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). 
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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 ochrannými 
pásmy vodních zdrojů neprocházejí. 
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. 
 
D.I.5.  Vlivy na půdu a pozemky určené k plnění funkce lesa 
Nejnáročnější varianta z hlediska záboru zemědělské půdy je varianta tyrkysová, která 
zaujímá plochu 38,82 ha, dále varianta modrá 36,3 ha, potom varianta zelená 31,83 ha a 
nejmenší zábor zemědělské půdy vykazuje varianta červená 29,10 ha. 
Nejnáročnější varianta podle tříd ochrany zemědělské půdy je varianta tyrkysová, která 
zaujímá plochu bonity první třídy 12,19 ha, dále varianta zelená 12,08 ha, potom varianta 
červená 11,25 ha a nejmenší zábor zemědělské půdy vykazuje varianta modrá 11,24 ha. 
Tam, kde budou zemědělské půdy určeny k trvalému a v některých případech i dočasnému 
záboru, bude provedena skrývka ornční a podorniční vrstvy. Ta bude uložena na deponii a 
následně použita k rekultivaci území. Přebytečné množství ornice dle údajů z bilance 
humusových materiálů bude odvezeno na lokality určené orgánem ochrany ZPF. O 
činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním 
kulturních vrstev půdy je třeba v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 
13/1994 Sb. vést záznamy, v nichž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro 
posouzení správnosti a účelnosti využívání těchto zemin. 
 
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). 
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D.I.6.1. Horninové prostředí 

Výstavba silnice může ovlivnit horninové prostředí pouze v omezené míře, a to ve fázi 
výstavby - při hloubení zářezů nebo při zakládání mostních objektů 

 

D.I.6.2.Vlivy na přírodní zdroje 

Podle získaných archivních materiálů a mapových podkladů (Geofond Praha) se v prostoru 
zájmového území nenachází žádné těžené dobývací prostory nebo průzkumná území, ani 
nebilancovaná ložiska nerostů, neschválené prognózy nebo ukončená ložiska. 
 

D.I.7.  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Území záměru „Přeložka silnice I/11 Hradec Králové - Blešno - Nepasice" zasahuje do 
významných krajinných prvků uvedených v zákonu 114/1992 Sb. a do sítě územního 
systému ekologické stability krajiny podle § 3, odst. 1, písm. a) a § 4, odst. 1 zmíněného 
zákona. Záměrem 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.). 
V zájmovém území bylo zjištěno 19 zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 
Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
 
Během botanického průzkumu byl v zájmovém území zjištěn výskyt chráněných druhů podle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění - 1 silně ohrožený druh Stratiotes aloides (§2, segm. č. 30, 114 viz. Příloha Biologický 
průzkum trasy) a 1 ohrožený druh Melittis melissophyllum (§3, segm. č. 58 viz. Příloha 
Biologický průzkum trasy). Dále byly zaznamenány další druhy rostlin ohrožené podle 
Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012). 
 
Vlivy na regionální územní systém ekologické stability: 
- Regionální biokoridor Labe RB Správčice - K 73. Biokoridor je překročen všemi 
variantami. Jedná se o funkční biokoridor s omezením způsobeným regulací Labe v 
minulosti. Je nutné dodržení parametrů odpovídajícím významu regionálního biokoridoru s 
funkčností a významem nadregionálním. 
- Severně od navržené trasy se v oblasti Správčic nachází RBC Správčice. V současné 
době do navržené trasy nezasahuje. 
Vlivy na lokální územní systém ekologické stability: 
- Biokoridor LK Melounka - Labský náhon v lokalitě ČOV u ČKD (vodní tok Melounka). 
Biokoridor je překročen všemi variantami v nivě vodního toku. Biokoridor je v současném 
stavu je plně funkční. 
- Biokoridor LK Labský náhon s vloženým lokálním biocentrem LC Za tratí. Biokoridor 
je překročen všemi variantami. Jedná se o plně funkční biokoridor bez vyvinuté údolní nivy. 
Vzhledem k absenci přechodových mokřadních formací je vztah koridoru k okolní krajině 
volnější. Biokoridor Labský náhon má svůj význam v současné krajině především vzhledem 
k okolní agrární krajině. LC Za tratí ( liniový porost dřevin ) prochází zelená varianta. 
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- Lokální biocentrum LC Budín - Labe. Biocentrum je překročeno všemi variantami. V 
současném stavu se jedná o částečně funkční biocentrum. Dílem se rozkládá na orné půdě, 
kde je nižší stabilita ekosystému. Jedná se o biocentrum kombinované spojující suché řady a 
vodní plochy. 
- Biokoridor LK Piletický potok. Biokoridor je překročen všemi variantami. Jedná se o 
částečně funkční biokoridor v příměstské krajině. Nivní partie jsou přeměněny do agrární 
krajiny. 
- Lokální biokoridor LK Za skladištní oblastí. Biokoridor je překročen všemi variantami. 
Má charakter interakčního prvku. Nutno udržet případně dořešit jeho doplnění na funkční. 
- VKP Plácky. Trasa varianty tyrkysové prochází v těsné blízkosti VKP Plácky I i VKP 
Plácky II a kříží rameno VKP Plácky II. Modrá a červená varianta kříží obě VKP. Zelená 
varianta protíná VKP Plácky II. 

 
Dřevinný břehový porost vodního toku Melounka (Salix spp., Populus spp., Acer spp., Alnus 
glutinosa, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Cornus sanguinea subsp. sanguinea, 
Sambucus nigra, Crataegus spp., Prunus padus subsp. padus, Prunus spinosa, Euonymus 
europaea) kříží všechny hodnocené varianty. Větší vliv na dřeviny bude mít varianta modrá. 
Vyvinutý dřevinný břehový porostu Velkého labského náhonu (Salix spp., Populus spp., Acer 
spp., Alnus glutinosa, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Cornus sanguinea subsp. 
sanguinea, Sambucus nigra, Crataegus spp., Prunus padus subsp. padus, Prunus spinosa, 
Ulmus minor, Euonymus europaea) kříží všechny hodnocené varianty. Rozsah kácení bude 
u všech variant přibližně stejný. 
Piletický potok má v zájmovém území vyvinutý dřevinný břehový porost (částečně z 
výsadeb) tvořený druhy jako Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Fraxinus 
excelsior. Trasa je zde vedena invariantně, takže rozsah kácení bude stejný. 
Dřevinné patro hráze regulovaného toku Labe tvoří v pravidelném sponu vysázené 
stromořadí Tilia platyphyllos. Danou lokalitu kříží všechny hodnocené varianty. Rozsah 
kácení bude u všech variant přibližně stejný. 
Obtočné rybníky a ramena na levostranném přítoku Labe (východně od řeky Labe) mají 
vyvinutý dřevinný břehový porost (Salix spp., Populus spp., Acer spp., Alnus glutinosa, 
Betula pendula, Fraxinus excelsior, Picea abies, Pyrus communis, Crataegus spp., Pinus 
sylvestris, Sambucus nigra, Prunus padus subsp. padus, Prunus spinosa, Euonymus 
europaea). Danou lokalitu kříží modrá a zelená varianta, tyrkysová varianta se lokalitě 
vyhýbá. Případný rozsah kácení je největší u varianty zelené. 
 
Vlivy na evropsky významné lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti 
Dle sdělení č.j. 17574/ZP/2014 ze dne 15.10.2014 Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny nemůže 
mít záměr vyznamný vliv na EVL nebo vyhlášené ptačí oblasti. 
 
D.I.8.  Vlivy na krajinu 
Nová komunikace může jakožto významná liniová stavba ovlivnit na mnoha místech také 
harmonické vztahy v krajině tím, že naruší harmonický soulad jednotlivých krajinných prvků, 
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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. 
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. 
Mosty ovlivňující estetické kvality území jsou navrženy spíše jako nižší stavby, aby 
nepůsobily svým rušivým vlivem - nejdelší a patrně nejvyšší most bude překonávat RB 
Správčice k 73, řeku Labe a současně LC Budín - Labe. Parametry mostu jsou srovnatelné v 
případě zelené a modré varianty, most v případě varianty tyrkysové bude kratší. 
Zářezy a násypy všech variant jsou přibližně vyrovnané, přičemž násypy budou lehce v 
převaze. 
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 jsou všechny varianty srovnatelné. 
 
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. 



Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.                                                 Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice     

 

 40 

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. 

 

D.I.9.1. Vliv na hmotný majetek 

Vliv na hmotný majetek není výrazný. U varianty zelené je vzhledem k možné nutnosti 
demolice výraznější, u ostatních variant srovnatelný. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o území archeologických nálezů, je nutné respektovat 
paragraf 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci 
jsou již od přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a 
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum (dále jen ZAV). 
 

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 navrhované silnice s sebou nesou všechna negativa spojená s realizací stavby 
takového měřítka. To znamená dočasně zvýšený ruch v území, zvýšená prašnost, dopravní 
přeložky, přeložky inženýrských sítí apod. 
Trvalým negativním ovlivněním je zábor půdy (ZPF a LPF) odpovídající však požadavkům na 
technické a prostorové řešení staveb tohoto významu. Realizací stavby dojde k fragmentaci 
populací živočichů na několika migračních profilech a lze tvrdit, že záměr zasáhne do přírodě 
blízkých či v různém stupni antropicky ovlivněných biotopů zvláště chráněných živočichů. 
Všechny varianty se střetávají s prvky územního systému ekologické stability krajiny 
lokálního i regionálního významu. 
Stavbou dojde i přes navrhovaná ochranná opatření k nepříznivému ovlivnění krajinného 
rázu v důsledku zasazení záměru do krajiny a obecně bariérového působení této liniové 
stavby. 
Její provozování však přinese nesporná trvalá pozitiva dotýkající se zejména obyvatel zde 
sídlících. Jedná se o snížení ovlivnění obydleného území hlukem, znečištěným ovzduším a 
nebezpečím plynoucím ze střetů chodců s automobilovou dopravou. Nová trasa se ve svém 
návrhu ve všech variantách vyhýbá obydleným územím obcí. Dalším přínosem je dopravní 
plynulost a s ní spojená bezpečnost dopravy. 
Vlivem střídání úseků navržené trasy se zahloubením a násypy mohou v krajině vzniknout 
nové biotopy přitažlivé pro různé druhy živočichů, především ptactvo. Proto je žádoucí 
provázat nově vzniklé prvky s obnovou kostry ekologické stability krajiny tak, aby mohl v 
krajině vzniknout ještě další podpůrný systém na nižší hierarchické úrovni, tj. systém různých 
interakčních prvků, převážně liniových s důležitými funkcemi protierozními, dělícími, 
estetickými, migračními apod. 
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Při projektování přeložky je žádoucí doplnit komunikaci ve vhodných místech otevřenými 
záchytnými (sedimentačními) nádržemi pro zasolené nebo jinak znečištěné vody. Tyto 
objekty pak plní i protihavarijní funkci (zachycení úniků ropných látek) a ochranu 
povrchových vod. 
V krajině je nezbytné ochránit všechny dosud existující ekologicky významné prvky s výskyty 
chráněných, ohrožených a cenných druhů rostlin i živočichů. 
Potenciální výsledný stav ekologické zátěže zájmového území jako souhrn působení všech 
prostorových jevů a faktorů bude pozměněn oproti stávajícímu stavu zejména v následujících 
položkách ekologické zátěže - jedná se o relativní změny (nárůst) v důsledku zvýšení 
kapacity přeložky oproti stávající komunikaci: 
• výstavbou přeložky silnice I/11 dojde ke změně krajinného rázu a k narušení biotopu 
ve většině dotčené plochy. 
• bude-li realizována výsadba vhodné zeleně podél plánované komunikace, dojde k 
vytvoření vhodných stanovišť pro mnohé druhy živočichů. 
• znečištění půdy v lokálním pásu cca 10 - 15 m (do výšky terénu cca 2,5 m) aerosoly 
na bázi chloridů; 
• znečištění povrchové vody zvýšením koncentrace chloridů odtékajících s povrchovým 
odtokem srážkové vody z ploch komunikace a okolí; 
• zábor zemědělské půdy a vytvoření nepropustných ploch se změnou povrchového 
odtoku a infiltrace srážkové vody; 
• bariérový efekt navrhované liniové stavby pro faunu ve většině trasy v území; 
Pozitivní přínos navržených tras silnice lze chápat v následujících aspektech: 
• snížení pravděpodobnosti dopravních a souvisejících ekologických havárií v řešené 
trase přeložky v důsledku zlepšení parametrů silnice, zvýšení kvality jízdy a bezpečnosti 
provozu; 
• snížení pravděpodobnosti dopadnu ekologických havárií z přepravovaného materiálu 
silniční dopravou na kontaminaci půdy a povrchových a podzemních vod v důsledku 
zabezpečovacích zařízení podél trasy nové komunikace. 
• nižší hluk a imisní zatížení. 
 
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 
Přeložka nevyvolá žádné přeshraniční vlivy a to z důvodu velké vzdálenosti státní hranice.  
 

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/11 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. 
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. 

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. 

Ochranu vodohospodářských zájmů před kontaminacemi z havárií lze řešit tak, že 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. 
Uvedená charakteristika environmentálních rizik při možných havariích a nestandardních 
stavech je při srovnání variant relativně podobná. 

 

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 do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. 
Kapitola je velmi rozsáhlá a díky tomu i méně přehledná a obsahuje  některá opatření, která 
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vyplývají z legislativy. Složitá a opakující se opatření byla sloučena do jedné podmínky, další 
upravena, zkrácena a některá doplněna. Podmínky jsou pak uvedeny v příslušné kapitole 
návrhu závazného stanoviska. 
"Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence pro držitele autorizace dle § 19 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" z 6.3.2015 Č.j.: 
18130/ENV/15 výslovně požaduje uvedení opatření vyplývajících z legislativy v jiné kapitole 
posudku - v tomto případě jsou uvedena v kapitole III. Posouzení technického řešení záměru 
s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí. 
 

II.3. Pořadí variant z hlediska  vlivů na životní prostředí 

V příslušné kapitole dokumentace bylo provedeno zevrubné porovnání varint záměru podle 
jednotlivých úseků trasy a jednotlivých vlivů na životní prostředí s finálním tabulkovým 
souhrnným vyhodnocením. S tímto porovnáním lze rámcově souhlasit. 
V úseku km 0,000 - 2,500 byly vyhodnoceny jako nejvhodnější varianty červená a tyrkysová 
s totožným bodovým hodnocením. 
V úseku km 2,500 - 15,489 je nejvhodnější varianta tyrkysová s nejlepším bodovým 
hodnocením. 
 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní 
hranice 

Přeložka nevyvolá žádné přeshraniční vlivy a to z důvodu velké vzdálenosti státní hranice. 

 

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

Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů na 
životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se s 
ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další 
přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení předmětného záměru. 
 

Dále jsou v této kapitole uvedeny podmínky záměru, které vycházejí z kapitoly D.IV. 
dokumentace a zároveň vyplývají z legislativy a technických norem dle požadavku 
Metodického sdělení Ministerstva životního prostředí: 

 
I. Podmínky pro fázi přípravy 
Zohlednit trasu přeložky I/11 v územně plánovacích dokumentacích jednotlivých obcí na 
základě výsledku hodnocení a případného posouzení procesem EIA. Současně musí být 
vybraná trasa zohledněna v územně plánovací dokumentaci vyšších územních celků. 
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V územně plánovacích dokumentacích bude nutné rovněž zohlednit stavby vyvolané 
realizací silnice. 
Je nutno minimalizovat dočasné i trvalé zábory zemědělského a lesního půdního fondu. 
V rámci projektové přípravy stavby je nutné maximálně omezit negativní vlivy z běžného 
provozu komunikace a eliminovat potenciální rizika havarijních situací. 
 
II. Podmínky pro fázi realizace 
Zhotovitel či zhotovitelé stavby musí na základě referencí poskytovat záruky řádného 
provádění stavby vzhledem k ochraně životního prostředí a musí být připraveni plnit 
požadavky investora v této oblasti. 
Stavební firmy musí být vybaveny vhodnou stavební a dopravní technikou. Veškerá technika 
musí být udržována v odpovídajícím technickém stavu, aby nedocházelo k zatěžování okolí 
stavby nadměrným hlukem ani emisemi a aby nebyla příčinou ekologické havárie (úniky 
lehkých kapalin apod.). 
Odpovědní pracovníci musí v průběhu přípravy a realizace stavby dbát na plnění všech 
opatření k ochraně životního prostředí. 
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. 
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. 
Bude omezeno skladování a deponování prašných materiálů na technologické minimum. 
Bude snížena povolená rychlost v areálu výstavby a mimo zpevněné vozovky. 
V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí bude prováděno kropení komunikací v 
areálu stavby a případně také míst provádění zemních prací. 
S ohledem na počasí bude pravidelně prováděna kontrola zpevněných příjezdových 
komunikací v nejbližším okolí stavby. V případě potřeby bude provedeno jejich zvlhčení nebo 
mytí kropícím vozem. 
V případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště budou znečištěná vozidla před 
vjezdem na veřejné komunikace zbavena nečistot. 
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. 
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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. 
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. 
Technická opatření pro snížení negativních vlivů na vody je nutné řešit komplexně jak pro 
vody povrchové tak pro vody podzemní. Kde je to možné, je vhodné řešit opatření současně 
pro období výstavby i pro období vlastního provozu komunikace. 
Odvodněním komunikace zajistit ochranu povrchových a podzemních vod proti vniknutí 
škodlivých látek ze splachů ze silnice. 
Odvodňovací příkopy i kanalizaci navrhnout s dostatečným průtočným profilem i pro 
přívalové srážkové vody a zabezpečit odtok vod z vozovky. 
Projednat napojení dešťových stok z komunikace s příslušnými správci recipientů. 
Pro celou posuzovanou trasu přeložky bude zpracován havarijní plán za účelem okamžitého 
ochranného a nápravného zásahu. Bude nutno zpracovat havarijní plán pro opatření při 
dopravních nehodách, při nichž je nebezpečí úniku znečišťujících látek. Havarijní plán je 
obecně vhodné zvlášť zpracovat pro zájmové území ochranných pásem vodních zdrojů 
(obecně) a úseky ÚSES. 
Zajištění stavby a areálů stavebních dvorů, skladišť a mezideponií je třeba zabezpečit též pro 
případ povodňových situací - součástí POV. 
Srážkové vody odtékající ze staveniště musí splňovat limity ukazatelů znečištění dle platné 
legislativy v době výstavby - v současnosti nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a 
hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, ve znění pozdějších 
předpisů. Dle potřeby budou provizorní sedimentační nádrže doplněny o nornou stěnu 
zachycující znečištění ropnými látkami. 
Provádět kontroly dodržování ochranných opatření v průběhu stavby 
Z hlediska archeologické péče je nutno při výstavbě postupovat v intencích zákona 
č.20/1987 Sb. o státní památkové péči (zejména § 22) a jeho novely č.242/1992 Sb. 
 
III. Podmínky provozu 
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. 
Je nezbytné provádět pravidelně řádnou údržbu ozeleněných svahů silničního tělesa a 
zářezů. 
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Je nezbytné provádět pravidelnou odbornou údržbu celého odvodňovacího systému 
komunikace, aby byl zabezpečen vyhovující technický a provozní stav. Zvláštní pozornost je 
z provozního hlediska třeba věnovat funkci DUN s osazenými filtry - v případě nesprávné 
funkce separace usaditelných látek se rychle zkracuje životnost těchto filtrů a stávají se tak 
zcela nefunkční. Kontroly jsou nutné zvláště po období zvýšených odtoků (tání sněhu, 
přívalové srážky apod.). 
 

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. 

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, zkrácena nebo sloučena a na základě došlých vyjádření k 
dokumentaci byla některá opatření doplněna.  

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 návrhu závazného stanoviska EIA (kap. I.8), 
který je součástí tohoto posudku EIA. 

Podmínky záměru, které vycházejí z kapitoly D.IV. dokumentace a zároveň vyplývají z 
legislativy a technických norem jsou dle požadavku Metodického sdělení Ministerstva 
životního prostředí uvedeny v kapitole III. Posouzení technického řešení záměru s ohledem 
na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí 

 
V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K  DOKUMENTACI 

Vyjádření veřejnosti: 

Český svaz ochránců prirody, Základní organizace JARO 
ze dne 15.4.2015 
Po seznámení se s podklady konstatujeme, že z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny je 
nejpřijatelnější trasování přeložky silnice I/11 ve variantě tyrkysové a to v celé trase. Snad 
jen u úseku 0 - 2,5 km je z pohledu ochrany přírody zcela jedno, zda bude zvolena varianta 
tyrkysová nebo červená. Hlavní předností tyrkysové varianty je, že obchází tůně a ramena u 
Labe a nezasahuje do lokality (sub)xerotermní jižní stráně u vrchu Dehetník. Ztotožňujeme 
se tedy se závěry biologického hodnocení. 
Dokumentace má tyto nedostatky, případně máme tyto požadavky: 
1) Biologické hodnocení není zpracováno odpovědným způsobem. Vychází z vlástních 

šetření, avšak zcela rezignuje - a to je zásadní chyba - na získání existujících informací o 
území. Například lokalita Dehetník je prozkoumána a známa řadu let, přesto autoři 
nevyhledali příslušná lehce dostupná data. Je to o to podivnější, když tuto práci za ně do 
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velké míry a precizně udělalo Muzeum východních Čech, které popsalo zásadní druhy v 
území (tj. vyjádření na str. 239-245 dokumentace EIA) a také je upozornilo na zdroje dat. 
Přesto z nám neznámých důvodů autoři biologického hodnocení tato data opětovně 
ignorovali! Záměr zjevně zasáhne více chráněných druhů. Zohledněním vyjádření Muzea 
VČ by stěží mohl dílčí závěr botanického vyjádření být ve prospěch modré varianty. 
Naopak zohlednění dat Muzea VČ ještě významněji posiluje argumenty ve prospěch 
tyrkysové varianty, což je i celkový závěr biologického hodnocení v EIA dokumentaci. 
Vzhledem k tomu, že se ztotožňujeme s celkovým závěrem biologického hodnocení, tak 
nepovažujeme za nutné dokumentaci EIA dopracovat, avšak požadujeme, aby KÚ KHK v 
hodnocení variant bral jako zásadní vyjádření Muzea VČ a podporu tyrkysové variantě. 
Dále by měl být investor upozorněn, že relevantním podkladem pro žádost o výjimky z 
ochrany druhů je právě i vyjádření Muzea VČ. 

2) Mimo zájem ochrany přírody jsme zaznamenali, že v oblasti archeologie byly na přelomu 
roku 2014/2015 objeveny významné nálezy v oblasti „Parlament" pod vznikající černou 
stavbou CTParku - GPS: 50.2199183N, 15.9017872E. Tato oblast odpovídá kilometru 
stavby 9,5 - 10,0. A bezesporu bude třeba věnovat archeologickému průzkumu této 
oblasti zvýšenou pozornost. 

3) Jedinou závažnou vadou tyrkysové varianty je, že v kilometru cca 3,341 až 4 je v nivě 
Labe vedena na náspu a vytváří tak významnou migrační bariéru území na levém břehu 
Labe. Požadujeme, aby v podmínkách pro tuto variantu bylo uvedeno, že technické 
řešení bude provedeno tak, že mostní objekt v km 3,341 bude protažen tak, aby pod ním 
mohla migrovat na levém břehu Labe vysoká zvěř a stejně tak, že bude z hlediska 
migrační prostupnosti zvěře optimalizován a navržen mostní objekt v km 4,067. 

4) Požadujeme, aby bylo uvedeno, že zářez do svahu vrchu Dehetník v tyrkysové variantě 
(cca kolem km 10,250) bude proveden přírodě blízkým způsobem - resp. bude ponechán 
rostlý narušený terén, aby se tam mohly uchytit stejné druhy jako na cenném 
xerotermním zářezu u železniční trati. Zářez je třeba nechat bez výsadeb stromů a bez 
opevnění. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Do podmínek návrhu stanoviska byla doplněna podmínka: 
Zpracovat žádosti o výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů. Přitom využít 
i informace z vyjádření Muzea VČ uvedeného v dokumentaci. 
Technické řešení mostu v km 3,341 musí umožnit migraci vysoké zvěře na levém břehu 
Labe, obdobně jako most v km 4,067.  
Zářez do svahu vrchu Dehetník v tyrkysové variantě (cca kolem km 10,250) bude proveden 
přírodě blízkým způsobem - resp. bude zde ponechán rostlý narušený terén, aby se zde 
mohly uchytit stejné druhy jako na cenném xerotermním zářezu u železniční trati. Zářez bude 
ponechán bez výsadeb stromů a bez opevnění. 
Zvýšenou pozornost věnovat archeologickému průzkumu trasy záměru v km 9,5 - 10,0. 
 

Vyjádření územních samosprávních celků: 
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Královéhradecký kraj 

ze dne 7.4.2015 čj.: 34675/KH/2015 
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 Královéhradeckého kraje. K dokumentaci zpracované v rozsahu přílohy č. 4 
zákona nemáme připomínky. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti vypořádání. 
 

Statutární město Hradec Králové 

ze dne 30.4.2015 čj.: MMHK/078168/2015/SP1/Ulr 
Město v zásadě souhlasí se závěrem dokumentace vlivu záměru na životní prostředí a 
preferuje trasu přeložky silnice I/11 ve variantě tyrkysové, která je v zásadě v souladu s 
řešením připravovaného nového územního plánu Hradce Králové. 
I s ohledem na případné, byť přípustné vstupní nedostatky, nepřesnosti a neurčitosti, však 
požadujeme, aby byla v dalších fázích procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí 
posouzena případnost rozšíření rozsahu navrhovaných protihlukových opatření všude tam, 
kde se předpokládaný hluk blíží stanoveným limitům resp., aby byl návrh protihlukových 
opatření na tyto lokality rozšířen. Jak z předložené dokumentace vyplývá, jedná se 
především o lokalitu křížení silnice III/29913 mezi Plotišti nad Labem a Předměřicemi nad 
Labem v jižním směru, severní okraj Pouchova, křížení přeložky se silnicí II/308 v severním i 
jižním směru a rozptýlené zástavby v k.ú. Slezské Předměstí (čp. 385, čp. 28, čp. 82, čp. 24, 
čp. 27 a jižní okraj lokality Koš). Zcela jistě máme za to, že protihluková opatření je nutno 
navrhnout tam, kde se míra zasažení hlukem pohybuje na hranici hlukových limitů. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
V rámci dokumentace byla navržena proptihluková opatření pro bezpečné plnění 
hygienických limitů hluku. Vzhledem k tomu, že intenzity dopravy byly stanoveny v poměrně 
blízkém časovém horizontu (2020) a v budoucnosti nelze vyloučit jejich významnější nárůst a 
vzhledem k nutným nepřesnostem výpočtu doporučujeme následující podmínku: 
Pro vybranou variantu zpracovat detailní akustickou studii a v rámci principu 
předběžné opatrnosti prověřit možnost návrhu protihlukových opatření pro splnění 
hladin hluku v úrovni hodnota limitu - 5 dB, tj. 55/45 dB. 
Město Třebechovice pod Orebem 

ze dne: 02.04.2015 čj.: 2015 -SM-273/2013 
Město Třebechovice pod Orebem bere na vědomí dokumentaci o hodnocení vlivů na životní 
prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. na záměr „Přeložka silnice 1/11 Hradec 
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Králové - Blešno - Nepasice", která byla zpracovaná společností Athos.co, s.r.o. Praha v 
listopadu 2014. Výše uvedený záměr je v souladu s územním plánem Města Třebechovice 
pod Orebem a město k němu nemá námitek. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti detailního vypořádání. 

 

Vyjádření dotčených správních úřadů: 
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, OŽPZ 

ze dne: 13.4.2015 čj.: 8954/ZP/2015-Čr, eč. 37487/2015/KHK 
K výše uvedenému záměru krajský úřad uvádí následující: 
Z hlediska nakládání s odpady: 
Krajský úřad podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k 
předloženému oznámení záměru připomínek.  
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti vypořádání. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
Krajský úřad podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému oznámení záměru 
připomínek. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti vypořádání. 
Z hlediska vodního hospodářství: 
Krajský úřad podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k 
předloženému oznámení záměru připomínek.  
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti vypořádání. 
 
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 „ZOPK") - nemá krajský 
úřad námitky k předložené dokumentaci záměru. Z pohledu dotčení zájmů ochrany přírody 
se jeví jako možná a akceptovatelná varianta tyrkysová, případně červená v úseku km 
0,000-2,500, v úseku km 2,500-15,489 potom pouze varianta tyrkysová. Vzhledem ke 
skutečnosti, že výstavbou a následně i provozem komunikace prokazatelně dojde k 
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negativnímu ovlivnění územního systému ekologické stability regionální úrovně, jakož i 
biotopů a přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, považuje krajský 
úřad jako orgán ochrany přírody za nezbytné respektovat v další fázi přípravy záměru 
opatření uvedená v kapitole IV.2.5. dokumentace (Minimalizace vlivů na faunu, flóru, 
ekosystémy a ÚSES) s tím, že pro potřeby navazujících řízení orgánu ochrany přírody (např. 
řízení o povolení výjimky podle § 56 ZOPK) je nezbytné uvedená opatření podrobně 
rozpracovat.  
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Uvedené konstatování je respektováno v rámci podmínek návrhu stanoviska. 
 
- Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 
Krajský úřad podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů, se přiklání k variantě červené předkládaného záměru „Přeložka 
silnice 1/11 Hradec Králové - Blešno - Nepasice", a to vzhledem k tomu, že u této varianty 
dochází k nejmenšímu záboru zemědělského půdního fondu.  
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Lze souhlasit s tím, že varianta červená vykazuje nejmenší zábory ZPF. V procesu EIA jsou 
varianty posouzeny komplexně podle vlivu na všechny složky životního prostředí. 
 
- Z hlediska ochrany lesa: 
Krajský úřad podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se z hlediska ochrany lesních pozemků přiklání 
k variantě červené, kdy se jedná o nejmenší zábor lesních pozemků.  
Stanovisko zpracovatele posudku: 
V procesu EIA jsou varianty posouzeny komplexně podle vlivu na všechny složky životního 
prostředí. 
 
- Z hlediska integrované prevence: 
Krajský úřad podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci), ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k 
předložené dokumentaci záměru připomínek.  
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti vypořádání. 
 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 

S dokumentací vlivů záměru „Přeložka silnice 1/11 Hradec Králové - Blešno - Nepasice" na 
životní prostředí lze z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasit. 
Odůvodnění: 
Hluková studie byla zpracována ing. Helenou Vaňkovou v listopadu 2014, porovnává 
jednotlivé varianty stavby (modrá, červená, zelená a tyrkysová) a hodnotí vliv přeložky silnice 
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l/11 na akustickou situaci v zájmovém území pro výhledový rok 2020. Mezi jednotlivými 
variantami přeložky nejsou žádné významné rozdíly a místní rizika nadlimitní hlukové 
expozice se budou řešit lokálními protihlukovými opatřeními. Negativním jevem je probíhající 
výstavba obytné zástavby v těsné blízkosti plánované přeložky v místech budoucí hlukové 
expozice, především okolí silnice III/29913 nebo severně od okružní křižovatky před 
Blešnem. Vzhledem k tomu, že hluková studie vždy představuje pouze teoretický výpočet na 
základě matematického modelu, je nutno provést kontrolní měření hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb ve stanovených referenčních bodech v denní a noční době po 
dohodě s KHS akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle doporučené metodiky v 
rámci zkušebního provozu stavby. 
Modelové hodnocení kvality ovzduší bylo zpracováno společností ATEM -Ateliér 
ekologických modelů, s.r.o., Hvožďanská 3/2053, 148 01 Praha 4, Mgr. Robert Polák v 
listopadu 2014. Cílem studie je vyhodnotit vlivy provozu na navrhované přeložce na kvalitu 
ovzduší v okolí. Jsou hodnoceny znečišťující látky oxid dusičitý, benzen, suspendované 
částice frakce PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyren. Celkově je možno konstatovat, že 
vybudováním přeložky dojde ke snížení imisní zátěže v zastavěných částech města. Naproti 
tomu k nárůstu koncentrací znečišťujících látek dojde v okolí nové komunikace, kde se 
projeví na okrajích jednotlivých sídel nebo mimo obytnou zástavbu. 
Předložené Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo zpracováno společností ATEM-Ateliér 
ekologických modelů, s.r.o., Hvožďanská 3/2053, 148 01 Praha 4, Mgr. Robert Polák v 
listopadu 2014. Uvedením navrhované přeložky do provozu z hlediska hlukové zátěže bude 
znamenat celkový pokles počtu obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel, dojde i k 
poklesu rizika výskytu infarktu myokardu v dotčené populaci. V oblastech, kde dojde k 
nárůstu hlukové zátěže nelze vyloučit zvýšení počtu jednotek případů obtěžování hlukem. 
Hledisko vlivu znečištění ovzduší na zdraví obyvatel není třeba považovat za rozhodující. 
Rozdíly mezi jednotlivými variantami jsou málo významné. Dále autor uvádí, že z hlediska 
celkového vyhodnocení variant s přihlédnutím především k hlukové zátěži, je možno celkově 
doporučit variantu zelenou, nejméně pak variantu modrou. 
Dokumentace byla posouzena z hlediska možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo dle 
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti detailního vypořádání. 
 

ČIŽP - oblastní inspektorát Hradec Králové 

ze dne 1.4.2015 čj.: ČIŽP/45/IPP/1307847.002/15/KDR 

ze dne 14.5.2015 čj.: ČIŽP/45/IPP/1307847.003/15/KIV/194 (oprava vyjádření ochrany 
přírody) 
 
Úsek integrace: 
Výše uvedený záměr byl předložen v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. a bude 
podroben zjišťovacímu řízení dle ust. § 7 zákona č. 100/2001 Sb. 
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Dle přílohy č.l zákona ě. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů spadá záměr do 
kategorie II. jako položka 9.1. Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních 
komunikací I. a II. třídy. 
 
Oddělení ochrany ovzduší: 
ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, k výše uvedenému zveřejnění dokumentace vlivu záměru 
na ŽP nemá žádné další připomínky. 
 
Oddělení ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod je realizace posuzovaného záměru možná při splnění podmínek, jež 
jsou součástí opatření navržených k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků na životní 
prostředí uvedených v předložené dokumentaci. 
ČIZP, oddělení ochrany vod, nemá ke zpracování a závěru dokumentace další připomínky.  
 
Oddělení odpadového hospodářství: 
Ke zveřejněné dokumentaci záměru „Přeložka silnice 1/11 Hradec Králové - Blešno - 
Nepasice" uvádíme následující. Na straně č. 186 v kapitole „IV.3.3. Odpady" je uvedeno cit.: 
„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." Takovéto nakládání s odpady je v rozporu s požadavky zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, který striktně stanoví povinnost shromažďovat odpady utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií. Upustit od této povinnosti je možno pouze se souhlasem 
místně příslušného orgánu státní správy. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Do podmínek návrhu stanoviska je doplněna uvedená podmínka: 
Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
 
Oddělení ochrany přírody: 
V dokumentaci je doplněn aktuální botanický a zoologický průzkum datovaný do vegetační 
sezóny 2014 s vyjmenovanými zvláště chráněnými druhy. 
Z dokumentace je patrné, že záměrem budou ve všech variantách dotčeny významné 
krajinné prvky, nejčastěji vodní toky (a jejich údolní nivy). Ve vyjádřeních k oznámení záměru 
ve zjišťovacím řízení ČIŽP požadovala přesnou specifikaci charakteru zásahů do 
jednotlivých významných krajinných prvků, které budou se záměrem v kolizi, a v té 
souvislosti k návrhům konkrétních zmírňujících, resp. kompenzačních opatření. Takto 
vyhodnocen je však pouze registrovaný významný krajinný prvek Plácky. U ostatních 
záměrem dotčených významných krajinných prvků „ze zákona", jako jsou vodní toky a údolní 
nivy takovéto vyhodnocení v dokumentaci chybí. 
V dokumentaci byl upřesněn rozsah a lokalizace uvažovaného kácení dřevin rostoucích 
mimo les. Do výčtu navazujících rozhodnutí bylo doplněno závazné stanovisko k zásahu do 
významných krajinných prvků podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. a také rozhodnutí o 



Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.                                                 Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice     

 

 53 

výjimce ze zákazů u zvláště chráněných druhů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. 
Dokumentace záměru byla doplněna o posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. 
V opatřeních k minimalizaci vlivů na faunu, flóru, ekosystémy a ÚSES je zapracován 
požadavek ČIZP ze zjišťovacího řízení, aby skleněné plochy těchto bariér byly zajištěny proti 
nárazům ptáků, a to v souladu s aktuálními poznatky nejen siluetami, ale buď zmatněním 
celého povrchu nebo pomocí neprůhledných svislých či vodorovných pásků o šířce nejméně 
2 cm a rozestupu max. 10 cm. 
ČIŽP po prostudování dokumentace z hlediska ochrany přírody a krajiny konstatuje, že 
dokumentace byla doplněna na základě vyjádření ČIŽP ke zjišťovacímu řízení a s výjimkou 
hodnocení významných krajinných prvků „ze zákona" byly její připomínky zapracovány. " 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Lze souhlasit s tím, že vlivy na VKP "ze zákona" nejsou v dokumentaci řešeny samostatně, 
ale jejich ovlivnění je pro potřeby procesu EIA dostatečně zřejmé jak u hodnocení vlivů na 
vodu, tak na půdu, rostliny, živočichy, ÚSES a krajinu. 
 
Oddělení ochrany lesa: 
Po prostudování celé dokumentace z hlediska ochrany lesa se jeví jako nejvhodnější 
kombinace dvou variant označených jako tyrkysová varianta do staničení označeného 7,5 a 
poté jednotná modrá varianta od tohoto bodu staničení do bodu napojení na stávající silnici u 
Třebechovic pod Orebem. Při této kombinaci dvou variant by mělo dojít k teoreticky 
nejmenšímu záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (cca 2 hektary). S tyrkysovou 
variantou od staničení 7,5 nelze dál souhlasit, a to z hlediska rozdělení (fragmentace) lesa 
Dehetník. ČIŽP doporučuje realizovat variantu modrou, která vede souběžně s železniční 
tratí a přechází přes lokalitu s výrazně poškozeným půdním povrchem s ohledem na 
vyhledávané místo motorkáři a řidiči s terénními auty. 
ČIŽP požaduje v dalším stupni projektové přípravy z hlediska omezení vlivu na les provést 
optimalizaci trasy z pohledu zásahu do lesa v zájmu snížení výměry záboru na co nejnutnější 
možnou míru pro realizaci výstavby, spolu s opatřeními potřebnými pro snížení negativních 
vlivů na les. 
Závěrem sdělujeme, že s ohledem na zásah záměru do PUPFL a ochranného pásma lesa, 
je dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, pro realizaci záměru nutný souhlas 
příslušného orgánu státní správy lesů. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
V procesu EIA musí být varianty posouzeny komplexně podle vlivu na všechny složky 
životního prostředí. 
Požadavek uvedený ve vyjádření je zohledněn v podmínkách návrhu stanoviska EIA 
v následující formě:  

V dalším stupni projektové přípravy z hlediska omezení vlivu na les provést optimalizaci trasy 
z pohledu zásahu do lesa v zájmu snížení výměry záboru na co nejnutnější možnou míru pro 
realizaci výstavby, spolu s opatřeními potřebnými pro snížení negativních vlivů na les.  
Uvedený souhlas doplněn do kap. B.I.9.   
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Současný stav v okolí silnice I/11 není uspokojivý ani pro zajištění stávajících přepravních 
potřeb, ani ve vztahu k požadavkům na tvorbu a ochranu životního prostředí. Nepříznivý vliv 
na život v okolí stávajícího dopravního tahu středem města má zejména kamionová doprava. 
Toto by se podařilo eliminovat realizací přeložky I/11 mimo oblasti s obytnou zástavbou v 
úseku od okružní křižovatky silnic I/35, I/11 a I/33 - Plotiště nad Labem po napojení na 
stávající I/11 Blešno. Přeložka silnice I/11 má za úkol zlepšit dopravní situaci a životní 
prostředí v dotčených sídelních útvarech. 
 
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/11 prochází a 
na snížení hluku uvnitř aglomerace Hradec Králové. Nová trasa je převážně vedena v 
dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. 
Mezi jednotlivými variantami přeložky nejsou žádné významné rozdíly a místní rizika hlukové 
exposice lze řešit lokálními protihlukovými opatřeními, kde je navíc uloženo prověřit možnost 
nadstandardních protihlukových opatření. U žádné varianty nepřipadá v úvahu překročení 
hygienických limitů hluku. 
 
Ovzduší 
Modelové výpočty prokázaly, že výstavba přeložky silnice I/11 je celkově přínosem pro 
kvalitu ovzduší v obytné zástavbě dotčených městských částí a obcí. 
Srovnáním variant je možné konstatovat, že jednotlivé varianty jsou z hlediska celkových 
hodnot imisní zátěže víceméně rovnocenné. Celkově však lze konstatovat, že hledisko 
kvality ovzduší je pro výběr varianty posuzované komunikace jen málo významné. 
V zájmovém území nebude vlivem provozu na žádné z hodnocených variant docházet k 
překročení příslušných příslušných mezních hodnot ve vztahu k imisním limitů a nebude 
potřeba provádět kompenzační opatření. 
 
Voda 
V dokumentaci byl posuzován vliv stavby na povrchové vody a na vody podzemní. Z 
hlediska ochranného režimu leží trasy všech variant mimo v současné době platná ochranná 
pásma vodních zdrojů. Nejbližší ochranné pásmo vodních zdrojů se nachází přibližně ve 
vzdálenosti 900 m od všech čtyř variant, a to v Plotišti nad Labem. Varianty návrhu trasy se 
délkou téměř neliší, takže vnos znečišťujících látek do odpadních dešťových vod tedy je 
stejný. Žádná z variant se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV. 
Trasa všech čtyř variant kříží tok Labe a dále několik drobných toků jako je Melounka a 
Piletický potok. 
 
Zemědělská půda 



Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.                                                 Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice     

 

 55 

Co se týče velikosti celkové výměry záboru zemědělské půdy, pak je největší zábor u 
varianty tyrkysové (38,82 ha) a nejmenší u varianty červené (29,1 ha). Co se týče záboru 
zemědělské půdy patřící do I. třídy ochrany, je největší u tyrkysové varianty (12,19 ha) a 
nejmenší u modré varianty (11,24 ha). Vliv záměru na zemědělskou půdu není zásadním 
kritériem pro volbu optimální varianty. 
 
Lesní pozemky 
Modrá varianta trasy kříží v LC Budín - Labe přírodě blízké porosty tvrdých luhů nížinných 
řek. V tomto úseku zelená varianta zasahuje do porostů přírodě blízkých mokřadních olšin. 
Tyrkysová varianta se této lokalitě částečně vyhýbá. Dále modrá varianta probíhá po jižním 
okraji lesního komplexu Dehetník. Zde je trasa v kolizi s přírodě blízkými porosty, biotop L7.1 
Suché acidofilní doubravy, L2.2 Údolní jasanovo- olšové luhy a L3.1 Hercynské dubohabřiny. 
Tyrkysová varianta, která se vyhýbá  přírodě blízkým porostům prochází lesním komplexem 
Dehetník severněji a její negativní vliv na lesní ekosystém je výraznější. 
 
Flóra, fauna, systém ekologické stability 
Všechny varianty protínají regionální biokoridor Správčice K73 a lokální biocentrum Budín - 
Labe. Zelená varianta trasy navíc protíná lokální centrum Za tratí. Varianta tyrkysová se v LC 
Budín - Labe vyhýbá starému labskému ramenu a vodní ploše starých písníků. 
Severně od Svinárek prochází modrá varianta po okraji lesního komplexu Dehetník a též po 
okraji malé stepní plochy (osluněný jižní svah zářezu železniční trati ve vrchu Dehetník). 
Jedná se o xerothermní stráň, která byla, vzhledem k výskytu četných chráněných druhů 
bezobratlých živočichů, v rámci Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje 
doporučena k zajištění legislativní ochrany území. Varianta tyrkysová se vyhýbá stepní ploše 
za cenu odklonění severním směrem a průchodu lesního komplexu Dehetník.  
Zachovalejší ekosystémy jsou dotčeny záměrem především v místech významných 
krajinných prvků. Kostru ekologické stability území tvoří regionální biokoridor Správčice K 73 
a evropsky významná lokalita Orlice a Labe. Všechny čtyři varianty kříží biokoridor Správčice 
K 73, ale EVL Orlice a Labe se navržený záměr nedotýká. V blízkosti záměru (k.ú. Piletice) 
se nachází evropsky významná lokalita CZ0523006 Piletický a Librantický potok, která byla 
vyhlášena za zvláště chráněné území, přírodní památku Piletický a Librantický potok. 
Z hlediska vlivu na kostru ekologické stability je výhodnější varianta tyrkysová, která se méně 
dotýká LC Budín - Labe. 
 
Krajinný ráz 
Zájmové území je převážně rovinaté, v dílčích úsecích je mírně zvlněné. Výšky terénu všech 
navržených variant se v průměru pohybují kolem 235 m n.m. 
Z hlediska vlivu na krajinu a krajinný ráz je výhodnější trasa varianty tyrkysové, která se 
vyhýbá VKP Plácky, ostatní varianty trasy jsou přibližně srovnatelné. 
 
Přeshraniční vlivy 
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí 
se nejedná o záměr, který by svými vlivy přesahoval státní hranice. 
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V návaznosti na výše uvedené je možné konstatovat, že konkrétní vlivy na jednotlivé složky 
životního prostředí jsou z pohledu velikosti a významnosti hodnoceny nejvýše jako malé a 
málo významné, proto lze tyto vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí akceptovat a 
záměr realizovat. 

 

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  ZÁVAZNÉHO STANOVISKA 
 
I.  Povinné údaje 
I.1. Název záměru 
Přeložka silnice I/11 Hradec Králové - Blešno - Nepasice 
 
I.2. Kapacita záměru 
Komunikace je navržena jako silnice kategorie S 11,5/80. 
Posuzovány byly tři varianty ze studie Sudop Praha a jedna varianta Transconsult Hradec 
Králové: 
Varianta modrá (Sudop):  délka 15,127 km 
Varianta červená (Sudop):  délka 15,292 km 
Varianta zelená (Sudop):  délka 15,287 km 
Varianta tyrkysová (Transconsult): délka 15,489 km 
 
I.3. Zařazení záměru   
Dle přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů spadá záměr do 
kategorie II. jako položka 9.1. Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních 
komunikací I. a II. třídy. 
                                                 
I.4. Umístění záměru  

kraj Obec Dotčené k.ú. 

Královéhradecký Hradec Králové Plotiště nad Labem 
 Hradec Králové Plácky 
 Hradec Králové Věkoše 
 Hradec Králové Pouchov 
 Hradec Králové Piletice 
 Hradec Králové Slezské Předměstí 
 Hradec Králové Slatina u Hradce Králové 

 Hradec Králové Svinary 
 Divec Divec 
 Blešno Blešno 
 Nepasice Nepasice 
 Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem 

 

I.5. Obchodní firma oznamovatele 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 



Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.                                                 Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice     

 

 58 

 
I.6. IČ oznamovatele 
65993390 

 
I.7. Sídlo (bydliště) oznamovatele 
Na Pankráci 56  

145 05 Praha 4 

 
I.8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, 
popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně 
povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí 
  
I. Podmínky pro fázi přípravy 
Obyvatelstvo  

− 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, 
ploch stavebního dvora a manipulačních a skladových ploch. 

− Pro vybranou variantu zpracovat detailní akustickou studii a v rámci principu předběžné 
opatrnosti prověřit možnost návrhu protihlukových opatření pro splnění hladin hluku v 
úrovni hodnota limitu - 5 dB, tj. 55/45 dB. 

− Pro splnění platných hygienických limitů předběžně počítat minimálně s vybudováním 
protihlukové bariery v místě: 
o Průchodu trasy Plotištěm v údolí ulice Říčařovy (staničení cca km 1,5). Jedná se o 

nízkou protihlukovou stěnu o výšce 1 m umístěnou na estakádě. 
o Křížení stávající silnice III/29913 mezi Plotištěm a Předměřicemi (staničení cca km 

2,5). Jedná se o vysoce pohltivou barieru o výši 2,0 m a délce 270 m. 
 
Půda 

− 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. 

− V rámci realizace přeložky provést pozemkové úpravy na částech katastrů, jichž se 
stavba dotkne trvalými zábory půdního fondu. Tyto úpravy by měly sledovat maximální 
omezení vzniku ploch nevhodných k dalšímu zemědělskému nebo jinému vhodnému 
využití podle stávajícího typu plochy a způsobu současného využívání. Tyto úpravy bude 
nutné také zohlednit v rámci územně plánovacích dokumentací. 

 
Voda 

− Optimalizovat rozsah mostních objektů při průchodu inundačním územím Labe. Při 
návrhu je nutno respektovat mj. TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na 
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vodních tocích. Pro výstavbu mostních objektů a jiných staveb v územích ohrožených 
velkými přívalovými vodami provést hydrotechnické posouzení ovlivnění hladin při 
povodňových průtocích s tím, že nezbytné stavby technické a dopravní infrastruktury, 
zejména v aktivní zóně budou provedeny tak, aby nezhoršovaly průběh povodně, tj. 
nezvyšovaly úroveň hladin velkých vod a nezhoršovaly stupeň povodňové ochrany v 
dotčeném území. 

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

− 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.  

− Zvážit minimalizaci dopadů při běžném silničním provozu i při případných havariích 
odvodněním vozovky přes dešťové usazovací nádrže (DUN) s technickým zabezpečením 
(oddělení s nornými stěnami, příp. sorpční filtry) pro záchyt plovoucích látek (zejm. ropné 
látky - NEL) a usaditelných látek (nerozpuštěné látky) smývaných s povrchů vozovek, při 
případných drobných úkapech ropných látek v důsledku běžného provozu i připadných 
haváriích. Nádrže budou dimenzovány tak, aby v případě havárie byly schopné zachytit a 
pojmout min. objem cisternového vozu při maximálních průtocích. Sedimentační nádrže 
je možno v případě potřeby (stanoví vodoprávní orgán) doplnit o filtrační stupeň (např. 
sorpční filtry). 

− V dlouhých úsecích podélných odvodňovacích příkopů komunikací se doporučuje 
instalovat stabilní norné stěny (separace lehkých kapalin a usaditelných látek), které 
umožní rozdělit odvodňované úseky na kratší části a tak operativněji řešit přpadné 
havarijní situace úniku znečisťujících látek přepravovaných dopravními prostředky. 

− Instalaci norných stěn a DUN provést zejména v úsecích přeložky dotýkajících se 
zájmových území ochranných pásem vodních zdrojů (obecný požadavek) a úseků ÚSES. 

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

 
Fauna, flóra, ekosystémy a ÚSES 

− Vegetační úpravy řešit ve spolupráci s biologem. Proti kolizím ptáků s vozidly navrhnout 
vhodně volené výsadby zeleně s ohledem na chování především dravců, semenožravých 
ptáků a mrchožroutů (např. krkavcovití ptáci). Je vhodné, když vrcholy násypů a zářezů 
navazují na původní vegetaci, případně jsou porostlé uměle vysázenou. Tam, kde 
komunikace úrovňově kříží souvislý pás zeleně, se doporučuje vhodně založit soustavu 
křovin a zeleně pro ochranu migrace některých ptáků (budníčci, pěnice, ťuhýci, rákosníci, 
atd.). 

− Umělé zábrany, protihlukové bariéry a stěny budou v souladu s aktuálními poznatky 
zajištěny proti nárazům ptáků (zmatnění celého povrchu nebo pomocí neprůhledných 
svislých či vodorovných pásků o šířce min. 2 cm a rozestupu max. 10 cm. 
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− V dalším stupni projektové přípravy provést optimalizaci trasy z pohledu zásahu do lesa v 
zájmu snížení výměry záboru na co nejnutnější míru spolu s opatřeními potřebnými pro 
snížení negativních vlivů na les. Věnovat zvýšenou pozornost cenným úsekům 
(zalesněná území, místa křížení s vodními toky a jejich inundacemi, VKP). 

− Zpracovat studii migrace živočichů a respektovat jejich hlavní trasy. 

− Z důvodu eliminace vlivu klimatických anomálií, vlivu víceletých populačních cyklů a vlivu 
náhodných nálezů s průzkumy ve formě monitoringu zvláště chráněných druhů živočichů 
začít v dostatečném předstihu před zpracováním DÚR. Metodicky vycházet z 
nejnovějších metod AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) vč. využití např. HE 
detektoru a fotomonitoringu. Monitoring provádět během přípravy, realizace a po uvedení 
do provozu pro ověření účinnosti minimalizačních opatření. Jedním z cílů monitoringu 
bude stanovení velikosti a kvality populace a biotopu zvláště chráněného druhu a jejich 
dotčení výstavbou a provozem záměru. 

− Přehled předběžných podmínek k zamezení negativního vlivu záměru na zvláště 
chráněné druhy: 

prskavec menší 

střevlík Scheidlerův 

střevlík Ulrichův 

svižník polní 

Monitoring reálného výskytu druhu na lokalitě. Podle stavu výskytu 
potom realizovat následující opatření. 

V úsecích nálezů instalovat v době stavby dočasné naváděcí bariéry z 
plné fólie (výška do 1 m) po obou stranách cesty; v době provozu 
vzhledem ke stálé migraci a větší mobilitě imág doporučujeme zbudovat 
trvalé bariéry 

batolec červený Monitoring, 

Ponechat širší pásy křovin podél komunikace 

mravenec otročící Monitoring. Možný záchranný transfer hnízd 

ropucha obecná, ropucha 
zelená, skokan štíhlý* 

Monitoring. Cílem je aktuální upřesnění migrace druhu na lokalitě a 
stanovení rozsahu naváděcích zábran a umístění migračních průchodů. 
Rozsah trvalých zábran bude upřesněn v průběhu stavby 
vyhodnocením umístění dočasných zábran. V místech nálezů 
(migračních tras) instalovat trvalé bariéry a migrační prostupy 
zabraňující fragmentaci populací 

skokan skřehotavý Monitoring. V okolí výskytu při vodních plochách instalovat v průběhu 
stavby dočasné bariéry po obou stranách komunikace 

ještěrka obecná Monitoring. V místech nálezů instalovat v průběhu stavby dočasné 
bariéry. Využít sítokamenné gabiony jako stavebního prvku při stavbě 
křídel mostů, opěrných zdí atp. 

slepýš křehký V místech nálezů - druh proniká na lokalitu z lesních enkláv) instalovat v 
průběhu stavby dočasné bariéry po obou stranách komunikace. Šachty 
pro srážkové vody u propustků pod komunikací osazovat tak, aby 
výpustní otvor a následné vedení nesloužilo jako past pro uvedený 
druh. Platí i pro následující druhy plazů 

užovka obojková Monitoring. V místech nálezů (druh proniká na lokalitu z lesních enkláv) 
instalovat v průběhu stavby dočasné bariéry po obou stranách 
komunikace. 

ledňáček říční Monitoring. 

Při přemostění vodních toků a vodních ploch dbát na to aby protihlukové 
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stěny byly realizovány tak, aby nedocházelo k nárazům tohoto druhu do 
PHS - (neprůhledné, nebo vybavené povrchovou úpravou zabraňující 
srážce) 

slavík obecný 

žluva hajní 

Monitoring. 

Dodržování pravidel výsadby vhodné pro tyto druhy 

ťuhýk obecný Monitoring. 

Udržování ostrůvkovité výsadby keřů bez plného zapojení, kácení křovin 
omezit na minimum, popř. nutná náhradní výsadba 

křeček polní Monitoring. 

V podzimním období před zahájením stavby provést případný transfer. 
Provést vyhodnocení transferu ve čtyřech letech následujících po 
transferu. 

letouni (netopýři)** Monitoring využití silničního koridoru letouny. Sledovat migrační koridory 
a navrhnout umístění a charakter umělých překážek, které zvýší 
náletovou výšku nad silnici a tak omezit možnost srážky s pohybujícími 
se vozidly. Délka monitoringu minimálně 3 vegetační období. Instalace 
netopýřích budek. 

* Na základě výsledků zpracovaných studií upřesnit rozsah trvalých zábran a migračních prostupů tak, 
aby nedošlo k fragmentaci populací. 

**Vzhledem k současnému stavu populací letounů (netopýrů) v území doporučujeme po zahájení 
provozu na nové komunikaci provést průzkum a vyhodnocení letových koridorů netopýrů v území HE 
detektorem, a to ve třech následujících vegetačních obdobích. Při zjištění existence koridorů, ve 
kterých by mohlo dojít k ohrožení netopýrů projíždějícími vozidly navrhnout taková dodatečná 
opatření, která zamezí tomuto negativnímu vlivu. Účinnost opatření je nutné potvrdit alespoň ročním 
následovným průzkumem. Tato poznámka je platná pro všechny druhy letounů. 

− Jakékoliv zásahy na území musí být provedeny mimo období rozmnožování a zimování 
živočichů s nízkou mobilitou, především zvláště chráněných druhů savců, obojživelníků, 
a terestrických druhů bezobratlých živočichů (brouci čeledi střevlíkovitých nebo 
mravenců) s přihlédnutím k potravním a hnízdním nárokům ptáků. Zásah do půdního 
krytu by měl být zároveň realizován mimo vegetační období a kácení stromů mimo 
hnízdní období. Z těchto důvodů bude na teprve základě zoologických průzkumů 
stanoveno období, kdy lze provést na jednotlivých lokalitách záměru zásahy do půdního 
krytu, resp. zemní práce. 

− Před vlastními zásahy bude opětovně proveden zoologický průzkum. 

− Zpracovat žádosti o výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů. Přitom 
využít i informace z vyjádření Muzea VČ uvedeného v dokumentaci. 

− Technické řešení mostu v km 3,341 musí umožnit migraci vysoké zvěře na levém břehu 
Labe, obdobně jako most v km 4,067.  

− Zářez do svahu vrchu Dehetník v tyrkysové variantě (cca kolem km 10,250) bude 
proveden přírodě blízkým způsobem - resp. bude zde ponechán rostlý narušený terén, 
aby se zde mohly uchytit stejné druhy jako na cenném xerotermním zářezu u železniční 
trati. Zářez bude ponechán bez výsadeb stromů a bez opevnění. 

− V dalším stupni projektové přípravy z hlediska omezení vlivu na les provést optimalizaci 
trasy z pohledu zásahu do lesa v zájmu snížení výměry záboru na co nejnutnější možnou 
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míru pro realizaci výstavby, spolu s opatřeními potřebnými pro snížení negativních vlivů 
na les.  

− Prosazovat kompenzační opatření v zájmovém území nejen výsadbami nelesních 
dřevinných prvků přirozené druhové skladby, ale např. i vytvářením nových biotopů nebo 
revitalizací stávajících vodotečí a vodní plochy. Výsadby dřevin by měly být navrhnuty 
citlivě se správně zvolenou přísně diferencovanou dřevinnou skladbou a s ohledem na 
rozdílnost stanovišť. V druhové skladbě by se měly uplatnit především dřeviny 
stanovištně a ekologicky odpovídající s nepřetržitou vysokou účinností a které jsou 
schopné vytvořit příznivé podmínky pro různé druhy živočichů (predátory, ptactvo, hmyz 
apod.). Současně by měla být zohledněna i jejich velikost a věková struktura. Pro 
kombinovanou výsadbu (skupinová výsadba dřevin, solitéry, jednořadá až víceřadá alej 
stromů) je vhodné použít výpěstky stromů a keřů (prostokořenné, s balem, kontejnerové). 

 
II. Podmínky pro fázi realizace 
Obyvatelstvo 

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

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

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

− 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. 

− Zvážit možnost monitoringu kvality vybraných profilů povrchových toků a hladin i kvality 
podzemní vody ve vybraných vrtech nebo studnách (zejména s ohledem na zabezpečení 
ochranných pásem). 

 
Půda 

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

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

− Bude zpracován projekt ozelení svahů silničního tělesa a po ukončení stavebních prací v 
území bude provedena technická a biologická rekultivace území. 
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− Výsadba zeleně na svazích silničního tělesa a silničních zářezů musí být provedena 
odborně, kvalitně a ve vhodném ročním období. Tomu je třeba v rámci možností 
přizpůsobit harmonogram prací. 

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

 
Voda 

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

− Na staveništi nebudou prováděny žádné opravy ani údržba stavebních strojů nebo 
dopravní techniky. 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 havárjním 
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, k 
tomu je třeba vytvořit taková technická opatření, jejichž cílem je neškodné odvedení 
soustředěného povrchového odtoku srážkových vod. Je nutno eliminovat nebezpečí 
eroze na zářezech a násypech trasy. Jako prostředek protierozní ochrany je nutné 
okamžitě po provedení zářezu a násypu vysadit a odpovídajícím způsobem zajistit travní 
a další ochranné porosty na vrstvu ornice. 

− 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. 

− Zajistit přítomnost havarijní soustavy a doplňování potřebného sorbentu na zařízení 
staveniště. Při úniku ropných látek zajistit provedení zavedených havarijních opatření. 

 
Fauna, flóra, ekosystémy a ÚSES 
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− Z hlediska ochrany ptáků je nutno provádět kácení dřevin nebo mýcení porostů a křovin v 
době mimo hnízdění, tj. maximálně od 1. září do 30. února následujícího roku. Zásahy do 
břehových porostů v biokoridorech podél vodotečí je nezbytné omezit zcela nebo pouze 
na hlubší řez koruny. 

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

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

− Během realizace záměru zajistit ochranu biotopů, na kterých se vyskytují zvláště 
chráněné druhy podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. Současně je důležité během realizace stavby a po 
ukončení stavby zajistit ochranu proti šíření invazním druhům (Conyza canadensis, Aster 
lanceolatus et. spp., Impatiens parviflora, Reynoutria spp., Solidago spp. aj.) a 
expanzivním druhům (Calamagrostis epigejos, Sambucus nigra, Urtica dioica aj.), které 
mohou do zájmového území invadovat.  

− Předběžné podmínky k  zamezení negativního vlivu záměru na floru: 

Negativní vliv Opatření vedoucí ke snížení, nebo zamezení 
negativního vlivu 

Na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin V segmentech výskytu zvláště chráněných druhů 
rostlin provést ve vegetační sezóně před 
zahájením stavby aktualizaci výskytu těchto 
druhů. Zakreslit aktuální výskyt do mapy a před 
zahájením stavby označit lokality výskytu, příp. 
jednotlivé rostliny tak, aby nedošlo k jejich 
poškození. V případě střetu trasy stavby s 
výskytem těchto druhů provést jejich transfer. 
Provede odborník na problematiku tak, aby 
dokázal druhy identifikovat. 

Šíření invazivních rostlin (Conyza 
canadensis, Aster lanceolatus et. spp., 
Impatiens parviflora, Reynoutria spp., 
Solidago spp) 

Neumisťovat deponie zeminy do prvků ÚSES a 
ochraných pásem ZCHÚ 

 

− Z hlediska ochrany dřevin bude kácení dřevinných prvků mimo les realizováno mimo 
vegetační období (tj. od 1. listopadu do 15. března příslušného roku). Pokud dřeviny 
nebudou vysloveně v trase stavby, je vhodné dřeviny zachovat. Dřeviny, které se 
nebudou kácet, je nutné ochránit před stavbou dle ČSN 83 9061 (ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti) nejlépe pevným oplocením nebo 
obedněním do výšky 1,8 m. Ochráněna bude i kořenová zóna stromů, kterou tvoří 
hranice linie koruny zvětšená o 1,5 m. Koruna stromů v případě jejího ohrožení bude 
ochráněna vyvázáním větví nahoru. Místa úvazků budou vypodložena vhodným 
materiálem. 
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− Ochrana proti vytloukání a okusu bude provedena u keřů individuálně, postřikem. 
Sazenice stromů by měly být chráněny proti vytloukání a okusu pružným trvanlivým 
chráničem drátěného nebo plastového pletiva a chemickým postřikem nad chráničem. 
Následně by měla být zajištěna rozvojová a udržovací péče o vysázené sazenice. 

− Chránit veškerou vzrostlou zeleň v území dotčeném stavbou. Manipulační plochy, 
deponie, mezideponie a skladové plochy zřizovat na plochách bez stromového nebo 
keřového patra. 

 
Archeologické památky 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

− Zvýšenou pozornost věnovat archeologickému průzkumu trasy záměru v km 9,5 - 10,0. 
 
Odpady 
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− V rámci provozu bude řešeno nakládání s odpady s cílem minimalizovat množství 
odpadů ukládaných na skládky a maximálně využít separované odpady jako druhotné 
suroviny. V rámci odpadového hospodářství bude rovněž řešeno nakládání s 
nebezpečným odpadem v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 

− Veškeré odpady vznikající při stavbě komunikace budou řádně využity, případně 
odstraněny 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. 

− Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

− 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. 

− V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití, resp. odstranění. 

 
III. Podmínky provozu 

− Po uvedení záměru do provozu provést kontrolní měření hladin hluku, v případě 
překročení hygienických limitů provést dodatečná opatření. 

− Pro zamezení šíření invazivních rostlin (Conyza canadensis, Aster lanceolatus et. spp., 
Impatiens parviflora, Reynoutria spp., Solidago spp) po skončení stavby (uvedení záměru 
do provozu) monitorovat trasu stavby a místa deponií minimálně 3 vegetační období 
alespoň 2x v roce a na lokalitách s výskytem invazivních rostlin provést jejich likvidaci. 
Provede odborník na problematiku tak, aby dokázal identifikovat i mladé jedince 
uvedených druhů. 

− Vzhledem k celkové 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 a upřednostnit biodegradovatelné 
rozmrazovací látky. 

− Zabezpečit údržbu a funkčnost migračních cest pod komunikaci (mosty, mostky, 
propustky). 
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− Veškeré odpady vznikající za provozu komunikace (komunální odpad z parkovišť, 
odpady z údržby a oprav, čištění vozovky a příkopů 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 mohou rovněž obsahovat ropné látky. Proto bude nutno sedimenty z kanálů i 
posekané travní porosty odvézt na odpovídající skládky. 

 
IV. Podmínky pro kompenzace nepříznivých vlivů 

− Posoudit velikost, kvalitu a zranitelnost populace u konkrétní vybrané varianty, bude 
zahájen monitoring zvláště chráněných druhů a jejich biotopů, které budou záměrem 
zasaženy pro jednotlivé úseky. Monitoring bude mít za cíl stanovit velikost a kvalitu 
populace příslušného druhu a její dotčení výstavbou a provozem záměru. Dále bude 
zpracována podrobná studie migrace živočichů. Na základě tohoto monitoringu budou 
navržena kompenzační opatření (např. oplocení, zábrany, průchody, náhradní 
stanoviště) a stanoveny podmínky pro výjimky ze zákona 114/92 Sb. Během výstavby a 
po zahájení provozu záměru bude proveden ověřovací monitoring, který potvrdí (nebo 
navrhne) úpravu přijatých opatření tak, aby bylo zřejmé, že záměr (resp. přijatá opatření) 
nebude mít negativní vliv na populace chráněných živočichů, resp., že přijatá 
kompenzační opatření jsou dostačující pro zamezení negativních vlivů záměru na 
populace zvláště chráněných živočichů. 

− Realizacovat nové vhodné biotopy pro plazy. Např. instalace větších kamenů do kup či 
solitérních kamenných bloků, osazení opěrných zdí se sítokamennými gabiony podél 
komunikace. Tyto objekty budou kolonizovány zejména ještěrkou obecnou.  

− Realizovat výsadbu nelesních dřevinných prvků přirozené druhové skladby. Náhradní 
výsadba by měla odpovídat svým rozsahem ekologické újmě způsobené kácením dřevin. 
Rozhodnutí o náhradní výsadbě by mělo obsahovat přesné uvedení počtu, druhu a 
kvality sazenic určených pro náhradní výsadbu (nejen stromy, ale i keřové patro, které 
představuje vhodný biotop pro řadu druhů drobných živočichů a ptactva), výsadba by 
měla být uložena v lokalitě, kde se povoluje kácení (kompenzace ekologické újmy v 
místě postiženém kácením). Spolu s výsadbou je potřeba uložit adekvátní následnou 
péči o dřeviny. 

− Jako částečné kompenzační opatření za odnětí půdy zemědělskému půdnímu fondu pro 
výstavbu silnice I/11 se doporučuje zvážit možnost rekultivace pozemků rušených 
komunikací, příp. jiných dotčených ploch. 

− V termínu jednoho roku před výstavbou záměru zahájit monitorování vybraných 
parametrů životního prostředí. Další měření je nutné uskutečnit po zprovoznění silnice, 
po 2 a případně po 5 letech provozu. V případě prokázaných problémů spojených s 
provozem komunikace nebo podle potřeby i častěji. 

 
II. Odůvodnění 
II.1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených 
podmínek 
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Předmětem posuzovaného záměru je výstavba a provoz záměru Přeložka silnice I/11 
Hradec Králové - Blešno - Nepasice. 
K posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byla v březnu 2015 
předložena dokumentace vlivů záměru „Přeložka silnice I/11 Hradec Králové - Blešno - 
Nepasice " na životní prostředí zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu č.100/2001 Sb. v 
platném znění (dále jen „dokumentace"). V rámci dokumentace byly posouzeny vlivy na 
všechny složky životního prostředí a veřejné zdraví. 
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly v dokumentaci vyhodnoceny nanejvýš jako 
málo významné. S tímto vyhodnocením se ztotožnil též zpracovatel posudku. Konkrétní vlivy 
na jednotlivé složky životního prostředí jsou podrobněji popsány v následující části 
„Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti" tohoto stanoviska. 
K dokumentaci bylo doručeno celkem 7 vyjádření (3 vyjádření dotčených územních 
samosprávných celků, 3 vyjádření dotčených správních úřadů, 1 vyjádření veřejnosti). 
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části 
III.7. tohoto stanoviska a všechny relevantní požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly 
zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, popř. jsou zapracovány do 
tohoto závazného stanoviska. 
Odůvodnění stanovených podmínek: 
Podmínky formulované ve stanovisku vyplývají z požadavků obdržených v rámci 
dokumentace zveřejněné v dubnu 2015 a posudku z července 2015. Podmínky stanoviska 
vycházejí zejména z doporučení zpracovatele dokumentace a zpracovatele posudku a z 
požadavků dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a 
veřejnosti. 
Všechny ostatní připomínky a požadavky dotčených územních samosprávných celků a 
dotčených správních úřadů obdržené v rámci procesu EIA, jakož i podmínky zpracovatele 
dokumentace, které vyplývají ze zákonných požadavků, do podmínek závazného stanoviska 
zahrnuty nebyly, neboť povinnost splnit takovéto požadavky ukládá oznamovateli platná 
legislativa. 
 
II.2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti 
Současný stav v okolí silnice I/11 není uspokojivý ani pro zajištění stávajících přepravních 
potřeb, ani ve vztahu k požadavkům na tvorbu a ochranu životního prostředí. Nepříznivý vliv 
na život v okolí stávajícího dopravního tahu středem města má zejména kamionová doprava. 
Toto by se podařilo eliminovat realizací přeložky I/11 mimo oblasti s obytnou zástavbou v 
úseku od okružní křižovatky silnic I/35, I/11 a I/33 - Plotiště nad Labem po napojení na 
stávající I/11 Blešno. Přeložka silnice I/11 má za úkol zlepšit dopravní situaci a životní 
prostředí v dotčených sídelních útvarech. 
 
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/11 prochází a 
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na snížení hluku uvnitř aglomerace Hradec Králové. Nová trasa je převážně vedena v 
dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. 
Mezi jednotlivými variantami přeložky nejsou žádné významné rozdíly a místní rizika hlukové 
exposice lze řešit lokálními protihlukovými opatřeními, kde je navíc uloženo prověřit možnost 
nadstandardních protihlukových opatření. U žádné varianty nepřipadá v úvahu překročení 
hygienických limitů hluku. 
 
Ovzduší 
Modelové výpočty prokázaly, že výstavba přeložky silnice I/11 je celkově přínosem pro 
kvalitu ovzduší v obytné zástavbě dotčených městských částí a obcí. 
Srovnáním variant je možné konstatovat, že jednotlivé varianty jsou z hlediska celkových 
hodnot imisní zátěže víceméně rovnocenné. Celkově však lze konstatovat, že hledisko 
kvality ovzduší je pro výběr varianty posuzované komunikace jen málo významné. 
V zájmovém území nebude vlivem provozu na žádné z hodnocených variant docházet k 
překročení příslušných příslušných mezních hodnot ve vztahu k imisním limitů a nebude 
potřeba provádět kompenzační opatření. 
 
Voda 
V dokumentaci byl posuzován vliv stavby na povrchové vody a na vody podzemní. Z 
hlediska ochranného režimu leží trasy všech variant mimo v současné době platná ochranná 
pásma vodních zdrojů. Nejbližší ochranné pásmo vodních zdrojů se nachází přibližně ve 
vzdálenosti 900 m od všech čtyř variant, a to v Plotišti nad Labem. Varianty návrhu trasy se 
délkou téměř neliší, takže vnos znečišťujících látek do odpadních dešťových vod tedy je 
stejný. Žádná z variant se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV. 
Trasa všech čtyř variant kříží tok Labe a dále několik drobných toků jako je Melounka a 
Piletický potok. 
 
Zemědělská půda 
Co se týče velikosti celkové výměry záboru zemědělské půdy, pak je největší zábor u 
varianty tyrkysové (38,82 ha) a nejmenší u varianty červené (29,1 ha). Co se týče záboru 
zemědělské půdy patřící do I. třídy ochrany, je největší u tyrkysové varianty (12,19 ha) a 
nejmenší u modré varianty (11,24 ha). Vliv záměru na zemědělskou půdu není zásadním 
kritériem pro volbu optimální varianty. 
 
Lesní pozemky 
Modrá varianta trasy kříží v LC Budín - Labe přírodě blízké porosty tvrdých luhů nížinných 
řek. V tomto úseku zelená varianta zasahuje do porostů přírodě blízkých mokřadních olšin. 
Tyrkysová varianta se této lokalitě částečně vyhýbá. Dále modrá varianta probíhá po jižním 
okraji lesního komplexu Dehetník. Zde je trasa v kolizi s přírodě blízkými porosty, biotop L7.1 
Suché acidofilní doubravy, L2.2 Údolní jasanovo- olšové luhy a L3.1 Hercynské dubohabřiny. 
Tyrkysová varianta, která se vyhýbá  přírodě blízkým porostům prochází lesním komplexem 
Dehetník severněji a její negativní vliv na lesní ekosystém je výraznější. 
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Flóra, fauna, systém ekologické stability 
Všechny varianty protínají regionální biokoridor Správčice K73 a lokální biocentrum Budín - 
Labe. Zelená varianta trasy navíc protíná lokální centrum Za tratí. Varianta tyrkysová se v LC 
Budín - Labe vyhýbá starému labskému ramenu a vodní ploše starých písníků. 
Severně od Svinárek prochází modrá varianta po okraji lesního komplexu Dehetník a též po 
okraji malé stepní plochy (osluněný jižní svah zářezu železniční trati ve vrchu Dehetník). 
Jedná se o xerothermní stráň, která byla, vzhledem k výskytu četných chráněných druhů 
bezobratlých živočichů, v rámci Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje 
doporučena k zajištění legislativní ochrany území. Varianta tyrkysová se vyhýbá stepní ploše 
za cenu odklonění severním směrem a průchodu lesního komplexu Dehetník.  
Zachovalejší ekosystémy jsou dotčeny záměrem především v místech významných 
krajinných prvků. Kostru ekologické stability území tvoří regionální biokoridor Správčice K 73 
a evropsky významná lokalita Orlice a Labe. Všechny čtyři varianty kříží biokoridor Správčice 
K 73, ale EVL Orlice a Labe se navržený záměr nedotýká. V blízkosti záměru (k.ú. Piletice) 
se nachází evropsky významná lokalita CZ0523006 Piletický a Librantický potok, která byla 
vyhlášena za zvláště chráněné území, přírodní památku Piletický a Librantický potok. 
Z hlediska vlivu na kostru ekologické stability je výhodnější varianta tyrkysová, která se méně 
dotýká LC Budín - Labe. 
 
Krajinný ráz 
Zájmové území je převážně rovinaté, v dílčích úsecích je mírně zvlněné. Výšky terénu všech 
navržených variant se v průměru pohybují kolem 235 m n.m. 
Z hlediska vlivu na krajinu a krajinný ráz je výhodnější trasa varianty tyrkysové, která se 
vyhýbá VKP Plácky, ostatní varianty trasy jsou přibližně srovnatelné. 
 
Přeshraniční vlivy 
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí 
se nejedná o záměr, který by svými vlivy přesahoval státní hranice. 
 
V návaznosti na výše uvedené je možné konstatovat, že konkrétní vlivy na jednotlivé složky 
životního prostředí jsou z pohledu velikosti a významnosti hodnoceny nejvýše jako malé a 
málo významné, proto lze tyto vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí akceptovat a 
záměr realizovat. 
 
II.3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud 
jde o znečišťování životního prostředí 
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů na 
životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se s 
ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další 
přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení předmětného záměru. 
 
III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
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Na základě celkového posouzení řešených variant lze za variantu s nejmenšími vlivy na 
životní prostředí považovat: 
v úseku km 0,000 - 2,500 variantu červenou, případně tyrkysovou 
v úseku km 2,500 - 15,489 variantu tyrkysovou.  
Návaznost všech doporučovaných variant je bezproblémová. 
Za nejméně vhodnou lze považovat variantu nulovou tj. pokračování stávajícího stavu. 
 
III.5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla 
vypracována v listopadu 2014 oprávněnou osobou - Ing. Vyhlas Zbyněk, , osvědčení 
odborné způsobilosti č.j. 13943/1638/OPVŽP/94, prodloužené rozhodnutím MŽP, č.j. 
32852/ENV/11. 
Dokumentace byla zveřejněna dne 1.4.2015 
Zpracovatel posudku byl stanoven dne 04.05.2015, veškerá vyjádření k dokumentaci byla k 
dispozici od 19.5.2015 
Vyhotovený posudek byl předložen dne: 27.7.2015 
 
Závěry zpracovatele posudku: 
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí za 
akceptovatelnou. Zpracovatel posudku po posouzení doporučuje příslušnému úřadu vydat 
souhlasné stanovisko pro realizaci záměru „Přeložka silnice I/11 Hradec Králové - Blešno - 
Nepasice". 
 
Závěry veřejného projednání: 
Veřejné projednání se konalo dne ....................  od .............  hod. v ................................... a 
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v 
platném znění, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě 
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 
 
III.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela 
zahrnuta 
Český svaz ochránců prirody, Základní organizace JARO  
Vyjádření územních samosprávních celků:  
Královéhradecký kraj  
Statutární město Hradec Králové  
Město Třebechovice pod Orebem  
Vyjádření dotčených správních úřadů:  
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, OŽPZ  
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje  



Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.                                                 Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice     

 

 72 

ČIŽP - oblastní inspektorát Hradec Králové 
 
III.7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci  

Vyjádření veřejnosti: 

Český svaz ochránců prirody, Základní organizace JARO 
ze dne 15.4.2015 
Po seznámení se s podklady konstatujeme, že z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny je 
nejpřijatelnější trasování přeložky silnice I/11 ve variantě tyrkysové a to v celé trase. Snad 
jen u úseku 0 - 2,5 km je z pohledu ochrany přírody zcela jedno, zda bude zvolena varianta 
tyrkysová nebo červená. Hlavní předností tyrkysové varianty je, že obchází tůně a ramena u 
Labe a nezasahuje do lokality (sub)xerotermní jižní stráně u vrchu Dehetník. Ztotožňujeme 
se tedy se závěry biologického hodnocení. 
Dokumentace má tyto nedostatky, případně máme tyto požadavky: 
1) Biologické hodnocení není zpracováno odpovědným způsobem. Vychází z vlástních 

šetření, avšak zcela rezignuje - a to je zásadní chyba - na získání existujících informací o 
území. Například lokalita Dehetník je prozkoumána a známa řadu let, přesto autoři 
nevyhledali příslušná lehce dostupná data. Je to o to podivnější, když tuto práci za ně do 
velké míry a precizně udělalo Muzeum východních Čech, které popsalo zásadní druhy v 
území (tj. vyjádření na str. 239-245 dokumentace EIA) a také je upozornilo na zdroje dat. 
Přesto z nám neznámých důvodů autoři biologického hodnocení tato data opětovně 
ignorovali! Záměr zjevně zasáhne více chráněných druhů. Zohledněním vyjádření Muzea 
VČ by stěží mohl dílčí závěr botanického vyjádření být ve prospěch modré varianty. 
Naopak zohlednění dat Muzea VČ ještě významněji posiluje argumenty ve prospěch 
tyrkysové varianty, což je i celkový závěr biologického hodnocení v EIA dokumentaci. 
Vzhledem k tomu, že se ztotožňujeme s celkovým závěrem biologického hodnocení, tak 
nepovažujeme za nutné dokumentaci EIA dopracovat, avšak požadujeme, aby KÚ KHK v 
hodnocení variant bral jako zásadní vyjádření Muzea VČ a podporu tyrkysové variantě. 
Dále by měl být investor upozorněn, že relevantním podkladem pro žádost o výjimky z 
ochrany druhů je právě i vyjádření Muzea VČ. 

2) Mimo zájem ochrany přírody jsme zaznamenali, že v oblasti archeologie byly na přelomu 
roku 2014/2015 objeveny významné nálezy v oblasti „Parlament" pod vznikající černou 
stavbou CTParku - GPS: 50.2199183N, 15.9017872E. Tato oblast odpovídá kilometru 
stavby 9,5 - 10,0. A bezesporu bude třeba věnovat archeologickému průzkumu této 
oblasti zvýšenou pozornost. 

3) Jedinou závažnou vadou tyrkysové varianty je, že v kilometru cca 3,341 až 4 je v nivě 
Labe vedena na náspu a vytváří tak významnou migrační bariéru území na levém břehu 
Labe. Požadujeme, aby v podmínkách pro tuto variantu bylo uvedeno, že technické 
řešení bude provedeno tak, že mostní objekt v km 3,341 bude protažen tak, aby pod ním 
mohla migrovat na levém břehu Labe vysoká zvěř a stejně tak, že bude z hlediska 
migrační prostupnosti zvěře optimalizován a navržen mostní objekt v km 4,067. 

4) Požadujeme, aby bylo uvedeno, že zářez do svahu vrchu Dehetník v tyrkysové variantě 
(cca kolem km 10,250) bude proveden přírodě blízkým způsobem - resp. bude ponechán 
rostlý narušený terén, aby se tam mohly uchytit stejné druhy jako na cenném 
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xerotermním zářezu u železniční trati. Zářez je třeba nechat bez výsadeb stromů a bez 
opevnění. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Do podmínek návrhu stanoviska byla doplněna podmínka: 
Zpracovat žádosti o výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů. Přitom využít 
i informace z vyjádření Muzea VČ uvedeného v dokumentaci. 
Technické řešení mostu v km 3,341 musí umožnit migraci vysoké zvěře na levém břehu 
Labe, obdobně jako most v km 4,067.  
Zářez do svahu vrchu Dehetník v tyrkysové variantě (cca kolem km 10,250) bude proveden 
přírodě blízkým způsobem - resp. bude zde ponechán rostlý narušený terén, aby se zde 
mohly uchytit stejné druhy jako na cenném xerotermním zářezu u železniční trati. Zářez bude 
ponechán bez výsadeb stromů a bez opevnění. 
Zvýšenou pozornost věnovat archeologickému průzkumu trasy záměru v km 9,5 - 10,0. 

 
Vyjádření územních samosprávních celků: 
 

Královéhradecký kraj 

ze dne 7.4.2015 čj.: 34675/KH/2015 
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 Královéhradeckého kraje. K dokumentaci zpracované v rozsahu přílohy č. 4 
zákona nemáme připomínky. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti vypořádání. 
 

Statutární město Hradec Králové 

ze dne 30.4.2015 čj.: MMHK/078168/2015/SP1/Ulr 
Město v zásadě souhlasí se závěrem dokumentace vlivu záměru na životní prostředí a 
preferuje trasu přeložky silnice I/11 ve variantě tyrkysové, která je v zásadě v souladu s 
řešením připravovaného nového územního plánu Hradce Králové. 
I s ohledem na případné, byť přípustné vstupní nedostatky, nepřesnosti a neurčitosti, však 
požadujeme, aby byla v dalších fázích procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí 
posouzena případnost rozšíření rozsahu navrhovaných protihlukových opatření všude tam, 
kde se předpokládaný hluk blíží stanoveným limitům resp., aby byl návrh protihlukových 
opatření na tyto lokality rozšířen. Jak z předložené dokumentace vyplývá, jedná se 
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především o lokalitu křížení silnice III/29913 mezi Plotišti nad Labem a Předměřicemi nad 
Labem v jižním směru, severní okraj Pouchova, křížení přeložky se silnicí II/308 v severním i 
jižním směru a rozptýlené zástavby v k.ú. Slezské Předměstí (čp. 385, čp. 28, čp. 82, čp. 24, 
čp. 27 a jižní okraj lokality Koš). Zcela jistě máme za to, že protihluková opatření je nutno 
navrhnout tam, kde se míra zasažení hlukem pohybuje na hranici hlukových limitů. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
V rámci dokumentace byla navržena proptihluková opatření pro bezpečné plnění 
hygienických limitů hluku. Vzhledem k tomu, že intenzity dopravy byly stanoveny v poměrně 
blízkém časovém horizontu (2020) a v budoucnosti nelze vyloučit jejich významnější nárůst a 
vzhledem k nutným nepřesnostem výpočtu doporučujeme následující podmínku: 
Pro vybranou variantu zpracovat detailní akustickou studii a v rámci principu 
předběžné opatrnosti prověřit možnost návrhu protihlukových opatření pro splnění 
hladin hluku v úrovni hodnota limitu - 5 dB, tj. 55/45 dB. 
 

Město Třebechovice pod Orebem 

ze dne: 02.04.2015 čj.: 2015 -SM-273/2013 
Město Třebechovice pod Orebem bere na vědomí dokumentaci o hodnocení vlivů na životní 
prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. na záměr „Přeložka silnice 1/11 Hradec 
Králové - Blešno - Nepasice", která byla zpracovaná společností Athos.co, s.r.o. Praha v 
listopadu 2014. Výše uvedený záměr je v souladu s územním plánem Města Třebechovice 
pod Orebem a město k němu nemá námitek. 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti detailního vypořádání. 

 

Vyjádření dotčených správních úřadů: 
 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, OŽPZ 

ze dne: 13.4.2015 čj.: 8954/ZP/2015-Čr, eč. 37487/2015/KHK 
K výše uvedenému záměru krajský úřad uvádí následující: 
Z hlediska nakládání s odpady: 
Krajský úřad podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k 
předloženému oznámení záměru připomínek.  
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti vypořádání. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
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Krajský úřad podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k předloženému oznámení záměru 
připomínek. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti vypořádání. 
Z hlediska vodního hospodářství: 
Krajský úřad podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k 
předloženému oznámení záměru připomínek.  
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti vypořádání. 
 
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 „ZOPK") - nemá krajský 
úřad námitky k předložené dokumentaci záměru. Z pohledu dotčení zájmů ochrany přírody 
se jeví jako možná a akceptovatelná varianta tyrkysová, případně červená v úseku km 
0,000-2,500, v úseku km 2,500-15,489 potom pouze varianta tyrkysová. Vzhledem ke 
skutečnosti, že výstavbou a následně i provozem komunikace prokazatelně dojde k 
negativnímu ovlivnění územního systému ekologické stability regionální úrovně, jakož i 
biotopů a přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, považuje krajský 
úřad jako orgán ochrany přírody za nezbytné respektovat v další fázi přípravy záměru 
opatření uvedená v kapitole IV.2.5. dokumentace (Minimalizace vlivů na faunu, flóru, 
ekosystémy a ÚSES) s tím, že pro potřeby navazujících řízení orgánu ochrany přírody (např. 
řízení o povolení výjimky podle § 56 ZOPK) je nezbytné uvedená opatření podrobně 
rozpracovat.  
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Uvedené konstatování je respektováno v rámci podmínek návrhu stanoviska. 
 
- Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 
Krajský úřad podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů, se přiklání k variantě červené předkládaného záměru „Přeložka 
silnice 1/11 Hradec Králové - Blešno - Nepasice", a to vzhledem k tomu, že u této varianty 
dochází k nejmenšímu záboru zemědělského půdního fondu.  
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Lze souhlasit s tím, že varianta červená vykazuje nejmenší zábory ZPF. V procesu EIA jsou 
varianty posouzeny komplexně podle vlivu na všechny složky životního prostředí. 
 
- Z hlediska ochrany lesa: 
Krajský úřad podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se z hlediska ochrany lesních pozemků přiklání 
k variantě červené, kdy se jedná o nejmenší zábor lesních pozemků.  
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Stanovisko zpracovatele posudku: 
V procesu EIA jsou varianty posouzeny komplexně podle vlivu na všechny složky životního 
prostředí. 
 
- Z hlediska integrované prevence: 
Krajský úřad podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci), ve znění pozdějších předpisů, nemá z hlediska jím chráněných zájmů k 
předložené dokumentaci záměru připomínek.  
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti vypořádání. 
 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 

S dokumentací vlivů záměru „Přeložka silnice 1/11 Hradec Králové - Blešno - Nepasice" na 
životní prostředí lze z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví souhlasit. 
Odůvodnění: 
Hluková studie byla zpracována ing. Helenou Vaňkovou v listopadu 2014, porovnává 
jednotlivé varianty stavby (modrá, červená, zelená a tyrkysová) a hodnotí vliv přeložky silnice 
l/11 na akustickou situaci v zájmovém území pro výhledový rok 2020. Mezi jednotlivými 
variantami přeložky nejsou žádné významné rozdíly a místní rizika nadlimitní hlukové 
expozice se budou řešit lokálními protihlukovými opatřeními. Negativním jevem je probíhající 
výstavba obytné zástavby v těsné blízkosti plánované přeložky v místech budoucí hlukové 
expozice, především okolí silnice III/29913 nebo severně od okružní křižovatky před 
Blešnem. Vzhledem k tomu, že hluková studie vždy představuje pouze teoretický výpočet na 
základě matematického modelu, je nutno provést kontrolní měření hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb ve stanovených referenčních bodech v denní a noční době po 
dohodě s KHS akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle doporučené metodiky v 
rámci zkušebního provozu stavby. 
Modelové hodnocení kvality ovzduší bylo zpracováno společností ATEM -Ateliér 
ekologických modelů, s.r.o., Hvožďanská 3/2053, 148 01 Praha 4, Mgr. Robert Polák v 
listopadu 2014. Cílem studie je vyhodnotit vlivy provozu na navrhované přeložce na kvalitu 
ovzduší v okolí. Jsou hodnoceny znečišťující látky oxid dusičitý, benzen, suspendované 
částice frakce PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyren. Celkově je možno konstatovat, že 
vybudováním přeložky dojde ke snížení imisní zátěže v zastavěných částech města. Naproti 
tomu k nárůstu koncentrací znečišťujících látek dojde v okolí nové komunikace, kde se 
projeví na okrajích jednotlivých sídel nebo mimo obytnou zástavbu. 
Předložené Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo zpracováno společností ATEM-Ateliér 
ekologických modelů, s.r.o., Hvožďanská 3/2053, 148 01 Praha 4, Mgr. Robert Polák v 
listopadu 2014. Uvedením navrhované přeložky do provozu z hlediska hlukové zátěže bude 
znamenat celkový pokles počtu obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel, dojde i k 
poklesu rizika výskytu infarktu myokardu v dotčené populaci. V oblastech, kde dojde k 
nárůstu hlukové zátěže nelze vyloučit zvýšení počtu jednotek případů obtěžování hlukem. 
Hledisko vlivu znečištění ovzduší na zdraví obyvatel není třeba považovat za rozhodující. 
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Rozdíly mezi jednotlivými variantami jsou málo významné. Dále autor uvádí, že z hlediska 
celkového vyhodnocení variant s přihlédnutím především k hlukové zátěži, je možno celkově 
doporučit variantu zelenou, nejméně pak variantu modrou. 
Dokumentace byla posouzena z hlediska možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo dle 
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. 
 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bez nutnosti detailního vypořádání. 

 

ČIŽP - oblastní inspektorát Hradec Králové 

ze dne 1.4.2015 čj.: ČIŽP/45/IPP/1307847.002/15/KDR 

ze dne 14.5.2015 čj.: ČIŽP/45/IPP/1307847.003/15/KIV/194 (oprava vyjádření ochrany 
přírody) 
 
Úsek integrace: 
Výše uvedený záměr byl předložen v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. a bude 
podroben zjišťovacímu řízení dle ust. § 7 zákona č. 100/2001 Sb. 
Dle přílohy č.l zákona ě. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů spadá záměr do 
kategorie II. jako položka 9.1. Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních 
komunikací I. a II. třídy. 
 
Oddělení ochrany ovzduší: 
ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, k výše uvedenému zveřejnění dokumentace vlivu záměru 
na ŽP nemá žádné další připomínky. 
 
Oddělení ochrany vod: 
Z hlediska ochrany vod je realizace posuzovaného záměru možná při splnění podmínek, jež 
jsou součástí opatření navržených k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků na životní 
prostředí uvedených v předložené dokumentaci. 
ČIZP, oddělení ochrany vod, nemá ke zpracování a závěru dokumentace další připomínky.  
 
Oddělení odpadového hospodářství: 
Ke zveřejněné dokumentaci záměru „Přeložka silnice 1/11 Hradec Králové - Blešno - 
Nepasice" uvádíme následující. Na straně č. 186 v kapitole „IV.3.3. Odpady" je uvedeno cit.: 
„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." Takovéto nakládání s odpady je v rozporu s požadavky zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, který striktně stanoví povinnost shromažďovat odpady utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií. Upustit od této povinnosti je možno pouze se souhlasem 
místně příslušného orgánu státní správy. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 
Do podmínek návrhu stanoviska je doplněna uvedená podmínka: 
Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
 
Oddělení ochrany přírody: 
V dokumentaci je doplněn aktuální botanický a zoologický průzkum datovaný do vegetační 
sezóny 2014 s vyjmenovanými zvláště chráněnými druhy. 
Z dokumentace je patrné, že záměrem budou ve všech variantách dotčeny významné 
krajinné prvky, nejčastěji vodní toky (a jejich údolní nivy). Ve vyjádřeních k oznámení záměru 
ve zjišťovacím řízení ČIŽP požadovala přesnou specifikaci charakteru zásahů do 
jednotlivých významných krajinných prvků, které budou se záměrem v kolizi, a v té 
souvislosti k návrhům konkrétních zmírňujících, resp. kompenzačních opatření. Takto 
vyhodnocen je však pouze registrovaný významný krajinný prvek Plácky. U ostatních 
záměrem dotčených významných krajinných prvků „ze zákona", jako jsou vodní toky a údolní 
nivy takovéto vyhodnocení v dokumentaci chybí. 
V dokumentaci byl upřesněn rozsah a lokalizace uvažovaného kácení dřevin rostoucích 
mimo les. Do výčtu navazujících rozhodnutí bylo doplněno závazné stanovisko k zásahu do 
významných krajinných prvků podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. a také rozhodnutí o 
výjimce ze zákazů u zvláště chráněných druhů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. 
Dokumentace záměru byla doplněna o posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. 
V opatřeních k minimalizaci vlivů na faunu, flóru, ekosystémy a ÚSES je zapracován 
požadavek ČIZP ze zjišťovacího řízení, aby skleněné plochy těchto bariér byly zajištěny proti 
nárazům ptáků, a to v souladu s aktuálními poznatky nejen siluetami, ale buď zmatněním 
celého povrchu nebo pomocí neprůhledných svislých či vodorovných pásků o šířce nejméně 
2 cm a rozestupu max. 10 cm. 
ČIŽP po prostudování dokumentace z hlediska ochrany přírody a krajiny konstatuje, že 
dokumentace byla doplněna na základě vyjádření ČIŽP ke zjišťovacímu řízení a s výjimkou 
hodnocení významných krajinných prvků „ze zákona" byly její připomínky zapracovány. " 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Lze souhlasit s tím, že vlivy na VKP "ze zákona" nejsou v dokumentaci řešeny samostatně, 
ale jejich ovlivnění je pro potřeby procesu EIA dostatečně zřejmé jak u hodnocení vlivů na 
vodu, tak na půdu, rostliny, živočichy, ÚSES a krajinu. 
 
Oddělení ochrany lesa: 
Po prostudování celé dokumentace z hlediska ochrany lesa se jeví jako nejvhodnější 
kombinace dvou variant označených jako tyrkysová varianta do staničení označeného 7,5 a 
poté jednotná modrá varianta od tohoto bodu staničení do bodu napojení na stávající silnici u 
Třebechovic pod Orebem. Při této kombinaci dvou variant by mělo dojít k teoreticky 
nejmenšímu záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (cca 2 hektary). S tyrkysovou 
variantou od staničení 7,5 nelze dál souhlasit, a to z hlediska rozdělení (fragmentace) lesa 
Dehetník. ČIŽP doporučuje realizovat variantu modrou, která vede souběžně s železniční 
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tratí a přechází přes lokalitu s výrazně poškozeným půdním povrchem s ohledem na 
vyhledávané místo motorkáři a řidiči s terénními auty. 
ČIŽP požaduje v dalším stupni projektové přípravy z hlediska omezení vlivu na les provést 
optimalizaci trasy z pohledu zásahu do lesa v zájmu snížení výměry záboru na co nejnutnější 
možnou míru pro realizaci výstavby, spolu s opatřeními potřebnými pro snížení negativních 
vlivů na les. 
Závěrem sdělujeme, že s ohledem na zásah záměru do PUPFL a ochranného pásma lesa, 
je dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, pro realizaci záměru nutný souhlas 
příslušného orgánu státní správy lesů. 

 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
V procesu EIA musí být varianty posouzeny komplexně podle vlivu na všechny složky 
životního prostředí. 
Požadavek uvedený ve vyjádření je zohledněn v podmínkách návrhu stanoviska EIA 
v následující formě:  

V dalším stupni projektové přípravy z hlediska omezení vlivu na les provést optimalizaci trasy 
z pohledu zásahu do lesa v zájmu snížení výměry záboru na co nejnutnější možnou míru pro 
realizaci výstavby, spolu s opatřeními potřebnými pro snížení negativních vlivů na les.  
Uvedený souhlas doplněn do kap. B.I.9.   
 
III.8. Vypořádání vyjádření k posudku  
 
Datum vydání závazného stanoviska: 
Otisk razítka příslušného úřadu: 
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 
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Datum zpracování posudku: 27.7.2015 
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na 
zpracování posudku: 
 
RNDr. Vladimír Ludvík 
Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 
tel.: 603 224 626 
 
Podpis zpracovatele posudku: 

 
Autorizace ke zpracování posudku:  
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 
 
 
Spolupráce: 
Kateřina Saifrtová 
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Příloha 1 
Vyjádření k dokumentaci 
  
 
































