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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Silnice
I/22 Strakonice - Vodňany“ na životní prostředí, a to na základě písemného pověření
Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne
29. srpna 2011 č. j. KUJCK 16240/2011 OZZL/13/Lz a smlouvy č. SDL/OZZL/236/11.
Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku § 9 a dle rozsahu přílohy č. 5
zákona č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
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Předána byla následující vyjádření:
Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci)
1. Vyjádření veřejnosti:
•

Veřejnost se k dokumentaci nevyjádřila.

2. Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků:
•

Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát
č.j. ČIŽP/42/IPP/0909559,002/11CDV

•

Vyjádření KÚ Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze
dne 5.9.2011, č.j.: KUJCK 16240/2011 OZZL/18/Lz

•

Vyjádření KÚ Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje ze dne 29.8.2011, č.j.:
KUJCK 33401/2011 OREG/2

•

Vyjádření KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 30.8.2011,
čj. KHSJC 18681/2011/HOK.JH

•

Vyjádření Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí ze dne 26.8.2011,
čj. MUVO 6642/2011

•

Vyjádření Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí ze dne 7.10.2011,
čj. MUST/037660/2011/ŽP/Chm

České

Budějovice

ze

dne

2.8.2011,

Výchozí podklady
Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
• Oznámení záměru „Silnice I/22 Vodňany – hranice Plzeňského kraje“, zpracované dle § 6
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3
• Dokumentace záměru „Silnice I/22 Strakonice - Vodňany“, zpracovaná dle § 8 zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění
• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků
• Korespondence příslušného úřadu (Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního
prostředí, zemědělství a lesnictví) v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní
prostředí
• Místní šetření v trasách umístění záměru včetně prohlídky širšího okolí.
• Pořízená fotodokumentace staveniště umístění záměru a okolí.
• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru.
• Mapové a jiné podklady.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
I.1.

Název záměru:
Silnice I/22 Strakonice - Vodňany

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován následujícími
údaji o rozsahu a kapacitě:
Silnice I. třídy v kategorii S 9,5/80
Délka posuzovaného úseku je dle variant:

I.3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

I.4.

Varianta A-1 14,944 km
Varianta A-3 20,259 km

Jihočeský
Strakonice
Strakonice, Nebřehovice, Jinín, Cehnice, Drahonice,
Skočice, Pohorovice, Vodňany
Přední Ptákovice, Modlešovice, Nebřehovice, Jinín,
Cehnice, Dunovice, Drahonice, Skočice, Lidmovice,
Pohorovice, Křtětice

Obchodní firma oznamovatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

I.5.

IČ oznamovatele: 65993390

I.6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
Oprávněný zástupce oznamovatele:

jméno:
telefon:

Ing. Michal Vojtíšek
náměstek pro přípravu staveb
284 009 111
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Průběh posuzování:
1. Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů pro záměr „Silnice I/22 Vodňany – hranice plzeňského kraje“ bylo
zpracováno RNDr. Vojtěchem Vyhnálkem, CSc., EIA SERVIS s.r.o. v dubnu 2009.
2. Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru
životního prostředí, zemědělství a lesnictví dne 18. 5. 2009.
3. Zjišťovací řízení ukončeno závěrem zjišťovacího řízení vydaným Krajským úřadem
Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví dne
18.6. 2009. V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor
životního prostředí, zemědělství a lesnictví uvedl, že na základě provedeného
zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad
– Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr „Silnice
I/22 Vodňany – hranice Plzeňského kraje“ bude posuzován podle zákona.
V dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen "dokumentace") dle přílohy
č. 4 k citovanému zákonu je nutné zohlednit či vypořádat všechny požadavky na
doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních (viz
přílohy). S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územně
samosprávných celků stanovuje příslušný úřad počet dokumentací na 24 kusů a 1 x
v elektronické podobě.
4. Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována RNDr. Vojtěchem
Vyhnálkem, CSc. v listopadu 2010 pouze pro část původního záměru (úsek silnice
I/22 Strakonice – Vodňany).
5. Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru
životního prostředí, zemědělství a lesnictví dne 2.8.2011
6. Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Jihočeského kraje, životního
prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 29.8.2011 Ing. Radek Přílepek, držitel
rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 28483/ENV/07 ze dne
19.4.2007.
7. Posudek předán Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví dne 7.11.2011.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
II.1. Úplnost dokumentace (oznámení)
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr „Silnice
I/22 Strakonice - Vodňany“, byla zpracovatelem posudku podrobně prostudována
a porovnána s přílohou č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Dokumentace je
zpracována v následujícím členění:
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I.
Základní údaje
II.
Údaje o vstupech
III.
Údaje o výstupech
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
I.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
II.
Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území
III.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I.
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti.
II.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti příhraničních vlivů
III.
Charakteristika
environmentálních
rizik
při
možných
haváriích
a nestandardních stavech
IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
V.
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
VI.
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
F. ZÁVĚR
G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
PŘÍLOHY
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené členění dokumentace respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění, některé názvy kapitol nejsou zcela v souladu s přílohou č. 4, jejich věcná
náplň je však naplněna.
Dokumentace je zpracována na nadprůměrné úrovni v souladu se zákonem
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a splňuje jeho
základní požadavky. Obsah a rozsah dokumentace odpovídá charakteru posuzovaného
záměru a jeho možným vlivům na okolní prostředí. Dokumentace je zpracována vcelku
přehledně, je dodržen sled jednotlivých částí, kapitol a subkapitol podle přílohy č. 4
citovaného zákona. Věcná náplň odpovídá požadavkům zákona.
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Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace
včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno
v následující části posudku.
Předloženou dokumentaci hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného zákona a není
třeba do ní nic doplňovat.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně
použitých metod hodnocení
Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladu s přílohou č. 4 zákona č.100/2001 Sb.,
v platném znění.
Část A – Zpracovatel dokumentace zde provedl identifikaci investora.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část A předložené dokumentace je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem.
Část B Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Zpracovatel dokumentace zde uvedl základní údaje o záměru. Posuzovaná
dokumentace se zabývá hodnocením výstavby a provozu přeložky silnice I/22 Strakonice –
Vodňany.
Záměr charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:
Silnice I. třídy v kategorii S 9,5/80
Délka posuzovaného úseku je dle variant:

Varianta A-1 14,944 km
Varianta A-3 20,259 km

Záměr leží na území obcí Strakonice, Nebřehovice, Jinín, Cehnice, Drahonice,
Skočice, Pohorovice, Vodňany v katastrálních územích Přední Ptákovice, Modlešovice,
Nebřehovice, Jinín, Cehnice, Dunovice, Drahonice, Skočice, Lidmovice, Pohorovice,
Křtětice.
Posuzovaná stavba silnice I/22 v úseku Strakonice - Vodňany je liniovou stavbou
dopravní infrastruktury. V době zpracování dokumentace nebyl identifikován žádný záměr, se
kterým by mohlo dojít ke kumulaci negativních vlivů na životní prostředí.
Současná silnice v zájmovém úseku prochází přímo centry několika malých obcí:
Cehnice, Drahonice, Skočice a Lidmovice. Co se týče průtahu malými obcemi, z dopravního
hlediska jde o závažnou situaci. Zejména v obci Drahonice je situace z hlediska příčného
uspořádání komunikace a směrových parametrů neúnosná. Z hlediska rozhledových
parametrů napojujících se komunikací je špatná situace v obci Lidmovice, Skočice a Cehnice.
Rovněž v extravilánových partiích jsou šířkové parametry silnice I/22 v řadě míst
nevyhovující bezpečnostním nárokům dnešní dopravy, šířka zpevnění je zde většinou jen cca
6,5 m.
Silnice I/22 je navržena v kategorii S 9,5/80 s minimálními úpravami nivelety silnice
I/22. Při šíři 9,5 m se každá polovina komunikace skládá z jízdního pruhu o šířce 3,5 m,
jednoho vnějšího vodícího proužku o šířce 0,25 m, zpevněné části krajnice o šířce 0,5 m,
a nezpevněné části krajnice o šířce 0,5 m.
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VARIANTA A-1
Varianta A-1 byla ve vyhledávací studii vyprojektována pro celou délku úseku od
hranice Plzeňského kraje k Vodňanům v délce cca 37,6 km. V předkládané dokumentaci je
posouzena až od km 22,65 (tj. km 6,00 varianty A-3) do km 37,59. Délka posouzeného úseku
této varianty činí cca 14,9 km. V tomto úseku:
- využívá dnešní trasu silnice I/22 až před Cehnice
- Cehnice obchází z jihu
- Drahonice obchází ze severu
- zahrnuje trasu studie „Přeložka silnice I/22 Skočice-Lidmovice“
- končí na silnici I/22 v místě konce úpravy stavby „Přeložka silnice I/20 Vodňany“
VARIANTA A-3
Varianta A-3 byla ve vyhledávací studii vyprojektována pro úsek od východního
okraje Strakonic k Vodňanům. Délka trasy je 20,259 km. V tomto úseku trasa:
- začíná na přeložce sil. I/4 na Podsrpu
- varianta neřeší obchvat ani průtah městem Strakonice, předpokládá se kombinace
s dopravními stavbami Strakonic: severní dopravní půloblouk a přeložka silnice I/4.
- na dnešní silnici I/22 se napojuje v lesním masivu za zastavěnou částí Podsrpu
- využívá dnešní trasu silnice I/22 až před Cehnice
- Cehnice obchází ze severu
- Drahonice obchází z jihu
- zahrnuje trasu studie „Přeložka silnice I/22 Skočice-Lidmovice“
- končí na silnici I/22 v místě konce úpravy stavby „Přeložka silnice I/20 Vodňany“
Křižovatky
Křížení se silnicí II/140 u Drahonic je navrženo jako mimoúrovňové jen u varianty A1 (modrá). Pro variantu A-3 (červená) je křížení navrženo jako úrovňové. Důvodem jsou
dopravní zátěže, které jsou vyšší ve směru Drahonice – Putim (křížení s A-1) než ve směru
Drahonice – Bavorov (křížení s A-3). Všechna ostatní křížení se silnicemi III. třídy jsou
v trase navržena jako úrovňová. Tato část rovněž obsahuje popis mostních objektů.
Dále je v této části uveden komentován předpokládaný termín zahájení realizace
záměru, je uveden výčet dotčených územně samosprávných celků a zařazení záměru do
příslušné kategorie dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K části B.I. lze souhrnně konstatovat, že technické řešení připravované nové trasy
komunikace I/22 tak jak je navrženo je vyhovující a odpovídá požadavkům legislativy. Snahou
autora bylo minimalizovat negativní dopady do jednotlivých složek životního prostředí.
Kapitola je zpracována přehledně, odborně a to formou, která je plně dostačující pro
objektivní charakteristiku stavebně technického a technologického řešení stavby.
B.II. Údaje o vstupech
Půda:
Klasifikace záboru půdy je provedena v prostředí GIS dle bonitovaných půdně
ekologických jednotek (BPEJ) a dle tříd ochrany ZPF podle metodického pokynu odboru
ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96. Zemědělské půdy jsou
rozděleny do pěti tříd ochrany na základě bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
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Celkový nový reálný zábor bude navýšen o nutný zábor pro výstavbu křižovatek a dopravních
napojení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že hlavním cílem nové trasy silnice I/22 je omezení střetů s obytnou
zástavbu a vlivů na ni, je možné akceptovat popsaný zábor ZPF.
Do návrhu stanoviska formulováno následující doporučení:
•

požádat příslušný orgán ochrany ZPF o souhlas s trvalým odnětím pozemků ze ZPF

Voda:
Při výstavbě silnice bude potřeba omezené množství pitné vody. Pitná voda bude na
staveniště dovážena, zásobování si zajistí dodavatel stavby. Technologická voda bude potřeba
při výrobě betonových směsí a při ošetřování tuhnoucího betonu.
Celkově lze konstatovat, že výstavba i provoz posuzované silnice budou mít
minimální nároky na potřebu pitné a užitkové vody. Tyto nároky budou kryty ze stávajících
zdrojů vody v oblasti. Nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů vody.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které
postačují k vyhodnocení vlivů záměru.
Ostatní surovinové a energetické zdroje:
Množství potřebných materiálů nebylo v současné fázi přípravy záměru stanoveno.
Pro potřebu procesu EIA je možné stanovit orientační potřebu materiálu z plochy vozovky,
která bude široká 9,5 m, a z obvyklé konstrukční výšky vozovky 0,6 m.
Použité materiály budou štěrk, makadam, kamenivo a povrchová vrstva z asfaltového
betonu nebo ze živičné směsi. Stanovená potřeba materiálu bude navýšena o materiál
nezbytný pro doprovodné dopravní stavby, především křižovatky. Budou potřeba další
materiály z betonu (mostní konstrukce, roury) a z oceli (zábradlí, dopravní značení).
Při výstavbě komunikace bude potřeba určité množství pohonných hmot a mazadel.
Zařízení staveniště bude zřejmě připojeno na rozvod elektrické energie (sociální zařízení,
stavební buňky).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené druhy surovin a energií potřebné pro výstavbu jsou v souladu s obdobnými
záměry, u orientačního výpočtu chybí jednotky, jinak k této části není ze strany zpracovatele
posudku připomínek.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
Během výstavby bude probíhat relativně intenzivní přeprava stavebních materiálů, ornice
a výkopového materiálu. Stavební materiál bude dopravován odjinud na staveniště, ornice
a výkopový materiál budou převáženy na plochách staveniště. Ornice bude dopravována do
zemníků a z nich na místo definitivního určení (rozprostření na svahy násypů a zářezů
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přeložky, případně jinam). Výkopový materiál bude přepravován z úseků, kde silnice
prochází v zářezu, do úseků, kde silnice prochází v násypu.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
B.III. Údaje o výstupech
Ovzduší:
Stacionární zdroje znečišťování ovzduší se mohou vyskytovat v omezené míře pouze v
období výstavby komunikace. Z dlouhodobého hlediska se jedná o zdroj málo významný,
krátkodobě však může významněji ovlivnit kvalitu ovzduší v bezprostředním okolí. Bude zde
docházet zejména ke zvíření prachových částic (sekundární prašnost). Při pokládce živičného
povrchu lze rovněž očekávat zvýšené uvolňování aromatických uhlovodíků. Ze stavebních
strojů a z nákladních vozů budou emitovány běžné polutanty spalovacích motorů, především
oxidy dusíku, oxid uhelnatý, pevné částice a v malém množství také uhlovodíky. Případné
deponie výkopového materiálu bude třeba umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné
zástavby, aby byl minimalizován jejich negativní vliv na obyvatelstvo (zejména prašnost).
Posuzovaný úsek silnice I/22 bude liniovým zdrojem znečištění ovzduší. Zdrojem emisí jsou
motorová vozidla jedoucí po silnici. Emise organických sloučenin z motorových vozidel
závisí především na druhu motoru a paliva.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance látek emitovaných do ovzduší je zpracována vyhovujícím způsobem.
Řešeno je jak období výstavby, tak i následného provozu a není k ní ze strany zpracovatele
posudku připomínek.
Odpadní vody:
Při výstavbě a provozu na silnici I/22 nebudou vznikat žádné odpadní vody ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů. S největší pravděpodobností budou
použita chemická WC v zařízeních staveniště.
Dešťové vody budou odváděny z komunikace do vodních toků, které silnice I/22 kříží.
Recipienty dešťových vod budou následující vodní toky: Zorkovický potok, Rybničný potok,
Cehnický potok, Mladějovický potok, Skalský potok, Lidmovický potok. Množství
odtékajících dešťových vod (V, m3/rok) je stanoveno z ročního úhrnu srážek v oblasti (H, m),
koeficientu odtoku (k = 0,8) a plochy komunikace (S, m2).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance odtoku dešťových vod je zpracována velmi podrobně, vyhovujícím
způsobem a není k ní ze strany zpracovatele posudku připomínek.
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Odpady:
Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu komunikací. Přesný
výčet odpadů a stanovení produkovaného množství nebylo v současné fázi přípravy záměru
provedeno. Na základě zkušeností s výstavbou komunikací lze očekávat především vznik
odpadů ze skupiny 17 Stavební a demoliční odpady, případně dalších druhů odpadů.
Za odpad při stavbě komunikací je považován i přebytečný výkopový materiál. Výkopový
materiál z úseků silnice v zářezu je využíván pro výstavbu násypů na téže komunikaci. Ve
vyhledávací studii je orientačně vyčíslena bilance zemních prací. Jednoznačně z ní vyplývá
očekávaný přebytek výkopového materiálu pro všechny varianty. Přesně je vyčíslena varianta
A-3, u níž se očekává přebytek výkopového materiálu v objemu cca 390 tis. m3.
Během provozu silnice I/22 budou vznikat obvyklé druhy odpadů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené odpady odpovídají obdobným záměrům. Je vyhodnoceno období výstavby
a zmíněna je i fáze provozu, ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

Hluk a vibrace:
Hluk
Silniční doprava je významným zdrojem hluku. Zdrojem hluku jsou motorová vozidla,
pohybující se na komunikaci. Hluk z dopravy vzniká nejprve při výstavbě komunikace
(časově omezené působení) a posléze po jejím otevření jako důsledek běžného provozu
vozidel (trvalé působení).
Hluk z provozu na posuzované silnici I/22 je kvantitativně vyhodnocen v akustické studii,
která je součástí dokumentace EIA jako část D. Pro posouzení hlukové situace v souvislosti
s provozem posuzovaného úseku silnice I/22 byl použit program pro výpočet hluku HLUK+
ver. 7,16 Profi.
Vibrace
Automobilová doprava, zejména těžká nákladní, je výrazným zdrojem vibrací. Takto
generované vibrace nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat lidské zdraví, nicméně
mohou mít velmi negativní vliv na konstrukci zasažených staveb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené údaje o hlukové zátěži je možno považovat za úplné. Emise hluku byly
vyhodnoceny akustickou studií, která dokládá, že při realizaci příslušných protihlukových
opatření nebudou překročeny limity, stanovené platnými právními předpisy. Tato část se
rovněž zmiňuje o vibracích, jejichž vlivy lze pokládat za zanedbatelné.
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Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V dokumentaci je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně a s uvedenými skutečnostmi
se ztotožňuji. Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné
charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, které
mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.

C.II. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území
Zpracovatel dokumentace v této části podrobně rozebral následující charakteristiky
současného stavu životního prostředí: ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a
přírodní zdroje, krajina a krajinný ráz, flóra a fauna, ekosystémy, lesní porosty a chráněná
území, Natura 2000, významné krajinné prvky, památné stromy, ÚSES, obyvatelstvo, hmotný
majetek, kulturní památky, archeologické lokality.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně,
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím. Ve výčtu rybníků, které
jsou v bezprostřední blízkosti navrhované komunikace nejsou uvedeny dva nové rybníky před
obcí Cehnice, dokumentace se však jejich ovlivněním zabývá v kapitole C.II.6., kde je
konstatováno, že dva nové rybníky by v případě realizace varianty A-3 byly dotčeny jen
nepatrně (pravděpodobně jen větší z nich násypem na jižním okraji). Tato připomínka nemá
vliv na celkové hodnocení.
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území, lze
celkově označit za mírně nadprůměrnou. Kvalita jednotlivých složek životního prostředí je
různá, u většiny složek převažuje průměrné nebo mírně nadprůměrné hodnocení.
Velmi dobrá je např. kvalita ovzduší nebo krajinný ráz, území je rovněž
nadprůměrně bohaté na zdroje vody. Dobrá kvalita životního prostředí se projevuje
vysokým zastoupením významných krajinných prvků a hustou sítí ÚSES v zájmovém
území. Nicméně nejcennější prvky mozaiky tvořící vysokou kvalitu území se většinou
nenacházejí v bezprostřední blízkosti silnice stávající ani v koridoru navržené přeložky.
Jako spíše podprůměrnou je možné hodnotit vegetaci zájmového území (nebyl zaznamenán
žádný zvláště chráněný druh) i faunu (až na výjimky). Silnice nekříží žádné území
soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti).
Z hlediska únosného zatížení je možné konstatovat, že realizace a provoz
posuzované přeložky silnice I/22 nebude pro zájmové území představovat žádné zhoršení
situace z hlediska únosného zatížení životního prostředí.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území uvedenému
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně,
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím. Předložená dokumentace
v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné informace.

Část D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů:
Nejvýznamnějšími vlivy na obyvatelstvo z výstavby a provozu komunikací jsou
negativní vlivy emisí látek znečišťujících ovzduší a hluku z dopravy. Významnost těchto
negativních vlivů vzhledem k obyvatelstvu je dána především intenzitou provozu na
komunikaci a vzdáleností obytné zástavby od komunikace. Důležitá je skutečnost, že silnice
I/22 bude vybudována mimo zástavbu měst a obcí a převezme drtivou většinu tranzitní
dopravy. Proto v centrech všech takto dotčených obcí lze očekávat významné zlepšení
životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jednotlivé vlivy na obyvatelstvo jsou v této kapitole podrobně komentovány s odkazy
na dílčí studie (rozptylová, akustická, vlivy na veřejné zdraví) a s jejím obsahem souhlasím.
Vlivy na ovzduší a klima:
Na základě znalostí o kvalitě ovzduší v dané lokalitě lze předpokládat, že provoz
staveništní dopravy nezpůsobí překračování imisních limitů.
Za provozu silnice budou projíždějící motorová vozidla zdrojem emisí znečišťujících
látek do ovzduší. Vlivy uvolňování emisí na imisní koncentrace v okolí silnice jsou
kvantitativně vyhodnoceny v rozptylové studii (zpracovatel Ing. Václav Píša, ATEM – Ateliér
ekologickým modelů s.r.o., Praha, listopad 2010), která je součástí předkládané dokumentace
EIA jako část C. Předpokládané emisní zatížení nemůže ohrozit pohodu a v žádném případě
zdraví obyvatel.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím.
Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky:
Realizací záměru nedojde k významnému navýšení hlukové zátěže území, dojde
ovšem k přesunu emisí hluku z intravilánu obcí na příslušný okraj. V akustické studii jsou
identifikovány lokality, které by mohly být provozem na nové přeložce silnice I/22 zasaženy
hlukem z dopravy převyšujícím hygienické limity. Jedná se o dvě lokality: Podsrp a Cehnice,
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obě v případě realizace varianty A-3. V kapitole D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně
ekonomických vlivů – Vlivy hluku jsou navržena příslušná protihluková opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci a k uvedené kapitole nemám připomínky.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Po realizaci přeložky silnice I/22 nedojde k významnému nárůstu podílu zpevněných ploch
v území a k významnému zrychlení odtoku povrchových vod z území. Nejvýznamnější
znečišťující látkou v dešťových vodách odtékajících z povrchu komunikací je chlorid sodný
(hlavní součást posypových materiálů v zimním období).
Ovlivnění režimu podzemních vod je možno očekávat v oblastech, kde výkopové práce
v projektovaných zářezech zasáhnou pod úroveň hladiny podzemní vody. Krátkodobé
ovlivnění kvality podzemních vod je možno očekávat v průběhu výstavby silnice po odtěžení
půdní vrstvy, zasakováním splachových vod ze staveniště a dlouhodobě především v místech
projektovaných zářezů a v místech soustřeďování splachových vod z komunikace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci.
Vlivy na půdu
Nejvýznamnějším vlivem na půdu při výstavbě pozemních komunikací je trvalý a dočasný
zábor půdy. Zábor půdy je odhadnut na 396 937 nebo 506 251 m2 v závislosti na vybrané
variantě. Negativním dopadem na půdu bude její kontaminace. Nejdůležitější kontaminující
látkou z provozu na komunikacích jsou chloridy ze zimní údržby. Dochází k zasolování půd
v okolí komunikací, které může způsobit změny fyzikálních a chemických vlastností půdy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V zájmovém území silnice I/22 se nachází prognózní ložisko Cehnice, IČ 914430000,
subregistr Q, surovina stavební kámen, k jehož jihozápadnímu rohu se přibližuje trasa ve
variantě A-3 v km 9,0. V zájmové území se nachází jedno poddolované území, a sice u obce
Cehnice. Jelikož na původní komunikaci vedené rovněž poddolovaným územím nebyly
evidovány žádné negativní projevy hornické činnosti, nejsou očekávány ani v trase A-3.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
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Vlivy na krajinu (krajinný ráz)
Je nesporné, že posuzovaný úsek komunikace přinese zásah do krajiny. Navrhovaná silnice
sice částečně využívá úseků stávající komunikace, ale vyhýbá se sídlům, což má za následek
podíl úplně nových úseků, které budou vedeny dosud volnou krajinou.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, lesní porosty
Výstavba každé komunikace představuje vždy negativní zásah do flóry, fauny
a ekosystémů přímo v místě výstavby. Významnost ovlivnění závisí na konkrétních
podmínkách budoucího staveniště.
V trase silnice nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný rostlinný druh ve smyslu
zákona č. 114/1992 Sb. Po realizaci záměru lze očekávat minimální vlivy na flóru v okolí
silnice. Produkované emise nemají na flóru prakticky žádný vliv.
Výstavbou posuzované přeložky bude na ploše trvalého záboru zničena veškerá
vegetace a živočichové budou buď vyhubeni (půdní fauna, špatně migrující druhy) nebo
přinuceni lokalitu opustit (migrující druhy). Okolí silnice (během výstavby okolí staveniště)
bude zasaženo hlukem a emisemi z dopravy a ze stavebních strojů. Jmenované faktory budou
působit na některé druhy odpudivě a tyto druhy území podél přeložky opustí. To se týká
úseků přeložky v nové trase, v úsecích, kde je přeložka vedena v trase stávající silnice I/22
bude tento dopad méně patrný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Autor dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotil vliv na flóru, faunu,
ekosystémy a lesní porosty, s jeho závěry se ztotožňuji.
Vlivy na zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, prvky systému NATURA
2000 a památné stromy
Žádná z obou posuzovaných variant nezasahuje zvláště chráněné území ani jeho
padesátimetrové ochranné pásmo. Obě varianty jsou z tohoto hlediska rovnocenné.
Realizace záměru nebude mít negativní vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu
podle směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EHS o stanovištích, neboť v trase
silnice ani jejím bezprostředním okolí se žádná evropsky významná lokalita nenachází.
Realizace záměru neovlivní žádnou ptačí oblast ve smyslu směrnice Rady Evropských
společenství č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích). V trase
přeložky se žádná ptačí oblast nerozkládá.
Silnice I/22 prochází významnými krajinnými prvky ze zákona, a to lesními porosty a nivami
toků. Počet střetů vyčíslen na 13. Jedná se nejčastěji o drobné toky a jejich nivy (6 křížení) nebo
o křížení lesa nebo větrolamu (také 6 křížení), v jednom případě o okraj rybníka.

Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
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Vlivy na územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) představuje základní síť stanovišť a migračních tras pro
organismy v krajině. Silnice vždy představuje v krajině negativní zásah do fungování tohoto systému.
Technické možnosti pro zprůchodnění tělesa silnice jsou relativně dostupné v úsecích v násypech
(mostní objekty, většinou navržené z důvodu překonání vodních toků v dostatečných

parametrech).Co se týče variantního řešení ve vztahu k problematice ÚSES lze konstatovat,
že vhodnější je realizace varianty A-3 než A-1, neboť varianta A-1 kříží LBC na Cehnickém
potoce u stejnojmenné obce. Detailní řešení střetů posuzované silnice I/22 s prvky ÚSES bude
zpracováno během další přípravy záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.

Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a archeologická naleziště
Trasa silnice I/22 je vedena mimo zastavěná území obcí a měst a vyhýbá se tak souvislé
zástavbě. Směrové vedení silnice je navrženo tak, aby pokud možno nezasahovalo žádné
stávající objekty. V zájmovém území posuzované přeložky silnice I/22 byly identifikovány
lokality s kulturními památkami a archeologickými nálezy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Z hlediska velikosti zasaženého území je možné posuzovaný záměr hodnotit jako
záměr středního rozsahu. Z hlediska zasažené populace lze posuzovaný záměr hodnotit
rovněž jako střední. Vzhledem ke skutečnosti, že posuzovaný záměr představuje výstavbu
přeložky stávající silnice, která zde desetiletí funguje, je velikost a významnost vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí a zdraví obyvatel poměrně nízká.
Realizace a provoz posuzovaného úseku přeložky silnice I/22 nebudou mít žádné
přeshraniční vlivy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve
vztahu k posuzovanému záměru.
D.III. Charakteristika
environmentálních
a nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

Silniční stavby patří mezi aktivity s poměrně jednoznačnými a dobře známými riziky
bezpečnosti provozu. Při výstavbě nelze vyloučit možnost úniku ropných látek z mechanismů
používaných při zemních pracích.
Při provozu na silnici nelze vyloučit riziko havárie s možností úniku pohonných hmot
(ropných látek). Kritická by mohla být havárie vozidla převážejícího určité nebezpečné látky
(ropné látky, některé chemikálie, odpady, radioaktivní látky).
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel správně vytipoval možná rizika související s havarijními
a nestandardními stavy. S vyhodnocením souhlasím a nemám k nim připomínky.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Opatření pro fázi přípravných prací
1.
2.
3.
4.

Převzít trasu vybrané varianty přeložky silnice I/22 do Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje (ZÚR) a do územních plánů dotčených obcí a měst.
V územních plánech obcí a měst stanovit regulační opatření pro výstavbu v území
ovlivněném provozem na přeložce silnice I/22.
Pro vybranou variantu dopracovat technické podklady (zábory, propustky). Stanovit
úseky stávající silnice I/22, které budou rekultivovány.
Pro vybranou variantu provést zaměření tělesa silnice v terénu a vyřešit problematická
místa z hlediska demolic.
Vodojem a zástavba nad ním na Podsrpu v případě realizace varianty A-3
Severní okraj obce Cehnice v případě realizace varianty A-3

5.

Zpracovat aktualizovanou akustickou studii pro vybranou variantu na základě zaměření
tělesa přeložky do terénu (v dokumentaci pro územní rozhodnutí, DÚR a v dokumentaci
pro stavební povolení, DSP), navrhnout stavební řešení protihlukových opatření.
Akustická studie zpracovaná v rámci dokumentace EIA identifikovala očekávané
problémové úseky a předběžně navrhla protihluková opatření:
Podsrp v případě realizace varianty A-3
km 0,24 – 0,26 – protihluková stěna o délce 20 metrů a výšce cca 3,5 metrunad
hranu zářezu vlevo ve směru staničení
km 0,42 – 0,44 – protihluková stěna o délce 20 metrů a výšce cca 6 metru
nad hranu zářezu vlevo ve směru staničení
Cehnice v případě realizace varianty A-3
km 8,31 – 8,35 – protihluková stěna o délce 40 metrů a výšce cca 4 metry nad
hranu zářezu vlevo ve směru staničení
km 8,25 – 8,33 – protihluková stěna o délce 80 metrů a výšce cca 4 metry nad
hranu zářezu vpravo ve směru staničení

6.

Pro vybranou variantu stanovit rozsah trvalých a dočasných záborů půdy. Zábory
minimalizovat na nezbytnou míru, vyloučit dočasné zábory PUPFL.
Upřesnit bilanci zemních prací pro vybranou variantu. Pro přebytek výkopového
materiálu zajistit místa pro využití nebo uložení výkopové zeminy.
Zpracovat bilanci skrývky svrchních kulturních vrstev půdy (ornice a podorniční vrstvy)
a plán na jejich využití. Tyto vrstvy přednostně využít pro úpravy svahů zářezů a násypů
přeložky, přebytek nabídnout k zemědělskému využití.
Zpracovat podrobný hydrogeologický průzkum pro vybranou variantu. Na základě
výsledků hydrogeologického průzkumu navrhnout opatření pro minimalizaci vlivů
výstavby přeložky na podzemní vody a zdroje podzemních vod. Hydrogeologické
posouzení zpracované v rámci dokumentace EIA identifikovalo následující problémové
úseky:
V případě realizace varianty A-1

7.
8.

9.

- 18 -

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Silnice I/22 Strakonice - Vodňany

• úsek 24,0 – 27,75 trasa prochází infiltračním územím individuálních jímacích objektů
na jihozápadním konci Cehnic, doporučujeme jejich identifikaci do vzdálenosti 200 m
severovýchodně od trasy v km 25,1 a posoudit možnost jejich kvalitativního ovlivnění.
• úsek 29,9 – 30,8 zvodnění horninového prostředí pro stanovení přítoků doporučujeme
ověřit hydrogeologickým průzkumem.
• úsek 30,8 – 32,9 nelze vyloučit možnost ovlivnění vydatnosti individuálních jímacích
objektů na severním a severovýchodní okraji Skočic. Doporučujeme proto
dokumentovat studny do vzdálenosti 300 m jižně od trasy 31,9 – 32,6 a možnost jejich
ovlivnění posoudit na základě výsledků hydrogeologického průzkumu v trase.
• úsek 34,1 – 34,5 zářez je navržen v infiltrační oblasti individuálních jímacích objektů
na severním okraji Lidmovic, studny do vzdálenosti 300 m jihozápadně od zářezu
doporučujeme dokumentovat a posoudit možnost jejich kvantitativního
a kvalitativního ovlivnění na základě výsledků hydrogeologického průzkumu v trase.
• úsek 35,0 – 37,6 Trasa v km cca 35,6 – 35,9 probíhá infiltračním územím
předpokládaných domovních studní na jihozápadním okraji Křtětic.
• Doporučujeme studny do vzdálenosti 200 m dokumentovat, posoudit možnost jejich
kvantitativního a kvalitativního ovlivnění, případně navrhnout ochranná opatření
V případě realizace varianty A-3
• úsek 0,0 – 1,0 zářez je hlouben v infiltrační oblasti individuálních jímacích objektů
(cca 20 – 30 studní) a je možno očekávat podstatné ovlivnění jejich vydatností
i kvality vody. Studny v Podsrpu je nutno zdokumentovat a na základě výsledků
hydrogeologického případně geofyzikálního průzkumu v oblasti zářezu posoudit
možnost jejich ovlivnění, případně navrhnout způsob náhrady.
• úsek 8,0 – 8,5 doporučujeme dokumentaci studní do vzdálenosti 150 m od zářezu
a posoudit možnost jejich ovlivnění na základě výsledků hydrogeologického
průzkumu v trase.
• úsek 8,5 – 8,9 trasa prochází v úseku 8,5 – 8,75 infiltračním územím zdrojů obecního
vodovodu Cehnice (DB-53 – 59), nelze vyloučit možnost ovlivnění kvality jímané
vody. V průběhu výstavby je nutno vyloučit úniky znečišťujících látek do horninového
prostředí a přítok splachových vod ze staveniště do Cehnického potoka. Splachové
vody z komunikace v době provozu by bylo možno do Cehnického potoka vypouštět
pouze po předčištění v retenční a biodegradační nádrži nebo je odvést až za ochranné
pásmo vodního zdroje (cca 900 m severně).
• úsek 8,9 – 9,3 zdokumentovat individuální jímací objekty v jihovýchodní části Cehnic
a v průběhu výstavby kontrolně sledovat.
• úsek 9,75 – 10,9 trasa prochází vnější části ochranného pásma 2. Stupně jímacích vrtů
v Mladějovicích. Splachové vody z komunikace do Mladějovického potoka vypouštět
jedině po předčištění v retenční a biodegradační nádrži.
• úsek 11,6 - 12,6 Trasa je vedena infiltrační oblastí individuálních zdrojů podzemní
vody na jižním okraji zástavby v Drahonicích. Studny je nutno do vzdálenosti cca 200
m zdokumentovat, při výstavbě vyloučit jakékoli úniky znečištění do horninového
prostředí a podzemních vod. Zajistit nepropustné silniční příkopy.
• úsek 12,2 – 12,5 prochází vnitřní části ochranného pásma zdrojů vodovodu
v Drahonicích (DB-60 a DB-61) splachové vody z komunikace odvádět nepropustně
provedenými příkopy.
• úsek 16,75 – 17,15 studny v Lidmovicích do vzdálenosti 300 m jihozápadně od zářezu
doporučujeme dokumentovat a posoudit možnost jejich kvantitativního
a kvalitativního ovlivnění na základě výsledků hydrogeologického průzkumu v trase.
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• úsek 18,3 – 18,6 studny v Křtěticích do vzdálenosti 200 m dokumentovat, posoudit
možnost jejich kvantitativního a kvalitativního ovlivnění, případně navrhnout
ochranná opatření
10. V případě výběru varianty A-3 zpracovat báňsko-historické posouzení možného vlivu
poddolování území u Cehnic na výstavbu silnice
11. Nechat vypracovat podrobný biologický průzkum zaměřený na populaci raka říčního
v Cehnickém potoce a na základě jejích závěrů navrhnout odpovídající technická opatření
týkající se vypouštění splachových vod ze silnice do jmenovaného potoka
12. Zpracovat technické řešení odvádění dešťových vod z vozovky. Dešťové vody odváděné
do recipientů předčistit v dešťových usazovacích nádržích schopných zachycovat pevné
splaveniny a ropné látky. Preferovat nádrže ve formě přirozených rybničních nádrží,
v případě realizace betonových nádrží vybavit tyto nádrže bariérou proti vniknutí
drobných živočichů. Objem dešťových usazovacích nádrží doložit hydrotechnickým
výpočtem.
13. V případě potřeby (vyrovnání průtoků) navrhnout před zaústěním do recipientu retenční
nádrž ve formě rybniční nádrže se zemními hrázemi a úpravou okolí do přírodě blízkého
stavu. Umístění a stavební provedení retenčních nádrží konzultovat s orgánem ochrany
přírody. Objem retenčních nádrží doložit hydrotechnickým výpočtem.
14. Zajistit odpovídající odtok povrchových vod z pozemků v okolí přeložky. Křížení
vodních toků realizovat přemostěním pokud možno bez směrových a výškových úprav
a přeložek vodních toků. Technické řešení mostních objektů doložit hydrotechnickým
výpočtem, zohlednit zkušenosti z povodně v r. 2002.
15. Minimalizovat střety se stávajícími systémy odvodnění zemědělských pozemků.
Přerušené drenážní svody podchytit a převést novými melioračními hlavníky, vedenými
v souběhu s dotčenými úseky silnice do míst vhodných k vyústění do recipientů.
16. V místech křížení malých vodních toků a terénních depresí, ať již jsou součástí systému
ÚSES nebo nikoliv, navrhnout a realizovat rámové propustky v souladu s metodikou
Toman a kol., 1995: Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů,
AOPK ČR. Rámové propustky by měly být minimálně rozměrů 1x1 metr s pruhem
suchého břehu podél toku alespoň po jedné straně, lépe po obou stranách. Jedná se
o následující vodní toky:
• Zorkovický potok v případě realizace varianty A-3 v km cca 4,6
• Skalský potok pro obě varianty v km cca 30,8 (A-1) a v km cca 13,4 (A-3)
• Lidmovický potok pro obě varianty v km cca 33,0 (A-1) a v km cca 15,6 (A-3)
17. Navrhnout odpovídající technické řešení pro křížení silnice s Rybničným potokem v km
cca 23,5 v trase varianty A-1 a v km cca 7,0 v trase varianty A-3. Doporučujeme prověřit
možnost realizace mostního objektu nebo alespoň rámového propustku minimálních
rozměrů 1x1 metr s pruhem suchého břehu podél koryta potoka po každé straně
18. Upravit hranici regionálního biocentra dotýkající se trasy silnice v km cca 1,9 variantou
A-3.
19. Stanovit rozsah nezbytného kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení omezit pokud
možno pouze na plochu trvalého záboru pro výstavbu přeložky. Minimalizovat, případně
vyloučit kácení dřevin rostoucích mimo les na plochách dočasného záboru.
20. Stanovit rozsah nezbytného smýcení lesních porostů, smýcení omezit pouze na plochu
trvalého záboru pro výstavbu přeložky.
21. Zpracovat projekt vegetačních úprav silničního tělesa a projekt rekultivace a vegetačních
úprav ploch dočasného záboru. Pro zatravnění použít vhodné směsi dle místních
podmínek, pro výsadby dřevin použít přednostně domácí druhy, které odpovídají
podmínkám příslušného stanoviště. Pro výsadbu dřevin použít dřeviny nejlépe vzrůstné,
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22.

23.
24.
25.

dlouhověké, listnaté, v krajině se přirozeně vyskytující: dub letní, lípa srdčitá, javor mléč,
bříza bělokorá, topol osika, do vlhčích poloh olše lepkavá, vrba křehká, střemcha
hroznovitá a další. Z keřů např. lísku obecnou, brslen evropský, slivoň trnku, ptačí zob,
krušinu olšovou, růži šípkovou, bez černý, kalinu obecnou, do vlhčích poloh keřové vrby
(popelavou, nachovou, jívu apod.), Plochy zeleně přeložky navázat dle místních
podmínek na stávající plochy zeleně nebo na plochy zeleně navržené územními plány.
Zajistit v dostatečném předstihu provedení průzkumných archeologických prácí v trase
vybraných variant (letecké snímkování, povrchové sběry, geofyzikální měření apod).
V případě potvrzení nálezu archeologických památek v trase silnice I/22 zajistit
provedení záchranného archeologického výzkumu.
Při výběru dodavatele stavby preferovat použití moderních stavebních mechanismů s co
nejnižší hlučností, v dobrém technickém stavu.
V předstihu seznámit obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby s připravovanou stavbou,
délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby.
Zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV). Do ZOV zahrnout řešení následujících
problémů:
• Vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu,
nezasahovaly do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných botanických
a zoologických lokalit, do lesních porostů a do ochranných pásem vodních zdrojů.
Umístit je pokud možno v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.
• Vymezit plochy pro deponie zemin a ornice tak, aby nenarušovaly ekologickou
stabilitu, nezasahovaly do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných
botanických a zoologických lokalit, do lesních porostů a do ochranných pásem
vodních zdrojů.
• Stanovit množství potřebných surovin a materiálů pro výstavbu přeložky. Stanovit
objem zemin a ornice přemisťovaných během výstavby.
• Stanovit přepravní trasy pro dopravu materiálů a surovin na staveniště. Stanovit
přepravní trasy pro přepravu zemin a ornice v rámci staveniště a na deponie.
Přednostně využívat plochu staveniště přeložky, minimalizovat zatěžování silniční sítě
v okolí staveniště, zejména v obytné zástavbě, vyloučit pojíždění nákladních
automobilů ve volné krajině, využívat co nejkratšího napojení na stávající silniční síť.
Pokud možno se vyhýbat obytné zástavbě.
• Zpracovat časový plán realizace stavby. V časovém plánu stanovit časový
harmonogram jednotlivých stavebních prací, nasazení stavebních mechanizmů
a využívání přepravních tras.
• Zpracovat návrh protierozních opatření pro období výstavby. Návrh bude obsahovat
zřízení protierozních sedimentačních jímek v místech křížení staveniště s vodotečemi,
případně v místech předpokládaného odtoku dešťových vod ze staveniště. Umístění
sedimentačních jímek konzultovat s vodohospodářským orgánem a s orgánem ochrany
přírody.
• Zpracovat havarijní plán pro období výstavby, který bude obsahovat seznam opatření
pro případ úniku ropných látek na staveništi. Součástí havarijního plánu bude způsob
informování orgánu ochrany veřejného zdraví a orgánů ochrany životního prostředí,
případně správců vodních toků.

Opatření pro fázi výstavby
26. Při výstavbě postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby. Realizovat stavbu
s maximálním ohledem na okolí, zejména v úsecích křížení vodních toků a průchodu
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27.
28.

29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.

lesními porosty. Dočasné zábory půdy omezit na nezbytnou míru, vyloučit zásahy do
prostředí mimo plochy staveniště (trvalého a dočasného záboru) a přepravní trasy.
Zařízení staveniště umístit mimo cenné biotopy, významné krajinné prvky a prvky ÚSES
(biocentra a biokoridory) v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.
Zařízení staveniště vybavit tak, aby jejich provoz odpovídal platným předpisům v oblasti
životního prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro
záchyt úniku ropných látek).
Na vnějším ohrazení stavby uvést kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci
občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby (případné stížnosti
na hlučnost, prašnost apod.)
Odděleně deponovat kulturní vrstvy půdy (ornici a podorniční vrstvy), jejich využití
realizovat v souladu se schváleným plánem.
Stavební mechanismy a nákladní automobily udržovat v odpovídajícím technickém stavu.
Zajistit očistu stavebních mechanizmů a nákladních automobilů před výjezdem ze
staveniště na silniční síť. Zajistit pravidelnou očistu vozovek příjezdových komunikací na
staveniště.
Zajistit pravidelné skrápění prašných ploch.
Při přepravě sypkých materiálů používat k zakrytí nákladu plachty.
Zamezit odtoku splavenin ze staveniště přeložky do povrchových vod provizorními
sedimentačními jímkami dle návrhu protierozních opatření pro období výstavby.
Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu navrhnout opatření pro minimalizaci
vlivů výstavby přeložky na podzemní vody a zdroje podzemních vod. Hydrogeologické
posouzení předběžně doporučuje věnovat zvýšenou pozornost ochraně horninového
prostředí před znečištěním a instalaci nepropustných příkopů v km cca 12,2 – 12,5
v případě realizace varianty A-3
Hydrogeologické posouzení předběžně doporučuje instalovat retenční a biodegradační
nádrž za účelem předčištění splachových vod před vypuštěném do povrchových toků
v následujících úsecích:
• · km cca 8,5 – 8,9 v případě realizace varianty A-3 (Cehnický potok)
• · km cca 9,75 – 10,9 v případě realizace varianty A-3 (Mladějovický potok)

38. Provádět pravidelné odběry podzemní vody v místech, kde hydrogeologický průzkum
navrhl monitoring
39. Zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před
únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou
stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou
staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle
havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním
plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.
40. V předstihu oznámit příslušnému orgánu památkové péče termín zahájení zemních prací,
při provádění zemních prací postupovat podle doporučení orgánu památkové péče.
V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení
záchranného archeologického průzkumu v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
41. V maximální možné míře recyklovat odpady vznikající během výstavby.
42. Kácení dřevin provádět přednostně v období vegetačního klidu, vyloučit kácení
v hnízdním období ptáků (duben – červenec).
43. V případě výběru varianty A-3 postupovat šetrně při výstavbě na břehu rybníka Řešato
v km cca 7,5 a po ukončení zemních prací k patě násypu dosázet zeleň
44. Zajistit odpovídající ochranu dřevin na plochách navazujících na plochy trvalého
a dočasného záboru, případně dřevin v blízkosti přepravních tras dle ČSN DIN 18 920.
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45. Plochy dočasného záboru půdy a ostatní plochy dotčené v průběhu výstavby co nejdříve
rekultivovat do původního stavu, případně na trvalé travní porosty s porosty domácích
dřevin napojené na okolní plochy zeleně nebo na lesní porosty.
46. Rozprostření ornice na svahy násypů a zářezů, zatravnění a výsadbu dřevin provést dle
projektu sadových úprav v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze
svahů násypů a zářezů a zamezilo rozvoji nežádoucích druhů rostlin.
47. Zajistit následnou péči o dotčené lesní porosty. Podpořit vytvoření náhradního lesního
pláště.
Opatření pro fázi vlastního provozu
48. Po uvedení přeložky silnice I/22 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších
obytných objektů v úsecích, kde byla realizována protihluková opatření a v úsecích, kde
hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům. V případě
překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná protihluková opatření.
49. Odpovídajícím způsobem pečovat o vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince zajistit
včasnou dosadbu.
50. Při zimní údržbě optimalizovat množství posypových solí a způsob jejich aplikace.
Používat posypové soli s nízkým obsahem příměsí (těžkých kovů).
51. Zajistit monitorování podzemních vod v okolí přeložky dle schváleného programu
monitorování. Na základě získaných výsledků v případě potřeby navrhnout a realizovat
odpovídající opatření na ochranu podzemních vod.
52. Odpady vznikající na přeložce zařadit do odpadového hospodářství oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí se ztotožňuji, pokládám je vzhledem k tomuto záměru
za nutné minimum a v rámci návrhu stanoviska je dále rozšiřuji a zpřesňuji.

D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

Při identifikaci vlivů stavby a pozdějšího provozu na přeložce silnice I/22 Strakonice Vodňany na životní prostředí jsme použili standardní metodiku EIA – katalogy činností
a složek životního prostředí a matice interakcí.
Hlavním cílem předkládané dokumentace byla identifikace a vyhodnocení negativních
i pozitivních vlivů, které vyvolá realizace posuzované přeložky. Hlavní pozornost jsme
věnovali vlivům negativním, pokud to bylo možné, použili jsme při hodnocení kvantitativní
metody.
Jako součást dokumentace EIA byly zpracovány odborné studie, které jsou součástí
předkládané dokumentace jako samostatné části C – G:
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je dostatečný a nemám k němu připomínky.
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Základním technickým podkladem pro zpracování dokumentace byla vyhledávací
studie, kterou zpracoval v únoru 2008 ing. Stanislav Nováček, Pragoprojekt a.s., atelier České
Budějovice.
Všechny nesrovnalosti byly při konzultacích objasněny a podklady, které byly pro
posouzení EIA k dispozici, lze označit za dostačující.
Ve fázi zpracování dokumentace EIA byly při kvantifikaci některých jevů
zjednodušeny výpočty. Např. při výpočtu hlukové situace byl zjednodušen tvar terénu
použitím rovinného modelu šíření zvukových vln. Rovněž zábory jsou napočítány poněkud
zjednodušeně, neboť ne vždy jsou známy přesné hranice tělesa (šířka násypů, zářezů,
napojení). Rámcově však uvedené údaje odpovídají předpokládané skutečnosti.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám
k němu připomínky.
Část E Porovnání variant řešení záměru
Posuzovaný úsek silnice I/22 je dlouhý cca 20,3 km.
• První část úseku v km 0,0 – 6,0 je navržena nevariantně, posuzována je pouze varianta
A-3.
• Druhá část úseku v km 6,0 – 20,259 (kilometráž varianty A-3) je navržena ve dvou
variantách: Varianta A-3 (km 6,0 – 20,256)
Varianta A-1 (km 22,65 – 37,594)
Varianta A-3 je ve variantním úseku o necelých 700 m kratší než varianta A-1
Jak vyplývá ze závěrů, jako mírně vhodnější vychází varianta A-3 než varianta A-1,
ale z hlediska nejzávažnějších charakteristik vychází naopak poněkud příznivěji varianta A-1.
Konečný výběr varianty je možno ponechat na jiných (zejména technických) kritériích.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je vzhledem k variantnosti záměru dostatečný a nemám
k němu připomínky. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné
konstatovat, že závěry autora dokumentace jsou za předpokladů popsaných v jednotlivých
částech dokumentace správné.
Část F Závěr
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v textu předkládané dokumentace a v textu
jednotlivých odborných studií je možné konstatovat, že realizace a následný provoz záměru
„Silnice I/22 Vodňany – hranice Plzeňského kraje – úsek Strakonice - Vodňany“ jsou
z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelné.
Ze dvou variant, které byly proti sobě hodnoceny, vyšla jako o něco vhodnější
realizace varianty A-3 než A-1, ale ani varianta A-1 nevykazuje tak závažné vlivy na životní
prostředí, aby nemohla být realizována. Konečný výběr varianty je možno ponechat na jiných
(zejména technických) kritériích.
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Podmínkou pro realizaci záměru je dodržení opatření navržených v kapitole D.IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje hodnocenou problematiku
a odpovídá obsahu zjištění, ke kterým zpracovatel dospěl v rámci zpracování dokumentace.
S uvedenými závěry se lze ztotožnit při respektování podmínek uvedených v návrhu
stanoviska.
Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Tato část dokumentace podává základní informace o záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti a je dobrým
podkladem i pro laickou veřejnost, pro kterou je především určen. Nemám k němu
připomínky.
Část H Přílohy
V dokumentaci jsou zařazené následující přílohy:
Část předkládané dokumentace EIA B. Přílohy obsahuje:
Příloha č. 1 Mapa širších vztahů, 1 : 500 000
Příloha č. 2 Turistická mapa, 1 : 50 000
Příloha č. 3 Vodohospodářská mapa, 1 : 50 000
Příloha č. 4 Fotodokumentace
Příloha č. 5 Kulturní památky a archeologické lokality
Příloha č. 6 Zjišťovací řízení
Příloha č. 7 Doklady
Část předkládané dokumentace EIA C. Rozptylová studie
Část předkládané dokumentace EIA D. Akustická studie
Část předkládané dokumentace EIA E. Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz
Část předkládané dokumentace EIA F. Hydrogeologické posouzení
Část předkládané dokumentace EIA G. Biologický průzkum
Část předkládané dokumentace EIA H. Mapové listy
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným přílohám, jejich množství a řazení nemám připomínky.
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
V dokumentaci autor hodnotí záměr „Silnice I/22 v úseku Strakonice - Vodňany“
v jedné základní variantě A-3, která je doplněna variantou A-1, která se liší ve dvou dílčích
úsecích alternativním směrovým řešením silnice I/22 u obchvatu obcí Cehnice a Drahonice.
Posuzovaný úsek silnice I/22 je dlouhý cca 20,3 km.
• První část úseku v km 0,0 – 6,0 je navržena nevariantně, posuzována je pouze varianta
A-3.
• Druhá část úseku v km 6,0 – 20,259 (kilometráž varianty A-3) je navržena ve dvou
variantách: Varianta A-3 (km 6,0 – 20,256)
Varianta A-1 (km 22,65 – 37,594)
Ve variantním úseku je varianta A-3 o necelých 700 m kratší než varianta A-1 V dokumentaci
je provedeno porovnání hodnocených variant ve variantním úseku na jednotlivé složky
životního prostředí.
Jak vyplývá z hodnocení, jako mírně vhodnější vychází varianta A-3 než varianta A-1, ale
z hlediska nejzávažnějších charakteristik vychází naopak poněkud příznivěji varianta A-1.
Ani jedna z obou variant A-3; A-1 není s jednotlivými složkami životního prostředí
v takovém konfliktu, aby to její realizaci vylučovalo.
Po seznámení se s umístěním a stavem v posuzované lokalitě se přikláním k závěrům
uvedeným v dokumentaci a považuji za vhodné konečný výběr varianty ponechat na jiných
(zejména technických) kritériích tak, jak je navrženo v dokumentaci.

II.4. Hodnocení významných
přesahujících státní hranice

vlivů

záměru

na

životní

prostředí

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený
záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice.
Dosah negativních vlivů z budoucího provozu posuzovaného záměru je plošně
omezen na nejbližší okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se
jimi dokumentace oprávněně nezabývá.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
ROSTŘEDÍ
Technické a technologické řešení záměru vychází především z charakteru záměru,
kterým je výstavba přeložky silnice I/22 v úseku Strakonice - Vodňany dané kategorie
a uspořádání. Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního provozu
záměru. Navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru je v zásadě v souladu
s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky
v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména hluk), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do povrchových
a podzemních vod.
Detailnější řešení se na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb. předpokládá v rámci navazující přípravy záměru pro následná správní
řízení k povolení předmětného záměru.
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze
technické řešení záměru považovat za vhodné. 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.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí byla navrhována v jednotlivých kapitolách dokumentace a jejích přílohách.
V kapitole D.IV. dokumentace jsou navržená opatření shrnuta a doplněna dalšími opatřeními,
která by při jejich splnění měla vyloučit, snížit nebo kompenzovat očekávané nepříznivé vlivy
stavby na přijatelnou míru. Navržená opatření jsou rozdělena na jednotlivé fáze přípravy
stavby, realizace stavby a fázi provozu na přeložce silnice I/22 Strakonice – Vodňany.
Souhlasím s navrženými opatřeními v dokumentaci s tím, že je ve vazbě na vyjádření
obdržená k dokumentaci a posouzení v rámci přípravy posudku dále zpřesňuji a doplňuji.
Za zásadní opatření v rámci další přípravy záměru považuji opatření:
– na ochranu obyvatelstva před veškerými nepříznivými vlivy záměru, zejména
v období výstavby
– na ochranu před hlukem,
– na snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší,
– na ochranu proti případné kontaminaci vod, půdy a horninového prostředí
závadnými látkami,
– na ochranu ZPF, PUPFL a minimalizaci záborů,
– na ochranu fauny, flóry a ekosystémů včetně prvků ÚSES,
– na ochranu případných archeologických památek
– na minimalizaci odpadů
– na minimalizaci případných rizik havárií a nestandardních stavů
Opatření, která se týkají omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a zdraví obyvatelstva jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Krajský úřad Jihočeského kraje, které je součástí tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu Krajského úřadu
Jihočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a lesnictví, předána následující
vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci) zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění (kopie vyjádření k dokumentaci jsou obsaženy v příloze tohoto posudku):

1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát České Budějovice
(č.j.: ČIŽP/42/IPP/0909559,002/11CDV)
Podstata vyjádření:
A) Ochrana přírody:
Z pohledu zákona o ochraně přírody nemá ČIŽP k předložené dokumentaci připomínky.
B) Ochrana ovzduší:
Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP nemá k předložené dokumentaci připomínky.
C) Ochrana vod:
Technické řešení odvádění dešťových vod není ve studii zpracováno. Bude řešeno
v dalších stupních přípravy záměru. Před vyústění do recipientů doporučuje zpracovatel
dokumentace, zařadit dešťové usazovací nádrže, resp. u málo vodných vodotečí retenční
nádrže. S tímto doporučením se ČIŽP ztotožňuje. Při zpracování uvedeného technického
řešení odvádění dešťových vod, nemá ČIŽP z hlediska ochrany vod k dokumentaci
připomínky.
D) Odpadové hospodářství:
K předložené dokumentaci nemá ČIŽP z pohledu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění žádné další připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A a B) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Ad C) Na základě dokumentace je možno konstatovat, že připomínkám vzneseným
v souvislosti s technickým řešením odvádění dešťových vod je v dokumentaci uvedenými
podmínkami vyhověno. Do návrhu stanoviska převzata následující doporučení:
•

Zpracovat technické řešení odvádění dešťových vod z vozovky. Dešťové vody
odváděné do recipientů předčistit v dešťových usazovacích nádržích schopných
zachycovat pevné splaveniny a ropné látky. Preferovat nádrže ve formě přirozených
rybničních nádrží, v případě realizace betonových nádrží vybavit tyto nádrže
bariérou proti vniknutí drobných živočichů. Objem dešťových usazovacích nádrží
doložit hydrotechnickým výpočtem.

•

V případě potřeby (vyrovnání průtoků) navrhnout před zaústěním do recipientu
retenční nádrž ve formě rybniční nádrže se zemními hrázemi a úpravou okolí do
přírodě blízkého stavu. Umístění a stavební provedení retenčních nádrží konzultovat
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s orgánem ochrany přírody. Objem retenčních nádrží doložit hydrotechnickým
výpočtem.
•

Zajistit odpovídající odtok povrchových vod z pozemků v okolí přeložky. Křížení
vodních toků realizovat přemostěním pokud možno bez směrových a výškových
úprav a přeložek vodních toků. Technické řešení mostních objektů doložit
hydrotechnickým výpočtem, zohlednit zkušenosti z povodně v r. 2002.
Ad D) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

2. Vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
(č.j.: 16240/2011 OZZL/18/Lz)
Podstata vyjádření:
A) Zajistit ochranu zdrojů podzemní vody před infiltrací v případech, kdy trasa silnice
prochází ochranným pásmem zdroje podzemní vody, zejména v obcích Cehnice,
Mladějovice, Drahonice. V případě ovlivnění kvality podzemní vody zajistit zásobování
pitnou vodou po dobu zhoršení kvality podzemní vody. Pro dodržení kvality podzemní
vody využívat nepropustně provedené silniční příkopy. Splachové vody vypouštět do
vodních toků po předčištění v retenčních a biodegradačních rybníčcích.
B) V místní části Podsrp zajistit na základě hydrogeologického posouzení v předstihu
připojení na vodovod, tak aby domácnosti v této lokalitě nezůstaly bez pitné a užitkové
vody.
C) Na základě hydrogeologického posouzení navrhnout a provést ochranná opatření
v místech, kde by mohlo dojít ke kvantitativnímu nebo kvalitativnímu ovlivnění studní
(jako v Lidmovicích, Křtěticích, případně v dalších lokalitách).
D) V rámci dokumentace pro územní řízení podrobně specifikovat trvalý i dočasný zábor
PUPFL a ZPF, včetně přesného vymezení stavbou dotčených pozemků do vzdálenosti
50 m od hranice lesa. Zajistit souhlas vlastníka lesa, jakož i příslušného orgánu státní
správy lesů a respektovat podmínky, kterými může být uvedený souhlas podmíněn.
Minimalizovat zábory ZPF. Minimalizovat dočasné zábory lesních pozemků. Vzniklá
odlesnění kompenzovat ve smyslu kompenzačních opatření.
U dotčených lesních pozemků provést zhodnocení z hlediska dosavadního plnění funkcí
lesa (produkční i mimoprodukční) a zjistit, zda nedojde k nevhodnému dělení lesa
z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů, popř. k narušení sítě
lesnicko-technických zařízení.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Ochrana zdrojů podzemní vody je zajištěna podmínkou č. 9, 36 a 37
dokumentace, které jsou převzaty do návrhu stanoviska. Pro případné ovlivnění kvality
podzemní vody je do návrhu stanoviska v posudku zařazena následující podmínka:
•

V případě ovlivnění kvality zdrojů podzemní vody zajistit náhradní zásobování
pitnou vodou po dobu zhoršení kvality podzemní vody.
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Ad B) Do návrhu stanoviska v posudku zařazena následující podmínka:
•

V místní části Podsrp zajistit na základě hydrogeologického posouzení v předstihu
připojení na vodovod, tak aby domácnosti v této lokalitě nezůstaly bez pitné
a užitkové vody.
Ad C) Ochrana zdrojů podzemní vody je zajištěna podmínkou č. 9

Ad D) Problematika záborů ZPF a PUPFL je částečně řešena podmínkou č. 6, která je
upravena a do návrhu stanoviska jsou navržena následující doporučení:
•

V rámci dokumentace pro územní řízení podrobně specifikovat trvalý i dočasný
zábor PUPFL a ZPF, včetně přesného vymezení stavbou dotčených pozemků do
vzdálenosti 50 m od hranice lesa. Zajistit souhlas vlastníka lesa, jakož i příslušného
orgánu státní správy lesů a respektovat podmínky, kterými může být uvedený
souhlas podmíněn. Minimalizovat zábory ZPF. Minimalizovat dočasné zábory
lesních pozemků.

•

U dotčených lesních pozemků provést zhodnocení z hlediska dosavadního plnění
funkcí lesa (produkční i mimoprodukční) a zjistit, zda nedojde k nevhodnému dělení
lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů, popř.
k narušení sítě lesnicko-technických zařízení.

3. Vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje
(č.j.: KUJCK 33401/2011 OREG/2
Podstata vyjádření:
V souladu s územně plánovací dokumentací kraje je pouze varianta A-3, variantu A-1 by
bylo nutné prověřit změnou (popř. aktualizací) Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.
Stanovisko zpracovatele posudku
Připomínka je řešena podmínkou uvedenou v dokumentaci a návrhu stanoviska:
•

Převzít trasu vybrané varianty přeložky silnice I/22 do Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje (ZÚR) a do územních plánů dotčených obcí a měst.

4. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích
(č.j.: KHSJC 18681/2011/HOK.JH)
Podstata vyjádření:
S dokumentací k záměru zařazenému do kategorie II podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, Silnice
I/22 Strakonice – Vodňany se souhlasí.
KHS Jihočeského kraje bude požadovat v navazujících řízeních zpracování podrobné
aktualizované akustické a rozptylové studie dle podmínek souhlasného stanoviska posudku.
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku nepovažuje za nutné zpracovávat aktualizovanou rozptylovou
studii, vzhledem k tomu, že vypočtené hodnoty imisních příspěvků jsou na úrovni 1- 8 %
- 31 -

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Silnice I/22 Strakonice - Vodňany

imisních limitů a imisní limity budou v hodnoceném úseku splněny. Do návrhu stanoviska
převzato následující doporučení z dokumentace viz podmínka č. 5:
•

Zpracovat aktualizovanou akustickou studii pro vybranou variantu na základě
zaměření tělesa přeložky do terénu (v dokumentaci pro územní rozhodnutí, DÚR
a v dokumentaci pro stavební povolení, DSP), navrhnout stavební řešení
protihlukových opatření ….

5. Vyjádření Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí
(č.j.: MUVO 6642/2011)
Podstata vyjádření:
A) Ochrana přírody:
V obou variantách dojde k jistým zásahům do vzrostlé zeleně. Budeme požadovat
druhotné ozelenění linie nové komunikace. Další naše požadavky vyplynou z předložení
vlastní stavební dokumentace k posouzení.
B) Ochrana ZPF:
Realizace předmětného záměru je z hlediska ochrany ZPF podmíněna vydáním souhlasu
s trasou podle §7 odst. 3 zákona o ochraně ZPF a souhlasu s odnětím půdy dle §9 odst. 1
téhož zákona.
C) Ochrana vod:
Konkrétní řešení protierozních a protipovodňových opatření budou zdejším
vodoprávním úřadem posouzena v rámci územního a stavebního řízení. Při návrhu
biodegradačních a retenčních nádrží pro dešťové vody z komunikace zohlednit hledisko
jejich efektivity (relativně nízká koncentrace ropných látek z komunikace, nemožnost
odbourání těžkých kovů i chloridových solí).
Při volbě variantního řešení stavby je třeba zohlednit hydrogeologická doporučení.
D) Odpady:
Upozorňujeme, že veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby, které nebudou využity,
musí být odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, přičemž
musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §12
odst. 3 zákona o odpadech.
Materiál, který je dle Katalogu odpadů zařazen do kategorie nebezpečný odpad, musí
být odstraněn pouze v souladu s §16 odst. 3 zákona o odpadech. S přebytečnou
výkopovou zeminou je možné nakládat pouze v souladu s §2 odst. 1zákona o odpadech
a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
O odpadech vznikajících v průběhu výstavby a způsobu jejich odstranění nebo využití
bude vedena odpovídající evidence, kterou investor předloží při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby.
E) Ochrana lesa:
Z hlediska státní správy lesů nemáme ke zpracování EIA k variantám A-1 a A-3
připomínek.
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F) Ochrana ovzduší:
V rámci území města Vodňany bude předmětným záměrem dotčena pouze místní část
Křtětice. Za podmínky, že budou minimalizovány emise dočasných stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší (především prašnost), s tímto záměrem souhlasíme.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Na základě dokumentace je možno konstatovat, že připomínce vznesené
v souvislosti s ozeleněním nové komunikace je v dokumentaci vyhověno podmínkami č. 21
a 45, které jsou zpracovatelem posudku převzaty do návrhu stanoviska.
Ad B) Žádost o souhlas - jedná se o zákonnou povinnost, do návrhu stanoviska
navržena následující podmínka:
•

Požádat příslušný orgán ochrany ZPF o souhlas s trvalým odnětím pozemků ze ZPF.

Ad C) Na základě dokumentace je možno konstatovat, že připomínkám vzneseným
v souvislosti s technickým řešením biodegradačních a retenčních nádrží je v dokumentaci
uvedenými podmínkami vyhověno. Do návrhu stanoviska převzata následující doporučení:
•

Zpracovat technické řešení odvádění dešťových vod z vozovky. Dešťové vody
odváděné do recipientů předčistit v dešťových usazovacích nádržích schopných
zachycovat pevné splaveniny a ropné látky. Preferovat nádrže ve formě přirozených
rybničních nádrží, v případě realizace betonových nádrží vybavit tyto nádrže
bariérou proti vniknutí drobných živočichů. Objem dešťových usazovacích nádrží
doložit hydrotechnickým výpočtem.

•

V případě potřeby (vyrovnání průtoků) navrhnout před zaústěním do recipientu
retenční nádrž ve formě rybniční nádrže se zemními hrázemi a úpravou okolí do
přírodě blízkého stavu. Umístění a stavební provedení retenčních nádrží konzultovat
s orgánem ochrany přírody. Objem retenčních nádrží doložit hydrotechnickým
výpočtem.

•

Zajistit odpovídající odtok povrchových vod z pozemků v okolí přeložky. Křížení
vodních toků realizovat přemostěním pokud možno bez směrových a výškových
úprav a přeložek vodních toků. Technické řešení mostních objektů doložit
hydrotechnickým výpočtem, zohlednit zkušenosti z povodně v r. 2002.

Ad D) Připomínky týkající se problematiky odpadů byly zahrnuty zpracovatelem
posudku do návrhu stanoviska:
•

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby, které nebudou využity, musí být
odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, přičemž musí
být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §12 odst.
3 zákona o odpadech.

•

Materiál, který je dle Katalogu odpadů zařazen do kategorie nebezpečný odpad,
musí být odstraněn pouze v souladu s §16 odst. 3 zákona o odpadech.

•

S přebytečnou výkopovou zeminou a jinými přírodními materiály vytěženými během
stavebních činností je možné nakládat pouze v souladu s §2 odst. 1 zákona
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o odpadech a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
•

O odpadech vznikajících v průběhu výstavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence, kterou investor předloží při závěrečné
kontrolní prohlídce stavby.
Ad E a F) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

6. Vyjádření Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí
(čj. MUST/037660/2011/ŽP/Chm)
Podstata vyjádření:
A) Ochrana přírody:
K uvedené dokumentaci sdělujeme, že je důležité respektovat závěry a doporučení
biologického průzkumu dokumentace EIA, jde zejména o tyto závěry:
1. Provést podrobný detailní průzkum Cehnického potoka v okolí Cehnic, se
zaměřením na stanovení velikosti populace kriticky ohroženého raka říčního a
na lokalizace výskytu této populace vzhledem k variantám plánovaného
záměru. Dalším výstupem průzkumu by měla být navržená opatření pro
minimalizaci působení negativních vlivů na tuto populaci, a to jak během
výstavby, tak i během samotného provozu, s výběrem nejméně zatěžovaného
variantního řešení.
2. Akceptovat doporučení týkající se kapitoly Flóra (str. 8, kap. AVII, body 1-5),
týkající se stromů rostoucích mimo les i lesních porostů.
3. Akceptovat opatření zmírňující negativní působení stavby na obratlovce (str.
21, kap. D VII.
4. Zohlednit lokalizaci obnoveného rybníka Křídlo před obcí Cehnice a nově
vybudovaného rybníka v trasách variantního řešení.
B) Ochrana ZPF:
Pro stavbu silnice I/22 Strakonice – Vodňany včetně příslušenství na zemědělských
pozemcích v k.ú. Dunovice, Cehnice, je nutné projednat udělení souhlasu orgánu
ochrany ZPF k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
Zdejší orgán ochrany ZPF souhlasí s obchvatem Cehnic s variantou A-3, jelikož menší
měrou zasahuje do ZPF a zároveň méně narušuje organizaci ZPF. Navíc nezasahuje do
I. třídy ochrany ZPF, oproti druhé variantě.
C) Ochrana vod:
K předložené dokumentaci sdělujeme, že v dokumentaci nejsou uvedeny dva rybníky u
komunikace před obcí Cehnice (v blízkosti rybníka Řešato) varianta A-3 v km cca 7,0 a
varianta A-1 v km cca 23,5. Dále upozorňujeme, že je nutné akceptovat
Hydrogeologické posouzení (hydroprůzkum ČB s.r.o.).
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D) Odpady:
Připomínáme, že pokud zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavebních
činností, nebudou využity v přírodním stavu v místě stavby, musí být při dalším
nakládání s nimi postupováno dle §14 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, resp. dle
přílohy č. 11.
E) Ochrana ovzduší:
Bez připomínek.
F) Ochrana lesa:
Bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A)
1. Na základě dokumentace je možno konstatovat, že připomínce vznesené
k problematice ovlivnění populace raka říčního v Cehnickém potoce je
v dokumentaci částečné vyhověno podmínkou č. 11. Do návrhu stanoviska je
navrženo následující doporučení:
•

Provést podrobný detailní průzkum Cehnického potoka v okolí Cehnic, se
zaměřením na stanovení velikosti populace kriticky ohroženého raka říčního a na
lokalizace výskytu této populace vzhledem k variantám plánovaného záměru. Dalším
výstupem průzkumu by měla být navržená opatření pro minimalizaci působení
negativních vlivů na tuto populaci, a to jak během výstavby, tak i během samotného
provozu, s výběrem nejméně zatěžovaného variantního řešení, navrhnout
odpovídající technická opatření týkající se vypouštění splachových vod ze silnice do
Cehnického potoka.
2. Na základě dokumentace je možno konstatovat, že připomínce vznesené
k problematice akceptovánít doporučení týkající se kapitoly Flóra (str. 8, kap.
AVII, body 1-4 je v dokumentaci vyhověno podmínkami č. 19, 20, 21, které jsou
převzaty do návrhu stanoviska. K respektování bodu 5 „Výstavbu realizovat
šetrně, pohyb mechanizace tolerovat pouze po cestách a v linii trvalého
záboru“ uvádím, že je v dokumentaci řešen v rámci podmínky č. 25 – Zásady
organizace výstavby „Stanovit přepravní trasy pro dopravu materiálů
a surovin na staveniště. Stanovit přepravní trasy pro přepravu zemin a ornice
v rámci staveniště a na deponie. Přednostně využívat plochu staveniště
přeložky, minimalizovat zatěžování silniční sítě v okolí staveniště, zejména
v obytné zástavbě, vyloučit pojíždění nákladních automobilů ve volné krajině,
využívat co nejkratšího napojení na stávající silniční síť. Pokud možno se
vyhýbat obytné zástavbě.“, která plně postačuje a nahrazuje podmínku
uvedenou v bodě 5.
3. Opatření zmírňující negativní působení stavby na obratlovce byla do podmínek
uvedených v dokumentaci přejata pouze částečně, proto byla zahrnuta
zpracovatelem posudku do návrhu stanoviska:
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•

Před zahájením stavebních prací doporučujeme provést detailní terénní průzkum
budoucího staveniště a na základě výsledků průzkumu navrhnout odpovídající
opatření pro ochranu rostlin a živočichů, případně jejich biotopů.

•

Za účelem vyloučení možnosti zničení hnízd ptáků hnízdících v porostech dřevin je
nutné provést kácení dřevin (nebo smýcení lesních porostů) mimo období hnízdění,
nejlépe v období mimo vegetační sezónu (říjen – březen). Pro vyloučení možnosti
zničení hnízd ptáků hnízdících na zemi doporučujeme provést skrývku ornice
v úsecích silnice mimo využívanou ornou půdu (trvalé travní porosty, orná půda
ležící ladem) v období srpen – březen.

•

V místech křížení s vodními toky a v místě průchodu silnice v blízkosti rybníků
v maximální možné míře zabránit jejich znečištění, a celkově minimalizovat vstup do
niv či břehových porostů.

•

V blízkosti vodních toků a rybníků neumisťovat zařízení související se stavbou
(stavební dvory, deponie materiálu).
4. Dva nové rybníky před obcí Cehnice a jejich možné ovlivnění jsou
v dokumentaci řešeny v kapitole C.II.6., kde je konstatováno, že dva nové
rybníky by v případě realizace varianty A-3 byly dotčeny jen nepatrně
(pravděpodobně jen větší z nich násypem na jižním okraji). Ve variantě A-1
dotčeny nebudou – podmínka byla převzata do návrhu stanoviska:

•

Zohlednit lokalizaci obnoveného rybníka Křídlo před obcí Cehnice a nově
vybudovaného rybníka v trasách variantního řešení.

Ad B) Výběr varianty je vysvětlen v předchozích částech posudku, zábor ZPF není
jediným kritériem pro výběr konečné varianty. Žádost o souhlas - jedná se o zákonnou
povinnost, do návrhu stanoviska navržena následující podmínka:
•

Požádat příslušný orgán ochrany ZPF o souhlas s trvalým odnětím pozemků ze ZPF.

Ad C) K připomínce vznesené v souvislosti s neuvedením dvou nových rybníků před
obcí Cehnice sděluji, že dokumentace se jejich ovlivněním zabývá v kapitole C.II.6., kde je
konstatováno, že dva nové rybníky by v případě realizace varianty A-3 byly dotčeny jen
nepatrně (pravděpodobně jen větší z nich násypem na jižním okraji) viz výše. K akceptování
Hydrogeologického posouzení (Hydroprůzkum ČB s.r.o.) uvádím, že tato problematika je
v dokumentaci řešena v rámci podmínky č 9, která je zpracovatelem posudku kompletně
převzata do návrhu stanoviska včetně specifikace problémových úseků obou variant, které
byly identifikovány v rámci citovaného hydrogeologického průzkumu.
Ad D) Připomínka týkající se problematiky odpadů byla zahrnuta zpracovatelem
posudku do návrhu stanoviska:
•

S přebytečnou výkopovou zeminou a jinými přírodními materiály vytěženými během
stavebních činností je možné nakládat pouze v souladu s §2 odst. 1zákona
o odpadech a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Ad E a F) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr „Silnice I/22 Strakonice – Vodňany“ využívá z velké části stávající
těleso komunikace I/22, výjimku tvoří obchvaty obcí, kterými silnice I/22 prochází.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít při
respektování navržených podmínek a opatření významný vliv na obyvatelstvo, ovzduší
a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, faunu,
flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky. Vlivy na hlukovou situaci
spojené se záměrem odpovídají požadavkům vyplývajícím z příslušných právních předpisů
a technickými a organizačními opatřeními budou minimalizovány.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
tohoto stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný v obou předložených variantách.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci
včetně jejich rozšíření v rámci tohoto posudku, které jsou obsaženy v podmínkách návrhu
stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje je možné zajistit nekonfliktní realizaci
a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.
Z výše zmíněných důvodů doporučuji příslušnému úřadu vydat souhlasné
stanovisko s realizací záměru.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

V Českých Budějovicích dne
Č.j.:

2011

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění

I. Identifikační údaje
Název záměru:

Silnice I/22 Strakonice - Vodňany

Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr
charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:
Silnice I. třídy v kategorii S 9,5/80
Délka posuzovaného úseku je dle variant:
Varianta A-1 14,944 km
Varianta A-3 20,259 km

Umístění záměru: kraj:
okres:
obec:

Jihočeský
Strakonice
Strakonice, Nebřehovice, Jinín, Cehnice, Drahonice,
Skočice, Pohorovice, Vodňany
Přední Ptákovice, Modlešovice, Nebřehovice, Jinín,
Cehnice, Dunovice, Drahonice, Skočice, Lidmovice,
Pohorovice, Křtětice

kat. území:

Obchodní firma oznamovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ oznamovatele:

65993390

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
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II. Průběh posuzování
Zpracovatel dokumentace:

RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.
EIA SERVIS s.r.o.
U Malše 20
370 01 České Budějovice
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 2721/4692/OEP/92/93
prodloužení autorizace č.j. 45099/ENV/06

Datum předložení dokumentace: červenec 2011
Zpracovatel posudku:

Ing. Radek Přílepek
Sudoměřice u Tábora 131
391 36 Sudoměřice u Tábora
rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02
prodloužení autorizace č.j. 28483/ENV/07

Datum předložení posudku:

7.11. 2011

Veřejné projednání:

místo konání:
datum konání: dne

2011

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
•

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována RNDr. Vojtěch Vyhnálek,
CSc. v listopadu 2010.

•

Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního
prostředí, zemědělství a lesnictví dne 2.8.2011

•

Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Jihočeského kraje, životního
prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 29.8.2011 Ing. Radek Přílepek, držitel rozhodnutí
o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku čj. 31547/5291/OPVŽP/02,
prodloužení autorizace č.j. 28483/ENV/07 ze dne 19.4.2007.

•

Posudek předán Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví dne 7.11.2011.

•

Závěry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru
ve variantách navržených oznamovatelem v dokumentaci za respektování podmínek
uvedených v tomto stanovisku.

•

Veřejné projednání: bude doplněno na základě jeho konání

•

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a vyhlášky MŽP ČR
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
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Vlivy záměru „Silnice I/22 Strakonice - Vodňany“ na životní prostředí byly posouzeny ze
všech podstatných hledisek.
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát České Budějovice ze dne 2.8.2011,
č.j. ČIŽP/42/IPP/0909559,002/11CDV
2. Vyjádření KÚ Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze
dne 5.9.2011, č.j.: KUJCK 16240/2011 OZZL/18/Lz
3. Vyjádření KÚ Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje ze dne 29.8.2011, č.j.:
KUJCK 33401/2011 OREG/2
4. Vyjádření KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 30.8.2011,
čj. KHSJC 18681/2011/HOK.JH
5. Vyjádření Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí ze dne 26.8.2011,
čj. MUVO 6642/2011
6. Vyjádření Městského úřadu Strakonice, odboru životního prostředí ze dne 7.10.2011,
čj. MUST/037660/2011/ŽP/Chm

III. Hodnocení záměru
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti:
Posuzovaný záměr „Silnice I/22 Strakonice – Vodňany“ využívá z velké části stávající
těleso komunikace I/22, výjimku tvoří obchvaty obcí, kterými silnice I/22 prochází.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít při
respektování navržených podmínek a opatření významný vliv na obyvatelstvo, ovzduší
a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, faunu,
flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky. Vlivy na hlukovou situaci
spojené se záměrem odpovídají požadavkům vyplývajícím z příslušných právních předpisů
a technickými a organizačními opatřeními budou minimalizovány.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
tohoto stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný v obou předložených variantách.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci
včetně jejich rozšíření v rámci tohoto posudku, které jsou obsaženy v podmínkách návrhu
stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje je možné zajistit nekonfliktní realizaci
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a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Technické a technologické řešení záměru vychází především z charakteru záměru,
kterým je výstavba přeložky silnice I/22 v úseku Strakonice - Vodňany dané kategorie
a uspořádání. Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního provozu
záměru. Navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru je v zásadě v souladu
s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky
v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména hluk), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do povrchových
a podzemních vod.
Detailnější řešení se na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb. předpokládá v rámci navazující přípravy záměru pro následná správní
řízení k povolení předmětného záměru.
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze
technické řešení záměru považovat za vhodné. 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.
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů
na životní prostředí:
Příslušná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo vycházející z procesu posuzování vlivů na
životní prostředí jsou specifikovány níže jako podmínky tohoto stanoviska, včetně povinností
a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
Ve variantním úseku je varianta A-3 o necelých 700 m kratší než varianta A-1
V dokumentaci je provedeno porovnání hodnocených variant ve variantním úseku na
jednotlivé složky životního prostředí.
Jak vyplývá z hodnocení, jako mírně vhodnější vychází varianta A-3 než varianta A-1,
ale z hlediska nejzávažnějších charakteristik vychází naopak poněkud příznivěji varianta A-1.
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Ani jedna z obou variant A-3; A-1 není s jednotlivými složkami životního prostředí
v takovém konfliktu, aby to její realizaci vylučovalo.
Po seznámení se s umístěním a stavem v posuzované lokalitě se přikláním k závěrům
uvedeným v dokumentaci a považuji za vhodné konečný výběr varianty ponechat na jiných
(zejména technických) kritériích tak, jak je navrženo v dokumentaci.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 6 vyjádření
k dokumentaci. Jednalo se o vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v části V. předloženého posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto
vyjádření byly buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo ve
formě podmínek navrženy do stanoviska příslušného úřadu.
Vypořádání vyjádření k posudku:
Bude doplněno na základě obdržených vyjádření.
Stanovisko:
Krajský úřad Jihočeského kraje jako příslušný orgán podle § 21 zákona na základě oznámení,
dokumentace, vyjádření dotčených územních samosprávních celků, dotčených orgánů státní
správy a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků veřejného
projednání vydává z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí podle §10
odst. 3 zákona

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru stavby

Silnice I/22 Strakonice - Vodňany
ve variantách navržených oznamovatelem
za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na
životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky
návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:
Opatření pro fázi přípravných prací
1.

Převzít trasu vybrané varianty přeložky silnice I/22 do Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje (ZÚR) a do územních plánů dotčených obcí a měst.
- 42 -

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Silnice I/22 Strakonice - Vodňany

2.
3.
4.

5.

V územních plánech obcí a měst stanovit regulační opatření pro výstavbu v území
ovlivněném provozem na přeložce silnice I/22.
Pro vybranou variantu dopracovat technické podklady (zábory, propustky). Stanovit
úseky stávající silnice I/22, které budou rekultivovány.
Pro vybranou variantu provést zaměření tělesa silnice v terénu a vyřešit problematická
místa z hlediska demolic.
Vodojem a zástavba nad ním na Podsrpu v případě realizace varianty A-3
Severní okraj obce Cehnice v případě realizace varianty A-3
Zpracovat aktualizovanou akustickou studii pro vybranou variantu na základě zaměření
tělesa přeložky do terénu (v dokumentaci pro územní rozhodnutí, DÚR a v dokumentaci
pro stavební povolení, DSP), navrhnout stavební řešení protihlukových opatření.
Akustická studie zpracovaná v rámci dokumentace EIA identifikovala očekávané
problémové úseky a předběžně navrhla protihluková opatření:
Podsrp v případě realizace varianty A-3
km 0,24 – 0,26 – protihluková stěna o délce 20 metrů a výšce cca 3,5 metrunad
hranu zářezu vlevo ve směru staničení
km 0,42 – 0,44 – protihluková stěna o délce 20 metrů a výšce cca 6 metru
nad hranu zářezu vlevo ve směru staničení
Cehnice v případě realizace varianty A-3
km 8,31 – 8,35 – protihluková stěna o délce 40 metrů a výšce cca 4 metry nad
hranu zářezu vlevo ve směru staničení
km 8,25 – 8,33 – protihluková stěna o délce 80 metrů a výšce cca 4 metry nad
hranu zářezu vpravo ve směru staničení

6.

Pro vybranou variantu stanovit rozsah trvalých a dočasných záborů půdy. Zábory
minimalizovat na nezbytnou míru, vyloučit dočasné zábory PUPFL.
7. V rámci dokumentace pro územní řízení podrobně specifikovat trvalý i dočasný zábor
PUPFL a ZPF, včetně přesného vymezení stavbou dotčených pozemků do vzdálenosti 50
m od hranice lesa. Zajistit souhlas vlastníka lesa, jakož i příslušného orgánu státní správy
lesů a respektovat podmínky, kterými může být uvedený souhlas podmíněn.
Minimalizovat zábory ZPF. Minimalizovat dočasné zábory lesních pozemků.
8. Požádat příslušný orgán ochrany ZPF o souhlas s trvalým odnětím pozemků ze ZPF
9. U dotčených lesních pozemků provést zhodnocení z hlediska dosavadního plnění funkcí
lesa (produkční i mimoprodukční) a zjistit, zda nedojde k nevhodnému dělení lesa
z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů, popř. k narušení sítě
lesnicko-technických zařízení.
10. Upřesnit bilanci zemních prací pro vybranou variantu. Pro přebytek výkopového
materiálu zajistit místa pro využití nebo uložení výkopové zeminy.
11. Zpracovat bilanci skrývky svrchních kulturních vrstev půdy (ornice a podorniční vrstvy)
a plán na jejich využití. Tyto vrstvy přednostně využít pro úpravy svahů zářezů a násypů
přeložky, přebytek nabídnout k zemědělskému využití.
12. Zpracovat podrobný hydrogeologický průzkum pro vybranou variantu. Na základě
výsledků hydrogeologického průzkumu navrhnout opatření pro minimalizaci vlivů
výstavby přeložky na podzemní vody a zdroje podzemních vod. Hydrogeologické
posouzení zpracované v rámci dokumentace EIA identifikovalo následující problémové
úseky:
V případě realizace varianty A-1
• úsek 24,0 – 27,75 trasa prochází infiltračním územím individuálních jímacích objektů
na jihozápadním konci Cehnic, doporučujeme jejich identifikaci do vzdálenosti 200 m
severovýchodně od trasy v km 25,1 a posoudit možnost jejich kvalitativního ovlivnění.
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• úsek 29,9 – 30,8 zvodnění horninového prostředí pro stanovení přítoků doporučujeme
ověřit hydrogeologickým průzkumem.
• úsek 30,8 – 32,9 nelze vyloučit možnost ovlivnění vydatnosti individuálních jímacích
objektů na severním a severovýchodní okraji Skočic. Doporučujeme proto
dokumentovat studny do vzdálenosti 300 m jižně od trasy 31,9 – 32,6 a možnost jejich
ovlivnění posoudit na základě výsledků hydrogeologického průzkumu v trase.
• úsek 34,1 – 34,5 zářez je navržen v infiltrační oblasti individuálních jímacích objektů
na severním okraji Lidmovic, studny do vzdálenosti 300 m jihozápadně od zářezu
doporučujeme dokumentovat a posoudit možnost jejich kvantitativního
a kvalitativního ovlivnění na základě výsledků hydrogeologického průzkumu v trase.
• úsek 35,0 – 37,6 Trasa v km cca 35,6 – 35,9 probíhá infiltračním územím
předpokládaných domovních studní na jihozápadním okraji Křtětic.
• Doporučujeme studny do vzdálenosti 200 m dokumentovat, posoudit možnost jejich
kvantitativního a kvalitativního ovlivnění, případně navrhnout ochranná opatření
V případě realizace varianty A-3
• úsek 0,0 – 1,0 zářez je hlouben v infiltrační oblasti individuálních jímacích objektů
(cca 20 – 30 studní) a je možno očekávat podstatné ovlivnění jejich vydatností
i kvality vody. Studny v Podsrpu je nutno zdokumentovat a na základě výsledků
hydrogeologického případně geofyzikálního průzkumu v oblasti zářezu posoudit
možnost jejich ovlivnění, případně navrhnout způsob náhrady.
• úsek 8,0 – 8,5 doporučujeme dokumentaci studní do vzdálenosti 150 m od zářezu
a posoudit možnost jejich ovlivnění na základě výsledků hydrogeologického
průzkumu v trase.
• úsek 8,5 – 8,9 trasa prochází v úseku 8,5 – 8,75 infiltračním územím zdrojů obecního
vodovodu Cehnice (DB-53 – 59), nelze vyloučit možnost ovlivnění kvality jímané
vody. V průběhu výstavby je nutno vyloučit úniky znečišťujících látek do horninového
prostředí a přítok splachových vod ze staveniště do Cehnického potoka. Splachové
vody z komunikace v době provozu by bylo možno do Cehnického potoka vypouštět
pouze po předčištění v retenční a biodegradační nádrži nebo je odvést až za ochranné
pásmo vodního zdroje (cca 900 m severně).
• úsek 8,9 – 9,3 zdokumentovat individuální jímací objekty v jihovýchodní části Cehnic
a v průběhu výstavby kontrolně sledovat.
• úsek 9,75 – 10,9 trasa prochází vnější části ochranného pásma 2. Stupně jímacích vrtů
v Mladějovicích. Splachové vody z komunikace do Mladějovického potoka vypouštět
jedině po předčištění v retenční a biodegradační nádrži.
• úsek 11,6 - 12,6 Trasa je vedena infiltrační oblastí individuálních zdrojů podzemní
vody na jižním okraji zástavby v Drahonicích. Studny je nutno do vzdálenosti cca 200
m zdokumentovat, při výstavbě vyloučit jakékoli úniky znečištění do horninového
prostředí a podzemních vod. Zajistit nepropustné silniční příkopy.
• úsek 12,2 – 12,5 prochází vnitřní části ochranného pásma zdrojů vodovodu
v Drahonicích (DB-60 a DB-61) splachové vody z komunikace odvádět nepropustně
provedenými příkopy.
• úsek 16,75 – 17,15 studny v Lidmovicích do vzdálenosti 300 m jihozápadně od zářezu
doporučujeme dokumentovat a posoudit možnost jejich kvantitativního
a kvalitativního ovlivnění na základě výsledků hydrogeologického průzkumu v trase.
• úsek 18,3 – 18,6 studny v Křtěticích do vzdálenosti 200 m dokumentovat, posoudit
možnost jejich kvantitativního a kvalitativního ovlivnění, případně navrhnout
ochranná opatření
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13. V případě ovlivnění kvality zdrojů podzemní vody zajistit náhradní zásobování pitnou
vodou po dobu zhoršení kvality podzemní vody.
14. V místní části Podsrp zajistit na základě hydrogeologického posouzení v předstihu
připojení na vodovod, tak aby domácnosti v této lokalitě nezůstaly bez pitné a užitkové
vody.
15. V případě výběru varianty A-3 zpracovat báňsko-historické posouzení možného vlivu
poddolování území u Cehnic na výstavbu silnice.
16. Před zahájením stavebních prací doporučujeme provést detailní terénní průzkum
budoucího staveniště a na základě výsledků průzkumu navrhnout odpovídající opatření
pro ochranu rostlin a živočichů, případně jejich biotopů.
17. Provést podrobný detailní průzkum Cehnického potoka v okolí Cehnic, se zaměřením na
stanovení velikosti populace kriticky ohroženého raka říčního a na lokalizace výskytu
této populace vzhledem k variantám plánovaného záměru. Dalším výstupem průzkumu
by měla být navržená opatření pro minimalizaci působení negativních vlivů na tuto
populaci, a to jak během výstavby, tak i během samotného provozu, s výběrem nejméně
zatěžovaného variantního řešení, navrhnout odpovídající technická opatření týkající se
vypouštění splachových vod ze silnice do Cehnického potoka.
18. Zpracovat technické řešení odvádění dešťových vod z vozovky. Dešťové vody odváděné
do recipientů předčistit v dešťových usazovacích nádržích schopných zachycovat pevné
splaveniny a ropné látky. Preferovat nádrže ve formě přirozených rybničních nádrží,
v případě realizace betonových nádrží vybavit tyto nádrže bariérou proti vniknutí
drobných živočichů. Objem dešťových usazovacích nádrží doložit hydrotechnickým
výpočtem.
19. V případě potřeby (vyrovnání průtoků) navrhnout před zaústěním do recipientu retenční
nádrž ve formě rybniční nádrže se zemními hrázemi a úpravou okolí do přírodě blízkého
stavu. Umístění a stavební provedení retenčních nádrží konzultovat s orgánem ochrany
přírody. Objem retenčních nádrží doložit hydrotechnickým výpočtem.
20. Zajistit odpovídající odtok povrchových vod z pozemků v okolí přeložky. Křížení
vodních toků realizovat přemostěním pokud možno bez směrových a výškových úprav
a přeložek vodních toků. Technické řešení mostních objektů doložit hydrotechnickým
výpočtem, zohlednit zkušenosti z povodně v r. 2002.
21. Minimalizovat střety se stávajícími systémy odvodnění zemědělských pozemků.
Přerušené drenážní svody podchytit a převést novými melioračními hlavníky, vedenými
v souběhu s dotčenými úseky silnice do míst vhodných k vyústění do recipientů.
22. V místech křížení malých vodních toků a terénních depresí, ať již jsou součástí systému
ÚSES nebo nikoliv, navrhnout a realizovat rámové propustky v souladu s metodikou
Toman a kol., 1995: Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů,
AOPK ČR. Rámové propustky by měly být minimálně rozměrů 1x1 metr s pruhem
suchého břehu podél toku alespoň po jedné straně, lépe po obou stranách. Jedná se
o následující vodní toky:
• Zorkovický potok v případě realizace varianty A-3 v km cca 4,6
• Skalský potok pro obě varianty v km cca 30,8 (A-1) a v km cca 13,4 (A-3)
• Lidmovický potok pro obě varianty v km cca 33,0 (A-1) a v km cca 15,6 (A-3)
23. Navrhnout odpovídající technické řešení pro křížení silnice s Rybničným potokem v km
cca 23,5 v trase varianty A-1 a v km cca 7,0 v trase varianty A-3. Doporučujeme prověřit
možnost realizace mostního objektu nebo alespoň rámového propustku minimálních
rozměrů 1x1 metr s pruhem suchého břehu podél koryta potoka po každé straně.
24. Zohlednit lokalizaci obnoveného rybníka Křídlo před obcí Cehnice a nově vybudovaného
rybníka v trasách variantního řešení.
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25. Upravit hranici regionálního biocentra dotýkající se trasy silnice v km cca 1,9 variantou
A-3.
26. Stanovit rozsah nezbytného kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení omezit pokud
možno pouze na plochu trvalého záboru pro výstavbu přeložky. Minimalizovat, případně
vyloučit kácení dřevin rostoucích mimo les na plochách dočasného záboru.
27. Stanovit rozsah nezbytného smýcení lesních porostů, smýcení omezit pouze na plochu
trvalého záboru pro výstavbu přeložky.
28. Zpracovat projekt vegetačních úprav silničního tělesa a projekt rekultivace a vegetačních
úprav ploch dočasného záboru. Pro zatravnění použít vhodné směsi dle místních
podmínek, pro výsadby dřevin použít přednostně domácí druhy, které odpovídají
podmínkám příslušného stanoviště. Pro výsadbu dřevin použít dřeviny nejlépe vzrůstné,
dlouhověké, listnaté, v krajině se přirozeně vyskytující: dub letní, lípa srdčitá, javor mléč,
bříza bělokorá, topol osika, do vlhčích poloh olše lepkavá, vrba křehká, střemcha
hroznovitá a další. Z keřů např. lísku obecnou, brslen evropský, slivoň trnku, ptačí zob,
krušinu olšovou, růži šípkovou, bez černý, kalinu obecnou, do vlhčích poloh keřové vrby
(popelavou, nachovou, jívu apod.), Plochy zeleně přeložky navázat dle místních
podmínek na stávající plochy zeleně nebo na plochy zeleně navržené územními plány.
29. Zajistit v dostatečném předstihu provedení průzkumných archeologických prácí v trase
vybraných variant (letecké snímkování, povrchové sběry, geofyzikální měření apod).
V případě potvrzení nálezu archeologických památek v trase silnice I/22 zajistit
provedení záchranného archeologického výzkumu.
30. Při výběru dodavatele stavby preferovat použití moderních stavebních mechanismů s co
nejnižší hlučností, v dobrém technickém stavu.
31. V předstihu seznámit obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby s připravovanou stavbou,
délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby.
32. Zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV). Do ZOV zahrnout řešení následujících
problémů:
• Vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu,
nezasahovaly do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných botanických
a zoologických lokalit, do lesních porostů a do ochranných pásem vodních zdrojů.
Umístit je pokud možno v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.
• Vymezit plochy pro deponie zemin a ornice tak, aby nenarušovaly ekologickou
stabilitu, nezasahovaly do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných
botanických a zoologických lokalit, do lesních porostů a do ochranných pásem
vodních zdrojů.
• Stanovit množství potřebných surovin a materiálů pro výstavbu přeložky. Stanovit
objem zemin a ornice přemisťovaných během výstavby.
• Stanovit přepravní trasy pro dopravu materiálů a surovin na staveniště. Stanovit
přepravní trasy pro přepravu zemin a ornice v rámci staveniště a na deponie.
Přednostně využívat plochu staveniště přeložky, minimalizovat zatěžování silniční sítě
v okolí staveniště, zejména v obytné zástavbě, vyloučit pojíždění nákladních
automobilů ve volné krajině, využívat co nejkratšího napojení na stávající silniční síť.
Pokud možno se vyhýbat obytné zástavbě.
• Zpracovat časový plán realizace stavby. V časovém plánu stanovit časový
harmonogram jednotlivých stavebních prací, nasazení stavebních mechanizmů
a využívání přepravních tras.
• Zpracovat návrh protierozních opatření pro období výstavby. Návrh bude obsahovat
zřízení protierozních sedimentačních jímek v místech křížení staveniště s vodotečemi,
případně v místech předpokládaného odtoku dešťových vod ze staveniště. Umístění
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sedimentačních jímek konzultovat s vodohospodářským orgánem a s orgánem ochrany
přírody.
• Zpracovat havarijní plán pro období výstavby, který bude obsahovat seznam opatření
pro případ úniku ropných látek na staveništi. Součástí havarijního plánu bude způsob
informování orgánu ochrany veřejného zdraví a orgánů ochrany životního prostředí,
případně správců vodních toků.

Opatření pro fázi výstavby
33. Při výstavbě postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby. Realizovat stavbu
s maximálním ohledem na okolí, zejména v úsecích křížení vodních toků a průchodu
lesními porosty. Dočasné zábory půdy omezit na nezbytnou míru, vyloučit zásahy do
prostředí mimo plochy staveniště (trvalého a dočasného záboru) a přepravní trasy.
34. Zařízení staveniště umístit mimo cenné biotopy, významné krajinné prvky a prvky ÚSES
(biocentra a biokoridory) v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.
35. V místech křížení s vodními toky a v místě průchodu silnice v blízkosti rybníků
v maximální možné míře zabránit jejich znečištění, a celkově minimalizovat vstup do niv
či břehových porostů.
36. V blízkosti vodních toků a rybníků neumisťovat zařízení související se stavbou (stavební
dvory, deponie materiálu).
37. Zařízení staveniště vybavit tak, aby jejich provoz odpovídal platným předpisům v oblasti
životního prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro
záchyt úniku ropných látek).
38. Na vnějším ohrazení stavby uvést kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci
občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby (případné stížnosti
na hlučnost, prašnost apod.)
39. Odděleně deponovat kulturní vrstvy půdy (ornici a podorniční vrstvy), jejich využití
realizovat v souladu se schváleným plánem.
40. Stavební mechanismy a nákladní automobily udržovat v odpovídajícím technickém stavu.
41. Zajistit očistu stavebních mechanizmů a nákladních automobilů před výjezdem ze
staveniště na silniční síť. Zajistit pravidelnou očistu vozovek příjezdových komunikací na
staveniště.
42. Zajistit pravidelné skrápění prašných ploch.
43. Při přepravě sypkých materiálů používat k zakrytí nákladu plachty.
44. Zamezit odtoku splavenin ze staveniště přeložky do povrchových vod provizorními
sedimentačními jímkami dle návrhu protierozních opatření pro období výstavby.
45. Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu navrhnout opatření pro minimalizaci
vlivů výstavby přeložky na podzemní vody a zdroje podzemních vod. Hydrogeologické
posouzení předběžně doporučuje věnovat zvýšenou pozornost ochraně horninového
prostředí před znečištěním a instalaci nepropustných příkopů v km cca 12,2 – 12,5
v případě realizace varianty A-3
46. Hydrogeologické posouzení předběžně doporučuje instalovat retenční a biodegradační
nádrž za účelem předčištění splachových vod před vypuštěném do povrchových toků
v následujících úsecích:
• · km cca 8,5 – 8,9 v případě realizace varianty A-3 (Cehnický potok)
• · km cca 9,75 – 10,9 v případě realizace varianty A-3 (Mladějovický potok)
47. Provádět pravidelné odběry podzemní vody v místech, kde hydrogeologický průzkum
navrhl monitoring
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48. Zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před
únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou
stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou
staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle
havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním
plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.
49. V předstihu oznámit příslušnému orgánu památkové péče termín zahájení zemních prací,
při provádění zemních prací postupovat podle doporučení orgánu památkové péče.
V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení
záchranného archeologického průzkumu v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
50. V maximální možné míře recyklovat odpady vznikající během výstavby.
51. Materiál, který je dle Katalogu odpadů zařazen do kategorie nebezpečný odpad, musí být
odstraněn pouze v souladu s §16 odst. 3 zákona o odpadech.
52. Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby, které nebudou využity, musí být odstraněny
v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny
do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §12 odst. 3 zákona o
odpadech.
53. S přebytečnou výkopovou zeminou a jinými přírodními materiály vytěženými během
stavebních činností je možné nakládat pouze v souladu s §2 odst. 1 zákona o odpadech a
v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
54. O odpadech vznikajících v průběhu výstavby a způsobu jejich odstranění nebo využití
bude vedena odpovídající evidence, kterou investor předloží při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby.
55. Za účelem vyloučení možnosti zničení hnízd ptáků hnízdících v porostech dřevin je nutné
provést kácení dřevin (nebo smýcení lesních porostů) mimo období hnízdění, nejlépe v
období mimo vegetační sezónu (říjen – březen). Pro vyloučení možnosti zničení hnízd
ptáků hnízdících na zemi doporučujeme provést skrývku ornice v úsecích silnice mimo
využívanou ornou půdu (trvalé travní porosty, orná půda ležící ladem) v období srpen –
březen.
56. V případě výběru varianty A-3 postupovat šetrně při výstavbě na břehu rybníka Řešato
v km cca 7,5 a po ukončení zemních prací k patě násypu dosázet zeleň
57. Zajistit odpovídající ochranu dřevin na plochách navazujících na plochy trvalého
a dočasného záboru, případně dřevin v blízkosti přepravních tras dle ČSN DIN 18 920.
58. Plochy dočasného záboru půdy a ostatní plochy dotčené v průběhu výstavby co nejdříve
rekultivovat do původního stavu, případně na trvalé travní porosty s porosty domácích
dřevin napojené na okolní plochy zeleně nebo na lesní porosty.
59. Rozprostření ornice na svahy násypů a zářezů, zatravnění a výsadbu dřevin provést dle
projektu sadových úprav v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze
svahů násypů a zářezů a zamezilo rozvoji nežádoucích druhů rostlin.
60. Zajistit následnou péči o dotčené lesní porosty. Podpořit vytvoření náhradního lesního
pláště.
Opatření pro fázi vlastního provozu
61. Po uvedení přeložky silnice I/22 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších
obytných objektů v úsecích, kde byla realizována protihluková opatření a v úsecích, kde
hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům. V případě
překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná protihluková opatření.
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62. Odpovídajícím způsobem pečovat o vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince zajistit
včasnou dosadbu.
63. Při zimní údržbě optimalizovat množství posypových solí a způsob jejich aplikace.
Používat posypové soli s nízkým obsahem příměsí (těžkých kovů).
64. Zajistit monitorování podzemních vod v okolí přeložky dle schváleného programu
monitorování. Na základě získaných výsledků v případě potřeby navrhnout a realizovat
odpovídající opatření na ochranu podzemních vod.
65. Odpady vznikající na přeložce zařadit do odpadového hospodářství oznamovatele.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nenahrazuje
vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
Krajského úřadu Jihočeského kraje
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Přílohy:
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci)
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