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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru:
I/33 Plotiště - Odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 041
Kapacita (rozsah) záměru:
Přeložka I/33 (budoucí přeložka silnice I/11 v trase severní tangenty) je navržena tak, aby
mimoúrovňově křížila železniční trať č. 041 mimo plochu stávajícího úrovňového přejezdu,
nezasahovala do vozovky a tělesa stávající silnice s tím, že minimalizuje zásah do
přilehlých volných pozemků, které by měly být dle návrhu nového územního plánu města
využity pro dopravně obslužná zařízení, pro výrobní a komerční využití.
Přeložka silnice je navržena v souladu s kategorizací silnic I. třídy na území
Královéhradeckého kraje v kategorii S11,5/80. Celková délka přeložky silnice je 1106 m.
Přeložka je vedena v těsném souběhu se stávající silnicí I/33 a je vedena mimo zastavěná
území. Přeložka zasahuje do katastrálních území Svobodné Dvory a Plotiště nad Labem.
V místě křížení přeložky silnice I/33 se stávající železniční tratí Jičín - Hradec Králové č.
041 je navržen most. Trať je v současné době jednokolejná, dispoziční řešení mostu
umožní její případné budoucí zdvoukolejnění.
Umístění záměru:
Kraj:
Královéhradecký
Obec:
Hradec Králové
Katastrální území: Plotiště nad Labem, Svobodné Dvory
Obchodní firma oznamovatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Hradec Králové
IČ oznamovatele:
65 99 33 90
Sídlo oznamovatele:
Pouchovská 41
503 41 Hradec Králové
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku k uvedené kapitole bez připomínek.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu Přílohy č.
4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou osobou RNDr.
Vladimírem Ludvíkem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti autorizace č.
2081/ENV/11.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele posudku
vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci tato akceptovatelná k možnosti posoudit
vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní údaje o
oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a dostatečným
způsobem.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po formální
stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Z hlediska
věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit ve
vztahu uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení velikosti a
významnosti vlivu
komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí
charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování
dokumentace

Část E - Porovnání variant řešení záměru
Přeložka silnice je navržena v jedné variantě se čtyřmi variantami okružní křižovatky. Jsou
navrženy tři varianty přestavby a jedna varianta dostavby křižovatky v souvislosti s
výhledovou realizací severní tangenty.
Předložená dokumentace dále obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
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Jako přílohy jsou uvedeny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve
znění zákona č. 218/2004 Sb.
Vyjádření k oznámení
Fotodokumentace
Hluková studie
Biologický průzkum
Situace záměru

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský tým posudku po formální stránce pokládá dokumentaci za úplnou,
zpracovanou plnohodnotně, přehledně s odpovídající vypovídací schopností. Lze pouze
upozornit, že dokumentace obsahuje kapitolu B.III.5 „Riziko havárií“, která má být součástí
kapitoly D.3.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně
použitých metod hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „I/33 Plotiště - Odstranění úrovňového
přejezdu na trati č.041“ na životní prostředí považuje zpracovatel posudku za
akceptovatelnou k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i
formulovat návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále
jen „stanovisko“) pro příslušný úřad – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění vydáním stanoviska o hodnocení vlivů.
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A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO, jméno a
příjmení oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům uvedeným v
zákoně.
B.I.1. Název záměru

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „I/33 Plotiště - Odstranění
úrovňového přejezdu na trati č. 041“.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Záměr je zařazen do Kategorie II/9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a
místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I), kde státní správu
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto případě
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Přeložka I/33 (budoucí přeložka silnice I/11 v trase severní tangenty) je navržena tak, aby
mimoúrovňově křížila železniční trať č. 041 mimo plochu stávajícího úrovňového přejezdu,
nezasahovala do vozovky a tělesa stávající silnice s tím, že minimalizuje zásah do
přilehlých volných pozemků, které by měly být dle návrhu nového územního plánu města
využity pro dopravně obslužná zařízení, pro výrobní a komerční využití.
Přeložka silnice je navržena v souladu s kategorizací silnic I. třídy na území
Královéhradeckého kraje v kategorii S11,5/80. Celková délka přeložky silnice je 1106 m.
Přeložka je vedena v těsném souběhu se stávající silnicí I/33 a je vedena mimo zastavěná
území. Přeložka zasahuje do katastrálních území Svobodné Dvory a Plotiště nad Labem.
V místě křížení přeložky silnice I/33 se stávající železniční tratí Jičín - Hradec Králové č.
041 je navržen most. Trať je v současné době jednokolejná, dispoziční řešení mostu
umožní její případné budoucí zdvoukolejnění.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
B.I.3. Umístění záměru

Z dokumentace vyplývá, že záměr je umístěn na území Královéhradeckého kraje, na
území obce Hradec Králové a na katastrálních územích Plotiště nad Labem a Svobodné
Dvory.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované dokumentace
ze strany zpracovatelů posudku bez zásadnějších připomínek.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Dokumentace uvádí, že realizovaná přeložka silnice I/33 bude součástí výhledové severní
tangenty Hradce Králové, tj. přeložky silnice I/11. Na stavbu přeložky navazuje v OK
Plotiště stavba zkapacitnění silnice I/35 mezi OK Plotiště a MÚK Plotiště. Stavba MÚK
Plotiště je součástí stavby dálnice D11-1106 a rychlostní silnice R35 v úseku Sadová Plotiště.
S realizací této stavby je nutné koordinovat z hlediska časového realizaci Industrial parku
Hradec Králové a případnou realizaci ploch dopravně obslužných zařízení vpravo přeložky
silnice I/33. Z hlediska technického je třeba stavbu koordinovat se stavbou zkapacitnění
I/35 v úseku OK Plotiště - MÚK Plotiště.
S uvedenými záměry může také docházet ke kumulaci vlivů na životní prostředí, nic však
nenaznačuje tomu, že by v rámci kumulací mohlo dojít k významným vlivům na životní
prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené kapitole ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek i vzhledem
k předpokládaným posloupnostem realizace jednotlivých uváděných staveb.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Stávající silnice I/33 má v předmětném úseku řadu dopravních závad. Jedná se zejména o
zabezpečený úrovňový přejezd železniční trati č. 041, který se nachází ve vzdálenosti cca
220 m od okružní křižovatky Plotiště a dále pak v úseku od OK po Kotrčovu ulici, kde je na
délce cca 600 m napojeno pět stávajících vjezdů do přilehlých areálů a dva sjezdy na
pozemky. Stávající okružní křižovatka je v současné době značně dopravně zatížena.
Průměrný počet vozidel vjíždějících do křižovatky dosahuje dle sčítání dopravy a dle
zpracovaných modelů hodnoty 33 731 vozů za 24 h s podílem nákladní dopravy 23 %.
V prostoru křižovatky dochází opakovaně v dopravních špičkách ke kapacitnímu přetížení
a neúnosným kongescím dopravy na vjezdových větvích. V důsledku toho dochází k
častým dopravním nehodám na ploše této křižovatky.
Přeložka silnice je navržena v jedné variantě se čtyřmi variantami okružní křižovatky. Jsou
navrženy tři varianty přestavby a jedna varianta dostavby křižovatky v souvislosti s
výhledovou realizací severní tangenty.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zpracovatele posudku bez připomínek.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Přeložka silnice je navržena v souladu s kategorizací silnic I. třídy na území
Královéhradeckého kraje v kategorii S11,5/80.
V rámci stavby budou realizovány následující křižovatky:
Okružní křižovatka Plotiště
Součástí studie jsou varianty návrhu přestavby okružní křižovatky. Jsou navrženy tři
varianty přestavby a jedna varianta dostavby křižovatky v souvislosti s výhledovou realizací
severní tangenty:
Varianta 1
Je navrženo usměrnění dopravy na okružním pásu spirálovým uspořádáním jízdních pruhů.
Stávající křižovatka má vnější průměr cca 100 m a dva jízdní pruhy na kružním pásu. Je navrženo
zvětšit průměr křižovatky na 120 m. Průměr vnitřního dělicího ostrůvku je 43 m. Do křižovatky jsou
napojena čtyři ramena. Vjezdy do křižovatky a výjezdy z ní jsou u všech větví dvoupruhové. Vnější
vjezdové pruhy slouží jako fyzicky neoddělené bypassy do sousední vjezdové větve a vnitřní pruh
na vjezdu slouží pro vjezd na spirálovitý okružní pás. U výjezdových pruhů je vnější pruh výjezd z
fyzicky neodděleného bypassu a vnitřní pruh slouží pro výjezd ze spirálovitého okružního pásu.
Šířka jízdních pruhů je navržena 5,0 m, vjezdové poloměry na větvích jsou 35 m, výjezdové
poloměry 40-45 m.
Varianta 2
V této variantě je pohyb po okružním pásu usměrněn do jednoho jízdního pruhu. Je navrženo
zvětšit průměr křižovatky na 120 m. Jedná se o klasickou okružní křižovatku s jednopruhovým
okružním pásem a bypassy na každém vjezdu. Do křižovatky jsou napojena čtyři ramena. Vjezdy
do křižovatky a výjezdy z ní jsou u všech větví dvoupruhové. Vnější vjezdové pruhy slouží jako
fyzicky neoddělené bypassy do sousední výjezdové větve a vnitřní pruh na vjezdu slouží pro vjezd
na jednopruhový okružní pás. U výjezdových pruhů je vnější pruh výjezd z fyzicky neodděleného
bypassu a vnitřní pruh je pro výjezd z jednopruhového okružního pásu.
Šířka jízdních pruhů je navržena 5,0 m, vjezdové poloměry na větvích jsou 35 m, výjezdové
poloměry jsou 40-45 m.
Varianta 2A
Jedná se o stejné dispoziční řešení okružní křižovatky jako u varianty 2 s tím, že je ponechán
stávající vnější průměr křižovatky 100 m, tj. veškeré stavební úpravy jsou provedené na ploše
stávající křižovatky a nevyžadují dodatečné zábory pozemků.
Při tomto uspořádání jsou ponechány a pouze částečně upraveny stávající zpevněné dělicí
ostrůvky (pásy) u dvou bypassů tj. ze směru z Koutníkovy ulice na I/33 a ze směru I/11 do
Koutníkovy ulice. Okružní pás je jednopruhový šířky 5,5 m.
Varianta 3
Jedná se o stav po zprovoznění severní tangenty. Křižovatka je totožná s variantou 2, do které je
doplněno mimoúrovňové převedení levého odbočení ve směru I/35 - I/33. Vlastní křižovatka je tedy
čtyřramenná, úrovňová, o vnějším průměru 120 m. Vjezdy jsou jednopruhové, okružní pás je
uspořádán spirálově, takže jsou na něm jeden až dva jízdní, resp. řadící pruhy. Jízdní pruhy jsou
doplněny o bypassy na každém z vjezdů, vyjma vjezdu do I/35, kde se místo bypassu odpojuje
mimoúrovňová větev levého odbočení. Bypassy jsou od okružní křižovatky odděleny pouze
vodorovným dopravním značením.

Další vedení trasy přeložky I/33 je navrženo v jedné aktivní variantě.
Okružní křižovatka v km 0,775
V km 0,775 přeložka silnice I/33 kříží Kotrčovu ulici. V místě křížení je navržena okružní
křižovatka, do které je napojeno šest větví. Dvě větve jsou přeložka silnice I/33, a to ze
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směru od OK Plotiště a ze směru od Jaroměře. Třetí větví je Kotrčova ulice ze směru od
Plotiště nad Labem. Čtvrtá a pátá větev napojují do této OK stávající silnici I/33, která bude
převedena do kategorie místních nebo účelových komunikací a tyto dvě větve napojí
stávající areálové plochy vlevo Náchodské ulice, na kterých se připravuje realizace
průmyslových a obchodních areálů. Na šestou větev by dle návrhu nového územního plánu
města měly být napojeny plochy vpravo přeložky silnice I/33, které jsou určené pro
dopravně obslužná zařízení.
Vnější průměr této okružní křižovatky je 80 m, je navržen jednopruhový okružní pás šířky
8,0 m. Větve napojující Kotrčovu ulici a vozovku stávající silnice jsou součástí okružní
křižovatky. V místě napojení Kotrčovy ulice je navržena výšková a šířková úprava vozovky
této ulice v délce 30 m. Napojení Industrial parku je ze stávajících vjezdů na stávající silnici
(Náchodská ulice). Napojení Náchodské ulice na okružní křižovatku je větví délky 56 m,
která je ve směrovém oblouku o poloměru 40 m. Šířka vozovky této větve je 8,5 m.
Napojení vjezdů do stávajícího areálu vlevo stávající silnice severně od této nové OK je
větví délky 40 m.
Zde došlo na základě požadavků oznamovatele ke změně z důvodů nutnosti nového
napojení (6. větev) rozvojové plochy východně od přeložky I/33 přímo z kruhové křižovatky.
V místě křížení přeložky silnice I/33 se stávající železniční tratí Jičín - Hradec Králové č.
041 je navržen most. Stávající trať je jednokolejná, dispoziční řešení mostu umožní její
případné budoucí zdvoukolejnění.
Přeložka silnice I/33 v předmětném úseku kříží stávající nezpevněné cesty napojené na
jednom konci na stávající silnici I/33 (Náchodská ulice) a na opačném konci na ulici Petra
Jilemnického v městské části Plotiště nad Labem. Tyto cesty jsou kříženy v km 0,265 a v
km 0,435.
V km 0,435 je stávající cesta přerušena násypovým tělesem přeložky silnice I/33. Je
navržena přeložka cesty podél přeložky silnice I/33 k mostu přes železniční trať. Přeložka
je vedena pod mostem v souběhu s tratí a je napojena na stávající silnici I/33, která bude
přeřazena do kategorie místních nebo účelových komunikací v místě stávajícího sjezdu.
Celková délka přeložky cesty je 250 m, šířka vozovky cesty je 3,0 m. Na tuto přeložku je
pak poblíž mostního objektu napojena i druhá cesta. Úprava druhé cesty bude provedena v
délce 70 m s šířkou vozovky 3,0 m.
V km 1,050 je na stávající silnici napojena příjezdová cesta k ČOV. Toto napojení se buď
ponechá, nebo se variantně cesta přeloží podél přeložky silnice I/33 a napojí se na
Kotrčovu ulici. V této variantě pak cesta slouží rovněž jako příjezd na přilehlé pozemky.
Délka cesty je 275 m, šířka vozovky 3,0 m.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Dokumentace uvádí, že, termín zahájení realizace záměru není znám. Pro posouzení
kapacity variantního řešení křižovatky silnic I/11, I/33 a I/35 byla použita výhledová
intenzita dopravy v roce 2040.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dle dokumentace je záměr umístěn na území Královéhradeckého kraje a na území obce
Hradec Králové a katastrálních územích Svobodné Dvory a Plotiště nad Labem.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Lze pouze upozornit, že katastrální území
nejsou dotčenými územně samosprávným celky.
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat

Dokumentace uvádí přehled navazujících rozhodnutí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Výčet navazujících rozhodnutí jasně
vyplývá z příslušné složkové legislativy a nemůže proto nijak ovlivnit závěry procesu
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Zábor ZPF a PUPFL
Dokumentace vyčísluje seznam dotčených zemědělský pozemků a očekávaný předběžný
zábor na dotčených parcelách. Stavbou nebude dotčen zábor pozemků v kategorii PUPFL.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Je patrné, že nejmenší zábory bude mít
z hlediska okružní křižovatky varianta 2A díky zachování vnějšího průměru křižovatky 100
m.
B.II.2 Voda

Dokumentace konstatuje ve vztahu k etapě výstavby, že v současnosti není znám počet
pracovníků a nelze proto stanovit celkovou spotřebu vody pro sociální zázemí stavby.
Stejně tak nelze přesně stanovit potřebné množství technologické a provozní vody.
Odběrové množství bude přesněji specifikováno na základě požadavků zhotovitele stavby.
Potřeba vody bude zajištěna pravděpodobně pomocí mobilních cisteren.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek; předpokládaná spotřeba vody na jednoho
pracovníka bude odvozena z vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace uvádí, že pro realizaci záměru vznikne potřeba především jednorázového
odběru stavebních surovin a materiálů. Jednotlivé položky včetně vyčíslení budou uvedeny
v následujících stupních projektové dokumentace (DÚR, DSP). Obecně lze konstatovat, že
se nejedná o materiály, které by z hlediska vlivů na životní prostředí měly významné
negativní účinky. Zeminy do násypů a stavební materiály (stavební písky, štěrkopísky)
budou těženy převážně z místních zdrojů. Dále bude zapotřebí zajistit pohonné hmoty a
maziva pro provoz stavebních mechanismů a agregátů. Ty budou odebírány dodavatelem
stavby z běžné distribuční sítě. Celkové potřebné množství nelze v této fázi projektové
přípravy záměru přesně stanovit.
Dokumentace dále uvádí nároky v etapě provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek.
Z hlediska bilancovaných nároků na vstupní suroviny se následně odvíjejí i vyvolané
přepravní nároky související s hodnoceným záměrem, které budou zohledněny kromě
jiného i v hlukové studii po výběru zhotovitele stavby. Nároky surovinové a energetické
zdroje v etapě provozu jsou z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
nepodstatné.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Výstavba
Dokumentace uvádí, že v období výstavy bude probíhat dovoz stavebních materiálů, ornice
a výkopového materiálu. Ornice bude dopravována na dočasnou deponii a později na
místo definitivního uložení (ohumusování silničního tělesa, rekultivace dočasně zabíraných
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ploch). Pro přepravu materiálů a pro přístupy na staveniště bude využívána stávající
silniční síť.
Provoz
Dokumentace uvádí, že stavba se po uvedení do provozu stane součástí dopravní
infrastruktury, výrazně přispěje k odstranění dopravních závad a nehodových míst na
stávajícím úseku.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Upřesnění dopravy generované v etapě výstavby bude možné až po výběru zhotovitele
stavby a po upřesnění nároků na hmoty v etapě výstavby.
Údaje o dopravě v etapě provozu sice tato kapitola neobsahuje, jsou však uvedeny
v dalších částech posuzované dokumentace.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Výstavba
Dle dokumentace budou zdroje znečištění v době výstavby představovány provozem
nákladní techniky během provádění zemních prací a při dovozu stavebního materiálu.
Stanovení množství emisí během výstavby není prakticky možné a při přípravě staveb není
běžně prováděno. Tyto emise je zapotřebí minimalizovat zařazením vhodných
organizačních opatření v rámci plánu organizace výstavby. Jedná se např. o používání
stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu či realizace stavebních prací v
co nejkratším možném termínu.
Provoz
Dokumentace uvádí, že na přeložce I/33 dojde k následující změně intenzit vozidel:
většina vozidel, která aktuálně projíždějí pro silnici I/33 bude výhledově využívat
pokračování dálnice D11 směrem na Jaroměř
naopak po realizaci severní tangenty bude po přeložce I/33 projíždět tranzitní doprava,
která aktuálně projíždí po severní části městského okruhu v Hradci Králové
Dokumentace uvádí, že z těchto důvodů se intenzity dopravy příliš nezmění a zároveň se
příliš nezmění ani zdroj znečištění ovzduší. Dále dokumentace uvádí odhad celkového
množství emisí z provozu uvažovaného záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Omezování emisí v etapě výstavby bude řešeno v Zásadách organizace výstavby, ve
kterých budou zahrnuta opatření uvedená v kapitole B.I.6. dokumentace.
Z hlediska etapy provozu by pro lepší vypovídací schopnost mohly být uvedeny bilance
emisí dle řešených časových horizontů, jakož i bez nebo se severní tangentou.
B.III.2 Odpadní vody

Výstavba
Ve vztahu k etapě výstavby dokumentace uvádí, že během výstavby budou používána
chemická WC. Množství vznikajících splaškových odpadních vod nelze v současné fázi
přípravy záměru přesně stanovit, pro vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí to však
není nezbytné.
Provoz
Záměr nebude zdrojem splaškových vod. Dešťové odpadní vody budou tvořeny
atmosférickými srážkami, které budou po dopadu na povrch komunikace svedeny do stok
popsaných v dokumentaci. Je bilancován objem vznikajících srážkových ploch z povrchu
komunikace v ročním objemu 8045 m3. Technologické vody v etapě provozu nevznikají.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
B.III.3 Odpady

Dokumentace prezentuje předpokládané odpady vznikající jak v etapě výstavby, tak i
v etapě provozu. Současně uvádí, že bude určen odpovědný pracovník, který bude
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odborně způsobilý a bude zajišťovat odborné nakládání s odpady. Tato osoba bude
zastupovat zadavatele a dodavatele při jednání s orgány státní správy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k uvedené kapitole ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
B.III.4 Ostatní

Dokumentace charakterizuje předpokládané zdroje hluku v etapě výstavby. Z hlediska
provozu dokumentace uvádí, že přeložka komunikace bude po uvedení do provozu
představovat zdroj hluku. Hluk bude tvořen projíždějícími vozidly. Ačkoliv se předpokládá v
případě realizace severní tangenty navýšení osobní dopravy na posuzované přeložce,
zvýšením plynulosti provozu (omezení zastavování a rozjíždění vozidel) se nepředpokládá
výrazné navýšení hlučnosti z posuzované přeložky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
B.III.5 Doplňující údaje

Místo této kapitoly dokumentace obsahuje Riziko havárií.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Absence této kapitoly neovlivňuje závěry procesu posuzování vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví, protože se záměrem nejsou spojeny žádné významnější terénní úpravy a
zásahy do krajiny.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

V této části dokumentace je uveden přehled nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území s tím, že charakteristika stavu jednotlivých složek životního prostředí
v dotčeném území je popsána v následujících kapitolách C.II.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území zpracovatel
posudku konstatuje, že tato kapitola obsahuje veškeré podstatné informace ve vztahu
k výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik ve vztahu k posuzovanému
záměru. Lze upozornit na kapitolu B.I.7, kde je uvedeno, že zájmové území plánované
přeložky se nachází ve směru proudění podzemních vod, a proto není vyloučeno, že při
terénních úpravách mohou vznikat nebezpečné odpady - kontaminovaná zemina.

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.2.1 Ovzduší a klima

Dokumentace uvádí, že dle klimatické regionalizace (Quitt 1975) náleží západní část území
do teplé klimatické oblasti T2.
Z hlediska kvality ovzduší jsou v dokumentaci uvedeny imisní limity pro řešené škodliviny
a imisní pozadí dle pětiletých aritmetických průměrů prezentovaných ČHMÚ.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele bez zásadnějších připomínek. Za zbytečné lze v této kapitole
považovat uvedení platných imisních limitů dle zákona č.201/2012 Sb.
C.2.2. Voda

V této popisné části dokumentace popisuje základní hydrologické
poměry v zájmovém území.

a hydrogeologické

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k hodnocenému záměru lze popis této složky životního prostředí považovat za
akceptovatelný.
C.2.3. Půda

Dokumentace uvádí, že v celém zájmovém území se vyskytují půdy antropozemě urbánní,
severně od zájmového území přecházejí v šedozem modální. Převážná část dotčených
zemědělských pozemků spadá do BPEJ 30900, okrajově je možný zásah do BPEJ 31000
a 30300. Všechny tyto BPEJ náleží do I. třídy ochrany, jedná se tedy o produkčně i
mimoprodukčně nejcennější půdy, převážně v rovinném nebo jen málo sklonitém terénu,
bezskeletovité nebo slabě skeletovité, hluboké až velmi hluboké, s dobrou retencí a
infiltrací vody a živin.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k hodnocenému záměru lze popis této složky životního prostředí považovat za
akceptovatelný.
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C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Dokumentace poskytuje podstatné informace o území z hlediska geomorfologických
poměrů a geologických poměrů. Z dokumentace vyplývá, že v zájmovém území se
nenacházejí chráněná ložisková území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k charakteru záměru ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
C.2.5. Fauna, flora, prvky dřevin rostoucí mimo les, ekosystémy
Flora

Součástí předložené dokumentace je botanický průzkum, ze kterého vyplývá, že během
botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů podle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění a podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012,
Procházka 2001).
Fauna

Z hlediska fauny z dokumentace vyplývá, že v zájmovém území byly zaznamenány
následující zvláště chráněné druhy živočichů:
střevlík Scheidlerův (Carabus scheidlerii ssp helleri)
svižník polní (Cicindela campestris)
ropucha zelená (Bufo viridis)
ještěrka obecná (Lacerta agilis)
ledňáček říční (Alcedo athis)
křeček polní (Cricetus cricetus)

Ekosystémy

Posuzované zájmové území není součástí a ani nezasahuje do zvláště chráněného území
(dále jen ZCHÚ) a ani do ochranného pásma ZCHÚ podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů. Současně zde není
vyhlášený památný strom podle § 46, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů. Plochy v těsné blízkosti zájmového území
nejsou zařazeny do soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti ani evropsky významné lokality).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska biologického průzkumu ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Z dokumentace vyplývá, že na hodnocených lokalitách se nevyskytují stromy rostoucí
mimo les, pro které by bylo nutné požádat místně příslušný orgán o povolení ke kácení,
neboť jejich obvod ve výčetní výšce nedosahuje 80 cm. Tato informace byla ověřena u
zpracovatele biologického průzkumu zájmového území.
C.2.6. Územní systém ekologické stability

Lokalita záměru zasahuje do lokálního biokoridoru. Osa tohoto biokoridoru je tvořena
vodním tokem Melounka. Jiné prvky územního systému ekologické stability (regionální,
nadregionální) leží mimo lokalitu záměru.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Lokalita nezasahuje prostory
nadregionálních nebo regionálních prvků ÚSES. Stavbou mostu se přechází lokální
biokoridor Melounka; dle dokumentace lokální biokoridor nebude zasažen stavbou.
C.2.7. Krajina a způsob jejího využívání

Dokumentace uvádí, že se jedná o krajinu zcela pozměněnou člověkem. Krajina je silně
pozměněna civilizačními zásahy, a to především přítomností výrobních a komerčních
areálů a intenzivně využívanou ornou půdou. Na charakteru krajiny se současně podílí i
vliv dopravní infrastruktury - okružní křižovatka, silnice I/33 a I/35, železnice. Jako mírně
pozitivní prvky z hlediska krajinného rázu lze hodnotit mimolesní zeleň a přítomnost
drobných vodotečí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
C.2.8. Hmotný majetek a kulturní památky, obyvatelstvo

Dokumentace konstatuje, že v zájmovém prostoru se nenacházejí žádné kulturní památky.
Navržená přeložka je vedena mimo kontakt se souvislou obytnou zástavbou.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Postup, který je nutné dodržet, jasně vyplývá ze zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění a
bude respektován bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Jinak bez
připomínek.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení

Dokumentace konstatuje, že pro hodnocení území z hlediska jeho celkové únosnosti jsou
podstatné následující skutečnosti:
z hlediska únosného zatížení jsou v ovzduší plněny imisní limity, kromě imisního limitu
benzo(a)pyrenu
v oblasti vlivů hluku v současné době nedochází k překračování hygienických limitů hluku ve
funkčních chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb
z hlediska půdy je plocha záměru lokalizována především na půdách I. tř. ochrany, což
vzhledem k charakteru záměru jako veřejně prospěšné stavby není limitující faktor
v oblasti ochrany vod se v lokalitě záměru nenacházejí významné vodní zdroje ani jejich
ochranná pásma, zároveň se zde nenachází CHOPAV
v zájmovém území se nenacházejí chráněná ložisková území
v oblasti ochrany přírody lokalita záměru neobsahuje žádné chráněné území, přírodní park ani
oblast Natura 2000. Během průzkumů nebyly identifikovány zvláště chráněné druhy rostlin, ale
byly zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů. Pokud bude jejich existence vč. biotopů
potvrzena dalším šetřením, lze tento vliv řešit v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny
(výjimka) bez toho, že by došlo k významnému vlivu

Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4 zákona k tomuto bodu
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek.
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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 a vlivy na
veřejné zdraví

Vlivy na veřejné zdraví
Z dokumentace vyplývají následující skutečnosti:
mezi nepříznivé vlivy spojené se zdravotními riziky pro obyvatelstvo způsobené
výstavbou patří zejména vyšší prašnost a emise dalších znečišťujících látek do ovzduší
a hluk způsobený pohybem stavebních a dopravních mechanismů
vzhledem k tomu, že navržená přeložka neprochází územím s obytnou zástavbou, lze
zdravotní rizika způsobená vlivem emisí znečišťujících látek a hlukové zátěže po
uvedení záměru do provozu v podstatě vyloučit
navržená trasa silnice sociální a ekonomickou situaci dotčené oblasti výrazně neovlivní;
lze předpokládat pozitivní efekt zlepšením dopravní obslužnosti území po uvedení
záměru do provozu; za velmi silně pozitivní lze vnímat vymístění značné části tranzitní
dopravy ze severní části intravilánu města Hradec Králové
z hlediska vlivu na obyvatelstvo lze očekávat jistá zdravotní rizika v průběhu výstavby
záměru; vzhledem k tomu, že se v okolí záměru nenachází obytná zástavba, bude se
jednat především o zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší a zvýšení hlukové
zátěže způsobené dovozem stavebního materiálu a stavebních strojů
po uvedení záměru do provozu budou převládat zejména pozitivní vlivy s touto stavbou
spojené; jedná se především o zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v
řešeném území, zlepšení dopravní obslužnosti území a zlepšení prostupnosti v
současné době obtížně prostupné silnice I/33
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými základními aspekty z hlediska vlivů na veřejné zdraví se lze ztotožnit. Tedy
ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Vlivy na ovzduší a vlivy hluku jsou
komentovány v další části předkládaného posudku.
D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Dokumentace uvádí, že
zdroje znečišťování ovzduší budou v období výstavby
představovány provozem nákladní a stavební techniky během provádění zemních prací a
při dovozu stavebního materiálu. Stanovení množství emisí během výstavby není prakticky
možné a při přípravě staveb není běžně prováděno. Tyto emise je zapotřebí minimalizovat
vhodnými opatřeními v rámci plánu organizace výstavby.
Přeložka silnice I/33 se stane po uvedení do provozu liniovým zdrojem znečištění.
Množství emisí z tohoto zdroje do ovzduší závisí především na počtu vozidel projíždějících
po komunikaci a emisních charakteristikách jednotlivých vozidel.
Pro zhodnocení vlivů na ovzduší byl zpracován modelový výpočet dle metodiky Symos97.
Model řeší imisní situaci ve vzdálenosti 100 m od osy komunikace. Koncentrace imisí byly
počítány ve výšce 3 m nad zemí. Byla řešena varianta se severní tangentou.
Dokumentace uzavírá, že uvedení záměru do provozu se nepředpokládá výrazné navýšení
intenzity provozu na předmětné komunikaci. Vzhledem k trendu postupného zlepšování
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emisních charakteristik jednotlivých vozidel lze i přes navýšení dopravních intenzit
osobních a jednostopých vozidel v případě realizace severní tangenty konstatovat, že
dojde ke snížení množství emisí do ovzduší oproti současnému stavu. K tomuto snížení
přispěje i zvýšení plynulosti provozu na komunikaci, a to zejména u emisí uhlovodíků.
Tento vliv lze z dlouhodobého hlediska hodnotit jako příznivý.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zásady organizace výstavby jako součást dalších stupňů projektové přípravy obsahují
doporučení k omezování emisí v etapě výstavby, a proto nejsou zapracovány do podmínek
stanoviska o hodnocení vlivů.
Ve vztahu k vyšší vypovídací schopnosti vyhodnocení vlivů na ovzduší by se jako vhodné
jevilo dokladovat v dokumentaci vypočtené příspěvky k imisní zátěži také odpovídajícím
mapovým podkladem.
Záměr je umísťován do území, kde je podle údaje ČHMÚ překračován imisní limit pro
průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu – ke kterému se při hodnocení kvality
ovzduší pouze přihlíží (1,0 ng/m3).
Lze však upozornit, což dokumentace nezdůrazňuje, že stávající vypočtené příspěvky
k imisní zátěži benzo(a)pyrenu nejsou absolutními příspěvky k imisní zátěži, protože
doprava na stávající hodnocené části I/33 je v tomto imisním pozadí zahrnuta. Dochází-li
tedy při realizaci záměru ke snížení příspěvků k imisní zátěži, potom je tento vliv příznivý
nejen z hlediska emisí, ale i z hlediska celkové imisní zátěže.
D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky

Dokumentace uvádí, že vzhledem k tomu, že se v okolí posuzovaného záměru nenachází
obytná zástavba, lze za negativní ovlivnění hlukem považovat především dovoz stavebních
materiálů a strojů na staveniště. Dovoz stavebních materiálů a strojů bude realizován po
stávajících komunikacích, případně po již vybudovaných úsecích nové komunikace. Trasy
pro dovoz materiálů a strojů budou upřesňovány v dalších fázích projektové přípravy. Pro
minimalizaci negativního ovlivnění je možné zařadit účinná organizační opatření, např.
vypínání motorů stavebních a dopravních mechanismů v době jejich nečinnosti, koordinaci
dovozu stavebních materiálů a strojů na staveniště tak, aby byl uskutečněn v co nejkratším
možném termínu. Důležité je také vhodně volit trasy pro dovoz materiálů a strojů tak, aby
se pokud možno vyhýbaly obytné zástavbě.
Ve vztahu k etapě provozu byly stanoveny referenční body v nejbližších chráněných
venkovních prostorech ostatních staveb a chráněných venkovních prostorech, ve kterých
byl proveden výpočet ekvivalentních hladin hluku. Z výpočtů vyplývá, že u zvolených bodů
bude plněn příslušný hygienický limit pro denní, respektive noční dobu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zásady organizace výstavby jako součást dalších stupňů projektové přípravy obsahují
doporučení k omezování hluku v etapě výstavby, a proto nejsou zapracovány do podmínek
stanoviska o hodnocení vlivů.
Z hlediska vyhodnocení provozu na akustickou situaci u zvolených výpočtových bodů ze
strany zpracovatele bez připomínek.
V souladu s vyjádřením orgánu ochrany veřejného zdraví je pro další projektovou přípravu
záměru formulováno následující doporučení:
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•

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže
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; vydání
kolaudačního rozhodnutí bude podmíněno odpovídajícími výsledky kontrolního měření

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Dokumentace uvádí, že pro případ povodňových situací je doporučeno vypracovat před
zahájením stavebních prací povodňový plán a v případě nutnosti podle něj postupovat.
Zhoršení odtokových poměrů může představovat např. pád stavebních mechanismů nebo
materiálů do koryta vodního toku, a tím snížení průtočného profilu. Jedná se však o
nestandardní situace v případě havárie, jejichž riziko není příliš pravděpodobně a je rychle
napravitelné.
Po uvedení záměru do provozu zůstane křížení Melounky zachováno ve stávajícím stavu,
pro převedení jejího bezejmenného přítoku bude vybudován nový propustek.
Vzhledem k tomu, že v zájmovém území dojde k nárůstu podílu zpevněných ploch, dojde i
ke zrychlení odtoku dešťových vod z území. Mezi tratí a OK Plotiště bude voda z vozovky a
nových příkopů svedena směrem k OK a v prostoru OK do odvodnění této křižovatky. Mezi
tratí a OK v km 0,775 bude voda z vozovky a příkopů svedena do stávajícího příkopu v km
0,712. Mezi OK v km 0,775 a koncem přeložky silnice I/33 bude povrchová voda svedena
do příkopů podél stávající silnice I/33 a přes ně do Melounky.
Převážná část trasy je vedena v násypu, nepředpokládá se proto výrazné ovlivnění
podzemních vod.
Odvodnění nově vybudované přeložky bude napojeno na stávající odvodnění OK Plotiště a
stávající silnice I/33. Riziko znečištění povrchové vody z vlastního provozu na silnici není
žádným způsobem zvýšené oproti stávajícímu stavu. Zvýšením bezpečnosti silničního
provozu na nově zbudované přeložce se sníží riziko dopravních nehod a s nimi spojeným
únikem nebezpečných látek do okolí.
V období provozu bude dle dokumentace docházet k rozptylu kontaminantů z provozu do
okolí, jedná se zejména o posypové soli ze zimní údržby a aromatické a alifatické
uhlovodíky vzniklé především nedokonalým spalováním pohonných hmot.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavky vyplývající z legislativy v oblasti ochrany vod pro etapu výstavby musí být
respektovány bez ohledu na proces posuzování vlivů, a proto s ohledem na Metodické
sdělení MŽP ze dne 6.3.2015 pod č.j. 18130/ENV/15 nejsou ve vztahu k problematice vod
formulovány v navrženém stanovisku.
V rámci zjišťovacího řízení požadoval Magistrát města Hradec Králové, aby byl
respektován požadavek, že místa křížení komunikace s vodními toky nesmí způsobit
zhoršení odtokových poměrů a navržené řešení bude projednáno se správcem příslušného
vodního toku.
V návrhu stanoviska je formulováno následující doporučení:
•

v rámci dokumentace pro stavební povolení bude doloženo takové technické řešení křížení
komunikace s vodními toky, které nezpůsobí zhoršení odtokových poměrů zájmového území;
navržené řešení bude projednáno se správcem příslušného vodního toku

Ve vztahu k vlivům na jakost vod navrhuje zpracovatel posudku do návrhu stanoviska
následující doporučení:
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•

v rámci dokumentace pro stavební povolení doložit rozsah technických řešení – usazovací
nádrže s technickým zabezpečením (oddělení s nornými stěnami, příp. sorpční filtry) pro záchyt
plovoucích látek (zejm. ropné látky - NEL) a usaditelných látek (nerozpuštěné látky) smývaných z
povrchů vozovek, při případných drobných úkapech ropných látek v důsledku běžného provozu i
případných haváriích

D.I.5 Vlivy na půdu
Vlivy na ZPF a PUPFL

Z hlediska vlivů v důsledku ukládání odpadů dokumentace uvádí, že za dodržování
předpisů pro nakládání s odpady, které vzniknou v průběhu stavby, včetně vyhovujícího
způsobu jejich odstranění, odpovídá zhotovitel stavby. Během provozu nebude vznikat
významné množství odpadů, bude se jednat zejména o odpady vznikající při údržbě a
úklidu komunikace a údržbě přilehlé vegetace. Všechny odpady vzniklé v rámci výstavby i
provozu budou shromažďovány, tj. dočasně uloženy, na místech k tomu určených a
dostatečně zabezpečených, a to pouze po dobu nezbytně nutnou. Dále s nimi bude
nakládáno v souladu s platnou legislativou. Při dodržení podmínek daných platnou
legislativou se nepředpokládají negativní vlivy na půdu v důsledku ukládání odpadů.
Dokumentace uvádí, že výstavbou záměru dojde k záboru kvalitní zemědělské půdy, která
je v současné době intenzivně zemědělsky využívána. Jedná se převážně o ornou půdu,
pouze okrajově o trvalé travní porosty. V rámci studie byl předběžně určen rozsah
potřebných trvalých záborů na 42 431,5 m2. Technické řešení záměru bylo zpracováno tak,
aby byl zásah do přilehlých volných pozemků pokud možno co nejmenší.
Dále z dokumentace vyplývá, že zemědělská půda, která bude záměrem dotčena, se
nachází v okrajových částech zemědělských pozemků. I přes rozsah zabírané půdy lze
předpokládat, že nedojde k výraznému ovlivnění obhospodařování okolních pozemků.
Ve vztahu ke znečištění půd dokumentace uvádí, že riziko znečišťování půdy škodlivými
látkami bude spojeno s obdobím výstavby i provozu. V období výstavby se jedná zejména
o riziko úniku ropných látek v případě vzniku havarijních situací. Pro zamezení možných
negativních vlivů je zapotřebí, aby všechny mechanismy pohybující se po staveništi byly v
dokonalém technickém stavu a byly pravidelně kontrolovány. Zároveň je třeba dbát na
dodržování pracovní kázně.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedeno
v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební
materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné
podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu
využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby, odpovídá dodavatel stavby.
Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech
odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Plán organizace výstavby
(ZOV) bude respektovat následující opatření vyplývající z příslušné složkové legislativy a
proto nejsou dále uvedené požadavky formulovány do návrhu stanoviska příslušnému
úřadu:
dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
jednoznačné určení původce odpadů a požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití
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v prováděcích projektech stavby upřesnit jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a
předpokládaný způsob využití respektive odstranění
na plochách zařízení staveniště budou pod stojícími stavebními mechanismy instalovány
záchytné nádoby; stavba bude vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků
všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; zejména z hlediska možných úkapů ropných látek – kontrola bude prováděna
pravidelně vždy před zahájením prací
v případě potřeby bude zařízení staveniště vybaveno dostatečným množstvím chemických WC
se zajištěnou následnou likvidací odpadních vod

Záměr vyžaduje zábor zemědělského půdního fondu a to především v I. a II. tř. ochrany.
Jedná se o bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v
plochách rovinných nebo jen mírně zvlněných, které je možno odejmout ze ZPF pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně pro liniové stavby zásadního významu. V tomto případě se jedná o liniovou
stavbu zásadního významu, jejíž koridor ("severní tangenta") je respektován ZÚR
Královéhradeckého kraje a je obsažen v návrhu územního plánu Hradec Králové, a tedy
bude možné pozemky ze ZPF odejmout. Požadavky na odnětí pozemků ze ZPF a
nakládání se skrytou ornicí souvisí s příslušným složkovým zákonem, a proto podmínky
související s touto problematikou nejsou zapracovány do návrhu stanoviska příslušnému
úřadu.
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dokumentace konstatuje, že se nepředpokládá vliv posuzovaného záměru na horninové
prostředí a přírodní zdroje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k charakteru záměru
ve vztahu k vlivům na přírodní zdroje ze strany
zpracovatele posudku bez připomínek.
Jak je uvedeno v posuzované dokumentaci, poblíž místa stavby je prokázaná ekologická
zátěž, kterou eviduje MMHK v areálu ČKD Hradec Králové při jeho severovýchodním
okraji. Jelikož se zájmové území plánované přeložky nachází ve směru proudění
podzemních vod, není vyloučeno, že při terénních úpravách mohou vznikat nebezpečné
odpady - kontaminovaná zemina.
V návrhu stanoviska příslušnému úřadu je proto formulováno následující doporučení:
•

vzhledem k hydrogeologickým souvislostem bude součástí dokumentace pro stavební povolení
průzkum znečištění geologického prostředí v prostoru stavby

D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Dokumentace konstatuje, že výstavbou záměru nedojde k zásahu do floristicky
významných lokalit. Převážná část zabíraných nezpevněných ploch je tvořena intenzivně
zemědělsky využívanou půdou.
V daném území lze jako významnější hodnotit travino-bylinné, případně dřevinné porosty
podél vodotečí a doprovodnou zeleň podél stávající silnice I/33. Ze širšího hlediska se však
nejedná o významné porosty.
V zájmovém území se dle dokumentace nepředpokládá výskyt významnějších druhů
živočichů. Výjimku tvoří závěr trasy, kde lze v okolí Melounky předpokládat zvýšený výskyt
obojživelníků, a to především v období jejich migrace. K negativnímu ovlivňování může
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docházet především během provádění stavebních prací, po uvedení přeložky do provozu
se křížení vodoteče oproti stávajícímu stavu nezmění.
Významnějšími ekosystémy prochází trasa v místě křížení vodotečí, zejména pak
Melounky v závěru přeložky. Negativní ovlivnění zde lze očekávat především v období
výstavby, a to pojezdy těžké mechanizace mimo těleso nové komunikace, případně během
vzniku havárie. Je proto zapotřebí, aby v těchto hodnotnějších lokalitách nebyly zřizovány
plochy zařízení staveniště a byly zde minimalizovány plochy dočasných záborů. Zároveň je
nutné zde omezit pohyb pracovní mechanizace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Problematika týkající se závazného stanoviska k zásahu do VKP, respektive udělení
výjimek z hlediska zásahu do biotopu s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů
souvisí se zákonem č.114/1992 Sb. v platném znění a souvisejícími předpisy; proto v tomto
smyslu nejsou formulovány podmínky do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Odstraňování stromů a plošných křovin bude prováděno v souladu s vyhl. 189/2013 Sb.
v platném znění a v souladu se zákonem č.114/1992 Sb. v platném znění. Není proto
nutné v souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence č.j. 18130/ENV/15 k této problematice formulovat
doporučení do stanoviska o hodnocení vlivů.
Mezi ukončením procesu EIA a případným zahájením stavby bude nepochybně časová
prodleva, a proto je v návrhu stanoviska formulováno následující doporučení:
•

bude proveden samostatný průzkum chráněných druhů živočichů alespoň ve třech vegetačních
obdobích před konečným technickým návrhem stavby; průzkum stanoví charakter a rozsah
opatření na komunikaci a zároveň bude podkladem pro výjimky z hlediska zásahu do biotopu
s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů; výsledky průzkumů je třeba předat příslušnému
orgánu ochrany přírody

D.I.8 Vlivy na krajinu

Dokumentace uvádí, že vzhledem k charakteru okolní krajiny se nejedná o vliv významný,
a bude možné ho eliminovat vhodně zvolenými vegetačními úpravami.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k charakteru záměru ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších
připomínek. V návrhu stanoviska pokládá zpracovatel posudku za účelné formulovat
následující doporučení:
•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt sadových úprav; k výsadbě budou
použity pouze autochtonní, stanovištně odpovídající druhy dřevin; vysazené dřeviny a zeleň
udržovat v dobrém stavu, zajistit povýsadbovou péči minimálně v délce 5 let; v případě potřeby
provést neprodleně náhradní výsadbu

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace konstatuje, že předkládaný záměr nebude vyvolávat žádný významný
negativní vliv na hmotný majetek a kulturní památky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k charakteru záměru ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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D.II.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti
přeshraničních vlivů
Z předložené dokumentace vyplývá, že záměr vzhledem k svému charakteru a umístění
nebude představovat výrazné negativní ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel.
Veškeré nepříznivé vlivy spojené s realizací záměru budou mít pouze lokální charakter,
převážná část z nich bude vázána především na období výstavby záměru.
Dle dokumentace z významnějších negativních vlivů s dlouhodobým trváním je možné
vyzdvihnout vliv na zábor půdy, případně i vliv na krajinný ráz. Z hlediska zásahu do ZPF
dojde k záboru poměrně hodnotné zemědělské půdy. Technické řešení záměru však bylo
navrženo s ohledem na minimalizaci těchto záborů, trasa nově navržené komunikace je
vedena po okrajových částech zemědělských pozemků, neočekávají se tedy zásadní
problémy v jejich obhospodařování a tím ani s využitím okolního území.
Z hlediska krajinného rázu se nejedná o území se zvýšenými požadavky na jeho ochranu,
navržený záměr by proto neměl být z důvodu ochrany krajinného rázu omezován. Na
druhé straně je vhodné požadovat řádné ozelenění záměru krycí zelení ve formě dřevin v
patě svahů a keřů na svazích a zachování stávající krycí zeleně u průmyslové zóny.
Dostatečný rozsah dřevinné zeleně patří navíc k základním kompenzačním opatřením dle
zákona o ochraně ovzduší.
Naproti tomu bude záměr působit pozitivně zejména svým vlivem na obyvatelstvo,
případně i na stav ovzduší. To je spojeno především se zvýšením plynulosti a bezpečnosti
provozu na předmětné komunikaci, na okružní křižovatce i na komunikacích souvisejících
(I/35, I/11), ke kterému dojde zkapacitněním okružní křižovatky Plotiště a zajištěním
mimoúrovňového křížení železniční trati.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatelského týmu posudku lze konstatovat, že záměr je v daném území
předkládanou dokumentací posouzen ze všech podstatných hledisek, s akceptovatelnou
vypovídací schopností prezentovaných údajů pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí.
Z hlediska předkládaného posudku lze konstatovat, že posuzovaný materiál postihl
všechny rozhodující impakty do jednotlivých složek životního prostředí.
V tomto smyslu jsou formulována doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Naopak v návrhu stanoviska absentují ta doporučení dokumentace, která vyplývají
z příslušných složkových zákonů a souvisejících prováděcích předpisů, případně jsou
administrativními povinnostmi.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných
haváriích a nestandardních stavech
Dokumentace uvádí, že při provozu navrhovaného záměru je reálné nebezpečí vzniku
havárií střetem vozidel, případně vyjetím vozidel z vozovky. Největší nebezpečí ohrožení
okolí nastane v případě havárie vozidla převážejícího ropné, chemické či podobné
nebezpečné látky. Z hlediska ochrany vod je největším potenciálním nebezpečím havarijní
únik látek škodlivých vodám. Tyto látky mohou být v kapalné formě nebo ve formě tuhé, ale
ve vodě rozpustné. S případnou havárií vozidla úzce souvisí i riziko následného požáru
havarovaného vozidla či jeho nákladu. Důsledkem havárie vozidla může být kontaminace
půdy, povrchové vody a horninového prostředí a následně podzemních vod.
Negativní ovlivnění kvality ovzduší lze předpokládat v případě autohavárie v kombinaci se
vznikem požáru vozidla či jeho nákladu. Jedná se však vždy o lokální záležitost s přímým
vlivem na bezprostřední okolí, kterou bude řešit Hasičský záchranný sbor.
Pro zabránění úniku havarovaného vozidla mimo prostor komunikace bude záměr vybaven
svodidly na příslušných místech dle technických norem. Záměr bude vybaven takovým
systémem odvodnění, který umožní zachycení a odstranění případného havarijního
znečištění před jeho vstupem do recipientu (havarijní uzávěry, DUN, výústní objekty
osazené resp. s možností osazení norné stěny).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zpracovatele posudku bez připomínek. Uváděný systém odvodnění eliminující
případné havarijní znečištění je dle názoru zpracovatele posudku zapracován do podmínek
stanoviska příslušnému úřadu.

II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
Dokumentace uvádí, že přeložka silnice je navržena v jedné variantě se čtyřmi variantami
okružní křižovatky. Jsou navrženy tři varianty přestavby a jedna varianta dostavby
křižovatky v souvislosti s výhledovou realizací severní tangenty.
Varianta 1
Je navrženo usměrnění dopravy na okružním pásu spirálovým uspořádáním jízdních pruhů.
Stávající křižovatka má vnější průměr cca 100 m a dva jízdní pruhy na kružním pásu. Je navrženo
zvětšit průměr křižovatky na 120 m. Průměr vnitřního dělicího ostrůvku je 43 m. Do křižovatky jsou
napojena čtyři ramena. Vjezdy do křižovatky a výjezdy z ní jsou u všech větví dvoupruhové. Vnější
vjezdové pruhy slouží jako fyzicky neoddělené bypassy do sousední vjezdové větve a vnitřní pruh
na vjezdu slouží pro vjezd na spirálovitý okružní pás. U výjezdových pruhů je vnější pruh výjezd z
fyzicky neodděleného bypassu a vnitřní pruh slouží pro výjezd ze spirálovitého okružního pásu.
Šířka jízdních pruhů je navržena 5,0 m, vjezdové poloměry na větvích jsou 35 m, výjezdové
poloměry 40-45 m.
Varianta 2
V této variantě je pohyb po okružním pásu usměrněn do jednoho jízdního pruhu. Je navrženo
zvětšit průměr křižovatky na 120 m. Jedná se o klasickou okružní křižovatku s jednopruhovým
okružním pásem a bypassy na každém vjezdu. Do křižovatky jsou napojena čtyři ramena. Vjezdy
do křižovatky a výjezdy z ní jsou u všech větví dvoupruhové. Vnější vjezdové pruhy slouží jako
fyzicky neoddělené bypassy do sousední výjezdové větve a vnitřní pruh na vjezdu slouží pro vjezd
na jednopruhový okružní pás. U výjezdových pruhů je vnější pruh výjezd z fyzicky neodděleného
bypassu a vnitřní pruh je pro výjezd z jednopruhového okružního pásu.
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Šířka jízdních pruhů je navržena 5,0 m, vjezdové poloměry na větvích jsou 35 m, výjezdové
poloměry jsou 40-45 m.
Varianta 2A
Jedná se o stejné dispoziční řešení okružní křižovatky jako u varianty 2 s tím, že je ponechán
stávající vnější průměr křižovatky 100 m, tj. veškeré stavební úpravy jsou provedené na ploše
stávající křižovatky a nevyžadují dodatečné zábory pozemků.
Při tomto uspořádání jsou ponechány a pouze částečně upraveny stávající zpevněné dělicí
ostrůvky (pásy) u dvou bypassů tj. ze směru z Koutníkovy ulice na I/33 a ze směru I/11 do
Koutníkovy ulice. Okružní pás je jednopruhový šířky 5,5 m.
Varianta 3
Jedná se o stav po zprovoznění severní tangenty. Křižovatka je totožná s variantou 2, do které je
doplněno mimoúrovňové převedení levého odbočení ve směru I/35 - I/33. Vlastní křižovatka je tedy
čtyřramenná, úrovňová, o vnějším průměru 120 m. Vjezdy jsou jednopruhové, okružní pás je
uspořádán spirálově, takže jsou na něm jeden až dva jízdní, resp. řadící pruhy. Jízdní pruhy jsou
doplněny o bypassy na každém z vjezdů, vyjma vjezdu do I/35, kde se místo bypassu odpojuje
mimoúrovňová větev levého odbočení. Bypassy jsou od okružní křižovatky odděleny pouze
vodorovným dopravním značením.

Dokumentace uzavírá, že z hlediska vlivů jednotlivých variant na životní prostředí je lze
hodnotit jako rovnocenné. V případě varianty 2A bude zachován vnější průměr křižovatky
100 m a nebude proto zapotřebí přistoupit k záboru dalších pozemků. Proto se tato
varianta jeví z hlediska vlivů na půdu jako nejvýhodnější. Z hlediska ostatních
hodnocených vlivů není mezi jednotlivými variantami významný rozdíl.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku soudí, že na jedné straně z hlediska výběru varianty okružní
křižovatky je v případě varianty 2A poněkud menší zábor ZPF (v dokumentaci rozdíl mezi
touto variantou a ostatními variantami není uveden), na straně druhé je otázka bezpečnosti
provozu, která nepochybně při průměru křižovatky 120 m je nepochybně větší.
Protože se v uvedeném případě jedná o veřejně prospěšnou stavbu, dle názoru
zpracovatele posudku lze všechny varianty okružní křižovatky Plotiště považovat za
rovnocenné s tím, že zpracovatel v uvedeném případě preferuje varianty s průměrem
křižovatky 120 m, která ve svých důsledcích sníží rizika havárií a tím i následných dopadů
těchto havárií na jednotlivé složky životního prostředí.

II.4. Hodnocení významných
přesahující státní hranice

vlivů

záměru

na

životní

Dokumentace uvádí, že navrhovaný záměr nemá vliv přesahující státní hranici.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek.

28

prostředí

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

I/33 Plotiště – Odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 41

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno dostatečně, odpovídá nárokům na
ochranu životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Při dodržení všech legislativních
požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze technické řešení záměru považovat
za možné.
Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí technických opatření sloužících k ochraně
životního prostředí do projektu stavby. Tato opatření musí vycházet z dokumentace EIA, z
tohoto posudku a dále z dalších poznatků v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů
učiněných v průběhu přípravy území ke stavbě.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru byla zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací předkládané
dokumentace jsou zpracovány s akceptovatelnou vypovídací schopností a i přes několik
uvedených připomínek jsou postačující pro vyhodnocení procesu posuzování vlivů na
životní prostředí dle zákona číslo 100/2001 Sb. v platném znění.
V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, které:
byly již prezentovány v dokumentaci (zde je nutno konstatovat výraznou nepřehlednost a neuspořádanost
navrhovaných opatření, včetně průmětů částí popisů apod., na řadě míst jsou uvozeny novými
deklaracemi vlivů a obecnými předpoklady, dále jsou prezentovány samozřejmé administrativní
povinnosti)
byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány zpracovatelem posudku
byly navrženy zpracovatelem posudku

Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a
provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
zpracovatelský tým posudku akceptovat následující opatření:
Podmínky souhlasného stanoviska:
I. Podmínky pro fázi přípravy
•

v rámci dokumentace pro stavební povolení bude doloženo takové technické řešení křížení
komunikace s vodními toky, které nezpůsobí zhoršení odtokových poměrů zájmového území;
navržené řešení bude projednáno se správcem příslušného vodního toku

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení doložit rozsah technických řešení – usazovací
nádrže s technickým zabezpečením (oddělení s nornými stěnami, příp. sorpční filtry) pro záchyt
plovoucích látek (zejm. ropné látky - NEL) a usaditelných látek (nerozpuštěné látky) smývaných z
povrchů vozovek, při případných drobných úkapech ropných látek v důsledku běžného provozu i
případných haváriích

•

vzhledem k hydrogeologickým souvislostem bude součástí dokumentace pro stavební povolení
průzkum znečištění geologického prostředí v prostoru stavby
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•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt sadových úprav; k výsadbě budou
použity pouze autochtonní, stanovištně odpovídající druhy dřevin; vysazené dřeviny a zeleň
udržovat v dobrém stavu, zajistit povýsadbovou péči minimálně v délce 5 let; v případě potřeby
provést neprodleně náhradní výsadbu

•

bude proveden samostatný průzkum chráněných druhů živočichů alespoň ve třech vegetačních
obdobích před konečným technickým návrhem stavby; průzkum stanoví charakter a rozsah
opatření na komunikaci a zároveň bude podkladem pro výjimky z hlediska zásahu do biotopu
s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů; výsledky průzkumů je třeba předat příslušnému
orgánu ochrany přírody

II. Podmínky pro fázi realizace
Nejsou navrhovány.
III. Podmínky pro fázi provozu
•

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže
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; vydání
kolaudačního rozhodnutí bude podmíněno odpovídajícími výsledky kontrolního měření

V této formě jsou navrhovaná opatření uvedena i v přiloženém návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k předložené dokumentaci následující
vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků:
1) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát v Hradci Králové
vyjádření ze dne 17.8. 2015 č.j.: ČIŽP/45/IPP/1414212.002/15//KDR
Podstata vyjádření:
Z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod, odpadového hospodářství, ochrany přírody a
ochrany lesa bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k uvedenému vyjádření bez komentáře.
2) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové
vyjádření ze dne 11.8. 2015 č.j.: S-KHSHK 20974/2015/HOK.HK/Hr
Podstata vyjádření:
S dokumentací vlivů záměru „1/33 Plotiště — odstranění úrovňového přejezdu na trati č.
041“ na životní prostředí Ize z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany veřejného zdraví
souhlasit. Je požadováno provést kontrolní měření hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb ve stanovených referenčních bodech v denní a noční době.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený požadavek je zapracován do stanoviska o hodnocení vlivů.
3) Královéhradecký kraj - hejtman
vyjádření ze dne 28.8. 2015 č.j.: 23112/KH/2015
Podstata vyjádření:
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:
Ve vztahu k uvedenému vyjádření bez komentáře.
4) Královéhradecký kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství – interní sdělení
vyjádření ze dne 31.8. 2015 č.j.: 20168/ZP/2015-Po
Podstata vyjádření:
Z hlediska odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody a
krajiny, ochrany ZPF a ochrany lesa bez připomínek.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k uvedenému vyjádření bez komentáře.
5) Magistrát města Hradec Králové
odbor životního prostředí
vyjádření ze dne 24.8. 2015 č.j.: SZ MMHK/138525/2015/ŽP/Čer
Podstata vyjádření:
a) Z hlediska ochrany vod nemáme připomínek. Upozorňujeme, že i nadále zůstává v
platnosti naše vyjádření vydané pod č.j. SZMMHK/157806/2014/ŽP/Čer
(MMHK/164747/2014) dne 10. 9. 2014.
b) Z hlediska odpadového hospodářství bez připomínek. Zůstává v platnosti naše
vyjádření vydané pod č. j. SZMMHK/157806/2014/ŽP/Čer (MMHK/164747/ 2014) dne
10. 9. 2014.
c) Z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF a z hlediska ochrany ovzduší bez
připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavek z hlediska ochrany vod je zapracován do podmínek stanoviska. Požadavky
z hlediska odpadového hospodářství souvisí s příslušným složkovým zákonem a
souvisejícími prováděcími předpisy. Není proto nutné v souladu s Metodickým sdělením
MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence č.j.
18130/ENV/15 k této problematice formulovat doporučení do stanoviska o hodnocení vlivů.

Pozn.: Veškerá vyjádření obdržená v rámci zveřejněné dokumentace EIA jsou doložena
v Příloze 1 předkládaného posudku.
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VI.
CELKOVÉ
POSOUZENÍ
AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Záměr je realizován na území Královéhradeckého kraje, na území obce Hradec Králové.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na vodu, přírodu a veřejné zdraví.
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za méně významné.
Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů
na životní prostředí formulovat následující:
ZÁVĚR
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 na záměr

I/33 Plotiště – Odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 41
zpracovaná oprávněnou osobou RNDr. Vladimírem Ludvíkem, který je držitelem osvědčení
odborné způsobilosti autorizace č. 2081/ENV/11.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je zpracována dle
požadavku tohoto zákona z hlediska vypovídací schopnosti pro posouzení velikosti a
významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Požadavky doporučené
zpracovatelem posudku jsou pro přípravu záměru splnitelné před zahájením stavby v etapě
přípravy, ostatní doporučení jsou ze strany zpracovatele posudku podmiňující pro etapu
výstavby, respektive pro etapu provozu
záměru. S ohledem na údaje obsažené
v dokumentaci a při respektování doporučení uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní
správy
doporučuji
realizovat záměr

I/33 Plotiště – Odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 41
s tím že všechny varianty okružní křižovatky lze považovat za rovnocenné; zpracovatel
posudku v uvedeném případě preferuje varianty s průměrem křižovatky 120 m, která ve
svých důsledcích sníží rizika havárií a tím i následných dopadů těchto havárií na jednotlivé
složky životního prostředí.
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VII. NÁVRH ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
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KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
___________________________________________________________________
V Hradci Králové, dne:
č.j.:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále
jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy dle ust. § 22
písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), vydává podle ust. § 9a odst. 1
zákona EIA, v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamovateli záměru –
společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 41,
503 41 Hradec Králové
toto:
souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „I/33 Plotiště –
Odstranění úrovňového přejezdu na trati č.41“ na životní prostředí (dále jen „závazné
stanovisko“) s tím, že navržené varianty okružní křižovatky Plotiště jsou z hlediska
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví rovnocenné
Podmínky závazného stanoviska

I. Povinné údaje
I.1. Název záměru:
I/33 Plotiště - Odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 041
I.2. Kapacita záměru:
Přeložka I/33 (budoucí přeložka silnice I/11 v trase severní tangenty) je navržena tak,
aby mimoúrovňově křížila železniční trať č. 041 mimo plochu stávajícího úrovňového
přejezdu, nezasahovala do vozovky a tělesa stávající silnice s tím, že minimalizuje
zásah do přilehlých volných pozemků, které by měly být dle návrhu nového
územního plánu města využity pro dopravně obslužná zařízení, pro výrobní a
komerční využití.
Přeložka silnice je navržena v souladu s kategorizací silnic I. třídy na území
Královéhradeckého kraje v kategorii S11,5/80. Celková délka přeložky silnice je 1106
m. Přeložka je vedena v těsném souběhu se stávající silnicí I/33 a je vedena mimo
zastavěná území. Přeložka zasahuje do katastrálních území Svobodné Dvory a
Plotiště nad Labem.
V místě křížení přeložky silnice I/33 se stávající železniční tratí Jičín - Hradec Králové
č. 041 je navržen most. Trať je v současné době jednokolejná, dispoziční řešení
mostu umožní její případné budoucí zdvoukolejnění.
I.3. Zařazení záměru:
Záměr je zařazen do Kategorie II/9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech
tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
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I.4. Umístění:
Kraj:
Královéhradecký
Obec:
Hradec Králové
Katastrální území: Plotiště nad Labem, Svobodné Dvory
I.5. Obchodní firma oznamovatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Hradec Králové
I.6. IČO oznamovatele:
65 99 33 90
I.7. Sídlo oznamovatele:
Pouchovská 41
503 41 Hradec Králové
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
Podmínky souhlasného stanoviska:
I. Podmínky pro fázi přípravy
1) v rámci dokumentace pro stavební povolení bude doloženo takové technické řešení křížení
komunikace s vodními toky, které nezpůsobí zhoršení odtokových poměrů zájmového
území; navržené řešení bude projednáno se správcem příslušného vodního toku
2) v rámci dokumentace pro stavební povolení doložit rozsah technických řešení – usazovací
nádrže s technickým zabezpečením (oddělení s nornými stěnami, příp. sorpční filtry) pro
záchyt plovoucích látek (zejm. ropné látky - NEL) a usaditelných látek (nerozpuštěné látky)
smývaných z povrchů vozovek, při případných drobných úkapech ropných látek v
důsledku běžného provozu i případných haváriích
3) vzhledem k hydrogeologickým souvislostem bude součástí dokumentace pro stavební
povolení průzkum znečištění geologického prostředí v prostoru stavby
4) součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt sadových úprav; k výsadbě
budou použity pouze autochtonní, stanovištně odpovídající druhy dřevin; vysazené
dřeviny a zeleň udržovat v dobrém stavu, zajistit povýsadbovou péči minimálně v délce 5
let; v případě potřeby provést neprodleně náhradní výsadbu
5) bude proveden samostatný průzkum chráněných druhů živočichů alespoň ve třech
vegetačních obdobích před konečným technickým návrhem stavby; průzkum stanoví
charakter a rozsah opatření na komunikaci a zároveň bude podkladem pro výjimky
z hlediska zásahu do biotopu s výskytem zvláště chráněný druhů živočichů; výsledky
průzkumů je třeba předat příslušnému orgánu ochrany přírody

II. Podmínky pro fázi realizace
Nejsou navrhovány
III. Podmínky pro fázi provozu
6) po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže 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;
vydání kolaudačního rozhodnutí bude podmíněno odpovídajícími výsledky kontrolního
měření
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II. Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení
uvedených podmínek
Studie prověřuje ve variantách možnost přestavby okružní křižovatky Plotiště s
ohledem na její výhledovou funkci a dopravní zatížení. Přeložka I/33 (budoucí
přeložka silnice I/11 v trase severní tangenty) je navržena tak, aby mimoúrovňově
křížila železniční trať č. 041 mimo plochu stávajícího úrovňového přejezdu,
nezasahovala do vozovky a tělesa stávající silnice s tím, že minimalizuje zásah do
přilehlých volných pozemků, které by měly být dle návrhu nového územního plánu
města využity pro dopravně obslužná zařízení, pro výrobní a komerční využití.
Přeložka silnice je navržena v souladu s kategorizací silnic I. třídy na území
Královéhradeckého kraje v kategorii S11,5/80. Celková délka přeložky silnice je 1106
m. Přeložka je vedena v těsném souběhu se stávající silnicí I/33 a je vedena mimo
zastavěná území. Přeložka zasahuje do katastrálních území Svobodné Dvory a
Plotiště nad Labem.
V místě křížení přeložky silnice I/33 se stávající železniční tratí Jičín - Hradec Králové
č. 041 je navržen most. Trať je v současné době jednokolejná, dispoziční řešení
mostu umožní její případné budoucí zdvoukolejnění.
Směrové vedení přeložky je dáno souběhem se stávající silnicí, která je v tomto
úseku v přímé a dále vedením v trase (koridoru) výhledové přeložky silnice I/11 - tzv.
severní tangenty. Trasa je složena ze tří směrových oblouků o poloměru 500 m s
vloženými přímými úseky. Návrh trasy je vázán na variantu úpravy okružní křižovatky
Plotiště, na polohu mimoúrovňového křížení trati ČD a na polohu nové vložené
okružní křižovatky v místě křížení Kotrčovy ulice.
Podélný profil vychází z nivelety stávající silnice I/33 a z nivelety okružního pásu
okružní křižovatky Plotiště. Niveleta je navržena tak, aby bylo možné v místě křížení
železniční trati navrhnout most přes trať s odpovídajícím průjezdním profilem. Dále je
průběh nivelety dán napojením na OK Plotiště a napojením na novou OK s
Kotrčovou ulicí v km 0,775.
Od OK Plotiště niveleta stoupá sklonem 5,5 %, v místě křížení trasy je navržen
vrcholový zakružovací oblouk o poloměru 5000 m. Za mostem niveleta klesá k OK v
km 0,775 podélným spádem 3,056 %. Mezi OK v km 0,775 a napojením na stávající
vozovku u mostu přes Melounku niveleta kopíruje stávající vozovku a terén a sklon
nivelety je zde v rozmezí 0,5 % až 1,513 %.
Směrové a výškové vedení je navržené tak, aby trvalý zábor na volném pozemku
vpravo od stávající komunikace byl minimální a neomezoval tak plochy určené
novým územním plánem města pro umístění dopravně obslužných zařízení.
V místě napojení na okružní křižovatku Plotiště jsou navrženy odbočovací a
připojovací pruhy. Délka připojovacího pruhu je navržena tak, aby umožnila po
realizaci severní tangenty dostavbu křižovatky, tedy doplnění o rampu ve směru MÚK
Plotiště - severní tangenta.
Celková základní šířka vozovky včetně zpevněných krajnic je 10,5 m, šířka jízdního
pruhu je 3,5 m. Základní příčný spád je střechovitý 2,5 %, v obloucích o poloměrech
500 m bude jednostranný.
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KÚ v místě napojení na stávající vozovku silnice I/33 je navržena v délce 69 m
rekonstrukce krytu stávající vozovky.
Křižovatky
Okružní křižovatka Plotiště
Součástí studie jsou varianty návrhu přestavby okružní křižovatky. Jsou navrženy tři
varianty přestavby a jedna varianta dostavby křižovatky v souvislosti s výhledovou
realizací severní tangenty:
Varianta 1
Je navrženo usměrnění dopravy na okružním pásu spirálovým uspořádáním jízdních pruhů.
Stávající křižovatka má vnější průměr cca 100 m a dva jízdní pruhy na kružním pásu. Je
navrženo zvětšit průměr křižovatky na 120 m. Průměr vnitřního dělicího ostrůvku je 43 m. Do
křižovatky jsou napojena čtyři ramena. Vjezdy do křižovatky a výjezdy z ní jsou u všech větví
dvoupruhové. Vnější vjezdové pruhy slouží jako fyzicky neoddělené bypassy do sousední
vjezdové větve a vnitřní pruh na vjezdu slouží pro vjezd na spirálovitý okružní pás. U
výjezdových pruhů je vnější pruh výjezd z fyzicky neodděleného bypassu a vnitřní pruh
slouží pro výjezd ze spirálovitého okružního pásu. Šířka jízdních pruhů je navržena 5,0 m,
vjezdové poloměry na větvích jsou 35 m, výjezdové poloměry 40-45 m.
Varianta 2
V této variantě je pohyb po okružním pásu usměrněn do jednoho jízdního pruhu. Je
navrženo zvětšit průměr křižovatky na 120 m. Jedná se o klasickou okružní křižovatku s
jednopruhovým okružním pásem a bypassy na každém vjezdu. Do křižovatky jsou napojena
čtyři ramena. Vjezdy do křižovatky a výjezdy z ní jsou u všech větví dvoupruhové. Vnější
vjezdové pruhy slouží jako fyzicky neoddělené bypassy do sousední výjezdové větve a
vnitřní pruh na vjezdu slouží pro vjezd na jednopruhový okružní pás. U výjezdových pruhů je
vnější pruh výjezd z fyzicky neodděleného bypassu a vnitřní pruh je pro výjezd z
jednopruhového okružního pásu.
Šířka jízdních pruhů je navržena 5,0 m, vjezdové poloměry na větvích jsou 35 m, výjezdové
poloměry jsou 40-45 m.
Varianta 2A
Jedná se o stejné dispoziční řešení okružní křižovatky jako u varianty 2 s tím, že je
ponechán stávající vnější průměr křižovatky 100 m, tj. veškeré stavební úpravy jsou
provedené na ploše stávající křižovatky a nevyžadují dodatečné zábory pozemků.
Při tomto uspořádání jsou ponechány a pouze částečně upraveny stávající zpevněné dělicí
ostrůvky (pásy) u dvou bypassů tj. ze směru z Koutníkovy ulice na I/33 a ze směru I/11 do
Koutníkovy ulice. Okružní pás je jednopruhový šířky 5,5 m.
Varianta 3
Jedná se o stav po zprovoznění severní tangenty. Křižovatka je totožná s variantou 2, do
které je doplněno mimoúrovňové převedení levého odbočení ve směru I/35 - I/33. Vlastní
křižovatka je tedy čtyřramenná, úrovňová, o vnějším průměru 120 m. Vjezdy jsou
jednopruhové, okružní pás je uspořádán spirálově, takže jsou na něm jeden až dva jízdní,
resp. řadící pruhy. Jízdní pruhy jsou doplněny o bypassy na každém z vjezdů, vyjma vjezdu
do I/35, kde se místo bypassu odpojuje mimoúrovňová větev levého odbočení. Bypassy jsou
od okružní křižovatky odděleny pouze vodorovným dopravním značením.

Okružní křižovatka v km 0,775
V km 0,775 přeložka silnice I/33 kříží Kotrčovu ulici. V místě křížení je navržena
okružní křižovatka, do které je napojeno šest větví. Dvě větve jsou přeložka silnice
I/33, a to ze směru od OK Plotiště a ze směru od Jaroměře. Třetí větví je Kotrčova
ulice ze směru od Plotiště nad Labem. Čtvrtá a pátá větev napojují do této OK
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stávající silnici I/33, která bude převedena do kategorie místních nebo účelových
komunikací a tyto dvě větve napojí stávající areálové plochy vlevo Náchodské ulice,
na kterých se připravuje realizace průmyslových a obchodních areálů. Na šestou
větev by dle návrhu nového územního plánu města měly být napojeny plochy vpravo
přeložky silnice I/33, které jsou určené pro dopravně obslužná zařízení.
Vnější průměr této okružní křižovatky je 80 m, je navržen jednopruhový okružní pás
šířky 8,0 m. Větve napojující Kotrčovu ulici a vozovku stávající silnice jsou součástí
okružní křižovatky. V místě napojení Kotrčovy ulice je navržena výšková a šířková
úprava vozovky této ulice v délce 30 m. Napojení Industrial parku je ze stávajících
vjezdů na stávající silnici (Náchodská ulice). Napojení Náchodské ulice na okružní
křižovatku je větví délky 56 m, která je ve směrovém oblouku o poloměru 40 m. Šířka
vozovky této větve je 8,5 m. Napojení vjezdů do stávajícího areálu vlevo stávající
silnice severně od této nové OK je větví délky 40 m.
Zde došlo na základě požadavků oznamovatele ke změně z důvodů nutnosti nového
napojení (6. větev) rozvojové plochy východně od přeložky I/33 přímo z kruhové
křižovatky - viz situace této křižovatky.
Mosty
V místě křížení přeložky silnice I/33 se stávající železniční tratí Jičín - Hradec Králové
č. 041 je navržen most. Stávající trať je jednokolejná, dispoziční řešení mostu
umožní její případné budoucí zdvoukolejnění.
Vyvolané přeložky a úpravy komunikací
Přeložka silnice I/33 v předmětném úseku kříží stávající nezpevněné cesty napojené
na jednom konci na stávající silnici I/33 (Náchodská ulice) a na opačném konci na
ulici Petra Jilemnického v městské části Plotiště nad Labem. Tyto cesty jsou kříženy
v km 0,265 a v km 0,435.
V km 0,435 je stávající cesta přerušena násypovým tělesem přeložky silnice I/33. Je
navržena přeložka cesty podél přeložky silnice I/33 k mostu přes železniční trať.
Přeložka je vedena pod mostem v souběhu s tratí a je napojena na stávající silnici
I/33, která bude přeřazena do kategorie místních nebo účelových komunikací v místě
stávajícího sjezdu. Celková délka přeložky cesty je 250 m, šířka vozovky cesty je 3,0
m. Na tuto přeložku je pak poblíž mostního objektu napojena i druhá cesta. Úprava
druhé cesty bude provedena v délce 70 m s šířkou vozovky 3,0 m.
V km 1,050 je na stávající silnici napojena příjezdová cesta k ČOV. Toto napojení se
buď ponechá, nebo se variantně cesta přeloží podél přeložky silnice I/33 a napojí se
na Kotrčovu ulici. V této variantě pak cesta slouží rovněž jako příjezd na přilehlé
pozemky. Délka cesty je 275 m, šířka vozovky 3,0 m.
Odůvodnění stanovených podmínek:
Podmínky formulované ve stanovisku vyplývají z vyjádření k dokumentaci
posudku.

a k

Podmínka č.1) vychází z požadavku Magistrátu města Hradec Králové, odboru
životního prostředí
Podmínka č.2) vychází z doporučení zpracovatele posudku na základě vyhodnocení
vlivů na vody
Podmínka č.3) vychází z doporučení zpracovatele posudku na základě informace o
lokalizaci staré ekologické zátěže
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Podmínka č.4) vychází z doporučení zpracovatele posudku
Podmínka č.5) vychází z požadavku zpracovatele dokumentace
Podmínka č.6) vychází z požadavku KHS Královéhradeckého kraje
Některé zůvodňované podmínky jsou modifikací podmínek uvedených zpracovatelem
dokumentace. Jiné 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.
Příslušný úřad na základě oznámení, dokumentace, posudku a vyjádření k nim
uplatněných a dále na základě veřejného projednání dospěl k závěru, že je možné
vydat souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Za předpokladu dodržení povinností vyplývajících z platných právních předpisů a
splnění podmínek uvedených v tomto závazném stanovisku nelze očekávat
významné negativní vlivy na životní prostředí.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo, ovzduší a hlukovou zátěž
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo lze očekávat jistá zdravotní rizika v průběhu
výstavby záměru.
Nepředpokládá se významné ovlivnění sociální a ekonomické situace stavbou,
případné ovlivnění bude mít spíše pozitivní charakter (zlepšení dopravní obslužnosti,
možný nárůst pracovních příležitostí spojených s výstavbou záměru).
Během výstavby záměru může dojít k narušení faktorů pohody, které bude spojeno
zejména se zvýšením hladiny hluku a prašnosti, dále s případnými dopravními
uzavírkami a nutností zřízení objízdných tras. Negativně ovlivněni budou zejména
projíždějící řidiči a pracovníci v přilehlých areálech.
Výše uvedené negativní vlivy jsou vázány ve velké míře na období výstavby. Po
uvedení záměru do provozu budou převládat zejména pozitivní vlivy s touto stavbou
spojené. Jedná se především o zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu
v řešeném území, zlepšení dopravní obslužnosti území a zlepšení prostupnosti v
současné době obtížně prostupné silnice I/33.
Celkově lze posuzovanou stavbu z hlediska vlivů na obyvatelstvo hodnotit jako
prospěšnou.
Vlivy na ovzduší
Výstavba posuzovaného záměru bude spojena s navýšením množství emisí škodlivin
do ovzduší. Bude se jednat zejména o výfukové plyny dopravních a stavebních
mechanismů, dále pak o prachové částice např. z ploch zařízení staveniště a skládek
sypkých materiálů. Veškeré tyto vlivy budou časově omezené pouze na období
výstavby a je možné je účinně eliminovat řadou opatření (např. používáním
stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, realizace stavebních
prací v co nejkratším možném termínu, čištění komunikací, minimalizací plošného
rozsahu zařízení stavenišť, skrápění ploch zařízení stavenišť, komunikací a skládek
sypkého materiálu v suchém období roku).

40

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

I/33 Plotiště – Odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 41

Po uvedení záměru do provozu se nepředpokládá výrazné navýšení intenzity
provozu na předmětné komunikaci. Vzhledem k trendu postupného zlepšování
emisních charakteristik jednotlivých vozidel lze i přes navýšení dopravních intenzit
osobních a jednostopých vozidel v případě realizace severní tangenty konstatovat,
že dojde ke snížení množství emisí do ovzduší oproti současnému stavu. K tomuto
snížení přispěje i zvýšení plynulosti provozu na komunikaci, a to zejména u emisí
uhlovodíků. Tento vliv lze z dlouhodobého hlediska hodnotit jako příznivý.
Ovlivnění klimatických poměrů v důsledku výstavby a provozu záměru se
nepředpokládá.
Vlivy na hlukovou zátěž
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické poměry v území.
Vzhledem k tomu, že staveniště se nenachází v blízkosti obytné zástavby, lze za
negativní ovlivnění hlukem považovat především dovoz stavebních materiálů a strojů
na staveniště. Trasy pro dovoz materiálů na staveniště budou upřesňovány v dalších
fázích projektové přípravy, budou realizovány po stávajících komunikacích, případně
po již vybudovaných úsecích nové komunikace. Trasy budou voleny přednostně
mimo území s obytnou zástavbou, v tomto případě po silnicích I. tř. a dálnici.
Množství hluku lze omezovat zařazením různých organizačních opatření, jedná se
např. o vypínání motorů stavebních a dopravních mechanismů v době jejich
nečinnosti, koordinaci dovozu stavebních materiálů a strojů na staveniště tak, aby byl
uskutečněn v co nejkratším možném termínu.
Vlivy spojené obdobím výstavby budou mírně nepříznivé, časově a územně
omezené.
Po dokončení stavby bude provoz na komunikaci tvořit zdroj hluku. V případě
realizace severní tangenty je možné očekávat mírný nárůst osobní dopravy, avšak
vzhledem k zvýšení plynulosti provozu (omezení zastavování a rozjíždění vozidel) se
nepředpokládá výrazné navýšení hlučnosti v okolí záměru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Jako možné negativní vlivy na odtokové poměry v zájmovém území a jakost
podzemních a povrchových vod lze chápat především nestandardní a havarijní
situace, ke kterým by mohlo dojít především v období výstavby. Z hlediska
odtokových poměrů může dojít např. pádem mechanismů nebo stavebních materiálů
do koryta vodního toku k zmenšení průtočného profilu, jakost vod může být dále
ovlivněna únikem závadných látek do okolního prostředí. Rizika je možné velmi
účinně eliminovat zejména dodržováním pracovní kázně a udržováním pracovních
mechanismů v řádném technickém stavu. Pokud k havarijní situaci dojde, je nutné
postupovat podle předem schváleného havarijního plánu.
Po uvedení záměru do provozu dojde ke zrychlení odtoku dešťových vod z území.
Riziko znečištění povrchové vody v důsledku provozu na silnici se oproti stávajícímu
stavu nezvýší. Zvýšením bezpečnosti silničního provozu se sníží riziko dopravních
nehod a s nimi spojeným únikem nebezpečných látek do okolí.
Vlivy na půdu
Pro výstavbu záměru bude nutné přistoupit k trvalému záboru půdy. Bude se jednat o
zemědělskou půdu (orná půda, TTP) a ostatní pozemky. Lesní půda nebude
záměrem dotčena. Technické řešení záměru bylo zpracováno s ohledem na
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minimalizaci zásahu do přilehlých volných pozemků. Vzhledem k tomu, že se jedná o
půdu v okrajových částech zemědělsky využívaných pozemků, nedojde jejím
záborem k významnému ovlivnění obhospodařování okolní půdy.
Riziko znečišťování půdního prostředí je spojeno v období výstavby s únikem
závadných látek především během havarijních situací. Proto je nutné, aby
mechanismy pohybující se po staveništi byly v dokonalém technickém stavu.
Zároveň je třeba dbát na dodržování pracovní kázně. V období provozu se
předpokládá znečišťování půdy polutanty ze silniční dopravy a údržby komunikace
(posyp v zimním období, produkty nedokonalého spalování pohonných hmot, úkapy
ropných látek). Šíření těchto látek do širšího okolí lze poměrně účinně předcházet
výsadbami vhodných dřevin v okolí silnice.
Výstavbou komunikace (především násypů pro vybudování mostního objektu) dojde
ke změně místní topografie. Svahy zemního tělesa budou ohumusovány a
zatravněny, případně osázeny vhodnými dřevinami pro zabránění eroze těchto
svahů. Stabilita půdy na okolních pozemcích nebude výstavbou záměru negativně
ovlivněna, nedojde k navýšení rizika eroze.
Nepředpokládá se negativní ovlivnění půdy v důsledku ukládání odpadů. Všechny
odpady vzniklé v období výstavby i provozu budou dočasně uloženy na místech k
tomu určených a dostatečně zabezpečených, a to pouze po dobu nezbytně nutnou.
Dále s nimi bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizací záměru nedojde k ovlivnění geologických podmínek a horninového podloží.
V zájmovém území se nenacházejí chráněná ložisková území.
Poblíž místa stavby je prokázaná ekologická zátěž, kterou eviduje MMHK v areálu
ČKD Hradec Králové při jeho severovýchodním okraji. Jelikož se zájmové území
plánované přeložky nachází ve směru proudění podzemních vod, není vyloučeno, že
při terénních úpravách mohou vznikat nebezpečné odpady - kontaminovaná zemina.
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Výstavbou záměru nedojde k zásahu do floristicky významných lokalit. Převážná část
zabíraných nezpevněných ploch je tvořena intenzivně zemědělsky využívanou
půdou. V daném území lze jako významnější hodnotit travino-bylinné, případně
dřevinné porosty podél vodotečí a doprovodnou zeleň podél stávající silnice I/33. Ze
širšího hlediska se však nejedná o významné porosty. V zájmovém území se
nepředpokládá výskyt významnějších druhů živočichů.
Výjimku tvoří závěr trasy, kde lze v okolí Melounky předpokládat zvýšený výskyt
obojživelníků, a to především v období jejich migrace. K negativnímu ovlivňování
může docházet především během provádění stavebních prací, po uvedení přeložky
do provozu se křížení vodoteče oproti stávajícímu stavu nezmění.
Významnějšími ekosystémy prochází trasa v místě křížení vodotečí, zejména pak
Melounky v závěru přeložky. Negativní ovlivnění zde lze očekávat především v
období výstavby, a to pojezdy těžké mechanizace mimo těleso nové komunikace,
případně během vzniku havárie. Je proto zapotřebí, aby v těchto hodnotnějších
lokalitách nebyly zřizovány plochy zařízení staveniště a byly zde minimalizovány
plochy dočasných záborů.
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Vlivy na krajinu
Záměr ovlivní pohledové poměry v krajině především násypy, které budou
vybudovány pro zajištění převedení komunikace přes železniční trať, dále pak
výstavbou nové okružní křižovatky v km 0,775. Vzhledem k charakteru okolní krajiny
se však nejedná o vliv významný, bude možné ho eliminovat vhodně zvolenými
vegetačními úpravami. Od křižovatky v km 0,775 až do konce navržené přeložky
prochází komunikace v rovině a částečně v souběhu se stávající komunikací, nebude
zde tedy z hlediska vlivu na krajinu působit jako nový negativní prvek.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace nepředpokládá, že by došlo realizací posuzovaného záměru
k ovlivnění hmotného majetku a kulturních hodnot nehmotné povahy. Vlivy na
hmotný majetek a kulturní památky jsou hodnoceny jako málo významné až nulové.
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.
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.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Posuzovaná dokumentace předkládá z hlediska předloženého záměru variantní
řešení okružní křižovatky Plotiště. Všechny varianty okružní křižovatky Plotiště lze
považovat za rovnocenné z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s tím,
že z hlediska nároků na trvalý zábor ZPF vychází nejlépe varianta 2A s průměrem
křižovatky 100 m, z hlediska bezpečnosti provozu a tím i snížení rizika havárií a
následných dopadů těchto havárií na jednotlivé složky životního prostředí lze za
příznivější označit varianty s průměrem okružní křižovatky 120 metrů (varianty 1, 2 a
3)
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Oznámení v rozsahu přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bylo
vypracováno v červnu 2014 neautorizovanou osobou Ing. Jiřím Bednářem ze
společnosti Valbek spol. s r. o.
Oznámení bylo zveřejněno dopisem zn.13641/ZP/2014-Po dne 29.8.2014.
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Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 24. 9. 2014 pod zn. 13641/ZP/2014-Po. Na
základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že
záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
byla vypracována v květnu 2015 oprávněnou osobou RNDr. Vladimírem
Ludvíkem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti autorizace č.
2081/ENV/11.
Dokumentace byla zveřejněna dopisem č.j. 20168/ZP/2015-NV dne 4.8. 2015
Zpracovatel posudku byl stanoven dne 11.9.2015 dopisem č.j.20168/ZP/2015-Po
Posudek byl vypracován RNDR. Tomášem Bajerem, CSc., který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti autorizace č. 52153/ENV/15.
Vyhotovený posudek byl předložen dne: 15.10.2015
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 stavby „I/33
Plotiště - Odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 041“.
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.
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo
zcela zahrnuta:
1) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát v Hradci Králové
vyjádření ze dne 17.8. 2015 č.j.: ČIŽP/45/IPP/1414212.002/15//KDR
2) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové
vyjádření ze dne 11.8. 2015 č.j.: S-KHSHK 20974/2015/HOK.HK/Hr
3) Královéhradecký kraj - hejtman
vyjádření ze dne 28.8. 2015 č.j.: 23112/KH/2015
4) Královéhradecký kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství – interní sdělení
vyjádření ze dne 31.8. 2015 č.j.: 20168/ZP/2015-Po
5) Magistrát města Hradec Králové
odbor životního prostředí
vyjádření ze dne 24.8. 2015 č.j.: SZ MMHK/138525/2015/ŽP/Čer
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7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát v Hradci Králové
vyjádření ze dne 17.8. 2015 č.j.: ČIŽP/45/IPP/1414212.002/15//KDR
Podstata vyjádření:
Z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod, odpadového hospodářství, ochrany přírody
a ochrany lesa bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k uvedenému vyjádření bez komentáře.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové
vyjádření ze dne 11.8. 2015 č.j.: S-KHSHK 20974/2015/HOK.HK/Hr
Podstata vyjádření:
S dokumentací vlivů záměru „1/33 Plotiště — odstranění úrovňového přejezdu na
trati č. 041“ na životní prostředí Ize z hlediska zájmů chráněných orgány ochrany
veřejného zdraví souhlasit. Je požadováno provést kontrolní měření hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb ve stanovených referenčních bodech
v denní a noční době.
Vypořádání vyjádření:
Uvedený požadavek je zapracován do stanoviska o hodnocení vlivů.
Královéhradecký kraj - hejtman
vyjádření ze dne 28.8. 2015 č.j.: 23112/KH/2015
Podstata vyjádření:
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.
Královéhradecký kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství – interní sdělení
vyjádření ze dne 31.8. 2015 č.j.: 20168/ZP/2015-Po
Podstata vyjádření:
Z hlediska odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany přírody
a krajiny, ochrany ZPF a ochrany lesa bez připomínek.
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Magistrát města Hradec Králové
odbor životního prostředí
vyjádření ze dne 24.8. 2015 č.j.: SZ MMHK/138525/2015/ŽP/Čer
Podstata vyjádření:
Z hlediska ochrany vod nemáme připomínek. Upozorňujeme, že i nadále zůstává v
platnosti naše vyjádření vydané pod č.j. SZMMHK/157806/2014/ŽP/Čer
(MMHK/164747/2014) dne 10. 9. 2014.
Z hlediska odpadového hospodářství bez připomínek. Zůstává v platnosti naše
vyjádření vydané pod č. j. SZMMHK/157806/2014/ŽP/Čer (MMHK/164747/ 2014)
dne 10. 9. 2014.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF a z hlediska ochrany ovzduší bez
připomínek.
Vypořádání vyjádření:
Uvedený požadavek je zapracován do stanoviska o hodnocení vlivů.

8. Vypořádání vyjádření k posudku

Toto závazné stanovisko je vydáno podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím
řízení podle § 3 písm. g) zákona.
Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 zákona.
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Příloha 1
Vyjádření k dokumentaci
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