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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru:
Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (Severní spojka)
Kapacita (rozsah) záměru:
Pro navrhovanou přeložku je vyhodnoceno dopravní zatížení k roku 2020 u obou
předkládaných variant na úrovni 16 250 - 19 250 vozidel/den.
Předkládaný záměr je silnice I. třídy v kategorii MS2/9,0/50 (úsek 1) nebo MS2/8,5/50
(úsek 2 a 3). Délka posuzovaného úseku je cca 2,4 km (Varianta 1) resp. 2,7 km
(Varianta 2).




úsek 1 – od křižovatky A (OK u Globusu) ke křižovatce B (u areálu firmy Bosch
na ulici Roberta Bosche)
úsek 2 – od křižovatky B (včetně) až k rozpletu ul. Nemanická (místo, kde
dochází k odpojení a zapojení jednosměrných komunikací, jdoucích podél rampy
v ulici Nemanická, do přeložky silnice I/20)
úsek 3 – od rozpletu ulice Nemanická až ke křižovatce C (křižovatka ulic
Nemanická, Pražská třída a Okružní)

Záměr je tedy předložen ve 2 variantách, které se liší pouze stavebním řešením
v úseku č.3.
Přehled předpokládaných objektů záměru v rámci navržených variant je patrný
z následujícího přehledu:
Varianta 1
Celková délka 2376,03 m
Hlavní trasa včetně mostů 2376,03 m
Jednosměrné komunikace podél rampy C v ul. Nemanické

Varianta 2
Celková délka 2685,14 m
Hlavní trasa včetně mostů bez tunelu 2144,14 m
Jednosměrné komunikace podél rampy ve stoupání do
Okružní ulice
Úprava ulice A. Trägera
Úprava Nemanické ulice

Úprava ulice A. Trägera

Cyklostezky a cyklotrasy, vedení chodců a cyklistů
Křižovatka – A (OK u Globusu)
Křižovatka – B (u Bosche)
Křižovatka – C (Pražská tř. – Nemanická – Okružní)
Křižovatka – D a E
M1 – most přes Vltavu
M2 – mostní inundační objekt
M3 – mostní inundační objekt
M4 – most přes ul. Suchomelskou
M5 – most přes stoku za ul. R. Bosche
M6 – nový most na ul. R. Bosche přes stoku
M7 – podjezd pod ul. A. Trägera
M8 – podjezd pod žel. tratí IV. TŽK
M9 – podjezd pod komunikací, která vede souběžně s
kolejemi IV. TŽK
M10 – podchod pro pěší a cyklisty pod IV. TŽK
Rampy (Opěrné zdi)

Cyklostezky a cyklotrasy, vedení chodců a cyklistů
Křižovatka – A (OK u Globusu)
Křižovatka – B (u Bosche)
Křižovatka – C (Pražská tř. – Nemanická – Okružní)
M1 – most přes Vltavu
M2 – mostní inundační objekt
M3 – mostní inundační objekt
M4 – most přes ul. Suchomelskou
M5 – most přes stoku za ul. R. Bosche
M6 – nový most na ul. R. Bosche přes stoku
M7 – podjezd pod ul. A. Trägera

Rampy (Opěrné zdi)
Tunel délky 541 m včetně vozovky, technického vybavení,
dopravního systému, osvětlení, větrání, bezpečnostního
vybavení
Veřejné osvětlení
Protihlukové stěny
Demolice objektů
Kanalizace

Veřejné osvětlení
Protihlukové stěny
Demolice objektů
Kanalizace

Pozn.: ve výčtu objektů není uvedeno propojení přes areál ACAMP, protože tato část stavby není nezbytná
pro fungování navrhovaných řešení. Její realizace zlepšuje dopravní podmínky ve variantě 1 pro část
uživatelů v západní části ulice Nemanické – zkracuje jízdu na západ s přejezdem dvou světelně řízených
křižovatek na Pražské třídě.
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Obchodní firma oznamovatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele:
659 93 390
Sídlo oznamovatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
145 05 Praha 4
tel. 241084528
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku v podstatě bez připomínek. Pouze lze
upozornit na určitou nejednotnost z hlediska názvu záměru, který je odlišný na titulních
stránkách od samotného textu posuzované dokumentace:
 titulní stránky posuzované dokumentace: „Č.Budějovice - přel. I/20 v úseku OK u
Globusu – sil.I/34“
 text dokumentace: „Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34
(Severní spojka) “
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č.4 zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou
osobou Ing. Ondřejem Čapkem, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti
autorizace č. 21564/ENV/06 ze dne 30.3.2006, autorizace prodloužena rozhodnutím
č.j. 52964/ENV/11.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelný k možnosti
posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a
dostatečným způsobem.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného
posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
 Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení
velikosti a významnosti vlivu
 Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
 Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Část E - Porovnání variant řešení záměru – v předkládané dokumentaci jsou
posuzovány dvě varianty:
 Varianta 1 – Přeložka silnice I/20 s podjezdem železniční trati
 Varianta 2 – Přeložka silnice I/20 s tunelem pod Nemanickou a Pražskou ulicí.
Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
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Jako přílohy jsou uvedeny:
Vyjádření úřadů

 Vyjádření stavebního úřadu Magistrátu města České Budějovice k záměru
z hlediska územně plánovací dokumentace
 Stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Jihočeského kraje podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb. (vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti)
Samostatné přílohy

1. Dopravní prognóza
2. Hluková studie
3. Modelové hodnocení kvality ovzduší
4. Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví
5. Biologický průzkum
6. Dendrologický průzkum
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Zpracovatelský tým posudku po formální stránce pokládá dokumentaci za úplnou,
zpracovanou plnohodnotně, přehledně s odpovídající vypovídací schopností. Lze
pouze upozornit na absenci podrobnějšího mapového podkladu pro obě řešené
varianty vedení trasy.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně
použitých metod hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Přeložka silnice I/20 v úseku OK u
Globusu – silnice I/34 (Severní spojka)“ na životní prostředí považuje zpracovatel
posudku za akceptovatelnou k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví
obyvatelstva jakož i formulovat návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný úřad – Krajský úřad
Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, a ukončit proces
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
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A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO,
jméno a příjmení oznamovatele.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem. Otázka
oprávněného zástupce oznamovatele není pro proces posuzování vlivů na životní
prostředí rozhodující v rámci vypracování posudku.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje

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

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Přeložka silnice I/20
v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (Severní spojka)“.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Záměr je zařazen do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) položka 9.1
„Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy
(záměry neuvedené v kategorii I)“, sloupec B (státní správu v oblasti posuzování vlivů
na životní prostředí vykonává dle § 20 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění orgán
kraje).
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Nová přeložka silnice I/20 má odlehčit v současné době přetíženou ulici Strakonická
a zejména vytvořit alternativní propojení mezi silnicemi I/34 a I/20 s výhledovou velmi
významnou dopravní vazbou na MÚK Úsilné, která bude součástí připravované
dálnice D3. Vybudováním nového propojení v trase přeložky silnice I/20 dojde
k výraznému odlehčení nejbližších komunikací přesměrováním významných
dopravních toků právě na přeložku silnice I/20. Zároveň dojde k doplnění komunikační
sítě dalším mostem přes Vltavu, který znamená významný prvek překonávající bariéru
toku Vltavy v této části města.
Předkládaný záměr je silnice I. třídy v kategorii MS2/9,0/50 (úsek 1) nebo MS2/8,5/50
(úsek 2 a 3). Délka posuzovaného úseku je cca 2,4 km (Varianta 1) resp. 2,7 km
(Varianta 2).
Změny v intenzitách dopravy pro stav bez realizace záměru
řešením jsou doloženy v Příloze č.1 předkládané dokumentace.

a s navrhovaným

Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Zpracovatelský tým posudku soudí, že popis navrhované trasy včetně variantního
řešení mohl být doplněn podrobnějším detailnějším mapovým podkladem celkové
situace stavby pro lepší přehlednost popisovaných technických řešení.
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B.I.3. Umístění záměru

Z dokumentace vyplývá, že záměr je umístěn na území Jihočeského kraje, na území
obce České Budějovice a na katastrálních územích České Vrbné, České Budějovice
2 a České Budějovice 3.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované
dokumentace ze strany zpracovatelů posudku bez zásadnějších připomínek.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Za rozhodující lze považovat, že dokumentace uvádí, že paralelně s přípravou
posuzovaného záměru přeložky silnice I/20 (Severní spojky) jsou zpracovávány
přípravné dokumentace pro modernizaci IV. Tranzitního železničního koridoru
(IV. TŽK), který posuzovaná silnice I/20 kříží ve svém 2. úseku. Úsek 2 přeložky
silnice I/20 je rovněž součástí přípravné dokumentace modernizace IV. TŽK jako
náhrada železničního přejezdu v ulici Nemanická a Kvapilová. V případě, že stavba IV.
TŽK bude probíhat před výstavbou posuzované přeložky silnice I/20, bude již 2. úsek
připraven a k dostavbě tak zůstane pouze úsek 1 a úsek 3. Obě stavby jsou průběžně
koordinovány.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
K uvedené kapitole ze strany zpracovatelského týmu posudku v zásadě bez
podstatnějších připomínek.
Ostatní aktivity realizované nebo plánované v zájmovém území jsou zohledněny
v modelech dopravy, které jsou vstupy do hlukové a rozptylové studie.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Z dokumentace vyplývá, že město České Budějovice je významným silničním uzlem,
přičemž narůstající problém silniční dopravy je ve Strategickém plánu města hodnocen
jako kritický a prioritní. V současnosti jsou všechny silnice I. a II. třídy vedeny
průtahem přes centrální části města, kde vlivem zátěže a kongescí dochází
k výraznému zhoršování životního prostředí.
Nová přeložka silnice I/20 má odlehčit v současné době přetíženou ulici Strakonická
a zejména vytvořit alternativní propojení mezi silnicemi I/34 a I/20 s výhledovou velmi
významnou dopravní vazbou na MÚK Úsilné, která bude součástí připravované
dálnice D3.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Z hlediska zpracovatele posudku bez připomínek. Přínosy navrhovaného řešení jsou
patrné z modelů dopravy v porovnání se stavem bez realizace přeložky silnice I/20
(bez ohledu na konečnou volbu varianty).
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Předkládaný záměr je silnice I. třídy v kategorii MS2/9,0/50 (úsek 1) nebo MS2/8,5/50
(úsek 2 a 3). Délka posuzovaného úseku je cca 2,4 km (Varianta 1) resp. 2,7 km
(Varianta 2):




úsek 1 – od křižovatky A (OK u Globusu) ke křižovatce B (u areálu firmy Bosch
na ulici Roberta Bosche)
úsek 2 – od křižovatky B (včetně) až k rozpletu ul. Nemanická (místo, kde
dochází k odpojení a zapojení jednosměrných komunikací, jdoucích podél rampy
v ulici Nemanická, do přeložky silnice I/20)
úsek 3 – od rozpletu ulice Nemanická až ke křižovatce C (křižovatka ulic
Nemanická, Pražská třída a Okružní)

Záměr je tedy předložen ve 2 variantách, které se liší pouze stavebním řešením
v úseku č.3.
Přehled předpokládaných objektů záměru v rámci navržených variant je patrný
z následujícího přehledu:
Varianta 1
Celková délka 2376,03 m
Hlavní trasa včetně mostů 2376,03 m
Jednosměrné komunikace podél rampy C v ul. Nemanické

Varianta 2
Celková délka 2685,14 m
Hlavní trasa včetně mostů bez tunelu 2144,14 m
Jednosměrné komunikace podél rampy ve stoupání do
Okružní ulice
Úprava ulice A. Trägera
Úprava Nemanické ulice

Úprava ulice A. Trägera

Cyklostezky a cyklotrasy, vedení chodců a cyklistů
Křižovatka – A (OK u Globusu)
Křižovatka – B (u Bosche)
Křižovatka – C (Pražská tř. – Nemanická – Okružní)
Křižovatka – D a E
M1 – most přes Vltavu
M2 – mostní inundační objekt
M3 – mostní inundační objekt
M4 – most přes ul. Suchomelskou
M5 – most přes stoku za ul. R. Bosche
M6 – nový most na ul. R. Bosche přes stoku
M7 – podjezd pod ul. A. Trägera
M8 – podjezd pod žel. tratí IV. TŽK
M9 – podjezd pod komunikací, která vede souběžně s
kolejemi IV. TŽK
M10 – podchod pro pěší a cyklisty pod IV. TŽK
Rampy (Opěrné zdi)

Cyklostezky a cyklotrasy, vedení chodců a cyklistů
Křižovatka – A (OK u Globusu)
Křižovatka – B (u Bosche)
Křižovatka – C (Pražská tř. – Nemanická – Okružní)
M1 – most přes Vltavu
M2 – mostní inundační objekt
M3 – mostní inundační objekt
M4 – most přes ul. Suchomelskou
M5 – most přes stoku za ul. R. Bosche
M6 – nový most na ul. R. Bosche přes stoku
M7 – podjezd pod ul. A. Trägera

Rampy (Opěrné zdi)
Tunel délky 541 m včetně vozovky, technického vybavení,
dopravního systému, osvětlení, větrání, bezpečnostního
vybavení
Veřejné osvětlení
Protihlukové stěny
Demolice objektů
Kanalizace

Veřejné osvětlení
Protihlukové stěny
Demolice objektů
Kanalizace

Pozn.: dle zpracovatele dokumentace ve výčtu objektů není uvedeno propojení přes areál ACAMP, protože
tato část stavby není nezbytná pro fungování navrhovaných řešení. Její realizace zlepšuje dopravní
podmínky ve variantě 1 pro část uživatelů v západní části ulice Nemanické – zkracuje jízdu na západ
s přejezdem dvou světelně řízených křižovatek na Pražské třídě.

Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že v rámci kapacity doloženého popisu
technického řešení nejsou ze strany zpracovatelského týmu posudku připomínky.
Zpracovatelský tým posudku postrádá bližší údaje o fázi výstavby a přípravy území,
které jsou významné především z hlediska vstupních podkladů pro stanovení vlivů na
biotu a ekosystémy, případně vlivů na faktory pohody (přepravní trasy, návozy a
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odvozy materiálů). V tomto smyslu jsou formulována doporučení pro další přípravu
záměru.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
Zahájení stavby
Dokončení stavby

2017
2019

Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Ve vztahu k uvedeným skutečnostem ze strany zpracovatelského týmu posudku bez
připomínek.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dle dokumentace je záměr umístěn na území Jihočeského kraje, na území obce
České Budějovice.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Ve vztahu k uvedeným skutečnostem ze strany zpracovatelského týmu posudku bez
připomínek.
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

Zpracovatel dokumentace specifikuje jednotlivá rozhodnutí, která budou nezbytná pro
případnou realizaci předkládaného záměru v tabulce 19 posuzované dokumentace.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
K uvažované kapitole bez závažnějších připomínek. Navazující rozhodnutí nesouvisí
se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, protože bezprostředně souvisí
s příslušnými složkovými zákony, a proto jejich výčet nijak nemůže ovlivnit závěr
procesu posuzování vlivů na životní prostředí v rámci posuzovaného záměru. Lze
pouze upozornit, že výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště
chráněných druhů živočichů podle §56 zákona o ochraně přírody mimo zvláště
chráněná území bude vydávat v rámci posuzovaného záměru Krajský úřad
Jihočeského kraje.
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Zábor ZPF
Dokumentace z hlediska nároků na plochy související s hodnoceným záměrem uvádí
následující tabulku:
k.ú.

Var.

České Vrbné
České
Budějovice 2
České
Budějovice 3
Celkem

1
2
1
2

Orná

TTP

Zahrada

0,329

1,648

0

2,084
0
0
2,413
2,413

1,136
1,100
1,100
3,884
3,884

0
0,137
0,137
0,137
0,137

Předpokládaný trvalý zábor (ha)
Jiná
Vodní
KomuniZPF
ploch
plocha
kace
a
1,977
0,042
1,457
0,489
3,220
1,237
1,237
6,434
6,434

0,820
0,062
0,062
0,924
0,924

0
1,905
1,412
3,362
2,869

0,213
0,919
0,496
1,621
1,198

Zastavěná

Ostatní

0

1,946

3,965

0
0,229
0,205
0,229
0,205

0,213
3,053
2,113
5,212
4,272

4,253
4,352
3,412
12,570
11,630

Pozn.: TTP – trvalý travní porost
ZPF – zemědělský půdní fond
k.ú. – katastrální území

Dle dokumentace k výše uvedeným plochám je nutno přičíst případné propojení přes
areál ACAMP, kde zábor představuje cca 0,35 ha ostatních ploch.
Dokumentace dále uvádí, že v rámci realizace stavby bude ornice a podorniční vrstva
sejmuta a deponována, po ukončení výstavby bude použita k vegetačním úpravám a
technickým rekultivacím v okolí tělesa komunikace. Nevyužitá ornice bude použita
vhodným způsobem, např. na rekultivace nebo vylepšení zemědělských ploch, které
budou určeny orgánem ochrany ZPF.
Vztah záměru k zvlášť chráněným územím přírody je uveden v kap. C.II.7.
Zábor PUPFL
Dokumentace uvádí, že s posuzovaným záměrem není spojen žádný dočasný nebo
trvalý zábor PUPFL.
Stavba není realizována v ochranném pásmu lesa.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Posuzovaná dokumentace podává sumární přehled o předpokládaných nárocích na
trvalý zábor ZPF. V kapitole není specifikován detailnější rozsah dočasného záboru
ZPF.
Je tedy nezbytné konstatovat, že přesněji spočítané zábory zemědělské půdy budou
uvedeny v dalším stupni PD. Upřesnění množství záboru a specifikace trvalého odnětí
a dočasného záboru půdy bude zpracováno v rámci „Záborového elaborátu pro vynětí
ze zemědělského půdního fondu (ZPF)“, který bude součástí DUR.
Ve smyslu výše uvedeného konstatování jsou následně formulována odpovídající
doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Z výše uvedené tabulky je patrné, že nároky na pozemky v kategorii ZPF jsou v obou
hodnocených variantách stejné.
Vztah záměru ke zvláště chráněným územím přírody a ochranným pásmům v této
kapitole uveden není, informace lze získat v jiných částech posuzované dokumentace.

12

Celkem

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

Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (Severní spojka)

B.II.2 Voda

Dokumentace konstatuje, že údaje o spotřebě vody při výstavbě nejsou v této fázi
přípravy záměru k dispozici, s jistotou však dokumentace předpokládá, že spotřeba
vody v průběhu výstavby nebude z hlediska vlivů na životní prostředí významná.
Ve vztahu k etapě provozu dokumentace konstatuje, že v době provozu se
předpokládá případný odběr a spotřeba vody pro skrápění povrchu komunikace či pro
zimní údržbu. Pro potřeby kropení a mytí vozovky se využije mobilní zdroj vody
(autocisterny) v režii správce komunikace. Zdroje vody pro přípravu směsí na zimní
údržbu včetně povolení vodoprávního orgánu zajišťuje příslušné středisko správy a
údržby silnice.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Nároky na technologickou vodu v etapě vlastní výstavby nebyly bilančně v etapě
zpracování zadání stavby specifikovány. Hlavní spotřeba se předpokládá u
standardních dodavatelů betonů a maltových směsí v regionu. Technologická voda
bude spotřebovávána pro:
⇒ výrobu betonových a maltových směsí
⇒ kropení betonů během tuhnutí
⇒ kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako ochrana proti nadměrnému
prášení
⇒ očistu vozidel a stavebních strojů

Dokumentace uvádí, že předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka bude
odvozena z přílohy 12 vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v objemu 120 l/den.
Celkové nároky na vodu v etapě výstavby budou specifikovány v další projektové
přípravě. Lze pouze upozornit, že v době vydání posuzované dokumentace již byla
v platnosti vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva
zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace konstatuje, že v rámci výstavby budou používány běžné materiály a
suroviny. Používané materiály musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost.
V rozhodujícím množství budou v rámci výstavby záměru uplatňovány materiály
používané do konstrukčních vrstev vozovky, materiál do náspů a ocelové konstrukce,
dále pak materiály pro rozvod elektrické energie, beton, materiály pro povrchovou
úpravu apod. Na základě dostupných podkladů není v této fázi projektové
dokumentace dle dokumentace možné jednoznačně stanovit konečné objemy
hlavních surovin a materiálů potřebných k realizaci výstavby, stejně jako dodavatele
těchto surovin a materiálů. Tomuto tématu bude dle dokumentace věnována
pozornost v následujících stupních přípravy. Přehled prací a materiálů řešených
variant je uveden v tabulce č.5 posuzované dokumentace. Provoz přeložky
nevyžaduje téměř žádnou spotřebu elektrické energie. Spotřeba elektrické energie se
předpokládá pouze na provoz systému SOS, jednotného dopravního informačního
systému a zařízení telematiky silnice, případně pro provoz mýtných bran a
zásuvkových skříní pro napojení mobilního výstražného zařízení u přejezdů středního
dělícího pruhu. Spotřeba el. energie bude tedy zanedbatelná.
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Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek.
Lze konstatovat na základě tabulky č.5 uvedené v dokumentaci EIA, že nároky na
stavební materiály jsou pro obě varianty téměř rovnocenné.
Dokumentace dále uvádí nároky na objemy zemin, ornice, vybourané vozovky a
demolic. Z údajů bilancovaných na straně 26 dokumentace vyplývají následující
objemy přepravovaných materiálů:
Předběžně lze uvažovat následující objemy:





dovoz zeminy min.
odvoz vybourané vozovky
přebytečná ornice
demolice domů

var. 1

var. 2

51 300 m3
7 480 m3
16 800 m3
2 064 m3

8 600 m3
9 630 m3
16 800 m3
2 064 m3

Při zohlednění stavebních materiálů a výše uvedených objemů hmot budou činit
celkové přepravní nároky ve Variantě 1: 114 000 m3, ve Variantě 2: 86 000 m3. Je
tedy patrné, že Varianta 2 bude vyžadovat nižší přepravní nároky oproti Variantě 1.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Výstavba
Nároky na přepravní nároky v etapě výstavby dokumentace přímo nebilancuje, lze je
však vyvodit z celkového objemu přepravovaných stavebních materiálů a hmot.
Provoz
Dokumentace uvádí, že pro potřebu dokumentace zpracoval AF-CityPlan v srpnu
2013 dopravní model s názvem „Intenzity dopravy v okolí křižovatky Pražská třída x
přeložka silnice I/20 v Českých Budějovicích“, který tvoří přílohu 1 posuzované
dokumentace a kromě uvedených ulic zahrnuje i předpokládanou dopravu po přeložce
silnice I/20. Na uvedených komunikacích dojde ke změnám v dopravním zatížení
v porovnání s nulovou variantou – tedy ponecháním stávajícího stavu. Následující
tabulka uvádí přehled změn, které nastanou v území po realizaci záměru:
Ulice
Pražská třída
Strakonická

Na Dlouhé louce

Okružní
A. Trägera
I/34
Nádražní
Nemanická

Přeložka silnice I/20

Úsek

0
11 220
16 410
17 860
33 820
41 820
20 110
24 880
24 270
16 860
14 990
14 990
4 940
7 640
16 100
18 010
21 800
30 290
7 380
4 670
-

Opatovická - Nemanická
Nemanická - Horní
Horní - Strakonická
Pražská - Plzeňská
Pražská - Na Dlouhé louce (I/20)
České Vrbné - OK Globus
OK Globus - Labská
Labská - Strakonická
Strakonická - Husova třída
Pražská - Světlíky
Světlíky - I/34
Severní část
Jižní část
Okružní - MÚK
MÚK - OK
OK - Nádražní
I/34 - Pražská
Východní část
Západní část
OK u Globusu - MÚK u Bosche
MÚK u Bosche - západ Nemanická
Východ Nemanická
Pražská - Světlíky

-
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Varianta
1
13 130
12 210
11 260
24 530
28 230
22 660
27 460
27 390
16 330
21 510
21 510
2 630
5 140
11 370
13 580
17 120
25 300
17 730
19 250
16 760
17 730
-

2
12 240
12 630
11 270
24 670
28 950
22 560
25 390
24 960
15 830
8 950
21 140
3 310
5 890
12 980
14 870
18 260
26 620
2 840
1 820
18 100
16 250
16 250
12560
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Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že v této fázi projektové přípravy nelze
spolehlivě stanovit vyčerpávajícím způsobem přepravní trasy pro etapu výstavby, ani
objem přepravovaných hmot. Je však jednoznačné, že celkové objemy
přepravovaných hmot ve Variantě 2 jsou nižší oproti Variantě 1.
Ve vztahu k etapě provozu lze za podstatnou skutečnost v rámci předkládaného
posudku označit skutečnost, že nově generovaná doprava na řešených úsecích
v porovnání předložených variant je v zásadě shodná, významově je podstatná tedy
pouze ve vztahu k dotčenému počtu trvale bydlících obyvatel, jak je patrné ze studie
vlivů na veřejné zdraví.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Výstavba
Dokumentace uvádí, že stacionární bodové zdroje znečišťování ovzduší se mohou
vyskytovat v omezené míře v období výstavby komunikace a představují je především
obalovny živičných směsí.
Jako plošné zdroje budou dle dokumentace v průběhu výstavby působit jednotlivá
staveniště (ale i další plochy zbavené vegetace), kde bude docházet zejména ke
znovuzvíření již usazených prachových částic (sekundární prašnost). Při pokládce
živičných vrstev bude docházet k uvolňování aromatických uhlovodíků. Problematika
stanovení množství uvolňovaných škodlivin nebyla podle dostupných údajů řešena,
právními předpisy je řešen pouze provoz obaloven živičných směsí.
Liniovými zdroji budou během stavby zejména staveništní komunikace a nákladní
doprava, odvážející bilancované hmoty a přivážející potřebný stavební materiál.
Předběžný odhad denní produkce emisí, které lze očekávat při výstavbě, lze provést
až při znalosti stavebních postupů, typů a počtů nasazených strojů apod. v dalších
fázích přípravy stavby.
Provoz
Dokumentace uvádí, že na změnách v produkci emisí z automobilové dopravy se
podílí více faktorů. Převedením provozu na trasu přeložky silnice I/20 dojde ke snížení
dopravního zatížení zejména na Pražské a Strakonické ulici a dále na komunikaci I/20.
Pro potřeby dokumentace EIA byla zpracována rozptylová studie. V této studii je
porovnávána výhledová imisní situace v zájmovém území v letech 2020 bez výstavby
přeložky s imisní zátěží po zahájení jejího provozu. Dopravní intenzity byly
posuzovány pro výchozí stav a stav při provozu jednotlivých variant pro výhledové
stavy v roce 2020. Při výpočtu emisí bylo uvažováno se skladbou vozového parku k
roku 2020. Výsledky emisní bilance pro rok 2020 a jednotlivé stavy jsou shrnuty
v tabulce č. 7 posuzované dokumentace.
Jako modelové znečišťující látky jsou hodnoceny oxid dusičitý, benzen, suspendované
částice frakce PM10, PM2,5 a benzo[a]pyren.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Ve vztahu k etapě výstavby bez podstatnějších připomínek, protože odpovídající
doporučení pro etapu výstavby jsou formulována v příslušné pasáži předkládaného
posudku, a to včetně světelného znečištění.
Zpracovatelský tým posudku upozorňuje, že pokud by součástí stavby byly nové
obalovny živičných směsí (případně betonárky), potom by jejich provoz musel nebo
mohl být podroben samostatnému procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle
následujících bodů zákona:



6.2 Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím bodě
s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků obsahujících azbest
(záměry neuvedené v kategorii I)
6.5 Obalovny živičných směsí

Ve vztahu k etapě provozu zpracovatelský tým posudku soudí, že obsahovou náplní
této kapitoly by mělo být to, co tato kapitola metodicky požaduje, tedy poskytnutí
základních informací o tvorbě bilancí emisí v rámci řešených úseků na základě údajů
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o plynulosti a rychlosti dopravy, sklonu dopravy na řešených úsecích. Takovéto
podklady v dokumentaci obsaženy nejsou a jsou uvedeny pouze bilance emisí v t/rok
(respektive kg za rok pro BaP).
Současně by za vhodné bylo doložit bilancování bodových zdrojů znečišťování
ovzduší v rámci Varianty 2, které se týkají problematiky odvětrání tunelu. Takové
informace ani v dokumentaci, ani v příslušné rozptylové studii uvedeny nejsou.
B.III.2 Odpadní vody

Ve vztahu k etapě výstavby dokumentace uvádí, že během časově a prostorově
omezeného období výstavby budou v prostoru staveniště vznikat:
 splaškové vody z hygienického a sociálního vybavení, vybudovaného pro pracovníky
dodavatelských firem. Charakter těchto odpadních vod bude odpovídat běžným
splaškovým vodám z domácností. Jejich produkce bude odpovídat celkovému počtu
pracovníků. Na jednoho pracovníka za směnu je uvažováno s produkcí cca 125 l
splaškových vod.
 voda technologická a oplachovací ze stavební a dopravní mechanizace
 srážková voda, u níž nelze vyloučit smyv olejových úkapů z povrchu staveniště
 průsakové vody, jejichž ojedinělý vznik je možno očekávat obzvláště ve Variantě 2 při
výkopu tunelu

Dále dokumentace uvádí, že celkové množství odpadních vod není možno v této fázi
přípravy záměru přesně stanovit, s jistotou lze však předpokládat, že z hlediska vlivů
na životní prostředí nebude podstatné. Množství splaškové vody se bude odvíjet od
organizace výstavby a postupu realizace s ohledem na počet pracovníků.
Zneškodňování odpadních vod musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 61/2003
Sb. Vzhledem k dočasnosti funkce zařízení se doporučuje likvidovat vody odvozem
z betonové jímky v souladu s platnou legislativou. Je možno využít také chemických
WC.
Stavební jámy budou ve všech fázích odvodňovány příkopy. Voda musí být po
přečištění odvedena příkopem či potrubím do nejbližšího vodního toku.
Nebezpečí uvedených odpadních vod nespočívá v jejich objemovém množství, ale lze
je považovat za možné zdroje havarijního znečištění okolního (především
horninového) prostředí. Pro manipulaci s ropnými látkami a mazadly je proto nutné
zajistit vhodné a předpisově vybavené prostory, do stavebních mechanismů by měly
být přednostně používány ekologicky šetrná a biologicky degradovatelná mazadla a
oleje. Každé staveniště bude vybaveno pomůckami pro likvidaci havarijního úniku
ropných látek (např. VAPEX), budou zřízeny dočasné usazovací nádrže k zadržení
splachu ze staveniště při nadměrných dešťových srážkách. Zpevněné plochy pro
parkoviště stavebních strojů a dopravy budou zabezpečeny proti úniku znečišťujících
látek ochrannými příkopy, které budou svedeny do sedimentačních jímek a čistících
stanic. Separovaný kal (či jiné znečištění) bude dále likvidováno jako odpad.
Ve vztahu k etapě provozu dokumentace uvádí, že výstupy do povrchových vod budou
při provozu díla představovat zejména dešťové vody, které spadnou na těleso
komunikace a budou svedeny do vhodného recipientu tak, aby voda ze zpevněných
ploch nebyla nikde volně rozptylována do terénu. Tyto vody jsou znečišťovány
zejména úkapy ropných látek, otěry pneumatik a brzdového obložení a úlety ze
sypkých materiálů. V zimním období se přidávají chemické a mechanické posypové
látky, jako jsou např. chloridy, kamenná drť, písek.
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Dokumentace uvádí, že srážkové vody odtékající z pozemních komunikací se
nepovažují za vody odpadní, pokud je znečištění těchto vod závadnými látkami
řešeno technickými opatřeními. Dešťové vody po styku s povrchem pozemní
komunikace mohou být znečištěné, ale jen po dobu prvotního oplachu těchto povrchů.
Po skončení oplachu znečištěných povrchů je lze teoreticky zařadit mezi vody
neznečištěné.
Odvodnění komunikace bude zajištěno pomocí systému příkopů a uličních vpustí.
Dešťové vody budou svedeny do uličních vpustí nebo přes nezpevněnou krajnici na
násyp komunikace. V úseku od okružní křižovatky u Globusu až po začátek podjezdu
bude silnice odvodněna na násyp komunikace a do příkopu vedeného souběžně
s násypem, kde bude voda zasakovat. Po celé délce podjezdu pod ulicí A. Trägera a
železnicí bude vybudována dešťová kanalizace se zaústěním do bezejmenného
potoka pod podjezdem, v Nemanické ulici bude nahrazena stávající vozovka novou
s obdobným systémem odvodnění.
Recipienty dešťových vod budou drobný levostranný přítok Vltavy a Vltava,
Dobrovodský potok a levostranný přítok „stoky Sever“.
V tabulce č.8 posuzované dokumentace je potom uveden celkový roční odtok
dešťových vod do jednotlivých recipientů.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Dokumentace z hlediska popisu odpadních vod vznikajících v etapě výstavby a
provozu je dle názoru zpracovatelského týmu posudku vypracována korektně se
všemi rozhodujícími informacemi.
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že veškeré nakládání s látkami závadnými
vodám a vypouštění odpadních vod musí být v souladu se zák.č.273/2010 Sb.
o vodách. Zneškodňování těchto vod musí probíhat v souladu s nařízením vlády
č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Zpracovatelský tým posudku postrádá v posuzované dokumentaci případně řešení
problematiky tunelových vod (při realizaci Varianty 2), a to zejména v etapě výstavby
(předpokládá se, že tunelové objekty budou realizovány jako těsněné tak, aby po
dokončení jejich výstavby mohlo dojít k normalizaci hydrogeologických poměrů na
původní stav). Případný způsob řešení tunelových vod v etapě výstavby jak z hlediska
jakostních parametrů, tak z hlediska kvantitativního posouzení bude řešeno v rámci
další projektové přípravy po volbě konečné varianty vedení komunikace. V tomto
smyslu je formulováno jedno z doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
Vznik splaškových vod při provozu komunikace není předpokládán.
B.III.3 Odpady

Dokumentace konstatuje, že při realizaci posuzované stavby a jejím následném
užívání, nebo případném odstranění vzniknou odpady různých skupin a druhů a to jak
v kategorii „ostatní“ tak odpady kategorie „nebezpečný“. Z dokumentace vyplývá, že
zadavatel stavby bude postupovat při veškerém nakládání s těmito odpady (tzn. jejich
soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě,
odstraňování atd.) dle příslušných platných legislativních opatření v oblasti nakládání s
odpady. Dále jsou uvedeny některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a
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souvisejících předpisů. Dokumentace obsahuje přehled odpadů vznikajících v etapě
výstavby.
Pro etapu provozu dokumentace uvádí, že při provozu záměru bude vznik odpadů
minimální. Bude se jednat zejména o odpad z odstraňování dřevin a bylinné vegetace
v rámci údržby komunikací. Množství produkovaného odpadu však není v dnešní době
možno stanovit.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení. Lze pouze upozornit, že
dle platné aktuální legislativy shromažďování nebezpečných odpadů nepodléhá
souhlasu dle §16 odst. 3 zákona o odpadech. Obdobně lze upozornit, že dle §39
odst.1 zákona o odpadech je nutné vést průběžnou evidenci o odpadech při produkci
více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu. Dále lze
upozornit, že není patrné, zda-li v rámci předpokládaných demolic nehrozí riziko
nakládání s odpady obsahující azbest. V tomto smyslu jsou formulována odpovídající
doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
B.III.4 Hluk, vibrace, zápach

Etapa výstavby
Dokumentace konstatuje, že protože v současné době není znám dodavatel stavby a
použití stavebních mechanismů při výstavbě ani přístupové cesty, nelze stanovit hluk z
výstavby. V další fázi projektové dokumentace budou zpracovány zásady organizace
výstavby tak, aby vlivy ze stavby byly minimalizovány.
Dokumentace uvádí, že pro hluk ze stavební činnosti je rozhodující počet stavebních
strojů s vysokým akustickým výkonem, které při práci na staveništi tvoří rozhodující
složku hlukové zátěže pro okolní prostředí. Mezi stroje s vysokým akustickým
výkonem patří zejména těžká stavební technika, která bude při výstavbě posuzované
přeložky na staveništi zastoupena. Přesné určení počtu strojů a jejich nasazení v
průběhu pracovního dne bude provedeno v další fázi projektové dokumentace po
detailním rozpracování plánu organizace výstavby.
Dokumentace konstatuje, že podrobnější hlukovou studii na výpočet hluku z výstavby
a případný návrh opatření ke snížení hlukové zátěže z výstavby je možné zpracovat
až na základě výše uvedených údajů. Hluková studie pro hluk z výstavby bude
zpracována po stanovení jednotlivých výstavbových etap a vypracování podrobného
plánu organizace stavby dle vybraných zhotovitelů stavby, pokud to bude vyžadovat
hygienická stanice.
Etapa provozu
Dokumentace konstatuje, že provoz na komunikacích je považován za liniový zdroj
hluku, který je emitován vozidly pohybujícími se po těchto komunikacích. Emisní
charakteristikou liniového zdroje hluku (komunikace) jsou zdrojové funkce, které
charakterizují akustickou situaci v referenční vzdálenosti komunikace. Pro potřeby
posouzení hladiny hluku byla v rámci předkládané dokumentace zpracována hluková
studie.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Vzhledem ke skutečnosti, že dosud není znám dodavatel stavby ani zásady
organizace výstavby, lze považovat za logické to, že součástí posuzované
dokumentace není hluková studie pro etapu výstavby. Požadavek na vypracování
hlukové studie je zapracován do podmínek stanoviska příslušného úřadu.
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Problematika dopravní zátěže z hlediska vstupů je komentována v předcházející části
předkládaného posudku, problematika výstupů z hlediska uváděných ekvivalentních
hladin akustického tlaku A dle řešených variant je potom komentována v dalších
částech předkládaného posudku.
Jinak ze strany zpracovatelského týmu posudku bez dalších připomínek.
B.III.5 Vibrace a záření

Dokumentace konstatuje, že záměr v etapě výstavby ani provozu není zdrojem
radioaktivního ani elektromagnetického záření.
Z hlediska vibrací v etapě výstavby dokumentace konstatuje, že v období výstavby
mohou vibrace vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů, resp. použitím
speciálních technologií, příp. průjezdy těžkých nákladních automobilů obytnou
zástavbou (dopravní obsluha staveniště). Zdrojem vibrací může být i nadměrná
přeprava, související s přemisťováním přebytečných výkopů.
Problematika vibrací pro etapu výstavby kromě odkazů na literární prameny není
v této kapitole dále komentována.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Z hlediska zpracovatele posudku lze vyslovit závěr, že se v této kapitole jedná o
teoretická konstatování týkající se problematiky vibrací bez konkrétních údajů ve
vztahu k posuzovanému záměru. V tomto smyslu jsou formulována odpovídající
doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
B.III.6 Doplňující údaje

Ve vztahu k významným terénním úpravám a zásahům do krajiny dokumentace
konstatuje, že realizací záměru dojde k nevratnému zásahu do tvářnosti krajiny. Dále
dokumentace uvádí následující rozbor týkající se zemních prací dle jednotlivých
úseků:
Úsek

výkop (m3)

Varianta 1
násyp (m3)

1

580

77 874

2

26 981
0
27 561

903
0
87 777

3
Celkem

bilance

výkop (m3)

Varianta 2
násyp (m3)

bilance

-77 294
26 078

580
23 000

77 874
5 000

-77 294
18000

0
-51 216

50 750
74 330

0
82 874

50 750
-8 544

Dokumentace uvádí, že z předběžně provedené bilance zemních prací je zřejmé, že
stavba ve variantě 1 bude vykazovat nedostatek násypového materiálu, ve variantě 2
je bilance poměrně vyrovnaná. Bilance je vypočtena za předpokladu, že všechen
výkopový materiál bude použitelný do násypů. Nedostatek materiálu bude dotován ze
zemníku (nutno stanovit během další přípravy stavby).
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Ve vztahu ke konstatování dokumentace, že realizací záměru dojde k nevratnému
zásahu do tvářnosti krajiny je v tomto smyslu formulováno odpovídající z doporučení
do návrhu stanoviska příslušnému úřadu. Z rozboru tabulky týkající se zemních prací
vyplývá, že Varianta 1 představuje nedostatek násypového materiálu, oproti tomu
Varianta 2 vykazuje více méně vyrovnanou bilanci hmot, tedy i nižší přepravní nároky
v etapě výstavby.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

V této části dokumentace je uvedena na straně 41 posuzované dokumentace tabulka
č. 13 - Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik území s odkazem, že
charakteristika stavu jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území je
popsána v následujících kapitolách C.II.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Z hlediska nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
zpracovatel posudku konstatuje, že tato kapitola obsahuje formou souhrnné tabelární
prezentace veškeré podstatné informace ve vztahu k výčtu nejzávažnějších
environmentálních charakteristik ve vztahu k posuzovanému záměru, avšak v této
kapitole pouze ve velmi obecné informaci.
Z hlediska prezentace charakteristik přírodních složek ekosystémů (tedy ÚSES,
chráněná území, přírodní parky, soustava NATURA a VKP ze zákona apod.) jsou tyto
dále akceptovatelným způsobem popsány v příslušných dalších pasážích posuzované
dokumentace, které jsou dále podrobněji v příslušných pasážích posudku
komentovány. Na základě těchto údajů jsou ve vztahu k dotčení obecně chráněných
přírodních fenoménů v příslušné části posudku následně formulována odpovídající
doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Území, na kterém se uskuteční stavba, je nutné pokládat za území s archeologickými
nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o památkové péči. Postup, který je
nutné dodržet v kontextu výše uváděných skutečností, jasně vyplývá z příslušného
složkového zákona a musí být respektován bez ohledu na proces posuzování vlivů na
životní prostředí.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.2.1 Obyvatelstvo a využívání území

V rámci této kapitoly dokumentace specifikuje základní parametry týkající se této
kapitoly, a to v následujících oblastech:





Potenciálně dotčené území a charakter jeho využívání
Území hustě zalidněná
Doprava
Turistika

Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
K uvedené popisné kapitole týkající se obyvatelstva a využívání území ze strany
zpracovatelů posudku v zásadě bez připomínek. Podrobnější komentáře k popisu
jednotlivých složek životního prostředí jsou uvedeny v další části předkládaného
posudku.
C.2.2 Ovzduší a klima

Dokumentace uvádí, že dle mapy klimatických regionů (Quitt, 1971) náleží řešené
území do mírně teplé oblasti MT11.
Z hlediska imisní situace dokumentace uvádí, že na 10,6 % území, které spadá pod
správní obvod stavebního úřadu Magistrátu města České Budějovice, došlo za rok
2011 k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (Věstník MŽP,
2012 – částka 2, sdělení 2). Území není vymezeno jako oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší.
Pro vyhodnocení stávající kvality ovzduší byly využity údaje MŽP a ČHMÚ, udávající
ve čtvercové síti s rozlišením 1×1 km průměrné hodnoty imisní zátěže jednotlivých
znečišťujících látek za období let 2007 – 2011.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Posuzovaný materiál se věnuje problematice imisního pozadí zájmového území.
K charakteristice klimatu bez připomínek, obdobně jako i k imisnímu pozadí, i když lze
připomenout, že v době odevzdání dokumentace EIA již byly k dispozici údaje
z pětiletých aritmetických průměrů za období let 2008 až 2012. Každopádně bez
ohledu na znalost pozadí lze vyslovit názor, že jakékoliv řešení, které odvede
podstatnou část dopravy městských komunikací, lze považovat za příznivější oproti
stávajícímu stavu.
C.2.3. Voda

Povrchové vody
V popisné části dokumentace konstatuje, že nejvýznamnějším tokem je řeka Vltava,
která pramení na Šumavě v nadmořské výšce 1172 m n. m. a ústí u Mělníka do řeky
Labe. Vltava je nejdelší řekou České republiky, její délka je asi 424 km a její povodí
zaujímá plochu 28 708 km2. Vltava je z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon) významným vodním tokem.
Dále dokumentace uvádí, že Dobrovodský potok je pravostranným přítokem řeky
Vltavy, délky 13 km, který pramení východně od obce Dobrá Voda. V oblasti
Kněžských Dvorů je veden uměle přeloženým lichoběžníkovým korytem. V této oblasti

22

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

Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (Severní spojka)

je nazýván Dobrovodská stoka. Proudění je v úseku procházejícím zájmovým územím
bystřinného charakteru.
Dokumentace dále vyplývá, že z rybníka Světlík (Nemanický rybník) vytéká drobná
vodoteč Stoka Sever. Tok kříží ulici Pražská tř. a dále je jeho upravené koryto
lichoběžníkového průřezu vedeno zastavěným územím k ulici A. Trägera, kde je tok
zatrubněn a veden pod nedokončenou stavbou jatek přes mlýnský náhon do slepého
ramene řeky Vltavy u Suchomelu.
Dále je uvedeno, že Kněžskými Dvory protéká (v minimálním spádu) od parkoviště
firmy Bosch bezejmenná vodoteč směrem k východu a potom k severu v upraveném
korytě drobná vodoteč, která ústí do stoky Sever. Do této vodoteče je při srážkách
odlehčována jednotná kanalizace.
Podzemní vody
Dle dokumentace z hydrogeologického hlediska patří lokalita do hydrogeologického
rajónu č. 216 – Budějovická pánev. Hydrogeologicky jsou na lokalitě nejvýznamnější
kvartérní fluviální sedimenty, tj. hrubozrnné hlinité písky a štěrky s průlinovou
propustností (koeficient filtrace „k“ řádově 1.10-5 m. s-1) tvořící kolektor mělkého oběhu
podzemní vody. Úroveň podzemní vody v kvartérním kolektoru bude kolísat podle
množství atmosférických srážek a úrovně hladiny v řece Vltavě.
Dále dokumentace uvádí, že hydrogeologický průzkum nebyl prováděn vzhledem
k zahrnutí tunelové varianty. Území je poměrně podrobně prozkoumáno, v okolí
záměru se v nivě Vltavy nachází cca 20 archivních vrtů, kolem ulice A.Trägera cca 15
vrtů a na pozemcích kolem Nemanické ulice cca 20 vrtů, vybrané výsledky nejbližších
vrtů jsou uvedeny. Dokumentace uvádí, že pro zvolenou variantu bude proveden
hydrogeologický průzkum v potřebném rozsahu, pro účely dokumentace jsou archivní
údaje dostatečné.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Dokumentace se věnuje popisu hydrologických charakteristik, jakož i problematice
hydrogeologických souvislostí ve vztahu k posuzovanému záměru a z hlediska pojetí
popisné části zpracovatelský tým posudku neuplatňuje zásadnější připomínky. Jsou
uvedeny rámcově podstatné charakteristiky povrchových vod v zájmovém území, ze
kterých se odvíjí v příslušných částech dokumentace prezentace vlivů na povrchové
vody v určujících aspektech problematiky.
Dle názoru zpracovatelského týmu posudku však je v popisné části dokumentace
postrádána základní specifikace vodotečí, do kterých je plánováno odvádění
srážkových vod tak, aby bylo možné posoudit, jak navrhované řešení odvádění
dešťových může ovlivnit poměry v dotčených vodotečích. V tomto smyslu jsou
formulována odpovídající doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Prezentace hydrogeologických poměrů mohla být konkrétnější vzhledem k závěrům
zjišťovacího řízení ve vztahu k požadavku na provedení hydrogeologického průzkumu.
V tomto smyslu jsou formulována odpovídající doporučení do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
C.2.4. Půda

Dokumentace uvádí, že v nivě Vltavy se na levém břehu nacházejí půdy BPEJ 55600,
tj. nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry, a
BPEJ 55800, tj. nivní půdy glejové na povodňových hlínách údolních niv vodotečí,
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středně těžké, vláhové poměry nepříznivé, po odvodnění příznivé. V minimální míře se
vyskytuje půda BPEJ 52112, tj. hnědé či drnové půdy (regosol) na píscích, velmi ulehlé
a silně vysušené.
Na pravém břehu převládají půdy BPEJ 55600, v malé míře se vyskytují BPEJ 52213,
tj. hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých zeminách, lehčí až středně těžké
s příznivým vodním režimem, případně BPEJ 54089, tj. svažité půdy na všech
horninách, lehké až lehčí středně těžké, s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez
nich, vláhové poměry závislé na srážkách, v zástavbě Kněžských Dvorů i BPEJ 55301,
tj. oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na usazeninách limnického terciéru, středně
těžké s těžkou spodinou, obvykle bez štěrku, málo propustné, dočasně zamokřené.
Půdy BPEJ 55600 patří do I. třídy ochrany zemědělské půdy – bonitně nejcennější
půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen
mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu.
Půdy BPEJ 55800 patří do II. třídy ochrany zemědělské půdy – půdy, které mají v
rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu
k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem
na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Půdy BPEJ 55301 patří do III. třídy ochrany zemědělské půdy – půdy v jednotlivých
klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm
ochrany, které je možné v územním plánování využít pro eventuální výstavbu.
Půdy BPEJ 52112, 52213 a 54089 patří do V. třídy ochrany zemědělské půdy –
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých,
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce
ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U
těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s
nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných
území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Ze strany zpracovatelů posudku je nezbytné konstatovat, že dosud není doložena
přesnější kvantifikace vlivů z hlediska nároků na ZPF (kontext kultur dle katastru
pozemků a nemovitostí) dle jednotlivých dotčených parcel. V tomto smyslu jsou
formulována doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
C.2.5. Geofaktory životního prostředí

Dokumentace
poskytuje
vyčerpávající
informace
o
území
z hlediska
geomorfologických poměrů, z hlediska geologických poměrů jakož i z hlediska
inženýrskogeologické rajonizace a radonového rizika. Jsou uvedeny základní
specifikace týkající se geologického vývoje a stratigrafického členění.
Dokumentace dále podává základní informace seismicitě zájmového území.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Z hlediska popisné části geofaktorů životního prostředí posuzovaný materiál obsahuje
prakticky všechny rozhodující informace. Ze strany zpracovatele posudku není
k popisu této složky životního prostředí připomínek, protože na úrovni potřeb
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů v rámci úvodní fáze přípravy záměru
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reprezentované procesem EIA lze informace označit za postačující s tím, že zpřesnění
průzkumných prací v rozsahu formulovaném podmínkami v další části předkládaného
posudku.
C.2.6. Fauna, flora, prvky dřevin rostoucí mimo les, ekosystémy
Fauna

Dle dokumentace se posuzovaná lokalita nachází v Českobudějovickém bioregionu.
Fauna tohoto bioregionu je převážně hercynská, se západními vlivy (ježek západní,
ropucha krátkonohá), silně ovlivněná lidskou činností. Přírodě blízká stanoviště a jejich
faunu představují především mokřady, do velké míry nahrazované pobřežními lemy
četných rybníků. Řeky v bioregionu mají podhorský charakter a náležejí do parmového
pásma.
Z Přílohy č.5 posuzované dokumentace vyplývá, že celkem bylo zaregistrováno 232
druhů cévnatých rostlin. Mezi těmito druhy 7 druhů (3,01 %) je stenotopních, lokálních
a vzácných I. kategorie, celkem 15 druhů (6,47 %) je stenotopních, rozšířených a
nepříliš vzácných, 69 druhů (29,74 %) je eurytopních preferujících původní stanoviště
a 141 druh (60,78 %) je eurytopní rostoucí i na náhradních stanovištích. Toto druhové
spektrum svědčí o nízké kvalitě hodnocených biotopů jako celku, je možno je zařadit
mezi biotopy zdevastované lidskou činností či člověkem uměle vytvořené s druhovým
složením ochuzeným lidskou rušivou činností. Pokud bychom hodnotili biotopy
charakteru mokřadních luk zvlášť, pak lze konstatovat, že jde o biotopy významně
narušené lidskou činností, s druhovým složením ochuzeným lidskou rušivou činností.
Zde se vyskytující druhy stenotopní a vzácné jsou vázány na vodní a mokřadní
mikrobiotopy, v některých případech jde o druhy jednoleté, jejichž existence je na
stanovišti podmíněna periodickým zaplavováním.
Během průzkumu byly v lokalitě zjištěny živočišné druhy, patřící do kategorie zvláště
chráněných druhů živočichů dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Druh
čmelák (Bombus)
kuňka obecná (Bombina bombina)
skokan krátkonohý (Rana lessonae)
skokan ostronosý (Rana arvalis)
ještěrka obecná (Lacerta agilis)
slepýš křehký (Anguis fragilis)
užovka obojková (Natrix natrix)
rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

Vysvětlivky:
ke sloupci Stupeň ohrožení stavbou
0
bez ohrožení stavbou
1
slabé ohrožení stavbou
2
silné ohrožení stavbou

Stupeň ohrožení stavbou
0
2
2
2
1
1
1
1
0

Stupeň ochrany
O
SO
KO
KO
SO
SO
O
SO
O

Vysvětlivky zkratek stupně ochrany
O
Druh ohrožený ve smyslu Vyhlášky č. 395/92 Sb.
SO Druh silně ohrožený ve smyslu Vyhlášky č. 395/92 Sb.
KO Druh kriticky ohrožený ve smyslu Vyhlášky č. 395/92 Sb.

Flora

Dokumentace uvádí, že podle regionálně fytogeografického členění se zájmové území
nachází ve fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu Českomoravské
mezofytikum, na jihovýchodním okraji fytogeografického okresu Budějovická pánev.
Pro tento fytogeografický okres, který se již dále nečlení, je charakteristický
suprakolinní vegetační stupeň (kopcovina) s květenou tvořenou jednotvárnými
mezofyty, jen ojediněle termofyty, relativně kontinentální, srážkově nedostatkové klima
(vztah k průměrné izohyetě odpovídající nadmořské výšce fytochorionu), plochý terén,
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substrát spíše jílovitý, méně písčitý a charakteristická mozaika zemědělsky
využívaných ploch a rybníků, méně lesnatých ploch.
Z Přílohy č. 5 posuzované dokumentace potom vyplývá, že během terénních
průzkumů nebyl zaznamenán žádný rostlinný taxon jmenovaný v seznamu zvláště
chráněných druhů rostlin v Příloze č. II vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. k zákonu
č. 114 /1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dendrologická charakteristika

Z dokumentace vyplývá, že v rámci průzkumných prací byl v trase plánované
komunikace v září roku 2013 proveden předběžný dendrologický průzkum. Průzkum
byl proveden rámcově, orientačně pro dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí.
Jsou zde popsány jednotlivé dendrologické lokality, bez podrobného popisu dřevin
nebo skupin dřevin a bez zkoumání jejich podrobných dendrologických charakteristik.
Cílem průzkumu bylo zjistit, jaké dendrologické lokality jsou dotčeny plánovanou
stavbou, a vyhodnotit jednotlivé dotčené dendrologické lokality pro účely vyhodnocení
navržené varianty řešení v rámci dokumentace vlivu stavby na životní prostředí.
Vzhledem ke stejnému směrovému vedení navržených variant je dendrologický
průzkum pro obě varianty shodný. Dendrologický průzkum uvádí, že všechny dřeviny
v území, potenciálně dotčené výstavbou, mají koeficient sadovnické hodnoty 1,0 –
dřeviny zdravé, dobře vyvinuté, přípustné drobné poškození. Dřeviny mladé, ještě ne
zcela vyvinuté nebo přestárlé, nenahraditelné v kompozici nebo dřeviny výplňové,
které plní kompoziční záměr.
Ekosystémy

Dle dokumentace posuzovaná stavba kříží jeden nadregionální biokoridor, jeden
lokální biokoridor a jeden interakční prvek:
 Nadregionálním biokoridorem je řeka Vltava, která je současně významným
krajinným prvkem ze zákona.
 Dobrovodská stoka je lokálním biokoridorem s názvem „Biokoridor Staré řeky“
 Jako interakční prvek je definován porost u vodoteče od parkoviště Bosch.
V dotčeném území se nevyskytuje žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
V dotčeném území nejsou žádné evropsky významné lokality podle směrnice Rady
Evropských společenství č. 92/43/EHS o stanovištích, ani neleží v bezprostřední
blízkosti. V bezprostředním okolí přeložky nejsou navrženy žádné ptačí oblasti dle
směrnice Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
(směrnice o ptácích).
V území záměru je jeden registrovaný významný krajinný prvek a dva významné
krajinné prvky ze zákona. Registrovaným významným krajinným prvkem (č. 28) je
plocha zahrnující keřové porosty lemující mez v km 1,24 a stromořadí podél panelové
cesty v km 1,32. Významným krajinným prvkem ze zákona je řeka Vltava a
Dobrovodská stoka (v síti prvků ÚSES nazývaný Stará řeka), dále periodicky
zaplavovaná niva u areálu Bosch s porostem vrb a rákosu od km 1,6 do km 1,64.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Flora, prvky dřevin rostoucí mimo les

Dokumentace je vybavena několika přílohami (P5 – Biologický průzkum, P6 –
Dendrologický průzkum), ze kterých je excerpován text kapitoly popisu fauny a flory.
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Příloha B.7 Biologický průzkum podává primární floristickou charakteristiku trasy
navrhované přeložky. Výstupy popisné části lze pokládat za vstupní analytické údaje,
které budou vyžadovat (i s ohledem na dobu od provedených průzkumů, stavu lokality
v době průzkumu) v dalších stupních přípravy upřesnění lokalizace výskytu a
parametrů potenciálně dotčených populací zejména ochranářsky významnějších druhů
rostlin, včetně průmětu do odpovídajících mapových podkladů.
U prezentovaného seznamu druhů mohly být uvedeny přesnější lokalizace s výskytem
identifikovaných druhů.
Vzhledem k termínům prováděných průzkumných prací lze předpokládat, že floristické
a částečně i fytocenologické hodnocení nemuselo postihnout všechny výskyty
ochranářsky významných druhů rostlin.
Z tohoto důvodu je, kromě maximální možné ochrany lokalit, které jsou
fytocenologicky i druhově významné, požadováno provedení biologického průzkumu
s cílem upřesnit všechny klíčové možnosti ochrany či záchrany dotčených populací na
základě konkretizovaných parametrů stavby, rozsahu a způsobu přípravy území apod.
Dendrologický průzkum lze v úrovni předprojektové přípravy pokládat za objektivní a
relativně podrobný podklad s potřebnou mírou podrobnosti s tím, že v dalších fázích
projektové přípravy, zejména po detailním upřesnění vedení trasy přeložky, bude
možné teprve provést zcela konkrétní sadovnicko-dendrologický průzkum jako
podklad pro objektivní rozsah odůvodněně vyvolaného kácení.
V tomto smyslu jsou formulována i odpovídající doporučení do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
Fauna

Zoologický průzkum je součástí Přílohy 5 – Biologický průzkum. V rámci zoologického
průzkumu je zejména uvedeno, že
 v době provádění terénních průzkumů bezobratlých byly posuzované plochy
čerstvě po opakovaných povodňových stavech, ke kterým došlo v průběhu června.
Tato skutečnost znemožnila provádění systematických průzkumů. Plochy byly na
většině trasy zality vodou, případně vysychaly. Povodňové epizody silně
zdecimovaly většinu suchozemských hmyzích společenstev, především pak těch
neschopných letu na větší vzdálenosti. V průběhu průzkumů byli zaznamenáváni
jen ojedinělí zástupci hmyzu s dobrými letovými schopnostmi, kteří postupně
osidlovali nedávno zaplavené biotopy z území nedotčených záplavami. Ze všech
druhů hmyzu chráněných národní legislativou byli zaznamenáni jednotliví zástupci
ohrožených čmeláků rodu Bombus. Mokřadní biotopy byly navštěvovány v srpnu a
září jednotlivými zástupci řádu vážek (Odonata) přilétnuvších na vyplavené biotopy
z poloh neovlivněných záplavami
 všechny nálezy obojživelníků jsou vázány na mokřadní a podmáčené biotopy po
obou březích Vltavy. Populace byly v červnovém termínu silně zdecimovány
předchozími povodňovými epizodami. Mnohé výskyty jsou dočasné, vázané na
vlhkou část roku, jak ukázaly srpnové termíny průzkumů, kdy všechny polní a luční
mokřady byly vyschlé a bez oživení.
 plazi (slepýš křehký a ještěrka obecná) jsou vázáni na ruderální sušší enklávu na
navážce na pravém břehu Vltavy, užovka obojková je vázána na odvodňovací
strouhy a drobné vodoteče, její stavy jsou rovněž negativně ovlivněny
povodňovými příhodami.
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Platí tedy totéž co pro floristický průzkum, že výstupy popisné zoologické části lze
pokládat za vstupní analytické údaje, které budou vyžadovat (i s ohledem na dobu od
provedených průzkumů, stavu lokality v době průzkumu) v dalších stupních přípravy
upřesnění lokalizace výskytu a parametrů potenciálně dotčených organismů.
V tomto smyslu jsou formulována i odpovídající doporučení do návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
ÚSES

Dokumentace podrobně seznamuje se situací ohledně vymezení prvků ÚSES jak
vyšší, tak lokální úrovně v okolí posuzované přeložky. Za vhodné by bylo doplnění
mapového podkladu dokladující interakci záměry s prvky ÚSES.
Významné krajinné prvky, zvláště chráněná území a přírodní parky

Bez zásadnějších připomínek ze strany zpracovatelského týmu posudku.
NATURA 2000

Bez zásadnějších připomínek ze strany zpracovatelského týmu posudku.
C.2.7. Krajina a krajinný ráz, fragmentace krajiny

Dokumentace uvádí, že zájmové území záměru je částečně přírodního charakteru
(obdělávaná pole a tok Vltavy a meandry původního toku v západní části – úsek 1),
částečně zastavěné (lokalita Kněžské Dvory s individuální bytovou zástavbou a
Nemanická ulice s převážně komerční zástavbou v části východní – úsek 2 a 3).
Území je mírně svažité se sklonem na západ s prudkým přechodem do nivy Vltavy.
Z hlediska krajinářského se jedná o krajinu s nízkým koeficientem ekologické stability,
silně poznamenanou a pozměněnou na okraji města.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
K popisné části týkající se krajinného rázu a základních hodnot a znaků krajinného
rázu nejsou ze strany zpracovatelského týmu posudku zásadnější připomínky.
C.2.8. Hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace popisuje v širším okolí kulturní památky, archeologické nálezy,
historické památky.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že území, na kterém se uskuteční
stavba je nutné pokládat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2
zák. č. 20/1987 Sb. Postup, který je nutné dodržet v kontextu výše uváděných
skutečností jasně vyplývá z příslušného složkového zákona a musí být respektován
bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.

28

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

Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (Severní spojka)
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení

Dokumentace konstatuje, že pro hodnocení území z hlediska jeho celkové únosnosti
jsou podstatné následující skutečnosti:
 vlastní území záměru představuje částečně niva Vltavy (šířka cca 1,5 km), dále zastavěný
svah a ulice Nemanická (délka cca 600 m), z obou stran zastavěná starší průmyslovou
zástavbou, dnes využívanou i jako kancelářské prostory. Nivu Vltavy, kde je převážně
obdělávaná zemědělská půda, ohraničuje na východě tok Dobrovodské stoky (potoka),
který ústí do původního toku Vltavy
 v hodnocené lokalitě je možné očekávat plnění imisních limitů s výjimkou benzo[a]pyrenu,
jehož koncentrace v části zájmového území imisní limit překračují. V případě krátkodobých
koncentrací NO2 je možné také očekávat plnění imisního limitu s dostatečnou rezervou
 z hlediska ovlivnění hlukem je nejbližší okolí záměru málo problémové s výjimkou zástavby
v ulici A. Trägera
 ZPF je pouze v nivě Vltavy, PUPFL se v území nevyskytuje
 Nejsou evidovány žádné staré ekologické zátěže
 v území byly zjištěny živočišné druhy, patřící do kategorie zvláště chráněných druhů
živočichů dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 zájmové území je bohaté na lokality se vzrostlou zelení; jedná se především o břehové
porosty řeky Vltavy, kanálu Dobrovodská stoka a jejich přítoků, dále pak o doprovodnou
zeleň komunikací a dřeviny v zahradách
 v nivě Vltavy se nachází nadregionální biokoridor, lokální biokoridor a interakční prvek
 z hlediska širších vztahů jde v současné době o kulturní krajinu dlouhodobě obývanou
člověkem; na město navazuje mozaikovitá krajina s převažujícími zemědělsky
obdělávanými plochami doplněnými o luční pozemky a lesní remízy; biodiverzitu území
zvyšují četné vodní plochy rybníků a tůní
 rozvoj území je definován Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, který pro
posuzovanou komunikaci vymezuje koridor, a ÚP Českých Budějovic, kam bude koridor
podle ZÚR zapracován; záměr je navržen v souladu s tímto koridorem.

S ohledem na charakter posuzovaného záměru se jako problémové okruhy dle
dokumentace jeví:
 zátěž obyvatelstva hlukem
 zásah do přírodního prostředí nivy Vltavy
 znečišťování povrchových vod
Celkově posuzovanou oblast dokumentace označuje jako urbanizované území okraje
krajského města.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4 zákona k tomuto bodu
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek. Je
patrné, že v této kapitole je věnována pozornost především těm složkám životního
prostředí, které mohou být potenciálně ovlivněny stavbou a provozem navrhované
přeložky. Konkrétní výhrady k pojetí vlastních kapitol, týkajících se dokumentací
nastíněných problémových okruhů, jsou prezentovány v rámci příslušných komentářů
zpracovatelského týmu posudku.
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na
veřejné zdraví a
životní
prostředí a hodnocení jejich
velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy na
veřejné zdraví

Vlivy na veřejné zdraví
Posouzení vlivů na veřejné zdraví je zpracované autorizovanou osobou a je doloženo
v Příloze 4 posuzované dokumentace.
Cílem studie v příloze 4 bylo vyhodnotit vliv provozu plánované přeložky silnice I/20
na zdraví obyvatel žijících v jejím okolí. Hodnocené území zahrnuje celou severní oblast
Českých Budějovic, neboť nová dopravní stavba ovlivní akustické zatížení nejen ve
své bezprostřední blízkosti, ale vlivem nové distribuce dopravy také v širším okolí
města. Jako hlavní faktory byly uvažovány hluk a znečištění ovzduší.
Z hlediska expozice imisím byly sledovány imisní hodnoty pro oxid dusičitý, benzen,
suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyren. Z těchto znečišťujících
látek je nutno očekávat v celé výpočtové oblasti zvýšené riziko z expozice částicím
PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyrenu. V případě ročních i krátkodobých koncentrací NO2
nebyly zaznamenány koncentrace nad hranicí směrné hodnoty WHO. U benzenu
nepřekračují hodnoty míru přijatelného rizika.
Vlivem realizace navrženého záměru je možné očekávat celkově mírné snížení imisní
zátěže. Zvýšení imisní zátěže bylo vypočteno v prostoru obytné zástavby pouze
lokálně, a to v prostoru ulice Nemanická a v oblasti křižovatky této ulice s ulicí A.
Trägera. U žádné ze sledovaných imisních charakteristik nebylo zaznamenáno
zvýšení zdravotního rizika významné ve smyslu ohrožení zdraví. V případě
chronických ani akutních účinků NO2 nebylo zaznamenáno překročení směrné
hodnoty WHO. V případě benzenu byl nárůst zdravotního rizika vypočten hluboko pod
hranicí reálného zvýšení výskytu účinků. V případě suspendovaných částic lze
nejvyšší nárůst chronické úmrtnosti očekávat v řádu desítek minut na obyvatele a rok.
Dle dokumentace se jedná opět o hodnoty ve smyslu ohrožení zdraví nevýznamné.
Z hlediska expozice hlukové zátěže studie konstatuje, že vlivem realizace záměru lze
očekávat převažující pokles hlukové zátěže, celkově je v zájmovém území možné
očekávat snížení počtu obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel, stejně tak i
pokles rizika výskytu infarktu myokardu.
V části bodů, kde byl zaznamenán nárůst hlukové zátěže, lze očekávat nárůst rizika
výskytu infarktu myokardu. Zatímco v bodech reprezentujících zástavbu v Pražské
ulici severně od hodnocené přeložky se jedná o hodnoty, které jsou jen málo
významné z hlediska vlivu na lidské zdraví, v případě výpočtového bodu v ulici
Nemanická čp. 439 se ve variantě 1 již jedná o nárůst významnější.
Závěry dokumentace k této kapitole konstatují, že v souladu s akustickou studií je zde
v tomto případě vhodné doporučit změnu funkce využití, aby ani v budoucnu nebyl
tento objekt využíván k trvalému bydlení tak, jak je tomu dosud. V ostatních bodech s
nárůstem hlukové zátěže se jedná spíše o výpočtové hodnoty, které jsou z hlediska
vlivů na zdraví jen málo významné.

30

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

Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (Severní spojka)

Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví jsou ve vztahu k doporučení zvolené varianty
podstatné závěry studie vlivů na veřejné zdraví ve vztahu k porovnání navržených
variant:
 z hlediska dopadů na lidské zdraví se ukazuje, že v případě imisní zátěže je
nepatrně výhodnější varianta 2, zejména s ohledem na celkovou změnu
zdravotních účinků z expozice suspendovaných částic
 v případě hlukové zátěže se celkově jako výhodnější ukazuje varianta 2, a to
zejména vzhledem k celkovému snížení počtu obtěžovaných a při spánku
rušených obyvatel a rovněž vzhledem k nižším hodnotám nárůstu hlukové zátěže v
nejvíce zatížených lokalitách
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví je tedy patrné, že při porovnání Varianty 1 a
Varianty 2 je příznivější Varianta 2.
Nicméně z hlediska zdravotních rizik studie konstatuje, že rozdíly mezi aktivními
variantami jsou jen málo významné a v celkovém pohledu jsou přijatelné obě z
navržených variant, rozdíly se pohybují v mezích přesnosti výpočtu.
Ovlivnění bezpečnosti dopravy
Dokumentace ve vztahu k bezpečnosti dopravy shrnuje následující základní
skutečnosti:
 Obě varianty sníží provoz v Pražské a Strakonické ulici, kde probíhá život města
(návštěva hřbitova, nákupy v obchodních centrech), a tím přispějí ke snížení
pravděpodobnosti nehodovosti v těchto ulicích.
 Varianta 1: Ve variantě 1 bude docházet k prolínání tranzitní dopravy po přeložce
silnice I/20 a obslužné dopravy areálů v Nemanické ulici, především ve východní
části Nemanické ulice. Tato situace představuje potenciální možnost dopravních
nehod. V západní části Nemanické ulice se tranzitní doprava oddělí od dopravy
obslužné směrem na rampu pod železniční trať. V Okružní ulici může dojít ke
zvýšení nehodovosti z důvodu zvýšení dopravy. Otáčení vozidel propojením přes
areál ACAMP zvýší dopravu v Pražské ulici, kde budou ve vzdálenosti cca 200 m
dvě světelně řízené křižovatky. Předpokládá se, že tyto křižovatky budou
synchronizovány tak, aby de facto fungovaly jako křižovatka jedna a nedocházelo
ke kongescím na Pražské třídě.
 Varianta 2: Ve variantě 2 bude v Nemanické ulici a ve východní části Okružní ulice
tranzitní doprava zcela oddělena od dopravy obslužné a pravděpodobnost nehod
bude nižší. V tunelech na pozemních komunikacích vzniká méně nehod než na
volných komunikacích. Je to dáno tím, že řidiči jedou v tunelu většinou s větší
koncentrací na řízení. Pokud však již v tunelu vznikne byť i drobný dopravní exces,
jako je například zastavení vozidla pro nedostatek paliva, je to vždy velké
potenciální nebezpečí. Pokud v tunelu vznikne požár, pak se jedná o událost, která
může mít pro cestující veřejnost i záchranné jednotky fatální následky. V tunelu
budou provedena bezpečnostní opatření podle platných předpisů – nouzové
chodníky, zpevněné přejezdy a bezpečnostní záchytná zařízení v předportálí.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Z hlediska vlivů týkajících se bezpečnosti dopravy je pro zpracovatelský tým posudku
rozhodující závěr dokumentace EIA, tedy že z hlediska teoretické bezpečnosti při
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provozu je výhodnější Varianta 2 za předpokladu, že nedojde k rizikové situaci v
tunelu. Riziko bezpečnosti je vzhledem k neukázněnosti řidičů a případným důsledkům
havárie v tunelu v této variantě podstatně větší.
Zpracovatelský tým posudku k tomu dodává, že jisté rizikové situace mohou nastat i
v rámci předložené Varianty 1 - v Okružní ulici může dojít ke zvýšení nehodovosti
z titulu zvýšení dopravy. Otáčení vozidel propojením přes areál ACAMP zvýší dopravu
v Pražské ulici, kde budou ve vzdálenosti cca 200 m dvě světelně řízené křižovatky.
Kromě toho v tunelu budou provedena bezpečnostní opatření podle platných předpisů
– nouzové chodníky, zpevněné přejezdy a bezpečnostní záchytná zařízení v
předportálí.
Lze tedy dle názoru zpracovatelského týmu posudku uzavřít, že z hlediska
bezpečnosti dopravy při běžném provozu je výhodnější Varianta 2.
Ovlivnění faktorů pohody
Dokumentace uvádí, že na pohodu obyvatel budou působit jednak vlivy trvalé, tj.
změna dopadů v důsledku provedení záměru, jednak vlivy dočasné během realizace
záměru, které jsou v daném případě předpokládány v trvání max. 2 roky.
Dokumentace uvádí, že během výstavby budou především obyvatelé kolem ulice A.
Trägera obtěžováni jednak činností v prostoru záměru (demolice, zemní práce, přesun
hmot, výstavba mostů, tunelů, zdí apod.), jednak přesunem materiálů mimo stavbu.
Doprava vytěžené zeminy a materiálů na stavbu bude probíhat v ose stavby a dále po
ostatních veřejných komunikacích.
Dále dokumentace uvádí, že velkým negativním vlivem budou demolice některých
budov. Nutnost opustit vlastní nemovitost je vždy traumatizující. Schopnost přijmout
změnu je individuální a odvíjí se od zdravotního stavu, životních postojů, osobních
potřeb atd.
Dále dokumentace konstatuje, že v souvislosti se snížením dopravy v Pražské a
Strakonické ulici dojde k mírnému zvýšení faktoru psychické pohody obyvatel.
V prostoru Kněžských Dvorů (v sousedství ulice A. Trägera), kde bude přeložky silnice
I/20 procházet v zářezu, dojde ke snížení pohody přes návrh protihlukových opatření.
Zde již v současnosti negativně působí hluk ze železniční dopravy.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Z hlediska zpracovatelského týmu posudku ve vztahu k ovlivnění faktorů pohody lze
shrnout následující skutečnosti:
 z hlediska etapy výstavby dle v dokumentaci uváděných rozborů týkajících
zemních prací je patrné, že Varianta 1 představuje nedostatek násypového
materiálu, oproti tomu Varianta 2 vykazuje více méně vyrovnanou bilanci hmot,
tedy i nižší přepravní nároky v etapě výstavby – je tedy patrné, že Varianta 2 bude
znamenat v etapě výstavby nižší přepravní nároky než ve Variantě 1
 z hlediska provozu lze z dokumentace vysledovat, že v rámci Varianty 1 jižní
fasádu objektu o adrese Nemanická 439 nelze efektivně chránit; je doporučeno
jako optimální řešení změna užívání objektu
 z hlediska provozu lze z dokumentace vysledovat, že v rámci Varianty 2 jižní
fasáda objektu o adrese Nemanická 439 nebude provozem na přeložce I/20
zasažena, neboť v tomto úseku je trasa přeložky vedena v tunelu
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 objekt Nemanická 439 je dokladován následujícími informacemi:



dále je patrné, že stavba přeložky silnice I/20 si v obou variantách vyžádá
demolici tří objektů v prostoru křižovatky Nemanické ulice s ulicí A. Trägera.
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Jedná se o domy, vedené v KN jako obytné, tj. A. Trägera 87 (čp. 342 na
pozemku p.č. 910/1) a spojených domů Nemanická 18 a 20 (čp. 358 na pozemku
p.č. 952 a čp. 359 na pozemku p.č. 953) v k.ú České Budějovice 3.
Lze tedy uzavřít, že ve vztahu k ovlivnění faktorů pohody lze za příznivější označit
Variantu 2.
Pro další projektovou přípravu záměru jsou do návrhu stanoviska formulována
následující doporučení:
•

při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím životnímu prostředí šetrných technologií)

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení specifikovat všechny komunikace, které budou
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými obcemi,
případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody dle
požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví

•

před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací a pasportizace stavu obytných objektů a jiného soukromého majetku podél
těchto komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti
všech jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za
uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením
po ukončení stavby, vydání kolaudačního rozhodnutí na silnici bude podmíněno uvedením
příjezdových komunikací ke stavbě do původního stavu

•

obdobně po ukončení stavebních prací budou vyhodnoceny případné škody na obytných
objektech a jiném soukromém majetku, který bude ovlivněn etapou výstavby; následně
budou provedeny příslušné opravy nebo přijata odpovídající kompenzační opatření za
způsobené škody; vydání kolaudačního rozhodnutí na silnici bude podmíněno provedením
příslušných oprav nebo realizací kompenzačních opatření

Dělící účinky stavby
Dokumentace uvádí, že vzhledem k charakteru krajiny, ve které je záměr umístěn, lze
posuzovat západní a východní část odděleně. V západní části, která je pro obě
varianty stejná, bude dělící účinek pro obyvatelstvo zanedbatelný (stávající
komunikace jsou vedeny pod mosty), ulice A. Trägera je přes přeložku silnice I/20
převedena mostem. Pro Nemanickou ulici platí:
Varianta 1:
Ve východní části Nemanické ulice stejně jako v Okružní ulici bude přechod možný
s náležitou opatrností. Západní část Nemanické ulice bude rozdělena fyzicky rampami
do podjezdu pod železniční trať. Tímto řešením bude ztížena obsluha přilehlých
areálů.
Varianta 2:
Provoz přeložky silnice I/20 ovlivní pouze východní část Okružní ulice, v západní části
bude tato ulice rozdělena fyzicky rampami do tunelu pod Pražskou třídu.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Ze závěrů předložené dokumentace vyplývá, že z hlediska dělících účinků stavby
bude mít celkově Varianta 2 menší dělící účinky a prakticky po dokončení neovlivní
obsluhu areálů v Nemanické ulici.
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Uvedený závěr je zohledněn v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Obecně ve vztahu k dalším úsekům hodnoceného záměru lze formulovat následující
doporučení:
• dokumentace pro územní řízení, jakož i plán organizace výstavby, bude jednoznačně pro
navrhovanou přeložku silnice I/20 dokladovat, že během výstavby i provozu bude zajištěna
odpovídající průchodnost pro místní obyvatelstvo, jakož i přístupy na zemědělské pozemky
(doporučuje se proto zpracování projektu jednoduchých pozemkových úprav tak, aby
v důsledku realizace stavby nevznikaly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné zemědělské
pozemky)

• v rámci dokumentace pro územní řízení bude jednoznačně dokladováno, že v rámci stavby

přeložky silnice I/20 nebude přerušena po uvedení přeložky do provozu funkčnost všech
cyklostezek, případně turistických tras

Vlivy na obslužnost území
Dokumentace specifikuje následující zásadní rozdíly z hlediska dopravní obslužnosti
pro obě varianty:
Varianta 1: v případě této varianty stoupne ve východní části Nemanické ulice
doprava, ale výjezd ze 4 vjezdů severní strany a 4 vjezdů jižní strany bude umožněn
všemi směry. Tím se pro firmy zde umístěné otevře možnost přímého propojení
západním směrem do podjezdu pod trať a na křižovatku u Globusu. Pro zbývající
vjezdy v západní části ulice vznikne nutnost použít jednosměrné komunikace podél
rampy C a přes křižovatku s Pražskou třídou dojet po Okružní ulici až na kruhový
objezd se silnicí I/34 a pro jízdu na západ jet zpět do podjezdu. Tato situace je řešena
propojením přes areál ACAMP, které tuto jízdu zkrátí o cca 1,5 km. Navrhovaným
řešením budou zrušena parkovací místa především v západní části ulice. Možnost
nahrazení parkovacích míst bude řešena v dalším stupni PD, lze uvažovat i s využitím
značných rezerv uvnitř areálů kolem ulice.
Varianta 2: Tato varianta umožní výjezd ze všech vjezdů do Nemanické ulice, ale
všechna vozidla směřující na západ pojedou přes křižovatku s Pražskou třídou po
Okružní ulici až na kruhový objezd se silnicí I/34 a pro jízdu na západ zpět do tunelu.
Propojení přes areál ACAMP v této variantě nepřinese žádné zlepšení. Parkovací
místa v Nemanické ulici zůstanou zachována.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
V souladu s dokumentací lze uzavřít, že z hlediska obslužnosti nejbližšího území je
vhodnější Varianta 2.
Vlivy na rekreační aktivity
Dokumentace uvádí, že území není intenzivně rekreačně využíváno. Stávající
cyklostezky budou převedeny pod mosty a ke změně jejich využívání nedojde. Nelze
identifikovat žádné vlivy na rekreační aktivity.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas.
Sociální a ekonomické vlivy
Dokumentace uvádí, že význam přeložky silnice I/20 z hlediska socioekonomického
spočívá zejména ve zlepšení komunikační sítě krajského města České Budějovice.
Komunikace bude tvořit severní propojení dálnice D3 a silnic I/34 od Třeboně a I/20 na
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Vodňany. Současně odlehčí silně zatíženým ulicím Pražská třída a Strakonická. Dojde
k úsporám času a PHM v důsledku plynulosti dopravy.
Volba varianty se u sociálních a ekonomických vlivů neprojeví.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
S uvedeným závěrem lze vyslovit souhlas. Je patrné, že z hlediska sociálně
ekonomických vlivů není mezi variantami rozdíl.
D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Etapa výstavby
Dokumentace uvádí, že bodové zdroje znečištění ovzduší se budou v omezené míře
vyskytovat pouze v období výstavby a budou se nacházet mimo zájmové území
posuzované silnice (např. obalovna živičných směsí). Na staveništi se může v zimním
období projevit vliv vytápění zařízení staveniště – rozsah emisí bude zanedbatelný.
Pro omezení negativních vlivů provádění stavby je do dokumentace nutno při výstavbě
dodržovat přísná pravidla.
Jako liniový zdroj emisí lze uvažovat emise z naftových motorů nákladních
přepravních prostředků převážejících zeminy a stavební materiál. Přesný počet
pohybu dopravních prostředků a jejich rozložení v čase nelze bez podrobnějšího plánu
organizace určit, problematika bude řešena zejména po stanovení zhotovitele stavby
jeho upřesněním harmonogramu stavebních prací v závěrečném stupni projektové
dokumentace. V době výstavby komunikace lze očekávat nárůsty imisní zátěže
zejména z pohledu krátkodobých (hodinových) koncentrací.
Na základě znalostí o kvalitě ovzduší v dané lokalitě a umístění stavby vzhledem
k zástavbě lze dle dokumentace předpokládat, že vlastní provádění stavby nezpůsobí
překračování imisních limitů.
Plocha staveniště bude též působit na okolí jako zdroj suspendovaných částic
(prašného aerosolu). Vzhledem k pádové rychlosti zvířených částic se bude jednat
řádově o okruh několika desítek či stovek metrů od staveniště.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Na základě údajů prezentovaných pro etapu výstavby jsou bez ohledu na konečnou
volbu navrhované varianty formulována do návrhu stanoviska následující doporučení:
•

hlavní dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou čistotu na
všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru; přístupové komunikace na
staveniště budou pravidelně zkrápěny a zametány, a to minimálně 1 x denně

•

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl vlhký,
respektive aby byl zkrápěn

•

při přípravě plánu organizace výstavby (POV) navrhnout umístění stavebních dvorů s
ohledem na obytnou zástavbu takovým způsobem, aby byly minimalizovány vlivy na faktor
pohody pro nejbližší objekty obytné zástavby

•

v rámci POV stavby navrhovat veškeré případné mezideponie mimo dosah trvalé obytné
zástavby

•

místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány
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•

všechny mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v řádném technickém stavu
a v čistotě

•

v rámci plánu organizace výstavby (POV):









bude na vnějším ohrazení stavby uveden kontakt na zástupce zhotovitele stavby, kterému budou
moci občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby
bude jednoznačně stanoveno, aby obyvatelé nejbližších domů byli v předstihu seznámeni
s připravovanou stavbou, délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby
budou stanovena povolená množství zásob sypkých hmot s cílem minimalizovat celkové objemy
skladovaných sypkých materiálů
bude důsledně vyžadováno zabezpečení nákladu automobilů proti úsypům
bude stanoven jednoznačný požadavek na očistu vozidel před výjezdem z prostoru staveniště
budou vjezdy na staveniště respektive stavební dvory řešeny tak, aby se v maximální míře
vyhýbaly obytným objektům
budou navrženy přepravní trasy v maximální možné míře mimo stávající obytnou zástavbu
minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami

•

na základě návrhu plánu organizace výstavby, zejména po stanovení dopravních, případně
objízdných tras a po upřesnění bilance přepravovaných hmot navrhnout odpovídající
opatření na eliminaci nepříznivých vlivů stavebních prací

•

součástí výstavby posuzované přeložky silnice I/20 nebudou žádné nové betonárny nebo
obalovny živičných směsí; pokud by pro zhotovitele stavby byla tato zařízení nezbytná,
potom musí být podrobena samostatnému procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle
bodů 6.2. a 6.5. přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. v platném znění

Etapa provozu
Dokumentace uvádí, že cílem rozptylové studie je vyhodnocení vlivů provozu na
navrhované přeložce na kvalitu ovzduší. Ve studii je porovnávána výhledová imisní
situace v zájmovém území v roce 2020 bez výstavby přeložky s imisní zátěží
po zahájení jejího provozu v hodnocených variantách. Ve variantě 2 počítá návrh
s tunelovým úsekem, emise z něj budou odváděny portály. Tato skutečnost je v
modelovém vyhodnocení zohledněna.
Způsob zpracování a prezentace výsledků
Na základě údajů o intenzitách dopravy pro rok 2020 byly vypočteny emise
jednotlivých znečišťujících látek. Pro výchozí stavy a pro varianty s napojením
přeložky I/20 na podjezd a tunel byl proveden kompletní emisní výpočet.
Rozptylová studie uvádí, že v případě hodnocení suspendovaných prachových částic
PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu byly vedle sazí, emitovaných přímo spalovacími motory
do ovzduší (tzv. primární prašnost), vypočteny také emise částic zvířených
projíždějícími automobily. Použitý výpočetní postup také uvažuje menší množství
prachových částic na vozovce v tunelových úsecích oproti komunikacím na povrchu a
tedy i nižší emise ze sekundární prašnosti.
Jako modelové znečišťující látky jsou hodnoceny oxid dusičitý, benzen, suspendované
částice frakce PM10, PM2,5 a benzo[a]pyren. Celkovou imisní situaci v zájmovém
území v hodnocených výhledových horizontech není na základě dostupných dat
možné odhadnout, proto byly do výpočtu zahrnuty pouze posuzované úseky
komunikace a ve výpočtech není zohledněno imisní pozadí. Odhad úrovně imisního
pozadí je proveden v příslušné kapitole rozptylové studie.
Porovnání variant
Rozptylová studie uvádí, že obě varianty jsou z hlediska imisních dopadů přijatelné,
žádná nezpůsobí překročení imisních limitů. Ve variantě 1 byl zaznamenán velmi
mírně významnější pokles imisní zátěže podél ulice Strakonické. V případě varianty 2
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lze sice očekávat díky tunelovému řešení lokálně příznivější vliv na kvalitu ovzduší
právě v oblasti tunelu (s výjimkou portálů), nicméně z celkového pohledu byla jako
příznivější vyhodnocena varianta 1. Dle rozptylové studie je třeba však zdůraznit, že
vzhledem k mírným rozdílům v obou variantách je hledisko dopadů na kvalitu ovzduší
při volbě varianty jen málo významné.
Kompenzační opatření
Rozptylová studie uvádí, že z důvodu nadlimitních koncentrací benzo[a]pyrenu v
zájmovém území a vzhledem ke skutečnosti, že příspěvek posuzovaného zdroje k
těmto koncentracím činí více než 1 % imisního limitu, je třeba navrhnout kompenzační
opatření.
Pro silniční komunikaci je možné jako o efektivním nástroji hovořit zejména o dvou
následujících opatřeních:
 výsadba izolační zeleně
 čištění komunikace za účelem snížení prašnosti
Dokumentace uvádí, že vhodný návrh realizace opatření a ověření účinnosti bude
součástí dalších stupňů projektové dokumentace.
Shrnutí vlivů na ovzduší z provozu
Dokumentace konstatuje, že vybudování přeložky přinese snížení imisní zátěže podél
Strakonické ulice. Naproti tomu k nárůstu koncentrací znečišťujících látek dojde v okolí
nové komunikace. Tento nárůst se však objeví převážně mimo zástavbu, s výjimkou
oblasti v blízkosti křižovatky ulice Nemanické s ulicí A. Trägera. U žádné ze
sledovaných imisních charakteristik není třeba očekávat vlivem provozu nové přeložky
překročení imisního limitu. Z pohledu variantního řešení je možné konstatovat, že z
hlediska vlivu na kvalitu ovzduší v obytné zástavbě se jako vhodnější ukazuje varianta
1, ovšem rozdíly v obou variantách jsou jen velmi málo významné a hledisko kvality
ovzduší tedy není pro výběr varianty určující.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
K vlastní metodice vyhodnocení vlivů záměru v rozptylové studii na imisní situaci není
ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek. Rozptylová studie hodnotí
modelem SYMOS´97 vliv dopravy na kvalitu ovzduší ve výpočtovém roce 2020. Imisní
příspěvek z objemu dopravy podle zpracovaných dopravně-inženýrských podkladů je
hodnocen pro stav bez a po realizaci záměru, a to včetně navrhovaných variantních
řešení přeložky silnice I/20.
Do výpočtů jsou zahrnuty suspendované částice PM10 (včetně sekundární prašnosti),
oxid dusičitý, oxid uhelnatý, benzen a benzo(a)pyren (dále BaP).
Odhad imisního pozadí ve vztahu k imisním limitům je proveden pro současný stav na
základě 5 letých aritmetických průměrů prezentovaných ČHMÚ.
Metodicky mohly být uvedeny emisní faktory, s jejichž pomocí byly provedeny bilance
emisí jako vstupy do rozptylové studie.
Ze strany zpracovatelů posudku lze však za zásadní považovat skutečnost, že
realizací posuzovaného úseku komunikace dojde k poklesu imisní zátěže podél
stávajících komunikací, kde v porovnání s navrhovaným stavem je imisní zátěži
vystaven mnohem větší počet trvale žijících obyvatel.
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Dále lze za vhodné doporučit, aby po realizaci záměru byla zvýšená pozornost
věnována jak provozní údržbě úseků přeložky komunikace I/20 v blízkosti obytné
zástavby (pravidelné čištění za účelem snížení prašnosti), jakož i realizaci dalších
možných protiprašných opatření, jak vyplývá ze závěrů rozptylové studie (výsadba
izolační zeleně).
Pro další projektovou přípravu záměru jsou proto do návrhu stanoviska příslušnému
úřadu formulována následující doporučení, která jsou obecně platná pro konečnou
volbu vedení přeložky silnice I/20:
•

na základě výstupů rozptylové studie pro etapu provozu upřesnit rozsah výsadby izolačních
stále zelených dřevin s protiprašnou funkcí v místech kontaktu přeložky silnice I/20 s
obytnou zástavbou, s preferencí domácích druhů dřevin jako kompenzační opatření ve
vztahu ke kvalitě ovzduší

•

navržená kompenzační opatření s výpočty potvrzujícími jejich dostatečnost budou obsahem
rozptylové studie zpracované v souladu s přílohou č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší

•

v rámci provozní údržby přeložky silnice I/20 bude zohledněno doporučení na zintenzivnění
zkrápění nejexponovanějších úseků této silnice v dosahu obytné zástavby jako kompenzační
opatření ve vztahu ke kvalitě ovzduší

Závěrečné shrnutí navržených variant z hlediska vlivů na ovzduší
Z hlediska navržených variant ve vztahu k vlivům na ovzduší lze vyslovit souhlas se
závěry dokumentace, že obě varianty jsou z hlediska imisních dopadů přijatelné.
V případě imisní zátěže je nepatrně výhodnější varianta 2, zejména s ohledem na
celkovou změnu zdravotních účinků z expozice suspendovaným částicím.
Současně je patrné, že realizace přeložky nemůže významněji ovlivnit existující
pozadí imisní zátěže, a to zejména překračování imisního limitu ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru benzo(a)pyrenu. Přesto lze jako pozitivní skutečnost dovodit
snížení dopravy v centrální části města. Kromě toho jsou ve vztahu k výše uvedené
skutečnosti aktuálního překročení imisního limitu BaP formulována relevantní
kompenzační opatření.
D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na hlukovou situaci

Etapa výstavby
Dokumentace konstatuje, že vzhledem k tomu, že se místy chráněná zástavba nachází
v bezprostřední blízkosti navrhovaného záměru, lze předpokládat, že bude hygienický
limit 65 dB v průběhu stavebních prací místy překročen a pro jeho splnění bude nutné
provést technická či organizační opatření. Po upřesnění plánu organizace výstavby,
nasazení strojních sestav a akustických parametrů stavební techniky bude v dalších
stupních projektové dokumentace splnění hygienických limitů doloženo výpočtem, tj.
vypracováním akustické studie. Na základě výsledků budou v případě potřeby navržena
taková protihluková opatření, která zajistí, aby byli obyvatelé před nadměrným hlukem
při výstavbě chráněni, a to v rozsahu dle požadavků Hygienické služby. Pozornost bude
věnována zejména nejbližším objektům podél ulice A. Trägera a Nemanické.
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Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Hluk ze stavební činnosti v dokumentaci není komentován nijak podrobněji z důvodů,
které jsou v dokumentaci uvedeny. Není patrné, kde budou finálně situovaná zařízení
staveniště, není uveden předpokládaný počet nákladních vozidel zajišťujících odvoz
přebytečného materiálu ze stavby a dovoz materiálu na stavbu z jednotlivých zařízení
stavenišť. Nejsou popsány hlavní dopravní trasy.
Na základě bilancí přepravovaných hmot uvedených v jiné části posudku lze vyvodit,
že přepravní nároky vyvolané stavbou budou v etapě výstavby nižší ve Variantě 2, kde
je dokladovatelná poměrně vyrovnaná bilance hmot oproti Variantě 1.
Pro další projektovou přípravu záměru jsou formulována následující doporučení:
•

v rámci dokumentace pro stavební povolení specifikovat všechny komunikace, které budou
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenou obcí, případně
respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody dle požadavku
orgánu ochrany veřejného zdraví

•

v rámci specifikace komunikací využívaných v etapě výstavby preferovat taková řešení, která
budou minimalizovat pohyb těžké mechanizace a nákladních automobilů v blízkosti
zastavěných území; v případě, že budou příjezdové cesty ke stavbě v nevyhnutelném
případě vedeny přes zastavěná území, realizovat odpovídající opatření k eliminaci hluku a
vibrací

•

při přípravě zásad organizace výstavby navrhnout umístění stavebních dvorů s ohledem na
obytnou zástavbu tak, aby provoz na stavebních dvorech nenarušoval významně faktor
pohody u nejbližší obytné zástavby

•

obyvatelé nejbližších domů budou v předstihu seznámeni s připravovanou stavbou, délkou a
charakterem jednotlivých etap výstavby

•

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu
pro etapu výstavby, respektive budou navržena další technická nebo organizační opatření,
která budou z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany veřejného
zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby

Etapa provozu
Dokumentace konstatuje, že předmětem hlukové studie je posouzení vlivu provozu
plánované přeložky silnice I/20 na akustickou situaci u chráněné zástavby, a to v
blízkém i širším okolí navrhované stavby. Hodnocené území zahrnuje celou severní
oblast Českých Budějovic, neboť nová dopravní stavba ovlivní akustické zatížení
nejen v bezprostředním okolí, ale vlivem nové distribuce dopravy také v širším okolí
města.
Oblasti v předložené hlukové studii byly vymezeny podle hlavního zdroje hluku, který
má na nejbližší chráněnou zástavbu v dané lokalitě rozhodující vliv. Popis akustického
zatížení oblasti odpovídá LAeq nejexponovanějších fasád bytových a rodinných domů,
které jsou orientovány k hlavnímu zdroji hlukové zátěže v území.
Ve vyhodnocení byla na základě vybrané sítě výpočtových bodů podrobněji popsána
akustická zátěž oblastí:



oblast podél silnice I/20 (body 1 – 5)
oblast podél ulice Na Dlouhé louce (body 6 – 9)
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oblast podél Strakonické (body 10 – 16)
oblast podél Pražské tř. mezi Strakonickou a Nerudovou ulicí (body 17 – 20)
oblast podél Pražské tř. mezi Strakonickou a Okružní (body 21 – 26)
oblast mezi Okružní a Jubilejní ulicí (body 37 – 40)
oblast podél ulice A. Trägera (body 27 – 30, 33, 34)
oblast podél navrhované trasy přeložky silnice I/20 (body 31, 32, 42, 35, 36, 41)

Z hlediska vlivů na akustickou situaci v zájmovém území jsou v dokumentaci uvedeny
následující závěry z hlediska porovnání řešených variant:
 Navrhované varianty posuzované přeložky silnice I/20 se liší ve dvou hlavních
faktorech. Prvním je variantní výškové vedení trasy, kdy je ve variantě 2 část
přeložky silnice I/20 navržena v tunelu. Druhým faktorem je možnost propojení
přeložky silnice I/20 s Pražskou třídou, ve druhé variantě je napojení částečně
omezeno. Tyto faktory budou mít vliv na akustické zatížení jak v bezprostřední
blízkosti trasy, tak v širším okolí města. Porovnání bylo provedeno pro jednotlivé
posuzované lokality, byly vyčísleny maximální očekávané změny akustického
zatížení. Pro obě varianty byl také proveden souhrn navržených protihlukových
opatření:
Staničení/oblast/objekt
staničení 1,655 m
staničení 1,795 m
objekt o adrese Nemanická 439
oblast u křížení přeložky silnice I/20 a Pražské tř.
oblast podél Pražské tř. od Okružní k hranici města

Varianta 1
Varianta 2
clona v délce 62,5 m o výšce 1,5 – 2,5 m (7,5 od nivelety silnice)
clona o výšce 3 m v délce 20,5 m
změna využití objektu nebo kombinace
opatření (snížení rychlosti, tichý
bez opatření
povrch, clony)
clona o výšce 3 m a délce 120 m
clona o výšce 3 m a délce 50 m
snížená rychlost nebo tiché povrchy
bez opatření

 Z hlediska shrnutí vlivů hluku z provozu z hlukové studie vyplývá, že na území
města lze podél hlavních komunikačních tahů v posuzované oblasti zaznamenat
hlukovou zátěž nad hranicí hygienických limitů. Hygienický limit s korekcí pro
starou zátěž (70 dB ve dne a 60 dB v noci) bude v území ve výchozí situaci lokálně
překročen na fasádách domů podél Pražské třídy v denní době a v noční době také
ojediněle podél Strakonické. Hygienický limit z provozu na hlavních komunikacích
(60 dB v denní a 50 dB v noční době) byl kromě fasád objektů podél ulice Na
Dlouhé louce překročen u nejexponovanějších objektů podél všech hodnocených
komunikací v denní i noční době.
 Po zprovoznění přeložky silnice I/20 lze na většině stávajících komunikací
očekávat pokles akustické zátěže. Pouze podél Pražské tř. od Okružní ulice k
hranici města lze očekávat nárůst akustické zátěže, pokles i nárůst byl poté
zaznamenán v blízkosti navrhované trasy přeložky silnice I/20.
 Vlivem zprovoznění navrhované přeložky ve Variantě 1 dojde v několika bodech v
denní i noční době k poklesu akustické zátěže z nadlimitní na podlimitní.
Hygienický limit pro hluk s korekcí pro starou zátěž poklesl z nadlimitního na
podlimitní v jednom bodě v denní a ve dvou bodech v noční době. U hygienického
limitu pro hluk z hlavních komunikací je pokles na podlimitní hodnoty markantnější,
v denní době se jedná o 3 body a v noční době o 10 výpočtových bodů.
 Ve variantě 2 poklesl počet bodů zasažených hlukem překračujícím limit s korekcí
pro starou zátěž o jeden. U hygienického limitu pro hluk z hlavních komunikací
poklesla zátěž z nadlimitní na podlimitní hodnoty v denní době ve 4 bodech
a v noční době v 10 výpočtových bodech.
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 Z porovnání posuzovaných variant vyplývá, že pro blízké i pro širší okolí
navrhované přeložky silnice I/20 bude vliv na akustickou situaci příznivější při
realizaci Varianty 2. Při splnění výše uvedených protihlukových opatřeních však lze
realizovat přeložku silnice I/20 v obou navrhovaných variantách.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku lze za podstatné považovat skutečnost, že
z porovnání posuzovaných variant vyplývá, že pro blízké i pro širší okolí navrhovaného
záměru bude vliv na akustickou situaci příznivější při realizaci Varianty 2.
Vzhledem ke skutečnosti, že stavba posuzovaného záměru bezprostředně souvisí se
stavbou IV. TŽK, kde jsou taktéž navrhována nezbytná protihluková opatření na
východním okraji obytné zástavby Kněževských Dvorů, lze považovat za potřebné
vyhodnotit, zda-li protihluková opatření související s realizací IV.TŽK nemohou ovlivnit
z hlediska šíření hluku navrhovaná protihluková opatření související s posuzovaným
záměrem.
Lze vyslovit názor, že v rámci další projektové přípravy záměru by měl být stávající
stav z hlediska akustické situace doložen akreditovaným měřením. Na základě výše
uvedených připomínek navrhuje zpracovatelský tým posudku do podmínek návrhu
stanoviska následující opatření:
•

v rámci dokumentace pro stavební povolení
provést doplnění akustické studie o
vyhodnocení stávajícího stavu akustické situace na základě reálně provedeného
objektivního měření po dobu 24 hodin; měření je nutné provést také všude tam, kde lze
očekávat významnou změnu akustické situace, ať již na stávajícím silničním skeletu, tak
i podél navrhované přeložky silnice I/20

•

provedení objektivního měření počáteční akustické situace bude realizováno akreditovaným,
resp. autorizovaným subjektem tak, aby tyto naměřené hodnoty byly vhodným výchozím
údajem pro porovnání stavu před a po výstavbě a navíc, aby je bylo možné využít i pro
kontrolu výpočtového modelu

•

vzhledem k tomu, že dochází i přes navrhovaná protihluková opatření k překračování
hygienického limitu, je nezbytné v dokumentaci pro stavební povolení pro navrhovanou
přeložku především prověřit a doložit optimalizované možnosti ochrany chráněného
venkovního prostoru staveb na základě upřesněných vstupních podkladů a optimalizace
návrhu protihlukových stěn, či dalších možností snížení hlukového zatížení (např. typ
povrchu, snížení rychlosti apod.).

•

teprve na základě uvedených skutečností a vyčerpání všech možností, v případě zjištění
překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb a na základě
provedeného měření přistoupit k dodatečným protihlukovým opatřením typu ochrana
vnitřního chráněného prostoru staveb, změna účelu užívání objektu případně vykoupení
objektu za tržní cenu v místě obvyklou tak, aby byly vytvořeny podmínky pro tyto obyvatele
zajistit si možnost jiného bydlení mimo dosah navrhované silnice

•

v rámci dokumentace pro stavební řízení bude protihluková ochrana řešena protihlukovými
stěnami situovanými dle návrhu vypracované akustické studie respektive jinými
protihlukovými opatřeními; detailní lokalizace protihlukových stěn bude upřesněna v dalších
stupních projektové dokumentace po detailnějším zaměření trasy

•

v rámci dokumentace pro stavební řízení upřesnit volbu materiálu pro výstavbu
protihlukových stěn; všude tam, kde to bude možné, preferovat vyloučení čirých materiálů
pro minimalizaci rizika střetů s ptáky; rozhodující však vždy musí být funkčnost materiálu
pro dosažení plnění požadovaných hygienických limitů

•

vzhledem ke skutečnosti, že stavba posuzovaného záměru bezprostředně souvisí se
stavbou IV. TŽK, kde jsou taktéž navrhována nezbytná protihluková opatření na východním
okraji obytné zástavby Kněževských Dvorů, lze považovat za potřebné vyhodnotit v rámci
hlukové studie, zda-li protihluková opatření související s realizací IV.TŽK nemohou ovlivnit
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z hlediska šíření hluku navrhovaná protihluková opatření související s posuzovaným
záměrem
•

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby podél navrhované přeložky silnice I/20; volbu měřících míst
konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví; vydání kolaudačního rozhodnutí podmínit
odpovídajícími výsledky kontrolního měření u vybraných výpočtových bodů

Vibrace

Dokumentace uvádí, že povrch nové vozovky bude rovný, podloží vozovky je písčité,
jílovitopísčité, případně z navážek pórovité, budovy jsou poměrně kvalitní, na
základech hlubších než 1,2 m, s výjimkou domů v ulici A. Trägera poměrně daleko od
vozovky. Z výše uvedeného vyplývá, že v ulici Nemanické nebude okolní zástavba
ohrožována vibracemi. Po zaměření terénu, upřesnění geologických podmínek a
přesném umístění trasy v ulici A. Trägera dokumentace doporučuje zvážit stavební
opatření, která by oddělila silnici od nejbližších budov (vhodným filtrem nebo
štěrkopískovou vrstvou do zámrzné hloubky).
Potenciální nepříznivé účinky vibrací jsou u posuzovaného záměru snižovány
následujícími fakty:
- žádná budova nebude (viz výjimku) v bezprostředním kontaktu s konstrukcí
vozovky,
- směr pohybu vozidla je plynulý (komunikace je v předmětném úseku navržena
prakticky v přímé),
- na komunikaci bude realizována pokládka nových kvalitních povrchů.
Vibrace na rovném povrchu jsou minimální, ohrožení statiky okolních budov
se nepředpokládá. V souvislosti se zvýšením dopravy nelze mírné zvýšení hodnot
vibrací vyloučit. Podle zkušeností s dopravou v jiných obdobných případech ale
nebude ovlivnění zásadní.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Z hlediska zpracovatele posudku lze vyslovit závěr, že se v této kapitole jedná o
teoretická konstatování týkající se problematiky vibrací bez konkrétních údajů ve
vztahu k posuzovanému záměru. Pro další projektovou přípravu záměru je
formulováno následující doporučení:
•

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu vibrací
dle nařízení vlády č. 271/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
součástí studie bude i pasportizace nejbližších objektů obytné zástavby včetně návrhu
monitoringu těchto objektů ve vztahu k přenosům vibrací případně zvážení takových
stavebních opatření, která by riziko vlivu vibrací eliminovala; případné projevy vibrací na
těchto objektech s prokazatelným původem z provozu na komunikaci budou odstraňovány
na náklady vlastníka komunikace

Vlivy na radioaktivní a elektromagnetické záření

Dokumentace uvádí, že při stavbě, dopravě materiálů ani provozu silnice nebude
emitováno žádné radioaktivní nebo elektromagnetické záření. Pro výstavbu budou
používány materiály, které splňují požadavky na ochranu před radioaktivním zářením.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
S uvedenými závěry dokumentace lze vyslovit souhlas.
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Vlivy na světelné znečištění

Dokumentace uvádí, že pro účely zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění (§ 2r), se
rozumí světelným znečištěním viditelné záření umělých zdrojů světla, které může
obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat některé
činnosti a vychází z umístění těchto zdrojů ve vnějším ovzduší nebo ze zdrojů světla,
jejichž záření je do vnějšího ovzduší účelově směrováno.
Podle § 50 odst. 3c zákona může obec obecně závaznou vyhláškou v oblasti opatření
proti světelnému znečištění regulovat promítání světelných reklam a efektů na oblohu.
Otázka světelného znečištění není jinak řešena, osvětlení vozovky projíždějícími
automobily je nutné z hlediska bezpečnosti.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Zpracovatelský tým posudku upozorňuje, že výše uvedené citace vycházejí již
z neplatného zákona o ovzduší. Aktuální legislativa v oblasti ochrany ovzduší již
s tímto termínem světelného znečištění nepracuje.
D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Výstavba
Při výstavbě je nutno zamezit splachům zeminy do okolí. Největší pravděpodobnost
těchto splachů hrozí v případě otevření zářezové části (ve stoupání) a případného
zanášení drobné bezejmenné vodoteče u Bosche. Proto je nutné uvažovat o
opatřeních pro případ přívalových dešťů. Je doporučeno vybudovat provizorní zemní
nádrž pro zachycení splachů ze staveniště. Zanesení vodních toků těmito splachy
negativně ovlivňuje vodní faunu a flóru. Tyto nádrže budou řešeny jako zemní
prohlubně bez opevnění, s přepadem do přirozené vodoteče. Užitná velikost nádrží
musí být navržena individuálně podle velikosti přilehlého staveniště. Tento objekt bude
součástí odvodnění staveniště a bude jej řešit dodavatel stavebních prací.
Pro zamezení znečištění ropnými látkami bude nutno při manipulaci s nimi postupovat
v souladu s platnými zvláštními předpisy. V případě havarijního úniku postupovat
podle předem schváleného havarijního řádu stavby.
Zařízení staveniště musí být navrženo mimo inundační území vodních toků. Během
výstavby je nutné při podrobném návrhu respektovat možnost zaplavení staveniště
v nivě Vltavy a přijmout preventivní opatření tak, aby nedošlo k ekologickým škodám
(havarijní a povodňový plán stavby).
Výstavbou záměru budou dotčeny stávající odvodňovací systémy – meliorované
zemědělské pozemky v nivě Vltavy. V případě porušení jejich funkce by došlo k
opětovnému zamokření pozemků, které by mělo za následek snížení úrodnosti půdy a
následné ekonomické poškození vlastníků pozemků, i když z hlediska ochrany přírody
by zamokření mohlo být považováno za přínos a návrat k původnímu stavu. Jelikož se
jedná o technickou infrastrukturu, bude nutné tyto systémy před zahájením stavby
zmapovat a při realizaci stavby respektovat.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska etapy
výstavby není mezi hodnocenými variantami ve vztahu k vlivům na povrchové a
podzemní vody podstatnější rozdíl.
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Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že popis vlivů na povrchové a podzemní
vody v etapě výstavby je vypracován korektně a postihuje všechny rozhodující vlivy
záměru na povrchové a podzemní vody v rozsahu znalostí, které byly k dispozici
v době vypracování předkládané dokumentace.
Z popisné části dokumentace vyplývá, že záměr z hlediska výstavby je v kontaktu
s vodními toky. Veškeré stavební práce spojené s výstavbou vyžadují vytvoření
nezbytných ploch zařízení stavenišť. Z hlediska ochrany vodních zdrojů bude
nezbytné zajistit nutné manipulační plochy způsobem, minimalizujícím riziko ohrožení
vod.
Předkládaným posudkem jsou v návrhu stanoviska příslušnému úřadu prezentována
následující doporučení:
•

před zahájením výstavby bude zpracován havarijní plán zpracovaný ve smyslu vyhlášky č.
450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb., s jehož obsahem budou seznámeni všichni
pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných
v tomto plánu, a to jak z hlediska požadavků zákona o odpadech, tak i z hlediska zákona o
vodách

•

pro stavbu bude vypracován a příslušnému orgánu státní správy předložen k odsouhlasení
povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)

•

v rámci dokumentace pro územní řízení musí být rozhodující zařízení stavenišť umísťována
mimo aktivní zóny záplavových území, mimo nivy a břehové hrany toků

•

v rámci zásad organizace výstavby důsledně řešit a zajistit, že stavební práce nesmí
negativně zasáhnout vodní toky, se kterými se přeložka silnice I/20 dostane do kontaktu:























•

v případě staveb mostů v inundačních územích budou zařízení stavenišť minimalizována
staveniště musí být vybaveno tak, aby veškeré produkované odpadní vody byly řádně zneškodňovány a
nedocházelo ke znečisťování povrchových ani podzemních vod
během realizace stavby na každém křížení s vodotečí vybudovat provizorní zemní nádrže pro zachycení
splachů ze staveniště; tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit
usazovací nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem ropných látek; pokud
budou zachycené vody kontaminovány, likvidovat je na odpovídajících ČOV
důsledně zajistit ochranu toku před úniky zásaditých stavebních látek a sypkých stavebních hmot, vyloučit
jakékoli skladování takových hmot v blízkosti břehové hrany toku; práce při řešení stabilizačních či jiných
technických prvků komunikace, vyžadujících betonáž v dosahu břehové hrany toku, řešit s vyloučením úniku
stavebních látek a hmot do toku
kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách v regionu
veškeré srážkové vody případně vypouštěné do jednotné kanalizace z usazovacích nádrží na zařízeních
stavenišť jakož i ze stavebních jam musí splňovat limity stanovené kanalizačním řádem
v blízkosti vodních toků nebude provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani jejich skladování,
dále zde nebudou opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla), rovněž zde nebude přípustné
jejich parkování s výjimkou doby nezbytně nutné pro aktuálně prováděné stavební operace
v kontaktu s vodními toky (u břehových hran a v podmáčených nivách) nebude v rámci stavby parkována
a odstavována stavební technika; bude zde jednoznačně vyloučeno jakékoliv doplňování pohonných hmot
nebo provozních kapalin
pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy
budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek
v blízkosti pohybu stavebních mechanismů zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování potřebného
sorbentu na zařízení staveniště
místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty
veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v blízkosti vodních toků
odváženy
odpadní vody ze zpevněných ploch staveniště (včetně odpadních vod z výplachu domíchávačů a výroby
betonu) ve fázi výstavby budou zachycovány a odváděny přes odlučovače ropných látek
všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť v bezprostředním okolí vodotečí musí
být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací v těchto územích
v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a
odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
veškeré skládky a meziskládky stavebních materiálů, jakož i prostory pro dočasné uložení odpadů před jejich
konečným odstraněním budou zabezpečeny proti možným únikům do okolí
v rámci stavby používat dostatečné množství chemických WC

při pracích v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené opatrnosti a omezit
časový a plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby ovlivnění toku těmito zásahy a
potenciální riziko znečištění bylo minimalizováno
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•

před zahájením zemních prací je nutno vyhloubit záchytné příkopy; během zemních prací je
nutno zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, která by mohla nastat v důsledku
nevhodného ukládání vytěžené zeminy, případně nevhodným vyrovnáváním nerovností
terénu; k tomu je třeba vytvořit taková technická opatření, jejichž cílem je neškodné
odvedení soustředěného povrchového odtoku srážkových vod

•

v případě, že při provádění stavebních úprav dojde ke splavení stavebních materiálů či
stavebních odpadů do koryta toku, budou tyto neprodleně odtěženy tak, aby ani krátkodobě
nedošlo ke změně odtokových poměrů a jakosti vod; každá taková skutečnost, kdy bude
nutno zasáhnout do koryta toků, bude oznámena příslušným institucím dle havarijního plánu

Provoz
Na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska etapy
provozu není mezi hodnocenými variantami ve vztahu k vlivům na povrchové a
podzemní vody podstatnější rozdíl při respektování podmínek pro další přípravu
záměru.
Vlivy na povrchové vody
Ve vztahu k povrchovým vodám dokumentace konstatuje, že vlivy předkládané stavby
na poměry povrchových vod v území jsou v zásadě dvojího typu:
 vlivy z umístění stavby (křížení vodních toků, přeložky vodních toků, ovlivnění inundačních
a záplavových území, úprava melioračních systémů v krajině)
 vlivy z provozu stavby (vlivy na průtoky a kvantitativní charakteristiky hydrologického
režimu vlivem nových zpevněných ploch, vliv na jakostní charakteristiky vod).

Z hlediska ochrany životního prostředí musí křížení a souběhy pozemních komunikací
s vodními toky a nádržemi, jejich hrázemi a s inundačními územími být navrženy tak,
aby byly co nejméně dotčeny vodohospodářské zájmy a bylo omezeno nebezpečí
poruch a vzniku škod.
Dokumentace uvádí, že zpevněním povrchu komunikace vzniknou nové nepropustné
plochy, které přispějí k urychlení povrchového odtoku. Odvodnění komunikace je v
extravilánu řešeno pomocí příčného a podélného sklonu vozovky, voda je svedena
přes nezpevněnou krajnici na násyp komunikace. Srážkové vody ze silniční pláně
budou pomocí příčného sklonu 3 % odvedeny přímo na násyp komunikace a do
příkopů, kde se budou zasakovat.
Z kvalitativního hlediska obsahuje voda stékající z povrchu silnice řadu kontaminantů
(chloridy ze zimní údržby, ropné látky, nerozpuštěné látky, stopy fosforu, olova a
zinku), které mohou mít vliv na povrchové a podzemní vody. Koncentrace
kontaminantů se mění v závislosti na dopravní zátěži na silnici.
Dokumentace uvádí, že z hlediska posouzení zatížení dotčených vodních toků je
nutno brát v úvahu, že se jedná (kromě bezejmenného toku u firmy Bosch) o
dostatečně vodné toky. U tohoto drobného toku je třeba provést takové úpravy, aby
byl zajištěn odtok do Vltavy. Vzhledem k jeho znečištění a vypouštění splaškových vod
se nenavrhují žádná další opatření.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů na
povrchové vody není mezi hodnocenými variantami ve vztahu k vlivům na životní
prostředí podstatnější rozdíl při respektování podmínek pro další přípravu záměru. Je
zjevné, že při celkově nižších nárocích na zpevněné plochy ve Variantě 1 oproti
Variantě 2 je tedy Varianta 2 mírně příznivější.
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Vlivy na povrchové vody lze ve vztahu k hodnocenému záměru očekávat jak
z hlediska kvantitativního ovlivnění, tak i z hlediska kvalitativního.
Vlivem realizace záměru dojde ke zvýšení povrchového odtoku vznikem nových
zpevněných ploch.
U drobných vodních toků, do kterých jsou plochy komunikace odvodňovány, zvyšují
nové plochy komunikace velikost efektivního deště úměrně k velikosti zpevňované
plochy. Význam zvýšení povrchového odtoku vlivem výstavby komunikace bude
stoupat s klesající plochou povodí recipientu, do kterého jsou příslušné úseky
komunikace odvodňovány.
Dle názoru zpracovatelského týmu posudku musí být zajištěn požadavek, aby odtok
ze zastavěné plochy po realizaci stavby nepřesahoval odtok před stavbou. Lze
doporučit, aby navržené řešení odtokových poměrů minimalizovalo nezbytné zásahy
do koryt a břehů dotčených vodních toků (a tak se zachoval přírodní charakter toků).
Ve vztahu k odtokovým poměrům jsou v návrhu stanoviska příslušnému úřadu
formulována následující doporučení:
•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude doložení detailnějšího rozsahu
záplavových území tak, aby tato skutečnost byla zohledněna jak v rámci projektu stavby, tak
i v rámci samotné etapy výstavby

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení bude na základě podrobné charakteristiky
dotčených vodotečí navržena případně nutná lokalizace retenčních nádrží s definováním
jejich technických parametrů; v případě otevřených retenčních nádrží navrhnout řešení
přírodě blízkému charakteru

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení odvodňovací příkopy i kanalizace navrhnout s
dostatečným průtočným profilem i pro přívalové srážkové vody, které zabezpečí odtok vod
z vozovek

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení specifikovat místa profilů vyústění odtékajících
srážkových vod z jednotlivých úseků komunikace

•

koncepci odvodnění silnice, stejně tak řešení křížení komunikace s vodními toky projednat
se správci jednotlivých dotčených vodních toků; musí být doložena jak stanoviska správce
vodního toku, tak správců všech zařízení, kam budou případně zaústěny dešťové kanalizace

•

součástí dokumentace pro stavební povolení budou odsouhlasené provozní a manipulační
řády odvodňovacích zařízení přeložky silnice I/20

Jak je dále z dokumentace patrné, těleso komunikace kříží vodní toky, které jsou
převážně v přírodním nebo přírodně blízkém stavu. Lze tedy souhlasit se závěrem, že
zásah do koryt a nivy toků s břehovými porosty, které jsou navíc významnými
krajinnými prvky „ze zákona“, bude vždy představovat závažné narušení ekosystému.
V návrhu stanoviska
doporučení:

příslušnému

úřadu

jsou

proto

formulována

následující

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení při návrhu mostních objektů respektovat m.j. TP
204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích

•

pro výstavbu mostních objektů a jiných staveb v územích ohrožených velkými přívalovými
vodami provést hydrotechnické posouzení ovlivnění hladin při povodňových průtocích s tím,
že nezbytné stavby technické a dopravní infrastruktury, zejména v aktivní zóně, budou
provedeny tak, aby nezhoršovaly průběh povodně, t.j. nezvyšovaly úroveň hladin velkých
vod a nezhoršovaly stupeň povodňové ochrany v dotčeném území

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení navrhnout, projednat a rozpracovat systém
technických opatření k ochraně vodních toků v místech křížení, zejména navrhnout zesílená
svodidla, ochranné betonové zídky apod.
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•

ve zkušebním provozu ověřit účinnost všech provedených opatření k ochraně vodních
zdrojů; v případě negativních výsledků budou provedena nápravná opatření

Z dokumentace vyplývá, že trasa komunikace prochází přes pozemky, na kterých jsou
vybudovány odvodňovací systémy. V případě narušení jejich funkce by mohlo dojít
k opětovnému zamokření pozemků, které by mělo za následek snížení úrodnosti půdy
a následné ekonomické poškození vlastníků pozemků. Proto v místech případných
přechodů přes meliorační systémy bude nezbytné provést taková technická opatření,
aby byla zachována jejich stávající odvodňovací funkce. Obdobně lze požadovat, aby
byla pro vybranou trasu silnice při nezbytných pozemkových úpravách zohledněna
problematika extravilánových vod. V návrhu stanoviska příslušnému úřadu jsou proto
formulována následující doporučení:
• v místech přechodu přeložky přes odvodňovací systémy bude nutné v rámci dokumentace
pro stavební povolení navrhnout taková technická opatření, která umožní zachovat jejich
stávající funkci; ověřit průběh drenážních, případně zavlažovacích systémů v krajině a
vypracovat plán opatření k zachování jejich funkčnosti

Z hlediska vlivů na jakost vod v etapě provozu lze konstatovat, že největší vliv na
jakost vody ve vodotečích, které jsou v zájmovém území, bude mít odtékající srážková
voda ze zpevněného povrchu silnice. Tato voda je kontaminována látkami, které
souvisejí s provozem a údržbou vozovky. Nejvíce se uplatňuje vliv chemické údržby v
zimním období, tj. vliv od posypové soli, resp. od chloridů v ní obsažených.
Koncentrace chloridů v srážkové odtékající vodě závisí na době trvání a na intenzitě
sněhových srážek, na dopravním zatížení a na způsobu údržby vozovky.
Dle metodiky zimní údržby komunikací se na silnicích v současné době při zimním
posypu komunikací používá max. 20 g posypových materiálů na 1 m2, za jedno zimní
období se pak aplikuje cca 1 kg posypových materiálů na 1 m2. Většinou se používají
posypové soli z dolu Klodawa s obsahem 97,5 % NaCl a podlimitním obsahem
těžkých kovů. V poslední době se přechází na posypové materiály s 98,8 % NaCl.
Zpracovatelský tým posudku soudí, že ve vztahu ke znečištění vodních toků chloridy
je třeba přihlížet k příloze č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007
Sb. – Imisní standardy – ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových
vod, kde je uveden imisní standard pro chloridy 250 mg/l (50 mg/l u předpokládaných
zdrojů pitné vody).
Současně je nezbytné, aby s dostatečným předstihem před zahájením stavby byl
zahájen monitoring kvality vodních toků, které budou dotčeny realizací stavby v její
schválené trase. Tento monitoring by měl být zahájen s dostatečným předstihem tak,
aby bylo možné jasně deklarovat případný vliv budované a provozované přeložky
silnice a v případě potřeby navrhnout další technická řešení směřující k vyloučení vlivu
provozu přeložky silnice na jakost povrchových vod.
S provozem komunikace je spojeno potenciální riziko havarijní situace, kdy může
docházet k únikům ropných látek a olejů a jejich následnému vsakování do
podzemních vod. Před zahájením výstavby bude správnímu orgánu předložen ke
schválení havarijní řád komunikace, s navrženým postupem řešení případných
havarijních úniků škodlivin do prostředí. Pro zajištění ochrany povrchových i
podzemních vod od proniknutí škodlivých látek ze splachů z liniové stavby je potřeba
zajistit následující opatření:
•

v rámci dokumentace pro stavební povolení musí být v rámci vodohospodářského řešení
upřesněn výpočet chloridů ve výsledných recipientech a to na základě upřesněného
odvodnění; výpočet musí být porovnán s limitní hodnotou dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
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ve znění NV 229/2007 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod, příl. č.3.
•

součástí dokumentace pro stavební povolení přeložky silnice bude vypracování monitoringu
povrchových vod, který bude konzultován s příslušným vodoprávním úřadem a
s příslušnými správci toků

•

v místech křížení s vodními toky uplatnit a realizovat všechny prvky technické ochrany
vodních toků (zesílená svodidla, betonové zídky apod.)

•

pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání
vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice

V místech přechodu povrchových toků tělesem silnice je nutno dbát na permanentní
funkčnost všech technických bariér (např. svodidla, zábradlí, betonové ochranné
zídky, odvodňovací příkopy svedené do kanalizace apod.), které by mohly zabránit
kontaktu potenciálního kontaminantu s vodou v povrchovém toku, jež má vůči vstupu
případného kontaminantu nulový stupeň přírodní ochrany.
Obdobně je nutno dbát na funkčnost a dobrý technický stav nepropustných silničních
příkopů, dešťové kanalizace, odlučovačů ropných látek, a dešťových usazovacích
nádržích v místech, kde silnice prochází nebo se přibližuje ochranným pásmům
vodních zdrojů. Lze doporučit pravidelné kontroly a údržbu těchto technických
zařízení.
Ve smyslu všech aspektů ochrany povrchových vod jsou pro vybranou trasu silnice
formulována následující doporučení:
•

pro celou přeložku silnice bude zpracován havarijní plán za účelem okamžitého ochranného
a nápravného zásahu; bude zpracován havarijní plán pro opatření při dopravních nehodách,
při nichž je nebezpečí úniku znečišťujících látek

•

v rámci pravidelné údržby přeložky silnice v místech přechodu povrchových toků tělesem
silnice dbát na permanentní funkčnost všech technických bariér (např. svodidla, zábradlí,
betonové ochranné zídky, odvodňovací příkopy svedené do kanalizace apod.), které by
mohly zabránit kontaktu potenciálního kontaminantu s vodou v povrchovém toku

•

v rámci pravidelné údržby přeložky silnice dbát na funkčnost a dobrý technický stav
nepropustných silničních příkopů, dešťové kanalizace, odlučovačů ropných látek a
dešťových usazovacích nádrží

•

v rámci vodohospodářského projektu přeložky silnice bude navržen monitoring účinnosti
zneškodnění úkapů v povrchových prvcích (sběrných jímkách) a vypracovány havarijní řády
pro zneškodnění případných havarijních úniků škodlivin

Z hlediska kvalitativních i kvantitativních vlivů na povrchové vody lze vyslovit názor, že
při respektování doporučení formulovaných předkládaným posudkem lze rozhodující
vlivy záměru významněji eliminovat, případně výrazněji zmírnit.
Vlivy na podzemní vody

Dokumentace konstatuje, že v extravilánové západní části prochází záměr nivou
Vltavy v násypu, resp. na mostech, a nebude mít žádný vliv na podzemní vody. Zde
bude nutno respektovat hlavně základové podmínky a zajistit stabilitu násypů. Dále je
patrné, že v průchodu zástavbou kolem ulice A. Trägera je trasa vedena v hloubce
téměř 7 m, zasahuje tedy pod úroveň hladiny podzemní vody. Přestože je zásobování
území zajištěno veřejným vodovodem, budou nejbližší studny zařazeny do systému
monitorování podzemní vody, především z hlediska možnosti kvantitativního ovlivnění.
Pokud dojde k ovlivnění, budou přijata kompenzační opatření.
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Z dokumentace dále vyplývá, že v Nemanické ulici lze předpokládat zastižení hladiny
podzemní vody hlavně ve variantě 2, tunel je veden, především v podchodu pod
Pražskou třídou, v hloubce až 9 m pod povrchem, zatímco hladina podzemní vody se
nachází 2 – 6 m pod povrchem. Z toho vyplývá důsledná ochrana tunelu před
pronikáním vody. V případě využití podzemních „milánských“ stěn bude při výstavbě
použita pažící suspenze, jejíž složení musí respektovat možnost kontaminace
podzemní vody.
Protože dle dokumentace obě varianty mají sklon západním směrem, může dojít k
trvalému snížení hladiny podzemní vody v nejbližším okolí podjezdu či tunelu, průběh
depresní křivky bude záviset na konkrétním podloží, které je zde proměnlivé (kvartérní
sedimenty i navážka). Větší ovlivnění lze předpokládat v případě varianty 2, která
představuje podstatně větší zásah do podloží.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Zpracovatelský tým posudku se v zásadě shoduje se závěry zpracovatele
dokumentace z hlediska hodnocení vlivů na podzemní vody v tom, že větší ovlivnění
lze předpokládat v případě Varianty 2, která představuje větší zásah do podloží.
Současně je zohledněn požadavek dokumentace v případě realizace Varianty 2 na
důslednou ochranu tunelu před pronikáním vody.
Pro další projektovou přípravu záměru jsou ve vztahu k vlivům na podzemní vody
formulována následující doporučení:
•

v rámci dokumentace pro územní řízení bude provedena pasportizace stávajících
podzemních zdrojů vody podél přeložky silnice pro vyhodnocení možných vlivů stavby na
tyto objekty, a to jak z hlediska možného snížení hladiny podzemní vody, tak i z hlediska
možného ovlivnění její kvality

•

součástí pasportizace stávajících podzemních zdrojů vody bude návrh monitoringu kvality a
kvantity těchto zdrojů; monitoring bude zahájen s dostatečným předstihem před zahájením
stavby, v jejím průběhu a po ukončení stavby; rozsah, četnost a délku monitoringu
konzultovat s dotčenou obcí a vodoprávním úřadem

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení bude pro přeložku silnice zpracován podrobný
hydrogeologický průzkum; součástí podrobného hydrogeologického průzkumu bude
vypracování návrhu monitoringu kvality i kvantity vybraných podzemních zdrojů vody

•

podrobný hydrogeologický průzkum bude navrhovat technická, stavební a organizační
opatření, která maximálním možným způsobem budou eliminovat ovlivnění zdrojů podzemní
vody; součástí podrobného hydrogeologického průzkumu budou i konkrétní návrhy všech
kompenzačních opatření za případnou ztrátu vody v potenciálně ovlivnitelných vodních
zdrojích

•

nedílnou součástí dokumentace pro stavební povolení budou jako stavební objekty všechna
případně navrhovaná kompenzační opatření za případnou ztrátu vody v ovlivněných vodních
zdrojích

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení všude tam, kde bude stavba probíhat pod úrovní
hladiny podzemní vody zajistit technickým řešením ochranu stavební jámy před pronikáním
podzemní vody; v případě využití podzemních „milánských“ stěn bude při výstavbě použita
pažící suspenze, jejíž složení musí respektovat možnost kontaminace podzemní vody

Čerpání průsakové vody ze stavební jámy k umožnění realizace stavby pod ustálenou
hladinou podzemní vody je možné pouze na základě povolení vodoprávního úřadu
podle ustanovení §8 odst. 1 písm. b) bod 3 vodního zákona. Pro další projektovou
přípravu záměru jsou formulována následující doporučení:
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•

v rámci podrobného hydrogeologického průzkumu detailněji specifikovat výrony
podzemních vod v etapě výstavby a navrhnout takové způsoby odvádění těchto vod v etapě
výstavby, aby v žádném případě neovlivnily odtokové poměry v konečném recipientu

•

v rámci další projektové přípravy záměru bude k čerpání průsakové vody ze stavební jámy
nezbytné získat povolení vodoprávního úřadu podle ustanovení §8 odst. 1 písm. b) bod 3
vodního zákona

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

Dokumentace z hlediska nároků na plochy související s hodnoceným záměrem uvádí
následující tabulku:
k.ú.

Var.

České Vrbné
České
Budějovice 2
České
Budějovice 3
Celkem

1
2
1
2
2

Orná

TTP

Zahrada

0,329

1,648

0

2,084
0
0
2,413
2,413
2,413

1,136
1,100
1,100
3,884
3,884
3,884

0
0,137
0,137
0,137
0,137
0,137

Předpokládaný trvalý zábor (ha)
Jiná
Vodní
KomuniZPF
ploch
plocha
kace
a
1,977
0,042
1,457
0,489
3,220
1,237
1,237
6,434
6,434
6,434

0,820
0,062
0,062
0,924
0,924
0,924

0
1,905
1,412
3,362
2,869
2,869

0,213
0,919
0,496
1,621
1,198
1,198

Zastavěná

Ostatní

Celkem

0

1,946

3,965

0
0,229
0,205
0,229
0,205
0,205

0,213
3,053
2,113
5,212
4,272
4,272

4,253
4,352
3,412
12,570
11,630
11,630

Pozn.: TTP – trvalý travní porost
ZPF – zemědělský půdní fond
k.ú. – katastrální území

Dle dokumentace ve variantě 1 bude celkový trvalý zábor cca 12,57 ha, ve variantě 2
pak 11,63 ha.
Dokumentace dále uvádí, že ve variantě 2 se mírně sníží podíl trvalých záborů
komunikací vzhledem k tomu, že Nemanická ulice bude uvedena prakticky do
původního stavu, ovšem bude trvale zabrána i část Okružní ulice.
Realizace záměru si v žádné variantě nevyžádá zábor pozemků určených k plnění
funkce lesa (PUPFL). Z dokumentace lze dále vyvodit, že nebudou dotčena ochranná
pásma lesa.
Z hlediska tříd ochrany ZPF dokumentace uvádí následující graf:

Z uvedeného grafu vyplývá že:



zábory ZPF jsou v obou předložených variantách shodné
nejvyšší nároky na plochy jsou realizovány v třídě ochrany I (80%) a v třídě ochrany II
(17%)
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V dalším grafu je znázorněno rozdělení záboru ZPF podle tříd ochrany, které je pro
obě varianty stejné. Je zřejmé, že vzhledem ke kvalitě půdy v nivě Vltavy bude 80 %
(cca 5,17 ha) záboru ZPF (51 % z celkového záboru) představovat nejkvalitnější půda
I. třídy ochrany.
Znečištění půd

Ve vztahu k etapě výstavby dokumentace uvádí, že riziko je soustředěno převážně do
prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými splachy z prostoru staveniště,
uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může dojít při zemních pracích,
popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze
minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a
pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a
dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami. Obecně lze
konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí
je toto riziko minimalizovatelné na přijatelnou míru.
Ve vztahu k etapě provozu dokumentace uvádí, že potenciálními zdroji kontaminace
půd v okolí silnic jsou emise výfukových plynů (polyaromatické uhlovodíky, dioxiny),
posypové soli při zimní údržbě (chloridy a sodík), ropné produkty z úkapů vozidel při
haváriích, otěr a obrušování pneumatik či samotné vozovky.
Dále dokumentace uvádí, že nejvýznamnější riziko kontaminace půdy je spojeno
s dopravními nehodami, kdy kromě úniku ropných látek mohou být poškozena
transportní vozidla přepravující nebezpečné látky.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Vlivy na ZPF
Na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska nároků
na ZPF není mezi hodnocenými variantami žádný rozdíl. Z hlediska celkových nároků
na plochy je příznivější Varianta 2.
Ve vztahu k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na zábor ZPF lze konstatovat,
že jsou dokladovány pouze předběžné celkové nároky na ZPF, není ale patrné
vyhodnocení nutných trvalých záborů dle jednotlivých dotčených parcel, ploch a BPEJ.
Posuzovaná dokumentace podává pouze sumární přehled o předpokládaných
nárocích na trvalý zábor ZPF. V kapitole není specifikován detailnější rozsah
dočasného záboru ZPF.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsou pro další projektovou přípravu záměru
formulována následující doporučení:
• v dokumentaci pro stavební povolení vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy, ve kterém bude upřesněn trvalý zábor ZPF

• v rámci zásad organizace výstavby zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její

uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů
ochrany ZPF; skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po projednání s orgánem
ochrany ZPF, vlastníky a nájemci dotčených pozemků pro zúrodnění méně kvalitních
zemědělských ploch v blízkém okolí stavby dle zpracovaného a projednaného rozvozového
plánu

• v rámci zásad organizace výstavby o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním,

rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních
vrstev půdy vést protokol – přehledný pracovní deník, v němž budou uvedeny všechny
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skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin
a který bude k dispozici pro kontrolní orgány ochrany ZPF

• v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti jejímu
znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování; deponie řešit mimo VKP a
kosterní prvky ekologické stability krajiny

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr bude vyžadovat také dočasný zábor ZPF, který
není dosud ve vypracovaných projektových podkladech bilancován, je v rámci
předkládané dokumentace formulováno následující doporučení:
• v rámci dokumentace pro stavební povolení specifikovat rozsah dočasných záborů ZPF

V rámci pozemkových úprav lze považovat za vhodné vypracovat studii pozemkových
úprav zajišťující dopravní obslužnost a přístupnost pozemků dotčených přeložkou
silnice. Proto je v návrhu stanoviska příslušnému úřadu formulováno následující
doporučení:
• v rámci dokumentace pro stavební povolení vypracovat studii pozemkových úprav a změn
vyplývajících z umístění trasy v území; v rámci studie je nutné řešit zajištění dopravní
obslužnosti a přístupnosti pozemků dotčených přeložkou; konkrétní řešení konzultovat s
majiteli dotčených pozemků

Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedeno v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o
provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze
objektivně určit. Doporučení pro etapu výstavby jsou uvedena v následujících bodech:
•

v dokumentaci pro územní řízení specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných
odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci
stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených
prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství

•

v dokumentaci pro územní řízení budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

určit a technicky vybavit místa na dočasné skladování nebezpečných odpadů a sběrná místa
na separovaný odpad (stanoviště sběrných nádob na tříděný plastový, skleněný a papírový
odpad); tyto zabezpečit proti neoprávněné manipulaci

•

nátěrové a izolační nátěrové hmoty budou skladovány mimo obvod stavby a dodavatel
stavby je povinen zajistit zastřešené, zabezpečené skladovací místo a na stavbu bude
dodávána pouze jednodenní zásoba

•

prázdné obaly od nátěrových a izolačních nátěrových hmot budou ukládány do vodotěsného
kontejneru a po skončení směny odstraněny ze staveniště

•

ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a doklady
o způsobu jejich využití, resp. odstranění

53

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

Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (Severní spojka)

V rámci předpokládaných demolic nelze vyloučit (zejména u starších objektů) existenci
odpadů s obsahem azbestu.
Specifické podmínky z hlediska ochrany zdraví při práci s azbestem a jiných pracích,
které mohou být zdrojem expozice azbestu, jsou stanoveny v § 21 nařízení vlády č.
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Z hlediska vlivů na životní prostředí lze pro další projektovou přípravu formulovat
následující doporučení:
• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z etapy demolic;
v rámci stavebního průzkumu bude zejména upřesněno případné množství odpadů obsahující
azbest
• při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující
azbest, musí být dodržena následující minimální opatření k ochraně zdraví:





•

technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest musí být
upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do ovzduší
azbest a materiály obsahující azbest budou odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části
odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován ze staveniště co nejrychleji a ukládán do
neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že odpad obsahuje azbest
prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen
kontrolovaným pásmem; pracovníci budou vybaveni pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními
prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím

při odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části bude
vypracován plán prací s údaji o místu vykonávané práce, povaze a pravděpodobném trvání
práce, pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo s materiálem
obsahujícím azbest, údaje o zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance
vykonávajícího práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest a údaje pro
ochranu jiných osob přítomných na pracovišti a opatřeních k ochraně zdraví při práci

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dokumentace konstatuje, že západní část stavby bude vedena v zářezu či po terénu
v navážkách a ve fluviálních vrstvách Vltavy to je v hlinitých píscích, písčitých hlínách
a štěrcích s proměnlivou příměsí písku a jemnozrnné zeminy. Navážky a svrchní
náplavové sedimenty (písčité jíly) nepatří mezi únosné zeminy z hlediska zakládání a
zeminy průměrně vhodné do zemních konstrukcí. Z těchto důvodů bude nutná buď
jejich výměna, nebo vylepšení. Východní část stavby je navržena v násypu resp. na
mostech. Svahy zemního tělesa je nutné stabilizovat proti erozním účinkům vody. Z
ekologického hlediska se jeví vhodně vytvořené svahy pokrýt tenkou vrstvou 10 15 cm hrubšího materiálu s následnou výsadbou zpevňovacích porostů autochtonních
dřevin.
Dokumentace konstatuje, že geologické a hydrogeologické poměry se stavebními
pracemi významně nezmění. Nedojde k žádnému ohrožení ložisek přírodních zdrojů.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Z hlediska vlivů na horninové prostředí lze souhlasit se závěry dokumentace EIA, že
rozdíly mezi variantami nejsou relevantní.
S hodnocením dokumentace ve vztahu k vyhodnocení vlivů na horninové prostředí a
přírodní zdroje lze ze strany zpracovatelů posudku vyslovit v zásadě souhlas.
V souladu se závěry posuzované dokumentace jsou v návrhu stanoviska formulována
následující doporučení:
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• v rámci dokumentace pro stavební povolení vypracovat pro navrhovanou přeložku silnice
podrobný inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum a jednoznačně respektovat závěry
těchto průzkumů
• v rámci dokumentace pro stavební povolení vypracovat pro přeložku silnice návrh
technických opatření (úprav geofyzikálních vlastností zemin), který povede k
využití maximálně možného množství výkopových zemin pro nové těleso komunikace

V souladu s doporučením posuzované dokumentace je nezbytné eliminovat všechna
potenciální místa vzniku eroze. V tomto smyslu je v návrhu stanoviska příslušnému
úřadu formulováno následující doporučení:
• v rámci výstavby je nutno eliminovat nebezpečí eroze na násypech trasy; na svahy násypů a
zářezů použít ornici ze skrývky; zatravnění a výsadbu zeleně provést v co nejkratším termínu,
aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů; o vysázené dřeviny pečovat (zálivka,
dosadba), a to minimálně po dobu 3 let

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

Dokumentace uvádí, že vzhledem k nízké kvalitě hodnocených biotopů jako celku,
které jsou zdevastované lidskou činností, či člověkem uměle vytvořené s druhovým
složením ochuzeným lidskou rušivou činností nejsou vlivy na flóru významné. Nebyl
zaznamenán žádný rostlinný taxon jmenovaný v seznamu zvláště chráněných druhů
rostlin v Příloze č. II vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114 /1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Ve vztahu k vlivům na dřeviny rostoucí mimo les dokumentace odkazuje na kapitolu
C.II.7, kde je uveden soupis dřevin dotčených stavbou. Dokumentace uvádí, že
soupis stromů, určených ke kácení bude zpracován po výběru varianty v dalších
stupních PD.
Dále dokumentace uvádí, že úbytek zeleně bude kompenzován novou výsadbou.
V úseku 1 budou osázeny násypové svahy zemního tělesa, na PHS u ulice A. Trägera
je doporučeno z vnější strany vysázet popínavé rostliny, v ulicích Nemanická a
Okružní bude návrh vegetačních úprav proveden v maximálním rozsahu zelených
ploch. Všechny navrhované výsadby budou konzultovány a odsouhlaseny s OŽPZL
KÚ České Budějovice.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska kácení
dřevin rostoucích mimo les je mírně výhodnější Varianta 1. Ve variantě 2 přibude
kácení v Okružní ulici (lokalita č. 15 – alej bříz a jednoho javoru a lokalita č.16 – porost
v zahradách ulice Okružní. Je tedy patrné, že inventarizace stromů určených ke
kácení musí být provedena bez ohledu na zvolenou variantu.
Dokumentace úvodem za zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací
stavby zdůrazňuje charakter lokality, kterou je trasa komunikace vedena s tím, že jde
převážně o zásah do polních kultur a lučních porostů.
Jak již bylo uvedeno v posudku, příloha B.7 Biologický průzkum podává primární
floristickou charakteristiku trasy navrhované přeložky. Výstupy popisné části lze
pokládat za vstupní analytické údaje, které budou vyžadovat (i s ohledem na dobu od
provedených průzkumů, stavu lokality v době průzkumu) v dalších stupních přípravy
upřesnění lokalizace výskytu a parametrů potenciálně dotčených populací zejména
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ochranářsky významnějších druhů rostlin, včetně průmětu do odpovídajících
mapových podkladů.
Vzhledem k termínům prováděných průzkumných prací lze předpokládat, že floristické
a částečně i fytocenologické hodnocení nemuselo postihnout všechny výskyty
ochranářsky významných druhů rostlin.
Z tohoto důvodu je, kromě maximální možné ochrany lokalit, které jsou
fytocenologicky i druhově významné, požadováno provedení biologického průzkumu
s cílem upřesnit všechny klíčové možnosti ochrany či záchrany dotčených populací na
základě konkretizovaných parametrů stavby, rozsahu a způsobu přípravy území apod.
Dendrologický průzkum lze v úrovni předprojektové přípravy pokládat za objektivní a
relativně podrobný podklad s potřebnou mírou podrobnosti s tím, že v dalších fázích
projektové přípravy, zejména po detailním upřesnění vedení trasy přeložky, bude
možné teprve provést zcela konkrétní sadovnicko-dendrologický průzkum jako
podklad pro objektivní rozsah odůvodněně vyvolaného kácení.
Pro další projektovou přípravu záměru jsou formulována následující doporučení:
•

v rámci dokumentace pro územní řízení zajistit na smluvním základě prostřednictvím
odborně způsobilé osoby komplexní aktualizovaný floristický průzkum zájmového území
výstavby z hlediska ověření výskytů ochranářsky významných druhů rostlin; na základě
tohoto průzkumu navrhnout případné záchranné transfery rostlinných druhů červeného
seznamu ze zájmového území

•

na základě geodetického zaměření trasy řešené přeložky silnice v dalších stupních
projektové dokumentace (nejdéle v rámci dokumentace pro územní řízení) zpracovat
podrobný dendrologický průzkum, v němž je nutné provést zhodnocení dřevin určených ke
kácení, uvést jednotlivé druhy, množství a obvody jednotlivých kmenů ve výšce 130 cm nad
zemí

•

následně nejdéle v rámci dokumentace pro stavební povolení stanovit rozsah odůvodněného
minimálního nutného kácení a rozsah zachování všech dřevin, které nejsou v přímé kolizi se
záměrem, identifikovat dřeviny nadprůměrných sadovnických hodnot, které by měly být
zachovány i v partiích výrazněji dotčených stavebními pracemi; v tomto smyslu rovněž
zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo les mimo polohy s jednoznačně
odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství –
ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany
kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) a do POV stavby promítnout situace se
zachováním hodnotnějších stromů v dosahu manipulačních ploch a pásů či zařízení
stavenišť

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin realizovat výhradně mimo vegetační období

•

v dalších stupních projektové dokumentace (dokumentace pro stavební povolení) formou
samostatného stavebního objektu stanovit odpovídající kompenzaci za tyto pokácené
dřeviny v podobě odvodů či náhradních výsadeb, projednat plochy pro uplatnění náhradní
výsadby s preferencí prvků ÚSES a VKP

•

zajistit minimálně tříletou péči o nově vysázené prvky dřevin rostoucích mimo les (zálivka,
dosadba)

Vlivy na faunu

Dokumentace uvádí, že ačkoliv je fauna území poměrně běžná, byly v lokalitě zjištěny
živočišné druhy, patřící do kategorie zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky
MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů.
Dokumentace uvádí, že v rámci další projektové přípravy bude zpracováno biologické
hodnocení, které doplní průzkum o jarní aspekt, upřesní identifikaci druhů, pro něž je
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nutno požádat i o výjimku z ochrany ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Pro ohrožené
druhy budou zpracovány podmínky jejich ochrany, vzhledem k tomu, že se jedná
především o obojživelníky, kteří budou mít v definitivním stavu možnost průchodu pod
navrženými mosty, je nutno věnovat pozornost opatřením během provádění stavby.
V případě zásahu silnice do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů
bude navržen podrobný průzkum lokality před zahájením výstavby a realizace
záchranného přenosu.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů na
faunu jsou předložené varianty v podstatě rovnocenné.
Je patrné, že dosud provedené zoologické průzkumy nelze vzhledem k podmínkám
dosud provedených průzkumů považovat za konečné.
Na základě výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatelský tým za potřebné uplatnit
pro návrh stanoviska z hlediska prevence, eliminace či minimalizace vlivů na faunu
následující podmínky a doporučení:
•

zajistit na smluvním základě prostřednictvím odborně způsobilé osoby komplexní
aktualizovaný zoologický průzkum zájmového území výstavby (včetně jarního aspektu)
z hlediska ověření výskytů ochranářsky významných druhů živočichů včetně bezobratlých
živočichů) ve stavbou dotčených stanovištně hodnotnějších segmentech v koridoru trasy ve
všech navazujících stupních projektové přípravy (dokumentace pro územní řízení,
dokumentace pro stavební povolení) a pro účely prováděcí dokumentace stavby s cílem
postupně precizovat pro fázi přípravy území, vlastní výstavby i provozu účinná opatření
k ochraně místních populací či ke zmírnění nebo kompenzaci vlivů na tyto druhy

•

terénní úpravy spojené se skrývkou vegetačního povrchu omezit pouze na plochy vlastních
stavebních objektů s tím, že skrývky budou prováděny v závěru vegetačního období, mimo
reprodukční období živočichů, případně v období vegetačního klidu

•

po dobu výstavby podél přístupových komunikací v prostorech migračních koridorů
obojživelníků dle zoologického průzkumu instalovat dočasné zábrany

•

před zahájením stavby ve vhodném ročním období provést kontrolu všech drobných
vodních ploch z důvodu prevence možné likvidace reprodukčních ploch obojživelníků
(ohrožením mikropopulací) zkušeným batrachologem; všechny zjištěné lokality je třeba
označit, připravit náhradní mikrolokality a provést transfer jedinců na tyto náhradní
mikrolokality

•

při výstavbě náspů nebo pilířů přemostění (mimo profily toků), případně i ve svazích zářezů
lokálně použít vždy několik sítokamenných gabionů jako vhodné stanoviště pro populace
plazů v blízkosti trasy

•

na základě výstupů zoologického doprůzkumu za účelem ochrany populací čmeláků řešit
instalaci čmeláčích budek na předem vytipovaných lokalitách s největší hustotou výskytu

•

PHS navrhovat jako viditelné pro ptáky, jednostranné PHS doplnit na druhé straně přeložky
silnice oplocením

Vlivy na ekosystémy

Na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů na
ekosystémy jsou předložené varianty v podstatě rovnocenné.
Vlivy na ÚSES
Dokumentace uvádí, že záměr je v kolizi s následujícími prvky ÚSES:
 Řeka Vltava bude křížena v km 0,58 – 0,88 velkorysým mostním objektem,
přičemž budou částečně dotčeny břehové porosty na obou březích řeky. Funkčnost
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nadregionálního biokoridoru jakožto vodního koridoru zůstane nezměněna,
funkčnost nivní osy lze podpořit realizací odpovídající náhradní výsadby na
vhodných místech podél řeky.
 „Biokoridor Staré řeky“ (Dobrovodská stoka) bude rovněž překonán mostním
objektem o celkové délce cca 80 metrů. Současná funkčnost tohoto lokálního
biokoridoru je vzhledem k aktuálnímu stavu koryta Dobrovodské stoky omezená,
realizace záměru v uvažovaném provedení by neměla funkčnost biokoridoru
významně negativně ovlivnit.
 Dotčený interakční prvek překříží přeložka silnice I/20 cca v km 1,61. Vzhledem
k nutnosti kácení lze očekávat negativní ovlivnění interakčního prvku. Dotčený
prvek bude ovšem vykřížen mostním objektem o délce cca 6 metrů, tzn. jeho
funkčnost bude z větší části zachována a negativní vliv tak bude minimalizován.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů na
ÚSES jsou předložené varianty v podstatě rovnocenné.
Na základě výstupů dokumentace a provedeného rozboru jsou ze strany
zpracovatelského týmu posudku navržena následující doporučení a podmínky do
návrhu stanoviska příslušnému úřadu:
•

nejdéle v dokumentaci pro územní řízení minimalizovat vlivy na prvky ÚSES, zejména
vázané na vodní toky a nivy, a propracovat navržená opatření vycházející z odborných
expertíz (uplatnit a promítnout následující zásady: profily křížení komunikace se
skladebnými prvky ÚSES - zejména nivy s biokoridory - realizovat s ohledem na zachování
jejich ekostabilizačních funkcí, preferovat přírodní materiály navozující přírodní charakter
prostředí objektů; uvedené zásady dále rozpracovat v dokumentaci pro stavební povolení

Vlivy na chráněná území
Na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů na
chráněná území vliv nenastává.
Dokumentace uvádí, že přeložka silnice nezasahuje do žádného zvláště chráněného
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek.
Vlivy na významné krajinné prvky
Dokumentace uvádí, že posuzovaná stavba kříží jeden registrovaný významný
krajinný prvek a dva významné krajinné prvky ze zákona. Registrovaný VKP č.28 bude
křížen mostním objektem, zbývající část registrovaného VKP včetně pásu křovin bude
se silnicí křížen úrovňově a dojde tak k jeho přetnutí.
Řeka Vltava bude křížena v km 0,58 – 0,88 velkorysým mostním objektem, částečně
tak budou dotčeny břehové porosty na obou březích řeky. Dobrovodská stoka bude
křížena v km 1,15 – 1,23 mostním objektem. Břehové prosty Dobrovodské stoky
prakticky žádné v místě křížení nejsou, Dobrovodská stoka samotná je v tomto místě
napřímená a vedená v betonových profilech. Její ovlivnění stavbou tak lze očekávat
minimální.
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Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů na
významné krajinné prvky jsou předložené varianty v podstatě rovnocenné.
K vlivům na VKP toků a údolních niv je nutno konstatovat, že prezentace těchto vlivů
zůstala jen na obecné deklaratorní úrovni.
Na základě výstupů dokumentace a provedeného rozboru jsou ze strany
zpracovatelského týmu posudku navrhována následující doporučení a podmínky do
návrhu stanoviska příslušnému úřadu:
•

v rámci dokumentace pro stavební povolení na základě přesného terénního zaměření
navrhnout pilíře mostní konstrukce pro každý profil křížení s přírodě blízkými a přirozenými
toky tak, aby nezasahovaly do vlastního průtočného profilu toku a byly umístěny mimo
břehové hrany všude tam, kde nebude jednoznačně prokázána nezbytnost směrové či
technické úpravy toku v podmostí

•

v rámci předběžné opatrnosti nejdéle v rámci POV stavby smluvně zajistit odborný
biologický dozor v průběhu provádění zemních prací (včetně monitoringu výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů na staveništi a manipulačních plochách) a při
kácení mimolesních prvků dřevin

Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Dle dokumentace tento vliv nenastává.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek. Uvedený vliv nenastává.
D.I.8 Vlivy na krajinu

Dokumentace uvádí, že realizací záměru v jakékoliv variantě vznikne nový prvek
v krajině. Dotčenou krajinu lze ve smyslu metodiky rozdělit na vymezení dvou
homogenních částí krajiny:
 otevřenou bezlesou zemědělskou krajinu nivy Vltavy s rozptýlenou zelení a
vodními toky (cca 2/3 trasy) – úsek 1.
 urbanizovanou zastavěnou krajinu novodobé zástavby (cca 1/3 trasy) – úsek 2 a 3.
Dle dokumentace se negativní vlivy na krajinný ráz se projeví v 1. části krajiny, kde
v úseku 1 dojde v délce cca 1600 m k výraznému ovlivnění krajinného rázu novými
technickými prvky (násyp, mosty). Charakter krajiny však není v rámci ČR výjimečný.
V úsecích 2 a 3 (celková délka cca 780 m) k ovlivnění krajinného rázu nedojde.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů na
krajinný ráz jsou předložené varianty v podstatě rovnocenné.
Lze vyslovit souhlas s obecnými zásadami pro snížení dopadů na krajinný ráz. Vyšší
důraz je nutno dát i na samotné provedení objektů komunikace. Pro další projektovou
přípravu záměru je formulováno následující doporučení:
•

v rámci dokumentace pro stavební povolení předložit studii vlivů na krajinný ráz s tím, že
bude obsahovat mj. vizualizaci záměru do fotografií s cílem uplatnit pohledově účinné
vegetační úpravy a další způsoby začlenění komunikace do krajiny
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D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace v této kapitole specifikuje seznam objektů určených k demolici, a to jak
pro Variantu 1, tak i Variantu 2.
Dále dokumentace uvádí, že v zájmovém území vzhledem k historickému osídlení
nelze vyloučit archeologické nálezy. Vzhledem k tomu, že výkopové práce ve variantě
1 nebudou významné, je objev archeologických nálezů na zemědělsky využívané
půdě ne příliš pravděpodobný. Ve variantě 2 dojde k větším výkopům v Nemanické
ulici. Případný zásah do archeologických lokalit uvedených v kap. C.II.9 bude řešen
v souladu s platnými předpisy.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Z hlediska rozsahu demolic je patrné, že jako příznivější se jeví Varianta 2.
Jinak demolicím ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek.
Z hlediska vlivů na kulturní památky jsou obě varianty rovnocenné.
Ve vztahu k uvedené problematice archeologických nálezů zpracovatelský tým
posudku konstatuje, že požadavky týkající se zákona 20/1987 Sb. v platném znění
musí oznamovatel plnit bez ohledu na proces EIA, protože tyto požadavky
jednoznačně vyplývají z příslušného složkového zákona.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a
možnosti přeshraničních vlivů
Z předložené dokumentace vyplývá, že význam přeložky silnice I/20 pro město
spočívá především v propojení západního a východního břehu Vltavy. Stavba má
podstatnou roli také v převedení tranzitní dopravy na okraj města, významně zkracuje
jízdní doby po městě i ujeté vzdálenosti těžké kamionové dopravy.
Komunikace spojuje tři zásadní role pro město:




vytváří obchvat Českých Budějovic ve směru západ – východ, doplňuje tak stejnou
roli dálnice D3 v relaci sever – jih;
odlehčuje přetíženou část okruhu – Strakonickou ulici, která pak dokáže nabídnout
více „prostoru“ pro vnitroměstské vztahy;
strategický význam - překonává územní bariéru řeky Vltavy a koridorové železniční
trati.

Z hlediska významnosti dokumentace jednoznačně považuje za největší negativní
vlivy umístění záměru, tj. vlivy na půdu (zábor ZPF cca 6,43 ha), flóru (kácení dřevin)
a hmotný majetek (nutnost demolic) i vlivy provozu na obyvatelstvo v zástavbě v ulici
A. Trägera – především zvýšená hladina hluku. Nepodstatné jsou vlivy na horninové
prostředí, širší krajinu a kulturní památky.
Pozitivní vlivy se projeví snížením dopravy především na Pražské třídě a Strakonické
ulici (důsledkem je zvýšení bezpečnosti a pohody uživatelů i obyvatel). Pozitivní vlivy
na obyvatelstvo se však projeví také v kontextu celého města, neboť přeložka silnice
I/20 je součástí městské sítě a dotváří systém silničního skeletu.
Dokumentace uzavírá, že z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je stavba
akceptovatelná v obou variantách při uplatnění navrhovaných opatření (zejména
opatření na zajištění dodržení hlukových limitů a provedení vegetačních úprav).
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Dle názoru zpracovatelského týmu posudku lze konstatovat, že záměr je v daném
území předkládanou dokumentací posouzen ze všech podstatných hledisek, s různou
vypovídací schopností prezentovaných údajů pro vyhodnocení velikosti a významnosti
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
Z hlediska předkládaného posudku lze konstatovat, že posuzovaný materiál postihl
všechny rozhodující impakty do jednotlivých složek životního prostředí, avšak pro
konečné posouzení vlivu v některých částech dokumentace absentují podrobnější a
detailnější informace, které by umožnily konkretizovat některé míry vlivu na vybrané
složky životního prostředí.
V tomto smyslu jsou formulována doporučení do návrhu stanoviska příslušnému
úřadu.
Naopak v návrhu stanoviska absentují ta doporučení dokumentace, která vyplývají
z příslušných složkových zákonů a souvisejících prováděcích předpisů, případně jsou
administrativními povinnostmi.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných
haváriích a nestandardních stavech
Výstavba
Z hlediska etapy výstavby dokumentace uvádí, že hrozí havárie především v případě
nedodržování platných bezpečnostních předpisů, nedodržování havarijních řádů a
technického stavu strojů a vozidel (špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů),
kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot, které znečistí okolí.
Dalším potenciálním nebezpečím jsou nehody vozidel projíždějících po komunikacích
ve styku se stavbou, vzniklé v důsledku nepozornosti apod. Z toho důvodu je nutné
věnovat velkou pozornost návrhu a instalaci dopravních opatření, regulujících průjezd
v místě provádění záměru, důležitá je i ochrana chodců, předpoklad střetu stavby
s běžným provozem je především v Nemanické ulici.
Provoz
Dokumentace uvádí, že základním rizikem bezpečnosti provozu na komunikaci jsou
dopravní nehody (střety vozidel, vyjetí vozidel mimo vozovku). Hlavní příčiny spočívají
zejména v nekázni a nepozornosti řidičů, v technickém stavu vozidel, či v náhlých
změnách počasí (náledí, mlha) a kolizích se zvěří. S případnou havárií vozidla úzce
souvisí i riziko následného požáru havarovaného vozidla či jeho nákladu. Největší
nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie vozidla převážejícího ropné,
chemické či jiné podobné nebezpečné látky. Při přepravě nebezpečných látek je nutno
dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí (ADR), platnou od 1.7.2001.
Obecně dokumentace konstatuje, že havárie na moderních silnicích vybavených
kontrolovaným odvodněním jsou z hlediska ovlivnění okolí podstatně méně
nebezpečné, než havárie na stávajících nezabezpečených komunikacích. Při případné
havarijní situaci je nutno operativně identifikovat zdroj a neodkladně provést
zabezpečovací práce. Pokud dojde ke kontaminaci menšího množství zeminy (úkapy,
únikem nafty, únikem benzínu apod.), je třeba tento znečištěný materiál okamžitě
odstranit a zneškodnit vhodným způsobem. V případě většího úniku ropných látek
dodržovat zásady a postupy uvedené v havarijním plánu správce komunikace.
Omezení provozu při povodňových situacích nenastane, komunikace je navržena nad
úrovní stoleté hladiny Q100.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Z hlediska charakteristiky environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech lze s obsahem uvedené kapitoly souhlasit. Současně lze
vyslovit souhlas se závěrem dokumentace, že za běžného provozu při dodržování
všech bezpečnostních opatření, včetně zákona o pozemních komunikacích by neměla
vyplývat žádná významnější rizika.
Odpovídající podmínky jak pro etapu výstavby, tak i pro provoz na komunikaci jsou
zapracovány do podmínek návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
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II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
Dokumentace uvádí, že předmětem posouzení jsou následující varianty: jedna
varianta pasivní a dvě varianty aktivní, které se liší pouze řešením v Nemanické ulici:
Varianta 0 – bez realizace přeložky silnice I/20, ponechání stávajícího stavu bez
jakékoliv úpravy.
Varianta 1 – Přeložka silnice I/20 s podjezdem železniční trati. Za podjezdem pod
ulicí A. Trägera je rampa, následuje podjezd pod IV. TŽK a komunikací, která je
vedena souběžně se železnicí. Po levé straně je navržen samostatný podchod pro
cyklisty a pěší, který umožní bezpečné překonání železniční tratě. Na úroveň okolního
terénu ulice Nemanické se komunikace po podjetí kolejí dostane rampou.
Podél rampy v ulici Nemanická jsou navrženy jednosměrné obslužné komunikace,
které slouží k obsluze přilehlých areálů a zároveň zjednodušují obsluhu celé ul.
Nemanické. Ve směru od Pražské třídy je navržen v celé délce ulice Nemanické
pouze jeden jízdní pruh a až před rampou dojde k rozpletu.
Křižovatka ulic Nemanická, Pražská třída a Okružní je řešena úpravou stávající
světelné křižovatky s novým uspořádáním řadících pruhů a doplněním dělících
ostrůvků. Hlavní komunikací v této křižovatce bude přeložka silnice I/20.
V průběhu projednávání studie proběhlo několik jednání s dotčenými vlastníky
pozemků nebo nemovitostí v prostoru připravované stavby přeložky silnice I/20 v
úseku od ulice Pražská k ulici Roberta Bosche. Značný počet vlastníků nemovitostí v
Nemanické ulici spatřuje jako velký problém přeložky silnice I/20 organizaci dopravy v
Nemanické ulici. Vozidla, jedoucí z některých areálů v Nemanické ulici, která budou
chtít jet po přeložce silnice I/20 směrem k OC Globus, musí jet až na stávající okružní
křižovatku Okružní x I/34, tam se otočit a vracet se zpět. Opakovaně byl vznesen
požadavek na možnost otočení na Pražské třídě.
Na základě požadavků vlastníků dotčených pozemků byla studována možnost
nahrazení původní částečné úpravy křižovatky ulic Pražská tř. – Nemanická – Okružní
na konci 3. úseku okružní křižovatkou, žádný návrh však kapacitně nevyhověl, bylo tak
ponecháno původní řešení křižovatky. Pro zajištění možnosti otáčení vozidel
jedoucích z areálů v ul. Nemanické směrem k OC Globus je navržena nová místní
komunikace vedoucí přes areál ACAMP. Nově vzniklá křižovatka s ulicí Pražskou je
umístěna v prostoru naproti hřbitovu a je navržena jako světelně řízená. Vozidla se
pak při odbočení vlevo dostávají na křižovatku Pražská x Nemanická (od jihu), ze
které mohou odbočit zpět do ul. Nemanická.
Varianta 2 - Přeložka silnice I/20 s tunelem pod Nemanickou a Pražskou ulicí.
Navržené variantní řešení má počátek u železničního přejezdu, který bude v
návaznosti na stavbu IV. TŽK zrušen a ulice Nemanická nebude přímo napojena na
ulici A. Trägera. Trasa přeložky silnice I/20 bude vedena pod terénem novým
tunelovým objektem až do Okružní ulice. Základní šířka jízdního pruhu je s ohledem
na nákladní dopravu zvolena 3,5 m. Po obou stranách komunikace jsou chodníky šířky
minimálně 2,0 m a zeleň doplňující uliční prostor. Charakter dopravy v klidu je
obdobný nynějšímu stavu v podobě kolmého stání.
Křižovatka ulic Nemanická, Pražská třída a Okružní je řešena úpravou stávající
světelné křižovatky s novým uspořádáním řadících pruhů a doplněním dělících
ostrůvků. Hlavní komunikací v této křižovatce ale zůstane Pražská třída.
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Od křižovatky Pražská je navrženo vystoupání komunikace přeložky silnice I/20 z
tunelu na stávající komunikaci Okružní ulice. Po obou stranách rampy, po které je
vedena přeložka silnice I/20, jsou v úrovni stávajícího terénu vedeny jednosměrné
jednopruhové místní obslužné komunikace.
Dokumentace uzavírá, že obě aktivní varianty zlepšují životní prostředí a dopravní
situaci ve městě za cenu záboru zemědělské půdy, několika demolic a zásahu do nivy
Vltavy. Z těchto variant, které se však v hodnocení vlivů na životní prostředí liší velmi
málo, lze vybrat návrh konečného řešení.
Z hlediska přímého dopadu na obsluhu v Nemanické ulici je vhodnějším řešením
varianta 2, z hlediska celkových škod na životní prostředí je pak vhodnější varianta 1
především z důvodu menšího zásahu do vzrostlé zeleně. Tento závěr je podpořen i
vyššími riziky při jízdě v tunelu a delší trasou pro více vozidel při jízdě na západ.
Největšími negativními vlivy jsou zásah do údolní nivy Vltavy, zábor ZPF a nutnost
kácení stromů. Negativní vlivy záboru ploch či zásahu do zeleně (dřeviny mladé,
zdravé, ještě ne zcela vyvinuté nebo přestárlé dobře vyvinuté, přípustné drobné
poškození) jsou odůvodněny pozitivními vlivy, které realizace záměru přináší –
zejména z hlediska zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. Jednotlivé vlivy
jsou podrobně popsány v příslušných kapitolách.
Z celkového posouzení vychází lépe varianta 1, realizovatelná je ovšem i varianta 2,
ponechání stávajícího stavu neřeší dopravní problém.
Stanovisko zpracovatelského týmu posudku:
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů předloženého záměru na
veřejné zdraví a jednotlivé složky životního prostředí lze vyslovit následující závěry:
 z hlediska dopadů na lidské zdraví se ukazuje, že v případě imisní zátěže je
nepatrně výhodnější Varianta 2, zejména s ohledem na celkovou změnu
zdravotních účinků z expozice suspendovaným částicím
 v případě hlukové zátěže se celkově jako výhodnější ukazuje Varianta 2, a to
zejména vzhledem k celkovému snížení počtu obtěžovaných a při spánku
rušených obyvatel a rovněž vzhledem k nižším hodnotám nárůstu hlukové zátěže v
nejvíce zatížených lokalitách
 z hlediska bezpečnosti dopravy při běžném provozu je výhodnější Varianta 2.
 z hlediska etapy výstavby dle v dokumentaci uváděných rozborů týkajících
zemních prací je patrné, že Varianta 1 představuje nedostatek násypového
materiálu, oproti tomu Varianta 2 vykazuje více méně vyrovnanou bilanci hmot,
tedy i nižší přepravní nároky v etapě výstavby – je tedy patrné, že Varianta 2 bude
znamenat v etapě výstavby nižší přepravní nároky než ve Variantě 1
 z hlediska provozu lze z dokumentace vysledovat, že v rámci Varianty 1 jižní
fasádu objektu o adrese Nemanická 439 nelze efektivně chránit; je doporučeno
jako optimální řešení změna užívání objektu
 z hlediska provozu lze z dokumentace vysledovat, že v rámci Varianty 2 jižní
fasáda objektu o adrese Nemanická 439 nebude provozem na přeložce I/20
zasažena, neboť v tomto úseku je trasa přeložky vedena v tunelu
 stavba přeložky silnice I/20 si v obou variantách vyžádá demolici tří objektů v
prostoru křižovatky Nemanické ulice s ulicí A. Trägera. Jedná se o domy, vedené
v KN jako obytné, tj. A. Trägera 87 (čp. 342 na pozemku p.č. 910/1) a spojených
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domů Nemanická 18 a 20 (čp. 358 na pozemku p.č. 952 a čp. 359 na pozemku p.č.
953) v k.ú České Budějovice 3; v případě Varianty 1 budou vynuceny další
demolice objektů mimo bytový fond
 ve vztahu k ovlivnění faktorů pohody lze za příznivější označit Variantu 2
 z hlediska dělících účinků stavby bude mít celkově Varianta 2 menší dělící účinky a
prakticky po dokončení neovlivní obsluhu areálů v Nemanické ulici
 z hlediska obslužnosti nejbližšího území je vhodnější Varianta 2
 z hlediska sociálně ekonomických vlivů není mezi variantami rozdíl
 v případě imisní zátěže je nepatrně výhodnější Varianta 2, zejména s ohledem na
celkovou změnu zdravotních účinků z expozice suspendovaným částicím
 na základě bilancí přepravovaných hmot uvedených v jiné části posudku lze
vyvodit, že přepravní nároky vyvolané stavbou budou v etapě výstavby nižší ve
Variantě 2, kde je dokladovatelná poměrně vyrovnaná bilance hmot oproti Variantě
1
 z porovnání posuzovaných variant vyplývá, že pro blízké i pro širší okolí
navrhovaného záměru bude vliv na akustickou situaci příznivější při realizaci
Varianty 2
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska etapy
výstavby není mezi hodnocenými variantami ve vztahu k vlivům na povrchové a
podzemní vody podstatnější rozdíl
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska etapy
provozu není mezi hodnocenými variantami ve vztahu k vlivům na povrchové a
podzemní vody podstatnější rozdíl při respektování podmínek pro další přípravu
záměru; zjevné, že při celkově nižších nárocích na zpevněné plochy ve Variantě 1
oproti Variantě 2 je tedy Varianta 2 mírně příznivější
 z hlediska hodnocení vlivů na podzemní vody lze větší ovlivnění předpokládat
v případě Varianty 2, která představuje větší zásah do podloží; současně lze vzít
v úvahu požadavek dokumentace v případě realizace Varianty 2 na důslednou
ochranu tunelu před pronikáním vody
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska
nároků na ZPF není mezi hodnocenými variantami žádný rozdíl. Z hlediska
celkových nároků na plochy je příznivější Varianta 2
 z hlediska vlivů na horninové prostředí lze souhlasit se závěry dokumentace EIA,
že rozdíly mezi variantami nejsou relevantní
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska
kácení dřevin rostoucích mimo les je mírně výhodnější Varianta 1; ve Variantě 2
přibude kácení v Okružní ulici (lokalita č. 15 – alej bříz a jednoho javoru a lokalita
č.16 – porost v zahradách ulice Okružní); je tedy patrné, že inventarizace stromů
určených ke kácení musí být provedena bez ohledu na zvolenou variantu
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů
na faunu jsou předložené varianty v podstatě rovnocenné
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů
na ekosystémy jsou předložené varianty v podstatě rovnocenné

65

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

Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (Severní spojka)

 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů
na ÚSES jsou předložené varianty v podstatě rovnocenné
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů
na chráněná území vliv nenastává
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů
na významné krajinné prvky jsou předložené varianty v podstatě rovnocenné
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů
na krajinný ráz jsou předložené varianty v podstatě rovnocenné
 z hlediska rozsahu demolic je patrné, že jako příznivější se jeví Varianta 2
 z hlediska vlivů na kulturní památky jsou obě varianty rovnocenné
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů lze vyslovit závěr, že z hlediska
celkových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví jsou obě navrhované varianty
možné.
Z hlediska detailního vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na ostatní složky
životního prostředí lze z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví doporučit
k realizaci Variantu 2.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
přesahující státní hranice
Dokumentace uvádí, že navrhovaný záměr nemá vliv přesahující státní hranici.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Předkládaný záměr je silnice I. třídy v kategorii MS2/9,0/50 (úsek 1) nebo MS2/8,5/50
(úsek 2 a 3). Délka posuzovaného úseku je cca 2,4 km (Varianta 1) resp. 2,7 km
(Varianta 2):




úsek 1 – od křižovatky A (OK u Globusu) ke křižovatce B (u areálu firmy Bosch
na ulici Roberta Bosche)
úsek 2 – od křižovatky B (včetně) až k rozpletu ul. Nemanická (místo, kde
dochází k odpojení a zapojení jednosměrných komunikací, jdoucích podél rampy
v ulici Nemanická, do přeložky silnice I/20)
úsek 3 – od rozpletu ulice Nemanická až ke křižovatce C (křižovatka ulic
Nemanická, Pražská třída a Okružní)

Záměr je tedy předložen ve 2 variantách, které se liší pouze stavebním řešením
v úseku č.3.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zdůvodnění potřeby záměru vychází z celkové koncepce řešení dopravní sítě a je
s akceptovatelnou vypovídací schopností v dokumentaci obsaženo.
Z hlediska technického popisu záměru v zásadě bez podstatnějších připomínek,
některé dílčí připomínky ve vztahu k technickému řešení záměru jsou zapracovány do
podmínek návrhu stanoviska příslušnému úřadu tak, aby mohly být eliminovány
respektive dále minimalizovány vlivy na jednotlivé složky životního prostředí.
Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o
znečišťování životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům
legislativních předpisů a technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování
životního prostředí, tak lze konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie
z hlediska technického provedení přeložky silnice.
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IV.
POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru byla zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací
předkládané dokumentace jsou zpracovány s akceptovatelnou vypovídací schopností
a i přes několik uvedených připomínek jsou postačující pro vyhodnocení procesu
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona číslo 100/2001 Sb. v platném znění.
V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, které:





byly již prezentovány v dokumentaci (zde je nutno konstatovat výraznou nepřehlednost a
neuspořádanost navrhovaných opatření, včetně průmětů částí popisů apod., na řadě míst jsou
uvozeny novými deklaracemi vlivů a obecnými předpoklady, dále jsou prezentovány samozřejmé
administrativní povinnosti)
byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány zpracovatelem posudku
byly navrženy zpracovatelem posudku

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

v rámci dokumentace pro územní řízení musí být rozhodující zařízení
stavenišť
umísťována mimo aktivní zóny záplavových území, mimo nivy a břehové hrany toků

•

v dokumentaci pro územní řízení specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných
odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit
v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového
hospodářství

•

v dokumentaci pro územní řízení budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení
provést doplnění akustické studie o
vyhodnocení stávajícího stavu akustické situace na základě reálně provedeného
objektivního měření po dobu 24 hodin; měření je nutné provést také všude tam, kde lze
očekávat významnou změnu akustické situace, ať již na stávajícím silničním skeletu, tak
i podél navrhované přeložky silnice I/20

•

provedení objektivního měření počáteční akustické situace bude realizováno
akreditovaným, resp. autorizovaným subjektem tak, aby tyto naměřené hodnoty byly
vhodným výchozím údajem pro porovnání stavu před a po výstavbě a navíc, aby je bylo
možné využít i pro kontrolu výpočtového modelu

•

vzhledem k tomu, že dochází i přes navrhovaná protihluková opatření k překračování
hygienického limitu, je nezbytné v dokumentaci pro stavební povolení pro navrhovanou
přeložku především prověřit a doložit optimalizované možnosti ochrany chráněného
venkovního prostoru staveb na základě upřesněných vstupních podkladů a optimalizace
návrhu protihlukových stěn, či dalších možností snížení hlukového zatížení (např. typ
povrchu, snížení rychlosti apod.).

•

teprve na základě uvedených skutečností a vyčerpání všech možností, v případě zjištění
překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb a na základě
provedeného měření přistoupit k dodatečným protihlukovým opatřením typu ochrana
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vnitřního chráněného prostoru staveb, změna účelu užívání objektu případně vykoupení
objektu za tržní cenu v místě obvyklou tak, aby byly vytvořeny podmínky pro tyto
obyvatele zajistit si možnost jiného bydlení mimo dosah navrhované silnice
•

v rámci dokumentace pro stavební řízení bude protihluková ochrana řešena
protihlukovými stěnami situovanými dle návrhu vypracované akustické studie respektive
jinými protihlukovými opatřeními; detailní lokalizace protihlukových stěn bude upřesněna
v dalších stupních projektové dokumentace po detailnějším zaměření trasy

•

v rámci dokumentace pro stavební řízení upřesnit volbu materiálu pro výstavbu
protihlukových stěn; všude tam, kde to bude možné, preferovat vyloučení čirých materiálů
pro minimalizaci rizika střetů s ptáky; rozhodující však vždy musí být funkčnost materiálu
pro dosažení plnění požadovaných hygienických limitů

•

vzhledem ke skutečnosti, že stavba posuzovaného záměru bezprostředně souvisí se
stavbou IV. TŽK, kde jsou taktéž navrhována nezbytná protihluková opatření na východním
okraji obytné zástavby Kněževských Dvorů, lze považovat za potřebné vyhodnotit v rámci
hlukové studie, zda-li protihluková opatření související s realizací IV.TŽK nemohou ovlivnit
z hlediska šíření hluku navrhovaná protihluková opatření související s posuzovaným
záměrem

•

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu vibrací
dle nařízení vlády č. 271/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací; součástí studie bude i pasportizace nejbližších objektů obytné zástavby včetně
návrhu monitoringu těchto objektů ve vztahu k přenosům vibrací případně zvážení
takových stavebních opatření, která by riziko vlivu vibrací eliminovala; případné projevy
vibrací na těchto objektech s prokazatelným původem z provozu na komunikaci budou
odstraňovány na náklady vlastníka komunikace

•

dokumentace pro územní řízení, jakož i plán organizace výstavby, bude jednoznačně pro
navrhovanou přeložku silnice I/20 dokladovat, že během výstavby i provozu bude
zajištěna odpovídající průchodnost pro místní obyvatelstvo, jakož i přístupy na
zemědělské pozemky (doporučuje se proto zpracování projektu jednoduchých
pozemkových
úprav
tak,
aby
v důsledku
realizace
stavby
nevznikaly
neobhospodařovatelné nebo nepřístupné zemědělské pozemky)

•

v rámci dokumentace pro územní řízení bude jednoznačně dokladováno, že v rámci stavby
přeložky silnice I/20 nebude přerušena po uvedení přeložky do provozu funkčnost všech
cyklostezek, případně turistických tras

•

na základě výstupů rozptylové studie pro etapu provozu upřesnit rozsah výsadby
izolačních stále zelených dřevin s protiprašnou funkcí v místech kontaktu přeložky silnice
I/20 s obytnou zástavbou, s preferencí domácích druhů dřevin jako kompenzační opatření
ve vztahu ke kvalitě ovzduší

•

navržená kompenzační opatření s výpočty potvrzujícími jejich dostatečnost budou
obsahem rozptylové studie zpracované v souladu s přílohou č. 15 vyhlášky č. 415/2012
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení specifikovat všechny komunikace, které
budou využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních
hmot na těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenou
obcí, případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody dle
požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví

•

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického
limitu pro etapu výstavby, respektive budou navržena další technická nebo organizační
opatření, která budou z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany
veřejného zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby
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•

v rámci specifikace komunikací využívaných v etapě výstavby preferovat taková řešení,
která budou minimalizovat pohyb těžké mechanizace a nákladních automobilů v blízkosti
zastavěných území; v případě, že budou příjezdové cesty ke stavbě v nevyhnutelném
případě vedeny přes zastavěná území, realizovat odpovídající opatření k eliminaci hluku a
vibrací

•

součástí výstavby posuzované přeložky silnice I/20 nebudou žádné nové betonárny nebo
obalovny živičných směsí; pokud by pro zhotovitele stavby byla tato zařízení nezbytná,
potom musí být podrobena samostatnému procesu posuzování vlivů na životní prostředí
dle bodů 6.2. a 6.5. přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. v platném znění

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení musí být v rámci vodohospodářského řešení
upřesněn výpočet chloridů ve výsledných recipientech a to na základě upřesněného
odvodnění; výpočet musí být porovnán s limitní hodnotou dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
ve znění NV 229/2007 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod, příl. č.3.

•

součástí dokumentace pro stavební povolení přeložky silnice bude vypracování
monitoringu povrchových vod, který bude konzultován s příslušným vodoprávním úřadem
a s příslušnými správci toků

•

v místech křížení s vodními toky uplatnit a realizovat všechny prvky technické ochrany
vodních toků (zesílená svodidla, betonové zídky apod.)

•

v rámci vodohospodářského projektu přeložky silnice bude navržen monitoring účinnosti
zneškodnění úkapů v povrchových prvcích (sběrných jímkách) a vypracovány havarijní
řády pro zneškodnění případných havarijních úniků škodlivin

•

v rámci dokumentace pro územní řízení bude provedena pasportizace stávajících
podzemních zdrojů vody podél přeložky silnice pro vyhodnocení možných vlivů stavby na
tyto objekty, a to jak z hlediska možného snížení hladiny podzemní vody, tak i z hlediska
možného ovlivnění její kvality

•

součástí pasportizace stávajících podzemních zdrojů vody bude návrh monitoringu kvality
a kvantity těchto zdrojů; monitoring bude zahájen s dostatečným předstihem před
zahájením stavby, v jejím průběhu a po ukončení stavby; rozsah, četnost a délku
monitoringu konzultovat s dotčenou obcí a vodoprávním úřadem

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení bude pro přeložku silnice zpracován podrobný
hydrogeologický průzkum; součástí podrobného hydrogeologického průzkumu bude
vypracování návrhu monitoringu kvality i kvantity vybraných podzemních zdrojů vody

•

podrobný hydrogeologický průzkum bude navrhovat technická, stavební a organizační
opatření, která maximálním možným způsobem budou eliminovat ovlivnění zdrojů
podzemní vody; součástí podrobného hydrogeologického průzkumu budou i konkrétní
návrhy všech kompenzačních opatření za případnou ztrátu vody v potenciálně
ovlivnitelných vodních zdrojích

•

nedílnou součástí dokumentace pro stavební povolení budou jako stavební objekty
všechna případně navrhovaná kompenzační opatření za případnou ztrátu vody
v ovlivněných vodních zdrojích

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení všude tam, kde bude stavba probíhat pod
úrovní hladiny podzemní vody zajistit technickým řešením ochranu stavební jámy před
pronikáním podzemní vody; v případě využití podzemních „milánských“ stěn bude při
výstavbě použita pažící suspenze, jejíž složení musí respektovat možnost kontaminace
podzemní vody

•

v rámci podrobného hydrogeologického průzkumu detailněji specifikovat výrony
podzemních vod v etapě výstavby a navrhnout takové způsoby odvádění těchto vod v
etapě výstavby, aby v žádném případě neovlivnily odtokové poměry v konečném recipientu

•

v rámci další projektové přípravy záměru bude k čerpání průsakové vody ze stavební jámy
nezbytné získat povolení vodoprávního úřadu podle ustanovení §8 odst. 1 písm. b) bod 3
vodního zákona
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•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude doložení detailnějšího rozsahu
záplavových území tak, aby tato skutečnost byla zohledněna jak v rámci projektu stavby,
tak i v rámci samotné etapy výstavby

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení bude na základě podrobné charakteristiky
dotčených vodotečí navržena případně nutná lokalizace retenčních nádrží s definováním
jejich technických parametrů; v případě otevřených retenčních nádrží navrhnout řešení
přírodě blízkému charakteru

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení odvodňovací příkopy i kanalizace navrhnout s
dostatečným průtočným profilem i pro přívalové srážkové vody, které zabezpečí odtok vod
z vozovek

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení specifikovat
odtékajících srážkových vod z jednotlivých úseků komunikace

•

koncepci odvodnění silnice, stejně tak řešení křížení komunikace s vodními toky projednat
se správci jednotlivých dotčených vodních toků; musí být doložena jak stanoviska správce
vodního toku, tak správců všech zařízení, kam budou případně zaústěny dešťové
kanalizace

•

součástí dokumentace pro stavební povolení budou odsouhlasené provozní a manipulační
řády odvodňovacích zařízení přeložky silnice I/20

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení při návrhu mostních objektů respektovat m.j.
TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích

•

pro výstavbu mostních objektů a jiných staveb v územích ohrožených velkými přívalovými
vodami provést hydrotechnické posouzení ovlivnění hladin při povodňových průtocích
s tím, že nezbytné stavby technické a dopravní infrastruktury, zejména v aktivní zóně,
budou provedeny tak, aby nezhoršovaly průběh povodně, t.j. nezvyšovaly úroveň hladin
velkých vod a nezhoršovaly stupeň povodňové ochrany v dotčeném území

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení navrhnout, projednat a rozpracovat systém
technických opatření k ochraně vodních toků v místech křížení, zejména navrhnout
zesílená svodidla, ochranné betonové zídky apod.

•

v dokumentaci pro stavební povolení vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy, ve kterém bude upřesněn trvalý zábor ZPF

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení specifikovat rozsah dočasných záborů ZPF

•

v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti
jejímu znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování; deponie řešit
mimo VKP a kosterní prvky ekologické stability krajiny

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení vypracovat studii pozemkových úprav a změn
vyplývajících z umístění trasy v území; v rámci studie je nutné řešit zajištění dopravní
obslužnosti a přístupnosti pozemků dotčených přeložkou; konkrétní řešení konzultovat s
majiteli dotčených pozemků

•

v místech přechodu přeložky přes odvodňovací systémy bude nutné v rámci dokumentace
pro stavební povolení navrhnout taková technická opatření, která umožní zachovat jejich
stávající funkci; ověřit průběh drenážních, případně zavlažovacích systémů v krajině a
vypracovat plán opatření k zachování jejich funkčnosti

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení vypracovat pro navrhovanou přeložku silnice
podrobný inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum a jednoznačně respektovat
závěry těchto průzkumů

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení vypracovat pro přeložku silnice návrh
technických opatření (úprav geofyzikálních vlastností zemin), který povede k
využití maximálně možného množství výkopových zemin pro nové těleso komunikace

•

v rámci dokumentace pro stavební povolení na základě přesného terénního zaměření
navrhnout pilíře mostní konstrukce pro každý profil křížení s přírodě blízkými a
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přirozenými toky tak, aby nezasahovaly do vlastního průtočného profilu toku a byly
umístěny mimo břehové hrany všude tam, kde nebude jednoznačně prokázána nezbytnost
směrové či technické úpravy toku v podmostí
•

v rámci dokumentace pro stavební povolení předložit studii vlivů na krajinný ráz s tím, že
bude obsahovat mj. vizualizaci záměru do fotografií s cílem uplatnit pohledově účinné
vegetační úpravy a další způsoby začlenění komunikace do krajiny

•

nejdéle v dokumentaci pro územní řízení minimalizovat vlivy na prvky ÚSES, zejména
vázané na vodní toky a nivy, a propracovat navržená opatření vycházející z odborných
expertíz (uplatnit a promítnout následující zásady:profily křížení komunikace se
skladebnými prvky ÚSES - zejména nivy s biokoridory - realizovat s ohledem na zachování
jejich ekostabilizačních funkcí, preferovat přírodní materiály navozující přírodní charakter
prostředí objektů; uvedené zásady dále rozpracovat v dokumentaci pro stavební povolení)

•

v rámci dokumentace pro územní řízení zajistit na smluvním základě prostřednictvím
odborně způsobilé osoby komplexní aktualizovaný floristický průzkum zájmového území
výstavby z hlediska ověření výskytů ochranářsky významných druhů rostlin; na základě
tohoto průzkumu navrhnout případné záchranné transfery rostlinných druhů červeného
seznamu ze zájmového území

•

na základě geodetického zaměření trasy řešené přeložky silnice v dalších stupních
projektové dokumentace (nejdéle v rámci dokumentace pro územní řízení) zpracovat
podrobný dendrologický průzkum, v němž je nutné provést zhodnocení dřevin určených ke
kácení, uvést jednotlivé druhy, množství a obvody jednotlivých kmenů ve výšce 130 cm
nad zemí

•

následně nejdéle v rámci dokumentace pro stavební povolení stanovit rozsah
odůvodněného minimálního nutného kácení a rozsah zachování všech dřevin, které nejsou
v přímé kolizi se záměrem, identifikovat dřeviny nadprůměrných sadovnických hodnot,
které by měly být zachovány i v partiích výrazněji dotčených stavebními pracemi; v tomto
smyslu rovněž zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo les mimo polohy
s jednoznačně odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví
a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech
(včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) a do POV stavby
promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu manipulačních ploch a
pásů či zařízení stavenišť

•

v dalších stupních projektové dokumentace (dokumentace pro stavební povolení) formou
samostatného stavebního objektu stanovit odpovídající kompenzaci za tyto pokácené
dřeviny v podobě odvodů či náhradních výsadeb, projednat plochy pro uplatnění náhradní
výsadby s preferencí prvků ÚSES a VKP

•

zajistit minimálně tříletou péči o nově vysázené prvky dřevin rostoucích mimo les (zálivka,
dosadba)

•

zajistit na smluvním základě prostřednictvím odborně způsobilé osoby komplexní
aktualizovaný zoologický průzkum zájmového území výstavby (včetně jarního aspektu)
z hlediska ověření výskytů ochranářsky významných druhů živočichů včetně bezobratlých
živočichů) ve stavbou dotčených stanovištně hodnotnějších segmentech v koridoru trasy
ve všech navazujících stupních projektové přípravy (dokumentace pro územní řízení,
dokumentace pro stavební povolení) a pro účely prováděcí dokumentace stavby s cílem
postupně precizovat pro fázi přípravy území, vlastní výstavby i provozu účinná opatření
k ochraně místních populací či ke zmírnění nebo kompenzaci vlivů na tyto druhy

•

na základě výstupů zoologického doprůzkumu za účelem ochrany populací čmeláků řešit
instalaci čmeláčích budek na předem vytipovaných lokalitách s největší hustotou výskytu

•

při přípravě plánu organizace výstavby (POV) navrhnout umístění stavebních dvorů s
ohledem na obytnou zástavbu takovým způsobem, aby minimalizovány vlivy na faktor
pohody pro nejbližší objekty obytné zástavby

•

v rámci POV stavby navrhovat veškeré případné mezideponie mimo dosah trvalé obytné
zástavby
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•

v rámci plánu organizace výstavby (POV):

 bude na vnějším ohrazení stavby uveden kontakt na zástupce zhotovitele stavby, kterému budou
moci občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby
 bude jednoznačně stanoveno, aby obyvatelé nejbližších domů byli v předstihu seznámeni
s připravovanou stavbou, délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby
 budou stanovena povolená množství zásob sypkých hmot s cílem minimalizovat celkové objemy
skladovaných sypkých materiálů
 bude důsledně vyžadováno zabezpečení nákladu automobilů proti úsypům
 bude stanoven jednoznačný požadavek na očistu vozidel před výjezdem z prostoru staveniště
 budou vjezdy na staveniště respektive stavební dvory řešeny tak, aby se v maximální míře
vyhýbaly obytným objektům
 budou navrženy přepravní trasy v maximální možné míře mimo stávající obytnou zástavbu
 minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami

•

v rámci zásad organizace výstavby důsledně řešit a zajistit, že stavební práce nesmí
negativně zasáhnout vodní toky, se kterými se přeložka silnice I/20 dostane do kontaktu:
 v případě staveb mostů v inundačních územích budou zařízení stavenišť minimalizována
 staveniště musí být vybaveno tak, aby veškeré produkované odpadní vody byly řádně
zneškodňovány a nedocházelo ke znečisťování povrchových ani podzemních vod
 během realizace stavby na každém křížení s vodotečí vybudovat provizorní zemní nádrže pro
zachycení splachů ze staveniště; tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení
povrchových vod zřídit usazovací nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených
odlučovačem ropných látek; pokud budou zachycené vody kontaminovány, likvidovat je na
odpovídajících ČOV
 důsledně zajistit ochranu toku před úniky zásaditých stavebních látek a sypkých stavebních hmot,
vyloučit jakékoli skladování takových hmot v blízkosti břehové hrany toku; práce při řešení
stabilizačních či jiných technických prvků komunikace, vyžadujících betonáž v dosahu břehové
hrany toku, řešit s vyloučením úniku stavebních látek a hmot do toku
 kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách
v regionu
 veškeré srážkové vody případně vypouštěné do jednotné kanalizace z usazovacích nádrží na
zařízeních stavenišť jakož i ze stavebních jam musí splňovat limity stanovené kanalizačním řádem
 v blízkosti vodních toků nebude provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani jejich
skladování, dále zde nebudou opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla), rovněž
zde nebude přípustné jejich parkování s výjimkou doby nezbytně nutné pro aktuálně prováděné
stavební operace
 v kontaktu s vodními toky (u břehových hran a v podmáčených nivách) nebude v rámci stavby
parkována a odstavována stavební technika; bude zde jednoznačně vyloučeno jakékoliv
doplňování pohonných hmot nebo provozních kapalin
 pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány záchytné plechové nádoby; stavební
mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou
likvidaci úniků ropných látek
 v blízkosti pohybu stavebních mechanismů zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování
potřebného sorbentu na zařízení staveniště
 místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty
 veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v blízkosti
vodních toků odváženy
 odpadní vody ze zpevněných ploch staveniště (včetně odpadních vod z výplachu domíchávačů a
výroby betonu) ve fázi výstavby budou zachycovány a odváděny přes odlučovače ropných látek
 všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť v bezprostředním okolí
vodotečí musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z
hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před
zahájením prací v těchto územích
 v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně
odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
 důsledně zajistit ochranu toku před úniky zásaditých stavebních látek a sypkých stavebních hmot,
vyloučit jakékoli skladování takových hmot v blízkosti břehové hrany toku; práce při řešení
stabilizačních či jiných technických prvků komunikace, vyžadujících betonáž v dosahu břehové
hrany toku, řešit s vyloučením úniku stavebních látek a hmot do toku
 veškeré skládky a meziskládky stavebních materiálů, jakož i prostory pro dočasné uložení odpadů
před jejich konečným odstraněním budou zabezpečeny proti možným únikům do okolí
 v rámci stavby používat dostatečné množství chemických WC

•

na základě návrhu plánu organizace výstavby, zejména po stanovení dopravních, případně
objízdných tras a po upřesnění bilance přepravovaných hmot navrhnout odpovídající
opatření na eliminaci nepříznivých vlivů stavebních prací

73

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

Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (Severní spojka)
•

v rámci zásad organizace výstavby zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a
její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů
orgánů ochrany ZPF; skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po projednání
s orgánem ochrany ZPF, vlastníky a nájemci dotčených pozemků pro zúrodnění méně
kvalitních zemědělských ploch v blízkém okolí stavby dle zpracovaného a projednaného
rozvozového plánu

•

v rámci zásad organizace výstavby o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním,
rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních
vrstev půdy vést protokol – přehledný pracovní deník, v němž budou uvedeny všechny
skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto
zemin a který bude k dispozici pro kontrolní orgány ochrany ZPF

II. Podmínky pro fázi realizace
•

při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních
a progresivních postupů výstavby (s využitím životnímu prostředí šetrných technologií)

•

při přípravě zásad organizace výstavby navrhnout umístění stavebních dvorů s ohledem
na obytnou zástavbu tak, aby provoz na stavebních dvorech nenarušoval významně faktor
pohody u nejbližší obytné zástavby

•

obyvatelé nejbližších domů budou v předstihu seznámeni s připravovanou stavbou, délkou
a charakterem jednotlivých etap výstavby

•

při pracích v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené opatrnosti a omezit
časový a plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby ovlivnění toku těmito zásahy a
potenciální riziko znečištění bylo minimalizováno

•

před zahájením výstavby bude zpracován havarijní plán zpracovaný ve smyslu dle
vyhlášky č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb., s jehož obsahem budou
seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle
pokynů zpracovaných v tomto plánu, a to jak z hlediska požadavků zákona o odpadech,
tak i z hlediska zákona o vodách

•

pro stavbu bude vypracován a
příslušnému orgánu státní správy
k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)

•

v rámci předběžné opatrnosti nejdéle v rámci POV stavby smluvně zajistit odborný
biologický dozor v průběhu provádění zemních prací (včetně monitoringu výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů na staveništi a manipulačních plochách) a při
kácení mimolesních prvků dřevin

•

před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací a pasportizace stavu obytných objektů a jiného soukromého majetku podél
těchto komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a
sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu
výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena
místním šetřením po ukončení stavby, vydání kolaudačního rozhodnutí na silnici bude
podmíněno uvedením příjezdových komunikací ke stavbě do původního stavu

•

obdobně po ukončení stavebních prací budou vyhodnoceny případné škody na obytných
objektech a jiném soukromém majetku, který bude ovlivněn etapou výstavby; následně
budou provedeny příslušné opravy nebo přijata odpovídající kompenzační opatření za
způsobené škody; vydání kolaudačního rozhodnutí na silnici bude podmíněno provedením
příslušných oprav nebo realizací kompenzačních opatření

•

před zahájením zemních prací je nutno vyhloubit záchytné příkopy; během zemních prací
je nutno zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, která by mohla nastat v důsledku
nevhodného ukládání vytěžené zeminy, případně nevhodným vyrovnáváním nerovností
terénu; k tomu je třeba vytvořit taková technická opatření, jejichž cílem je neškodné
odvedení soustředěného povrchového odtoku srážkových vod
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•

v případě, že při provádění stavebních úprav dojde ke splavení stavebních materiálů či
stavebních odpadů do koryta toku, budou tyto neprodleně odtěženy tak, aby ani
krátkodobě nedošlo ke změně odtokových poměrů a jakosti vod; každá taková skutečnost,
kdy bude nutno zasáhnout do koryta toků, bude oznámena příslušným institucím dle
havarijního plánu

•

hlavní dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou čistotu
na všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru; přístupové komunikace
na staveniště budou pravidelně zkrápěny a zametány, a to minimálně 1 x denně

•

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl vlhký,
respektive aby byl zkrápěn

•

místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány

•

všechny mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v řádném technickém stavu
a v čistotě

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

určit a technicky vybavit místa na dočasné skladování nebezpečných odpadů a sběrná
místa na separovaný odpad (stanoviště sběrných nádob na tříděný plastový, skleněný a
papírový odpad); tyto zabezpečit proti neoprávněné manipulaci

•

nátěrové a izolační nátěrové hmoty budou skladovány mimo obvod stavby a dodavatel
stavby je povinen zajistit zastřešené, zabezpečené skladovací místo a na stavbu bude
dodávána pouze jednodenní zásoba

•

prázdné obaly od nátěrových a izolačních nátěrových hmot budou ukládány do
vodotěsného kontejneru a po skončení směny odstraněny ze staveniště

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z etapy
demolic; v rámci stavebního průzkumu bude zejména upřesněno případné množství
odpadů obsahující azbest

•

při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující
azbest, musí být dodržena následující minimální opatření k ochraně zdraví:
 technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím
azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do ovzduší
 azbest a materiály obsahující azbest budou odstraněny před odstraňováním stavby nebo její
části
 odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován ze staveniště co nejrychleji a ukládán
do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje
azbest
 prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být
vymezen kontrolovaným pásmem; pracovníci budou vybaveni pracovním oděvem a osobními
ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím

•

při odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části
bude vypracován plán prací s údaji o místu vykonávané práce, povaze a pravděpodobném
trvání práce, pracovních
postupech používaných při práci s azbestem nebo s
materiálem obsahujícím azbest, údaje o zařízení používaném pro ochranu zdraví
zaměstnance vykonávajícího práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest a
údaje pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti a opatřeních k ochraně zdraví při
práci

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin realizovat výhradně mimo vegetační období
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•

terénní úpravy spojené se skrývkou vegetačního povrchu omezit pouze na plochy
vlastních stavebních objektů s tím, že skrývky budou prováděny v závěru vegetačního
období, mimo reprodukční období živočichů, případně v období vegetačního klidu

•

v rámci výstavby je nutno eliminovat nebezpečí eroze na násypech trasy; na svahy násypů
a zářezů použít ornici ze skrývky; zatravnění a výsadbu zeleně provést v co nejkratším
termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů; o vysázené dřeviny pečovat
(zálivka, dosadba), a to minimálně po dobu 3 let

•

po dobu výstavby podél přístupových komunikací v prostorech migračních koridorů
obojživelníků dle zoologického průzkumu instalovat dočasné zábrany

•

před zahájením stavby ve vhodném ročním období provést kontrolu všech drobných
vodních ploch z důvodu prevence možné likvidace reprodukčních ploch obojživelníků
(ohrožením mikropopulací) zkušeným batrachologem; všechny zjištěné lokality je třeba
označit, připravit náhradní mikrolokality a provést transfer jedinců na tyto náhradní
mikrolokality

•

při výstavbě náspů nebo pilířů přemostění (mimo profily toků), případně i ve svazích
zářezů lokálně použít vždy několik sítokamenných gabionů jako vhodné stanoviště pro
populace plazů v blízkosti trasy

•

PHS navrhovat jako viditelné pro ptáky, jednostranné PHS doplnit na druhé straně
přeložky silnice oplocením

•

ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a
doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění

III. Podmínky pro fázi provozu
•

pro celou přeložku silnice bude zpracován havarijní plán za účelem okamžitého
ochranného a nápravného zásahu; bude zpracován havarijní plán pro opatření při
dopravních nehodách, při nichž je nebezpečí úniku znečišťujících látek

•

ve zkušebním provozu ověřit účinnost všech provedených opatření k ochraně vodních
zdrojů; v případě negativních výsledků budou provedena nápravná opatření

•

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby podél navrhované přeložky silnice I/20; volbu měřících míst
konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví; vydání kolaudačního rozhodnutí
podmínit odpovídajícími výsledky kontrolního měření u vybraných výpočtových bodů

•

v rámci provozní údržby přeložky silnice I/20 bude zohledněno doporučení na
zintenzivnění zkrápění nejexponovanějších úseků této silnice v dosahu obytné zástavby
jako kompenzační opatření ve vztahu ke kvalitě ovzduší

•

v rámci pravidelné údržby přeložky silnice v místech přechodu povrchových toků tělesem
silnice dbát na permanentní funkčnost všech technických bariér (např. svodidla, zábradlí,
betonové ochranné zídky, odvodňovací příkopy svedené do kanalizace apod.), které by
mohly zabránit kontaktu potenciálního kontaminantu s vodou v povrchovém toku

•

v rámci pravidelné údržby přeložky silnice dbát na funkčnost a dobrý technický stav
nepropustných silničních příkopů, dešťové kanalizace, odlučovačů ropných látek a
dešťových usazovacích nádrží

•

pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání
vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice

V této formě jsou navrhovaná opatření uvedena i v přiloženém návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – Krajského úřadu Jihočeského
kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví k předložené dokumentaci
následující vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků:
1) Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
vyjádření ze dne 19.9. 2014 č.j.: OOŽP/7556/2014/Ko
Podstata vyjádření:
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice vyslovuje
souhlas s vypořádáním svých připomínek v dokumentaci vlivů záměru výše uvedené
akce na životní prostředí. Připomínky vodoprávního úřadu a orgánu odpadového
hospodářství vychází z příslušných zákonů a budou zohledněny v dalších stupních
řízení.
Z hlediska ochrany vod

V rámci dalšího stupně PD podle zvolené varianty je požadován průzkum pozemních
vod a zdrojů vody - kvalita a vydatnost podzemní vody. Stavbou přeložky může dojít k
ohrožení kvantity i kvality podzemních vod.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený požadavek lze považovat za oprávněný a je zapracovaný do podmínek
stanoviska.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny

Předložená dokumentace respektuje naše připomínky uplatněné k zahájení
zjišťovacího řízení. V současném stupni posuzování bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
Z hlediska ochrany ZPF

Dle předložené dokumentace záměrem dochází k dotčení ploch náležejících do ZPF.
K záměru již bylo vydáno vyjádření odboru ochrany životního prostředí č. j.
OOŽP/4174/2011/Ko, ze dne 24. 5. 2011. Připomínky z hlediska ochrany ZPF
vymezené v uvedeném vyjádření jsou již nově zpracovanou dokumentací
respektovány a řádně vypořádány (viz kap. D.IV). Pouze upozorňujeme, že v průběhu
jednotlivých řízení vedoucích k povolení daného záměru je vždy nutné postupovat v
souladu se zákonem - zejména ust. § 4, § 7, § 8, § 9, § 10 zákona.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
Z hlediska ochrany lesa

Záměr se nedotýká zájmů hájených zákonem o lesích.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
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Z hlediska odpadového hospodářství

Souhlasíme za podmínky, že odpady vzniklé stavební činností budou zlikvidovány
předáním oprávněné osobě. Zároveň připomínáme, aby v případě úniku olejů ze
stavební mechanizace, byla okamžitě učiněna taková opatření, aby nedošlo k
poškození životního prostředí a byly okamžitě informovány pověřené orgány státní
správy. Zároveň provést taková opatření, aby se zamezilo znečišťování okolí stavby
prachem a výkopovou zeminou.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené požadavky jsou zapracovány do odpovídajících podmínek stanoviska.
Z hlediska ochrany ovzduší

Bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
2) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějovicích
vyjádření ze dne 17.9. 2014 č.j.: KHSJC 22708/2014/HOK.CBCK
Podstata vyjádření:
Z celkového posouzení vychází lépe varianta 1, realizovatelná je ovšem i varianta 2,
ponechání stávajícího stavu neřeší dopravní problém. S přihlédnutím k důsledkům
zpracovatel posuzované dokumentace doporučuje z hlediska vlivů na životní prostředí
k realizaci variantu 1.
Po prostudování dokumentace KHS Jč. kraje zaujímá toto stanovisko:

Předložená dokumentace byla posouzena z hlediska zájmů chráněných zákonem č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Za předpokladu dodržení zde uvedených údajů KHS Jč.
kraje nemá v této fázi posuzování předmětného záměru připomínky.
KHS Jč. kraje upozorňuje, že bude požadovat v rámci zkušebního provozu, v souladu
se zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mj. přímým měřením prokázat,
že dopravní hluk šířící se z provozu přeložky silnice I/20 v úseku OK u Globusu silnice I/34 - nepřekračuje na hranici jednotlivých chráněných prostorů v denní i noční
době hygienické limity hluku stanovené v aktuálně platném nař. vl. č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Provést autorizované měření hluku (akustický monitoring) na hranici přilehlé chráněné
obytné zástavby pro ověření závěrů akustické studie a účinnosti navržených
protihlukových opatření, příp. provedení nápravných opatření, je mj. zakotveno v kap.
D.I.3. posuzovaného záměru „Vlivy na hlukovou situaci“.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené požadavky lze považovat za oprávněné a jsou zapracovány do podmínek
stanoviska.
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3) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát České Budějovice
vyjádření ze dne 12.9. 2014 č.j.: ČIŽP/42/IPP/1107171.002/14/CDV
Podstata vyjádření:
Z hlediska ochrany přírody

ČIŽP z pohledu ochrany přírody nemá k předložené dokumentaci připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
Z hlediska ochrany ovzduší

Z hlediska ochrany ovzduší nespadá posuzovaný záměr mezi vyjmenované zdroje
znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší. Jedná se o liniový zdroj
znečišťování ovzduší a zákonem o ochraně ovzduší nejsou stanoveny podmínky
provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez komentáře. Lze pouze upozornit na ustanovení §
11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší kdy ministerstvo životního prostředí,
odbor ochrany ovzduší (MŽP), vydává závazné stanovisko k umístění stavby pozemní
komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu
15 tisíc a více vozidel denně v návrhovém období nejméně 10 let.
Z údajů uvedených v posuzované dokumentaci tedy vyplývá, že dopravní zatížení k
roku 2020 je u obou předkládaných variant úrovni 16 250 - 19 250 vozidel/den. Je tedy
splněna podmínka dopravního zatížení pro nezbytnost vydání závazného stanoviska
MŽP k umístění stavby pro územní rozhodnutí.
Z hlediska ochrany vod

ČIŽP z vodohospodářského hlediska před realizací záměru doporučuje provést HG
průzkum dotčených lokalit s tím, že bude detailně vyhodnocen vliv na vodní zdroje a to
jak z hlediska vydatnosti, tak kvality. Dále bude navržen způsob a četnost monitoringu
pro sledování hladiny podzemních vod. Odvodnění komunikací řešit zásadně s
výtokem do zařízení, které umožní případnou kontrolu před vypuštěním do recipientu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené požadavky jsou zapracovány do odpovídajících podmínek stanoviska.
Z hlediska odpadového hospodářství

K citaci § 16 odst. 3 zákona o odpadech uvedenou na str. 34 ČIŽP uvádí, že
shromažďování nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu dle § 16 odst. 3 zákona o
odpadech.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená nepřesnost dokumentace nemůže ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů
na životní prostředí.
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4) Krajský úřad Jihočeský kraj
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
vyjádření ze dne 22.9. 2014 č.j.: KUJCK 57090/2014/OZZL
Podstata vyjádření:
Z hlediska ochrany vod

V zájmové lokalitě stanovil krajský úřad záplavové území a vymezil aktivní zónu
záplavového území významných vodních toků: Vltava ř. km 210,390 - 246,182,
KUJCK 35548/2010 OZZL/23/Ci, dne 22. 2. 2011 a Dobrovodský potok ř. km 0,000 12,500, KUJCK 25413/2007 OZZL/2/Zah ze dne 31. 7. 2007.
Omezení v aktivní zóně záplavového území je stanoveno v § 67 odst. 1 a 2 vodního
zákona. K terénním úpravám v záplavových územích, které mohou ovlivnit vodní
poměry, je nutný souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního
zákona.
Ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků,
nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení
ovlivní vodní poměry, je potřeba souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm.
a) vodního zákona.
V rámci stavby jsou plánovány přeložky a demolice vodovodního potrubí a
kanalizačního potrubí. Stavby vodárenských řadů a kanalizačních stok jsou vodními
díly podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona. K provedení, změnám vodních děl,
jejich zrušení a odstranění je potřeba povolení vodoprávního úřadu dle § 15 odst. 1
vodního zákona.
Příslušným vodoprávním úřadem k vydání souhlasu a povolení je dle § 106 odst. 1
vodního zákona Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního
prostředí.
Krajský úřad upozorňuje na nepřesnost v textu o plošné drenáži, kapitola BII.4 Nároky
na dopravní a jinou infrastrukturu, v části „Kanalizace“. Zemědělská vodohospodářská
správa byla zrušena ke dni 30. 6. 2012, Opatřením ministerstva zemědělství ČR ze
dne 9. 12. 2011. Činnosti z hlediska správy majetku hlavních odvodňovacích zařízení
nyní vykonává Pozemkový fond České republiky, Sekce správy vodohospodářských
děl. Podrobné odvodňovací zařízení ve vlastnictví státu umístěné na cizím pozemku
se stalo vlastnictvím vlastníka pozemku dotčeného touto stavbou za podmínky dle §
126 odst. 3 vodního zákona.
K textu o bezejmenné vodoteči u firmy Bosch, v kapitole C.II.4 Voda, části Povrchové
vody (str. 52 aj.), sdělujeme, že rozhodnutím krajského úřadu č.j.
KUJCK/9914/2008/OZZL/8 ze dne 11.6. 2008 bylo v pochybnostech dle § 43 odst. 2
vodního zákona rozhodnuto, že se nejedná o vodní tok, ale otevřený kanál.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Výše uvedené komentáře jsou většinově citací povinností, které vyplývají
z příslušného složkového zákona. Zpracovatel posudku soudí, že rozhodující
požadavky ve vztahu k vlivům na povrchové a podzemní vody jsou zapracovány do
podmínek stanoviska.
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Z hlediska ochrany ovzduší

K předložené dokumentaci záměru výstavby přeložky silnice I/20 v úseku okružní
křižovatka u Globusu - Pražská třída uplatňujeme z hlediska zákona o ochraně
ovzduší následující připomínky:
Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší vydává ministerstvo
životního prostředí, odbor ochrany ovzduší (MŽP), závazné stanovisko k umístění
stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě
dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel denně v návrhovém období nejméně 10 let.
V dokumentaci k předloženému záměru je vyhodnoceno dopravní zatížení k roku 2020
u obou předkládaných variant, které je na úrovni 16 250 - 19 250 vozidel/den, tzn. je
splněna podmínka dopravního zatížení pro nezbytnost vydání závazného stanoviska
MŽP k umístění stavby pro územní rozhodnutí.
Součástí dokumentace byla i rozptylová studie (RS) zpracovaná spol. ATEM s.r.o. RS
potvrdila plnění lmisních limitů (IL) N02, PM10, PM2,5 a benzenu, naopak imisní limit
benzoapyrenu (BaP) bude provozem liniového zdroje překračován. Příspěvek IL BaP
byl u obou hodnocených variant vyšší jak 1 % imisního limitu = 1 ng, vypočtený
příspěvek je v rozmezí 0,01-0,11 ng, tzn. v souladu s § 11 odst. 5 zákona o ochraně
ovzduší lze vydat souhlasné závazné stanovisko pouze za současného uložení
kompenzačního opatření (výsadba izolační zeleně, čištění komunikací za účelem
snížení prašnosti apod.). Kompenzační opatření navrhuje žadatel. Cenné informace o
uplatňování kompenzačních opatřeních lze nalézt v dokumentaci: Návrh opatření k
možnému snížení koncentrace škodlivin; ATEM, s.r.o.; r. 2012, zadavatel: Ředitelství
silnic a dálnic ČR. Zda bude navržené kompenzační opatření účinné, doloží nová
rozptylová studie zpracovaná již pro konkrétní variantu s navrženými konkrétními a
vyhodnocenými kompenzačními opatřeními.
Závěr:
1. Před vydáním územního rozhodnutí musí být vydáno závazné stanovisko MŽP k umístění
pozemní komunikace.
2. Žadatel navrhne kompenzační opatření z důvodu nadlimitních koncentrací benzoapyrenu.
Pokud kompenzačním opatřením bude výsadba izolační zeleně, bude také uvedena v
dalších stupních projektové dokumentace.
3. Navržená kompenzační opatření s výpočty potvrzujícími jejich dostatečnost budou
obsahem rozptylové studie zpracované v souladu s přílohou č. 15 vyhlášky č. 415/2012
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku jsou požadavky související s nutností realizace
kompenzačních opatření zapracovány do podmínek stanoviska.
Z hlediska ochrany ZPF

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako
příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle § 13 odst. 1 a §
17a písm. e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů
(dále zákona), posoudil žádost ve věci výše uvedené a sděluje následující: Navržená
trasa přeložky silnice I/20 v úseku OK u Globusu - silnice I/34 (severní spojka) je
řešena v rámci 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jčk. Návrh na vydání
závazného stanoviska pro udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF dle § 18 zákona č.
334/1992 Sb., u místně příslušného správního orgánu, kterým je v tomto případě
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Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí. Tento orgán ochrany
ZPF návrh posoudí a není-li příslušný k jeho posouzení, postoupí ho se svým
stanoviskem příslušnému orgánu ochrany ZPF. Zvláštní náležitosti tohoto podání jsou
uvedeny v ustan. § 9 odst. 5 zákona, podrobnější údaje o podání obsahuje ustanovení
§ 6 vyhl. č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF a příloha
č. 5 uvedené vyhlášky.
Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dále
upozorňuje na skutečnost, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona
bude předepsán finanční odvod za trvalé odnětí zemědělské půdy (jedná se o
provedení nevratné změny znemožňující zemědělské využití ZPF). Konečnou výši
odvodů za odnímanou zemědělskou půdu stanoví Magistrát města České Budějovice,
odbor ochrany životního prostředí, rozhodnutím v samostatném správním řízení, v
návaznosti na pravomocné rozhodnutí (staveb, povolení) vydané podle zvláštních
předpisů.
Platnost vydaného závazného stanoviska je totožná s platností těchto rozhodnutí a
prodlužuje se současně s prodlužením jejich platnosti.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny

Bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
5) CALLA – sdružení pro záchranu prostředí
vyjádření ze dne 25.9. 2014 bez č.j.
Podstata vyjádření:
Jako nevládní organizace zabývající se v Jihočeském kraji ochranou životního
prostředí podáváme tyto připomínky k výše uvedené dokumentaci. Omlouváme se za
pozdní dodání připomínek, které je způsobeno pracovním zaneprázdněním. Přesto
věříme, že k nim přihlédnete. Tyto připomínky jsou zpracovány pouze s ohledem na
ochranu přírody, neřeší tedy jiné aspekty přeložky silnice I/20.
1. Trvalé i dočasné stavby, které jsou předmětem této dokumentace, musí být umísťovány
prioritně tak, aby co nejméně zasahovaly do stávajících porostů dřevin v trase. Větší
pozornost je třeba věnovat zejména největším dřevinám zjištěným v dendrologickém
průzkumu, které se mohou stát v této oblasti důležitými stanovišti saproxylických druhů
hmyzu, samozřejmě ovšem v budoucnu.
2. Podle konečného vedení trasy navrhujeme zvážit případné záchranné transfery rostlinných
druhů červeného seznamu ze zájmového území, např. rozrazilu dlouholistého (Veronica
maritima). O druzích, které bude vhodné přesadit na náhradní lokality, by měl rozhodnout
odborník – botanik a ten musí být přítomen i u samotného transferu.
3. Navrhujeme zahrnout do podmínek stanoviska vytvoření náhradních biotopů pro
obojživelníky, zejména s ohledem na kuňku obecnou (Bombina bombina).
4. V rámci biologického průzkumu v jarním aspektu by měla být zvýšená pozornost věnována
bezobratlým živočichům, jejichž zpracování ve stávajícím biologickém průzkumu
považujeme za nedostatečné, a také ochranářsky zajímavým druhům zjištěným stávajícím
biologickým průzkumem (rostliny, obojživelníci).
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Výše uvedené připomínky lze považovat za oprávněné, a proto jsou ve formě
odpovídajících podmínek zapracovány do stanoviska.
Pozn.: Veškerá vyjádření obdržená v rámci zveřejněné dokumentace EIA jsou doložena
v Příloze 1 předkládaného posudku.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Záměr je realizován na území Jihočeského kraje, na území obce České Budějovice.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na obyvatelstvo, vodní
hospodářství, ZPF a přírodu. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze
označit za méně významné.
Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska
vlivů na životní prostředí formulovat následující:
ZÁVĚR
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 na záměr
Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34
(Severní spojka)
zpracovaná oprávněnou osobou Ing Ondřejem Čapkem, který je držitelem osvědčení
odborné způsobilosti autorizace č. 21564/ENV/06 ze dne 30.3.2006.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je
zpracována dle požadavku tohoto zákona z hlediska vypovídací schopnosti pro
posouzení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
Požadavky doporučené zpracovatelem posudku jsou pro přípravu záměru splnitelné
před zahájením stavby v etapě přípravy, ostatní doporučení jsou ze strany
zpracovatele posudku podmiňující pro etapu výstavby, respektive pro etapu provozu
záměru. S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy
doporučuji
realizovat záměr
Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34
(Severní spojka)
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů lze vyslovit závěr, že z hlediska
celkových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví jsou obě navrhované varianty
možné.
Z hlediska detailního vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na ostatní složky
životního prostředí lze z hlediska celkového vyhodnocení vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví doporučit k realizaci Variantu 2.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
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KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
___________________________________________________________________
V Českých Budějovicích dne:
č.j.:

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů

I. Identifikační údaje
I.1. Název záměru:
Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (Severní spojka)
I.2. Kapacita záměru:
Pro navrhovanou přeložku je vyhodnoceno dopravní zatížení k roku 2020 u obou
předkládaných variant na úrovni 16 250 - 19 250 vozidel/den
Předkládaný záměr je silnice I. třídy v kategorii MS2/9,0/50 (úsek 1) nebo MS2/8,5/50
(úsek 2 a 3). Délka posuzovaného úseku je cca 2,4 km (Varianta 1) resp. 2,7 km
(Varianta 2).




úsek 1 – od křižovatky A (OK u Globusu) ke křižovatce B (u areálu firmy Bosch
na ulici Roberta Bosche)
úsek 2 – od křižovatky B (včetně) až k rozpletu ul. Nemanická (místo, kde
dochází k odpojení a zapojení jednosměrných komunikací, jdoucích podél
rampy v ulici Nemanická, do přeložky silnice I/20)
úsek 3 – od rozpletu ulice Nemanická až ke křižovatce C (křižovatka ulic
Nemanická, Pražská třída a Okružní)

Záměr je tedy předložen ve 2 variantách, které se liší pouze stavebním řešením
v úseku č.3.
Přehled předpokládaných objektů záměru v rámci navržených variant je patrný
z následujícího přehledu:
Varianta 1
Celková délka 2376,03 m
Hlavní trasa včetně mostů 2376,03 m
Jednosměrné komunikace podél rampy C v ul. Nemanické

Varianta 2
Celková délka 2685,14 m
Hlavní trasa včetně mostů bez tunelu 2144,14 m
Jednosměrné komunikace podél rampy ve stoupání do
Okružní ulice
Úprava ulice A. Trägera
Úprava Nemanické ulice

Úprava ulice A. Trägera

Cyklostezky a cyklotrasy, vedení chodců a cyklistů
Křižovatka – A (OK u Globusu)
Křižovatka – B (u Bosche)
Křižovatka – C (Pražská tř. – Nemanická – Okružní)
Křižovatka – D a E
M1 – most přes Vltavu
M2 – mostní inundační objekt
M3 – mostní inundační objekt
M4 – most přes ul. Suchomelskou
M5 – most přes stoku za ul. R. Bosche
M6 – nový most na ul. R. Bosche přes stoku

Cyklostezky a cyklotrasy, vedení chodců a cyklistů
Křižovatka – A (OK u Globusu)
Křižovatka – B (u Bosche)
Křižovatka – C (Pražská tř. – Nemanická – Okružní)
M1 – most přes Vltavu
M2 – mostní inundační objekt
M3 – mostní inundační objekt
M4 – most přes ul. Suchomelskou
M5 – most přes stoku za ul. R. Bosche
M6 – nový most na ul. R. Bosche přes stoku

86

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

Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (Severní spojka)
Varianta 1
M7 – podjezd pod ul. A. Trägera
M8 – podjezd pod žel. tratí IV. TŽK
M9 – podjezd pod komunikací, která vede souběžně s
kolejemi IV. TŽK
M10 – podchod pro pěší a cyklisty pod IV. TŽK
Rampy (Opěrné zdi)

Varianta 2
M7 – podjezd pod ul. A. Trägera

Rampy (Opěrné zdi)
Tunel délky 541 m včetně vozovky, technického vybavení,
dopravního systému, osvětlení, větrání, bezpečnostního
vybavení
Veřejné osvětlení
Protihlukové stěny
Demolice objektů
Kanalizace

Veřejné osvětlení
Protihlukové stěny
Demolice objektů
Kanalizace

Pozn.: ve výčtu objektů není uvedeno propojení přes areál ACAMP, protože tato část stavby není
nezbytná pro fungování navrhovaných řešení. Její realizace zlepšuje dopravní podmínky ve variantě 1 pro
část uživatelů v západní části ulice Nemanické – zkracuje jízdu na západ s přejezdem dvou světelně
řízených křižovatek na Pražské třídě

I.3. Umístění:
kraj:
Jihočeský
obec:
České Budějovice
katastrální území: České Vrbné, České Budějovice 2, České Budějovice 3

I.4. Obchodní firma oznamovatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
145 05 Praha 4
tel. 241084528

I.5. IČO oznamovatele:
65993390

I.6. Sídlo oznamovatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
145 05 Praha 4
tel. 241084528
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II. Popis průběhu hodnocení
II.1. Oznámení:
Oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bylo
vypracováno oprávněnou osobou RNDr. Vojtěchem Vyhnálkem, CSc., který je
držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 2721/4692/OEP/92/93, autorizace
prodloužena rozhodnutím 108951/ENV/10.
II.2. Dokumentace:
Dokumentace v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla
vypracována oprávněnou osobou Ing. Ondřejem Čapkem, který je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 1630/280/OPV/93, autorizace prodloužena
rozhodnutím 52964/ENV/11.
II.3. Posudek:
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení o odborné
způsobilosti č.j. 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j.
112450 / ENV /10.
II.4. Veřejné projednání:
Místo veřejného projednání:
Datum veřejného projednání:
II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
 Oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bylo
vypracováno v listopadu 2010 oprávněnou osobou RNDr. Vojtěchem Vyhnálkem,
CSc.,
který
je
držitelem
osvědčení
odborné
způsobilosti
č.j.
2721/4692/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím 108951/ENV/10.
 Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 6.6.2011 vydáním Závěrů zjišťovacího řízení
 Dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
byla vypracována v květnu 2014 oprávněnou osobou Ing. Ondřejem Čapkem,
který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 1630/280/OPV/93,
autorizace prodloužena rozhodnutím 52964/ENV/11.
 Dokumentace byla zveřejněna dopisem č.j.KUJCK 50770/2014/OZZL dne 25. 8.
2014
 Zpracovatel posudku byl stanoven dne
k dokumentaci byla k dispozici od 29.9.2014

22.09.2014, veškerá vyjádření

 Vyhotovený posudek byl vzhledem k významnému rozsahu obdržených vyjádření
předložen dne: 21.11.2014
 Závěry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní
prostředí za akceptovatelnou. Zpracovatel posudku po posouzení doporučuje
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru stavby „Přeložka
silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (Severní spojka)“.
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 Závěry veřejného projednání:
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v …………………. a
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta:
pozn.: níže uvedená
předkládaného posudku

vyjádření

jsou

podrobně

vypořádána

v kapitole

V.

Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – KÚ Jihočeského kraje, odboru
životního prostředí, zemědělství a lesnictví – k předložené dokumentaci následující
vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a
občanských sdružení:
1) Magistrát města České Budějovice
Odbor ochrany životního prostředí
vyjádření ze dne 19.9. 2014 č.j.: OOŽP/7556/2014/Ko
2) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějovicích
vyjádření ze dne 17.9. 2014 č.j.: KHSJC 22708/2014/HOK.CBCK
3) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát České Budějovice
vyjádření ze dne 12.9. 2014 č.j.: ČIŽP/42/IPP/1107171.002/14/CDV
4) Krajský úřad Jihočeský kraj
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
vyjádření ze dne 22.9. 2014 č.j.: KUJCK 57090/2014/OZZL
5) CALLA – sdružení pro záchranu prostředí
vyjádření ze dne 25.9. 2014 bez č.j.
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III. Hodnocení záměru
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí,
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na obyvatelstvo,
vodní hospodářství, ZPF a přírodu .
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za méně významné.
III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů
na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější
řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů
předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k povolení
předmětného záměru.
III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva vyplývající
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat.
III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Posuzovaná dokumentace předkládá následující varianty:
Varianta 1 – Přeložka silnice I/20 s podjezdem železniční trati. Za podjezdem pod
ulicí A. Trägera je rampa, následuje podjezd pod IV. TŽK a komunikací, která je
vedena souběžně se železnicí. Po levé straně je navržen samostatný podchod pro
cyklisty a pěší, který umožní bezpečné překonání železniční tratě. Na úroveň
okolního terénu ulice Nemanické se komunikace po podjetí kolejí dostane rampou.
Podél rampy v ulici Nemanická jsou navrženy jednosměrné obslužné komunikace,
které slouží k obsluze přilehlých areálů a zároveň zjednodušují obsluhu celé ul.
Nemanické. Ve směru od Pražské třídy je navržen v celé délce ulice Nemanické
pouze jeden jízdní pruh a až před rampou dojde k rozpletu.
Křižovatka ulic Nemanická, Pražská třída a Okružní je řešena úpravou stávající
světelné křižovatky s novým uspořádáním řadících pruhů a doplněním dělících
ostrůvků. Hlavní komunikací v této křižovatce bude přeložka silnice I/20.
V průběhu projednávání studie proběhlo několik jednání s dotčenými vlastníky
pozemků nebo nemovitostí v prostoru připravované stavby přeložky silnice I/20 v
úseku od ulice Pražská k ulici Roberta Bosche. Značný počet vlastníků nemovitostí v
Nemanické ulici spatřuje jako velký problém přeložky silnice I/20 organizaci dopravy
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v Nemanické ulici. Vozidla, jedoucí z některých areálů v Nemanické ulici, která budou
chtít jet po přeložce silnice I/20 směrem k OC Globus, musí jet až na stávající
okružní křižovatku Okružní x I/34, tam se otočit a vracet se zpět. Opakovaně byl
vznesen požadavek na možnost otočení na Pražské třídě.
Na základě požadavků vlastníků dotčených pozemků byla studována možnost
nahrazení původní částečné úpravy křižovatky ulic Pražská tř. – Nemanická –
Okružní na konci 3. úseku okružní křižovatkou, žádný návrh však kapacitně
nevyhověl, bylo tak ponecháno původní řešení křižovatky. Pro zajištění možnosti
otáčení vozidel jedoucích z areálů v ul. Nemanické směrem k OK Globus je navržena
nová místní komunikace vedoucí přes areál ACAMP. Nově vzniklá křižovatka s ulicí
Pražskou je umístěna v prostoru naproti hřbitovu a je navržena jako světelně řízená.
Vozidla se pak při odbočení vlevo dostávají na křižovatku Pražská x Nemanická (od
jihu), ze které mohou odbočit zpět do ul. Nemanická.
Varianta 2 - Přeložka silnice I/20 s tunelem pod Nemanickou a Pražskou ulicí.
Navržené variantní řešení má počátek u železničního přejezdu, který bude v
návaznosti na stavbu IV. TŽK zrušen a ulice Nemanická nebude přímo napojena na
ulici A. Trägera. Trasa přeložky silnice I/20 bude vedena pod terénem novým
tunelovým objektem až do Okružní ulice. Základní šířka jízdního pruhu je s ohledem
na nákladní dopravu zvolena 3,5 m. Po obou stranách komunikace jsou chodníky
šířky minimálně 2,0 m a zeleň doplňující uliční prostor. Charakter dopravy v klidu je
obdobný nynějšímu stavu v podobě kolmého stání.
Křižovatka ulic Nemanická, Pražská třída a Okružní je řešena úpravou stávající
světelné křižovatky s novým uspořádáním řadících pruhů a doplněním dělících
ostrůvků. Hlavní komunikací v této křižovatce ale zůstane Pražská třída.
Od křižovatky Pražská je navrženo vystoupání přeložky silnice I/20 z tunelu na
stávající komunikaci Okružní ulice. Po obou stranách rampy, po které je vedena
přeložka silnice I/20, jsou v úrovni stávajícího terénu vedeny jednosměrné
jednopruhové místní obslužné komunikace.
Dokumentace uzavírá, že obě aktivní varianty zlepšují životní prostředí a dopravní
situaci ve městě za cenu záboru zemědělské půdy, několika demolic a zásahu do
nivy Vltavy. Z těchto variant, které se však v hodnocení vlivů na životní prostředí liší
velmi málo, lze vybrat návrh konečného řešení.
Z hlediska přímého dopadu na obsluhu v Nemanické ulici je vhodnějším řešením
varianta 2, z hlediska celkových škod na životní prostředí je pak vhodnější varianta 1
především z důvodu menšího zásahu do vzrostlé zeleně. Tento závěr je podpořen i
vyššími riziky při jízdě v tunelu a delší trasou pro více vozidel při jízdě na západ.
Největšími negativními vlivy jsou zásah do údolní nivy Vltavy, zábor ZPF a nutnost
kácení stromů. Negativní vlivy záboru ploch či zásahu do zeleně (dřeviny mladé,
zdravé, ještě ne zcela vyvinuté nebo přestárlé dobře vyvinuté, přípustné drobné
poškození) jsou odůvodněny pozitivními vlivy, které realizace záměru přináší –
zejména z hlediska zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. Jednotlivé vlivy
jsou podrobně popsány v příslušných kapitolách.
Z vypracovaného posudku na uvedenou stavbu vyplývají následující skutečnosti:
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 z hlediska dopadů na lidské zdraví se ukazuje, že v případě imisní zátěže je
nepatrně výhodnější Varianta 2, zejména s ohledem na celkovou změnu
zdravotních účinků z expozice suspendovaným částicím
 v případě hlukové zátěže se celkově jako výhodnější ukazuje Varianta 2, a to
zejména vzhledem k celkovému snížení počtu obtěžovaných a při spánku
rušených obyvatel a rovněž vzhledem k nižším hodnotám nárůstu hlukové zátěže
v nejvíce zatížených lokalitách
 z hlediska bezpečnosti dopravy při běžném provozu je výhodnější Varianta 2.
 z hlediska etapy výstavby dle v dokumentaci uváděných rozborů týkajících
zemních prací je patrné, že Varianta 1 představuje nedostatek násypového
materiálu, oproti tomu Varianta 2 vykazuje více méně vyrovnanou bilanci hmot,
tedy i nižší přepravní nároky v etapě výstavby – je tedy patrné, že Varianta 2
bude znamenat v etapě výstavby nižší přepravní nároky než ve Variantě 1
 z hlediska provozu lze z dokumentace vysledovat, že v rámci Varianty 1 jižní
fasádu objektu o adrese Nemanická 439 nelze efektivně chránit; je doporučeno
jako optimální řešení změna užívání objektu
 z hlediska provozu lze z dokumentace vysledovat, že v rámci Varianty 2 jižní
fasáda objektu o adrese Nemanická 439 nebude provozem na přeložce I/20
zasažena, neboť v tomto úseku je trasa přeložky vedena v tunelu
 stavba přeložky silnice I/20 si v obou variantách vyžádá demolici tří objektů v
prostoru křižovatky Nemanické ulice s ulicí A. Trägera. Jedná se o domy, vedené
v KN jako obytné, tj. A. Trägera 87 (čp. 342 na pozemku p.č. 910/1) a spojených
domů Nemanická 18 a 20 (čp. 358 na pozemku p.č. 952 a čp. 359 na pozemku
p.č. 953) v k.ú České Budějovice 3; v případě Varianty 1 budou vynuceny další
demolice objektů mimo bytový fond
 ve vztahu k ovlivnění faktorů pohody lze za příznivější označit Variantu 2
 z hlediska dělících účinků stavby bude mít celkově Varianta 2 menší dělící účinky
a prakticky po dokončení neovlivní obsluhu areálů v Nemanické ulici
 z hlediska obslužnosti nejbližšího území je vhodnější Varianta 2
 z hlediska sociálně ekonomických vlivů není mezi variantami rozdíl
 v případě imisní zátěže je nepatrně výhodnější Varianta 2, zejména s ohledem na
celkovou změnu zdravotních účinků z expozice suspendovaným částicím
 na základě bilancí přepravovaných hmot uvedených v jiné části posudku lze
vyvodit, že přepravní nároky vyvolané stavbou budou v etapě výstavby nižší ve
Variantě 2, kde je dokladovatelná poměrně vyrovnaná bilance hmot oproti
Variantě 1
 z porovnání posuzovaných variant vyplývá, že pro blízké i pro širší okolí
navrhovaného záměru bude vliv na akustickou situaci příznivější při realizaci
Varianty 2
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska
etapy výstavby není mezi hodnocenými variantami ve vztahu k vlivům na
povrchové a podzemní vody podstatnější rozdíl
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska
etapy provozu není mezi hodnocenými variantami ve vztahu k vlivům na
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povrchové a podzemní vody podstatnější rozdíl při respektování podmínek pro
další přípravu záměru; zjevné, že při celkově nižších nárocích na zpevněné
plochy ve Variantě 1 oproti Variantě 2 je tedy Varianta 2 mírně příznivější
 z hlediska hodnocení vlivů na podzemní vody lze větší ovlivnění předpokládat
v případě Varianty 2, která představuje větší zásah do podloží; současně lze vzít
v úvahu požadavek dokumentace v případě realizace Varianty 2 na důslednou
ochranu tunelu před pronikáním vody
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska
nároků na ZPF není mezi hodnocenými variantami žádný rozdíl. Z hlediska
celkových nároků na plochy je příznivější Varianta 2
 z hlediska vlivů na horninové prostředí lze souhlasit se závěry dokumentace EIA,
že rozdíly mezi variantami nejsou relevantní
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska
kácení dřevin rostoucích mimo les je mírně výhodnější Varianta 1; ve Variantě 2
přibude kácení v Okružní ulici (lokalita č. 15 – alej bříz a jednoho javoru a lokalita
č.16 – porost v zahradách ulice Okružní); je tedy patrné, že inventarizace stromů
určených ke kácení musí být provedena bez ohledu na zvolenou variantu
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů
na faunu jsou předložené varianty v podstatě rovnocenné
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů
na ekosystémy jsou předložené varianty v podstatě rovnocenné
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů
na ÚSES jsou předložené varianty v podstatě rovnocenné
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů
na chráněná území vliv nenastává
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů
na významné krajinné prvky jsou předložené varianty v podstatě rovnocenné
 na základě údajů prezentovaných v dokumentaci EIA je patrné, že z hlediska vlivů
na krajinný ráz jsou předložené varianty v podstatě rovnocenné
 z hlediska rozsahu demolic je patrné, že jako příznivější se jeví Varianta 2
 z hlediska vlivů na kulturní památky jsou obě varianty rovnocenné
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů lze vyslovit závěr, že
z hlediska celkových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví jsou obě navrhované
varianty možné.
Z hlediska detailního vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na ostatní složky
životního prostředí lze z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví doporučit
k realizaci Variantu 2.
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III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad v řádném termínu celkem 5
vyjádření dotčených orgánů státní správy, dotčených obcí a občanských sdružení,
která jsou uvedena pod bodem II.6. tohoto stanoviska.
Všechna vyjádření k předložené dokumentaci jsou bez negativních připomínek.
Vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření k dokumentaci jsou
komentována v části V. předkládaného posudku s tím, že připomínky vyplývající
z těchto vyjádření byla buď zpracovatelem posudku komentována, respektive ve
formě podmínek navržena do stanoviska příslušnému úřadu, případně zdůvodněno,
proč některé z připomínek v rámci předkládaného posudku nejsou akceptovány.
III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:

Bude doplněno po jejich obdržení.
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Na základě oznámení, dokumentace, posudku, vyjádření k nim uplatněných,
veřejného projednání vydává Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního
prostředí, zemědělství a lesnictví jako příslušný úřad podle §22 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
v souladu s §10 odst.1 téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí
SOUHLASNÉ
STANOVISKO
k záměru stavby
Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34
(Severní spojka)
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů lze vyslovit závěr, že
z hlediska celkových vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví jsou obě navrhované
varianty možné.
Z hlediska detailního vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví a vlivů na ostatní složky
životního prostředí lze z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví doporučit
k realizaci Variantu 2.
Podmínky souhlasného stanoviska:
I. Podmínky pro fázi přípravy
1)

v rámci dokumentace pro územní řízení musí být rozhodující zařízení
stavenišť
umísťována mimo aktivní zóny záplavových území, mimo nivy a břehové hrany toků

2)

v dokumentaci pro územní řízení specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech
uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadového hospodářství

3)

v dokumentaci pro územní řízení budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

4)

v rámci dokumentace pro stavební povolení provést doplnění akustické studie o
vyhodnocení stávajícího stavu akustické situace na základě reálně provedeného
objektivního měření po dobu 24 hodin; měření je nutné provést také všude tam, kde lze
očekávat významnou změnu akustické situace, ať již na stávajícím silničním skeletu, tak
i podél navrhované přeložky silnice I/20

5)

provedení objektivního měření počáteční akustické situace bude realizováno
akreditovaným, resp. autorizovaným subjektem tak, aby tyto naměřené hodnoty byly
vhodným výchozím údajem pro porovnání stavu před a po výstavbě a navíc, aby je bylo
možné využít i pro kontrolu výpočtového modelu

6)

vzhledem k tomu, že dochází i přes navrhovaná protihluková opatření k překračování
hygienického limitu, je nezbytné v dokumentaci pro stavební povolení pro navrhovanou
přeložku především prověřit a doložit optimalizované možnosti ochrany chráněného
venkovního prostoru staveb na základě upřesněných vstupních podkladů a optimalizace
návrhu protihlukových stěn, či dalších možností snížení hlukového zatížení (např. typ
povrchu, snížení rychlosti apod.).

95

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

Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (Severní spojka)
7)

teprve na základě uvedených skutečností a vyčerpání všech možností, v případě zjištění
překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb a na základě
provedeného měření přistoupit k dodatečným protihlukovým opatřením typu ochrana
vnitřního chráněného prostoru staveb, změna účelu užívání objektu případně vykoupení
objektu za tržní cenu v místě obvyklou tak, aby byly vytvořeny podmínky pro tyto
obyvatele zajistit si možnost jiného bydlení mimo dosah navrhované silnice

8)

v rámci dokumentace pro stavební řízení bude protihluková ochrana řešena
protihlukovými stěnami situovanými dle návrhu vypracované akustické studie respektive
jinými protihlukovými opatřeními; detailní lokalizace protihlukových stěn bude upřesněna
v dalších stupních projektové dokumentace po detailnějším zaměření trasy

9)

v rámci dokumentace pro stavební řízení upřesnit volbu materiálu pro výstavbu
protihlukových stěn; všude tam, kde to bude možné, preferovat vyloučení čirých
materiálů pro minimalizaci rizika střetů s ptáky; rozhodující však vždy musí být funkčnost
materiálu pro dosažení plnění požadovaných hygienických limitů

10)

vzhledem ke skutečnosti, že stavba posuzovaného záměru bezprostředně souvisí se
stavbou IV. TŽK, kde jsou taktéž navrhována nezbytná protihluková opatření na
východním okraji obytné zástavby Kněževských Dvorů, lze považovat za potřebné
vyhodnotit v rámci hlukové studie, zda-li protihluková opatření související s realizací
IV.TŽK nemohou ovlivnit z hlediska šíření hluku navrhovaná protihluková opatření
související s posuzovaným záměrem

11)

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu
vibrací dle nařízení vlády č. 271/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací; součástí studie bude i pasportizace nejbližších objektů obytné zástavby
včetně návrhu monitoringu těchto objektů ve vztahu k přenosům vibrací případně zvážení
takových stavebních opatření, která by riziko vlivu vibrací eliminovala; případné projevy
vibrací na těchto objektech s prokazatelným původem z provozu na komunikaci budou
odstraňovány na náklady vlastníka komunikace

12)

dokumentace pro územní řízení, jakož i plán organizace výstavby, bude jednoznačně pro
navrhovanou přeložku silnice I/20 dokladovat, že během výstavby i provozu bude
zajištěna odpovídající průchodnost pro místní obyvatelstvo, jakož i přístupy na
zemědělské pozemky (doporučuje se proto zpracování projektu jednoduchých
pozemkových
úprav
tak,
aby
v důsledku
realizace
stavby
nevznikaly
neobhospodařovatelné nebo nepřístupné zemědělské pozemky)

13)

v rámci dokumentace pro územní řízení bude jednoznačně dokladováno, že v rámci
stavby přeložky silnice I/20 nebude přerušena po uvedení přeložky do provozu funkčnost
všech cyklostezek, případně turistických tras

14)

na základě výstupů rozptylové studie pro etapu provozu upřesnit rozsah výsadby
izolačních stále zelených dřevin s protiprašnou funkcí v místech kontaktu přeložky
silnice I/20 s obytnou zástavbou, s preferencí domácích druhů dřevin jako kompenzační
opatření ve vztahu ke kvalitě ovzduší

15)

navržená kompenzační opatření s výpočty potvrzujícími jejich dostatečnost budou
obsahem rozptylové studie zpracované v souladu s přílohou č. 15 vyhlášky č. 415/2012
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší

16)

v rámci dokumentace pro stavební povolení specifikovat všechny komunikace, které
budou využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních
hmot na těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenou
obcí, případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody
dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví

17)

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického
limitu pro etapu výstavby, respektive budou navržena další technická nebo organizační
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opatření, která budou z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany
veřejného zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby
18)

v rámci specifikace komunikací využívaných v etapě výstavby preferovat taková řešení,
která budou minimalizovat pohyb těžké mechanizace a nákladních automobilů v blízkosti
zastavěných území; v případě, že budou příjezdové cesty ke stavbě v nevyhnutelném
případě vedeny přes zastavěná území, realizovat odpovídající opatření k eliminaci hluku a
vibrací

19)

součástí výstavby posuzované přeložky silnice I/20 nebudou žádné nové betonárny nebo
obalovny živičných směsí; pokud by pro zhotovitele stavby byla tato zařízení nezbytná,
potom musí být podrobena samostatnému procesu posuzování vlivů na životní prostředí
dle bodů 6.2. a 6.5. přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. v platném znění

20)

v rámci dokumentace pro stavební povolení musí být v rámci vodohospodářského řešení
upřesněn výpočet chloridů ve výsledných recipientech a to na základě upřesněného
odvodnění; výpočet musí být porovnán s limitní hodnotou dle nařízení vlády č. 61/2003
Sb. ve znění NV 229/2007 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod, příl. č.3.

21)

součástí dokumentace pro stavební povolení přeložky silnice bude vypracování
monitoringu povrchových vod, který bude konzultován s příslušným vodoprávním
úřadem a s příslušnými správci toků

22)

v místech křížení s vodními toky uplatnit a realizovat všechny prvky technické ochrany
vodních toků (zesílená svodidla, betonové zídky apod.)

23)

v rámci vodohospodářského projektu přeložky silnice bude navržen monitoring účinnosti
zneškodnění úkapů v povrchových prvcích (sběrných jímkách) a vypracovány havarijní
řády pro zneškodnění případných havarijních úniků škodlivin

24)

v rámci dokumentace pro územní řízení bude provedena pasportizace stávajících
podzemních zdrojů vody podél přeložky silnice pro vyhodnocení možných vlivů stavby
na tyto objekty, a to jak z hlediska možného snížení hladiny podzemní vody, tak i z
hlediska možného ovlivnění její kvality

25)

součástí pasportizace stávajících podzemních zdrojů vody bude návrh monitoringu
kvality a kvantity těchto zdrojů; monitoring bude zahájen s dostatečným předstihem před
zahájením stavby, v jejím průběhu a po ukončení stavby; rozsah, četnost a délku
monitoringu konzultovat s dotčenou obcí a vodoprávním úřadem

26)

v rámci dokumentace pro stavební povolení bude pro přeložku silnice zpracován
podrobný hydrogeologický průzkum; součástí podrobného hydrogeologického
průzkumu bude vypracování návrhu monitoringu kvality i kvantity vybraných
podzemních zdrojů vody

27)

podrobný hydrogeologický průzkum bude navrhovat technická, stavební a organizační
opatření, která maximálním možným způsobem budou eliminovat ovlivnění zdrojů
podzemní vody; součástí podrobného hydrogeologického průzkumu budou i konkrétní
návrhy všech kompenzačních opatření za případnou ztrátu vody v potenciálně
ovlivnitelných vodních zdrojích

28)

nedílnou součástí dokumentace pro stavební povolení budou jako stavební objekty
všechna případně navrhovaná kompenzační opatření za případnou ztrátu vody
v ovlivněných vodních zdrojích

29)

v rámci dokumentace pro stavební povolení všude tam, kde bude stavba probíhat pod
úrovní hladiny podzemní vody zajistit technickým řešením ochranu stavební jámy před
pronikáním podzemní vody; v případě využití podzemních „milánských“ stěn bude při
výstavbě použita pažící suspenze, jejíž složení musí respektovat možnost kontaminace
podzemní vody

30)

v rámci podrobného hydrogeologického průzkumu detailněji specifikovat výrony
podzemních vod v etapě výstavby a navrhnout takové způsoby odvádění těchto vod v
etapě výstavby, aby v žádném případě neovlivnily odtokové poměry v konečném
recipientu
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31)

32)

v rámci další projektové přípravy záměru bude k čerpání průsakové vody ze stavební
jámy nezbytné získat povolení vodoprávního úřadu podle ustanovení §8 odst. 1 písm. b)
bod 3 vodního zákona
součástí dokumentace pro stavební povolení bude doložení detailnějšího rozsahu
záplavových území tak, aby tato skutečnost byla zohledněna jak v rámci projektu stavby,
tak i v rámci samotné etapy výstavby

33)

v rámci dokumentace pro stavební povolení bude na základě podrobné charakteristiky
dotčených vodotečí navržena případně nutná lokalizace retenčních nádrží s definováním
jejich technických parametrů; v případě otevřených retenčních nádrží navrhnout řešení
přírodě blízkému charakteru

34)

v rámci dokumentace pro stavební povolení odvodňovací příkopy i kanalizace navrhnout
s dostatečným průtočným profilem i pro přívalové srážkové vody, které zabezpečí odtok
vod z vozovek

35)

v rámci dokumentace pro stavební povolení specifikovat místa profilů vyústění
odtékajících srážkových vod z jednotlivých úseků komunikace

36)

koncepci odvodnění silnice, stejně tak řešení křížení komunikace s vodními toky
projednat se správci jednotlivých dotčených vodních toků ; musí být doložena jak
stanoviska správce vodního toku, tak správců všech zařízení, kam budou případně
zaústěny dešťové kanalizace

37)

součástí dokumentace pro stavební povolení budou odsouhlasené provozní a
manipulační řády odvodňovacích zařízení přeložky silnice I/20

38)

v rámci dokumentace pro stavební povolení při návrhu mostních objektů respektovat m.j.
TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích

39)

pro výstavbu mostních objektů a jiných staveb v územích ohrožených velkými
přívalovými vodami provést hydrotechnické posouzení ovlivnění hladin při povodňových
průtocích s tím, že nezbytné stavby technické a dopravní infrastruktury, zejména v aktivní
zóně, budou provedeny tak, aby nezhoršovaly průběh povodně, t.j. nezvyšovaly úroveň
hladin velkých vod a nezhoršovaly stupeň povodňové ochrany v dotčeném území

40)

v rámci dokumentace pro stavební povolení navrhnout, projednat a rozpracovat systém
technických opatření k ochraně vodních toků v místech křížení, zejména navrhnout
zesílená svodidla, ochranné betonové zídky apod.

41)

v dokumentaci pro stavební povolení vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy, ve kterém bude upřesněn trvalý zábor ZPF

42)

v rámci dokumentace pro stavební povolení specifikovat rozsah dočasných záborů ZPF

43)

v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či
ohumusování stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti
možnosti jejímu znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování;
deponie řešit mimo VKP a kosterní prvky ekologické stability krajiny

44)

v rámci dokumentace pro stavební povolení vypracovat studii pozemkových úprav a
změn vyplývajících z umístění trasy v území; v rámci studie je nutné řešit zajištění
dopravní obslužnosti a přístupnosti pozemků dotčených přeložkou; konkrétní řešení
konzultovat s majiteli dotčených pozemků

45)

v místech přechodu přeložky
přes odvodňovací systémy bude nutné v rámci
dokumentace pro stavební povolení navrhnout taková technická opatření, která umožní
zachovat jejich stávající funkci; ověřit průběh drenážních, případně zavlažovacích
systémů v krajině a vypracovat plán opatření k zachování jejich funkčnosti

46)

v rámci dokumentace pro stavební povolení vypracovat pro navrhovanou přeložku silnice
podrobný inženýrsko-geologický a geotechnický průzkum a jednoznačně respektovat
závěry těchto průzkumů

47)

v rámci dokumentace pro stavební povolení vypracovat pro přeložku silnice návrh
technických opatření (úprav geofyzikálních vlastností zemin), který povede k
využití maximálně možného množství výkopových zemin pro nové těleso komunikace
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48)

v rámci dokumentace pro stavební povolení na základě přesného terénního zaměření
navrhnout pilíře mostní konstrukce pro každý profil křížení s přírodě blízkými a
přirozenými toky tak, aby nezasahovaly do vlastního průtočného profilu toku a byly
umístěny mimo břehové hrany všude tam, kde nebude jednoznačně prokázána
nezbytnost směrové či technické úpravy toku v podmostí

49)

v rámci dokumentace pro stavební povolení předložit studii vlivů na krajinný ráz s tím, že
bude obsahovat mj. vizualizaci záměru do fotografií s cílem uplatnit pohledově účinné
vegetační úpravy a další způsoby začlenění komunikace do krajiny

50)

nejdéle v dokumentaci pro územní řízení minimalizovat vlivy na prvky ÚSES, zejména
vázané na vodní toky a nivy, a propracovat navržená opatření vycházející z odborných
expertíz (uplatnit a promítnout následující zásady: profily křížení komunikace se
skladebnými prvky ÚSES - zejména nivy s biokoridory - realizovat s ohledem na
zachování jejich ekostabilizačních funkcí, preferovat přírodní materiály navozující
přírodní charakter prostředí objektů; uvedené zásady dále rozpracovat v dokumentaci
pro stavební povolení

51)

v rámci dokumentace pro územní řízení zajistit na smluvním základě prostřednictvím
odborně způsobilé osoby komplexní aktualizovaný floristický průzkum zájmového území
výstavby z hlediska ověření výskytů ochranářsky významných druhů rostlin; na základě
tohoto průzkumu navrhnout případné záchranné transfery rostlinných druhů červeného
seznamu ze zájmového území

52)

na základě geodetického zaměření trasy řešené přeložky silnice v dalších stupních
projektové dokumentace (nejdéle v rámci dokumentace pro územní řízení) zpracovat
podrobný dendrologický průzkum, v němž je nutné provést zhodnocení dřevin určených
ke kácení, uvést jednotlivé druhy, množství a obvody jednotlivých kmenů ve výšce 130
cm nad zemí

53)

následně, nejdéle v rámci dokumentace pro stavební povolení stanovit rozsah
odůvodněného minimálního nutného kácení a rozsah zachování všech dřevin, které
nejsou v přímé kolizi se záměrem, identifikovat dřeviny nadprůměrných sadovnických
hodnot, které by měly být zachovány i v partiích výrazněji dotčených stavebními pracemi;
v tomto smyslu rovněž zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo les mimo polohy
s jednoznačně odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN 18 920
Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) a
do POV stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu
manipulačních ploch a pásů či zařízení stavenišť

54)

v dalších stupních projektové dokumentace (dokumentace pro stavební povolení) formou
samostatného stavebního objektu stanovit odpovídající kompenzaci za tyto pokácené
dřeviny v podobě odvodů či náhradních výsadeb, projednat plochy pro uplatnění
náhradní výsadby s preferencí prvků ÚSES a VKP

55)

zajistit minimálně tříletou péči o nově vysázené prvky dřevin rostoucích mimo les
(zálivka, dosadba)

56)

zajistit na smluvním základě prostřednictvím odborně způsobilé osoby komplexní
aktualizovaný zoologický průzkum zájmového území výstavby (včetně jarního aspektu)
z hlediska ověření výskytů ochranářsky významných druhů živočichů včetně
bezobratlých živočichů) ve stavbou dotčených stanovištně hodnotnějších segmentech
v koridoru trasy ve všech navazujících stupních projektové přípravy (dokumentace pro
územní řízení, dokumentace pro stavební povolení) a pro účely prováděcí dokumentace
stavby s cílem postupně precizovat pro fázi přípravy území, vlastní výstavby i provozu
účinná opatření k ochraně místních populací či ke zmírnění nebo kompenzaci vlivů na
tyto druhy

57)

na základě výstupů zoologického doprůzkumu za účelem ochrany populací čmeláků řešit
instalaci čmeláčích budek na předem vytipovaných lokalitách s největší hustotou výskytu

58)

při přípravě plánu organizace výstavby (POV) navrhnout umístění stavebních dvorů s
ohledem na obytnou zástavbu takovým způsobem, aby minimalizovány vlivy na faktor
pohody pro nejbližší objekty obytné zástavby
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59)

v rámci POV stavby navrhovat veškeré případné mezideponie mimo dosah trvalé obytné
zástavby

60)

v rámci plánu organizace výstavby (POV):
 bude na vnějším ohrazení stavby uveden kontakt na zástupce zhotovitele stavby, kterému budou
moci občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby
 bude jednoznačně stanoveno, aby obyvatelé nejbližších domů byli v předstihu seznámeni
s připravovanou stavbou, délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby
 budou stanovena povolená množství zásob sypkých hmot s cílem minimalizovat celkové objemy
skladovaných sypkých materiálů
 bude důsledně vyžadováno zabezpečení nákladu automobilů proti úsypům
 bude stanoven jednoznačný požadavek na očistu vozidel před výjezdem z prostoru staveniště
 budou vjezdy na staveniště respektive stavební dvory řešeny tak, aby se v maximální míře
vyhýbaly obytným objektům
 budou navrženy přepravní trasy v maximální možné míře mimo stávající obytnou zástavbu
 minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami

61)

v rámci zásad organizace výstavby důsledně řešit a zajistit, že stavební práce nesmí
negativně zasáhnout vodní toky, se kterými se přeložka silnice I/20 dostane do kontaktu:

 v případě staveb mostů v inundačních územích budou zařízení stavenišť minimalizována
 staveniště musí být vybaveno tak, aby veškeré produkované odpadní vody byly řádně
zneškodňovány a nedocházelo ke znečisťování povrchových ani podzemních vod
 během realizace stavby na každém křížení s vodotečí vybudovat provizorní zemní nádrže pro
zachycení splachů ze staveniště; tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení
povrchových vod zřídit usazovací nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených
odlučovačem ropných látek; pokud budou zachycené vody kontaminovány, likvidovat je na
odpovídajících ČOV
 důsledně zajistit ochranu toku před úniky zásaditých stavebních látek a sypkých stavebních
hmot, vyloučit jakékoli skladování takových hmot v blízkosti břehové hrany toku; práce při řešení
stabilizačních či jiných technických prvků komunikace, vyžadujících betonáž v dosahu břehové
hrany toku, řešit s vyloučením úniku stavebních látek a hmot do toku
 kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách
v regionu
 veškeré srážkové vody případně vypouštěné do jednotné kanalizace z usazovacích nádrží na
zařízeních stavenišť jakož i ze stavebních jam musí splňovat limity stanovené kanalizačním
řádem
 v blízkosti vodních toků nebude provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani jejich
skladování, dále zde nebudou opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla), rovněž
zde nebude přípustné jejich parkování s výjimkou doby nezbytně nutné pro aktuálně prováděné
stavební operace
 v kontaktu s vodními toky (u břehových hran a v podmáčených nivách) nebude v rámci stavby
parkována a odstavována stavební technika; bude zde jednoznačně vyloučeno jakékoliv
doplňování pohonných hmot nebo provozních kapalin
 pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány záchytné plechové nádoby; stavební
mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou
likvidaci úniků ropných látek
 v blízkosti pohybu stavebních mechanismů zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování
potřebného sorbentu na zařízení staveniště
 místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty
 veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v blízkosti
vodních toků odváženy
 odpadní vody ze zpevněných ploch staveniště (včetně odpadních vod z výplachu domíchávačů a
výroby betonu) ve fázi výstavby budou zachycovány a odváděny přes odlučovače ropných látek
 všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť v bezprostředním okolí
vodotečí musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z
hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před
zahájením prací v těchto územích
 v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně
odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
 důsledně zajistit ochranu toku před úniky zásaditých stavebních látek a sypkých stavebních
hmot, vyloučit jakékoli skladování takových hmot v blízkosti břehové hrany toku; práce při řešení
stabilizačních či jiných technických prvků komunikace, vyžadujících betonáž v dosahu břehové
hrany toku, řešit s vyloučením úniku stavebních látek a hmot do toku
 veškeré skládky a meziskládky stavebních materiálů, jakož i prostory pro dočasné uložení
odpadů před jejich konečným odstraněním budou zabezpečeny proti možným únikům do okolí
 v rámci stavby používat dostatečné množství chemických WC
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62)

na základě návrhu plánu organizace výstavby, zejména po stanovení dopravních,
případně objízdných tras a po upřesnění bilance přepravovaných hmot navrhnout
odpovídající opatření na eliminaci nepříznivých vlivů stavebních prací

63)

v rámci zásad organizace výstavby zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí
a její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle
pokynů orgánů ochrany ZPF; skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po
projednání s orgánem ochrany ZPF, vlastníky a nájemci dotčených pozemků pro
zúrodnění méně kvalitních zemědělských ploch v blízkém okolí stavby dle zpracovaného
a projednaného rozvozového plánu

64)

v rámci zásad organizace výstavby o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním,
rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných
kulturních vrstev půdy vést protokol – přehledný pracovní deník, v němž budou uvedeny
všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání
těchto zemin a který bude k dispozici pro kontrolní orgány ochrany ZPF

II. Podmínky pro fázi realizace
65)

při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a
na celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím životnímu prostředí šetrných
technologií)

66)

při přípravě zásad organizace výstavby navrhnout umístění stavebních dvorů s ohledem
na obytnou zástavbu tak, aby provoz na stavebních dvorech nenarušoval významně
faktor pohody u nejbližší obytné zástavby

67)

obyvatelé nejbližších domů budou v předstihu seznámeni s připravovanou stavbou,
délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby

68)

při pracích v blízkosti vodotečí nebo při jejich úpravách dbát zvýšené opatrnosti a omezit
časový a plošný rozsah prací na nezbytně nutnou míru, aby ovlivnění toku těmito zásahy
a potenciální riziko znečištění bylo minimalizováno

69) před zahájením výstavby bude zpracován havarijní plán zpracovaný ve smyslu dle
vyhlášky č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb., s jehož obsahem budou
seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle
pokynů zpracovaných v tomto plánu, a to jak z hlediska požadavků zákona o odpadech,
tak i z hlediska zákona o vodách
70)

pro stavbu bude vypracován a
příslušnému orgánu státní správy předložen
k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)

71)

v rámci předběžné opatrnosti nejdéle v rámci POV stavby smluvně zajistit odborný
biologický dozor v průběhu provádění zemních prací (včetně monitoringu výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů na staveništi a manipulačních plochách) a při
kácení mimolesních prvků dřevin

72)

před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací a pasportizace stavu obytných objektů a jiného soukromého majetku podél
těchto komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a
sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu
výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena
místním šetřením po ukončení stavby, vydání kolaudačního rozhodnutí na silnici bude
podmíněno uvedením příjezdových komunikací ke stavbě do původního stavu

73)

obdobně po ukončení stavebních prací budou vyhodnoceny případné škody na obytných
objektech a jiném soukromém majetku, který bude ovlivněn etapou výstavby; následně
budou provedeny příslušné opravy nebo přijata odpovídající kompenzační opatření za
způsobené škody; vydání kolaudačního rozhodnutí na silnici bude podmíněno
provedením příslušných oprav nebo realizací kompenzačních opatření

74)

před zahájením zemních prací je nutno vyhloubit záchytné příkopy; během zemních prací
je nutno zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, která by mohla nastat v důsledku
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nevhodného ukládání vytěžené zeminy, případně nevhodným vyrovnáváním nerovností
terénu; k tomu je třeba vytvořit taková technická opatření, jejichž cílem je neškodné
odvedení soustředěného povrchového odtoku srážkových vod
75)

v případě, že při provádění stavebních úprav dojde ke splavení stavebních materiálů či
stavebních odpadů do koryta toku, budou tyto neprodleně odtěženy tak, aby ani
krátkodobě nedošlo ke změně odtokových poměrů a jakosti vod; každá taková
skutečnost, kdy bude nutno zasáhnout do koryta toků, bude oznámena příslušným
institucím dle havarijního plánu

76)

hlavní dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou čistotu
na všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru; přístupové komunikace
na staveniště budou pravidelně zkrápěny a zametány, a to minimálně 1 x denně

77)

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl vlhký,
respektive aby byl zkrápěn

78)

místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby
nedocházelo k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i
manipulační zpevněné plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány

79)

všechny mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v řádném technickém
stavu a v čistotě

80)

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy
s dodavatelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití

81)

určit a technicky vybavit místa na dočasné skladování nebezpečných odpadů a sběrná
místa na separovaný odpad (stanoviště sběrných nádob na tříděný plastový, skleněný a
papírový odpad); tyto zabezpečit proti neoprávněné manipulaci

82)

nátěrové a izolační nátěrové hmoty budou skladovány mimo obvod stavby a dodavatel
stavby je povinen zajistit zastřešené, zabezpečené skladovací místo a na stavbu bude
dodávána pouze jednodenní zásoba

83)

prázdné obaly od nátěrových a izolačních nátěrových hmot budou ukládány do
vodotěsného kontejneru a po skončení směny odstraněny ze staveniště

84)

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z etapy
demolic; v rámci stavebního průzkumu bude zejména upřesněno případné množství
odpadů obsahující azbest

85)

při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující
azbest, musí budou dodržena následující minimální opatření k ochraně zdraví:
 technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím
azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do ovzduší
 azbest a materiály obsahující azbest budou odstraněny před odstraňováním stavby nebo
její části
 odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován ze staveniště co nejrychleji a ukládán
do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje
azbest
 prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí
být vymezen kontrolovaným pásmem; pracovníci budou vybaveni pracovním oděvem a
osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím

86)

při odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části
bude vypracován plán prací s údaji o místu vykonávané práce, povaze a
pravděpodobném trvání práce, pracovních
postupech používaných při práci s
azbestem nebo s materiálem obsahujícím azbest, údaje o zařízení používaném pro
ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci s azbestem nebo materiálem
obsahujícím azbest a údaje pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti a
opatřeních k ochraně zdraví při práci
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87)

veškerá odůvodněná kácení dřevin realizovat výhradně mimo vegetační období

88)

terénní úpravy spojené se skrývkou vegetačního povrchu omezit pouze na plochy
vlastních stavebních objektů s tím, že skrývky budou prováděny v závěru vegetačního
období, mimo reprodukční období živočichů, případně v období vegetačního klidu

89)

v rámci výstavby je nutno eliminovat nebezpečí eroze na násypech trasy; na svahy
násypů a zářezů použít ornici ze skrývky; zatravnění a výsadbu zeleně provést v co
nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů; o vysázené
dřeviny pečovat (zálivka, dosadba), a to minimálně po dobu 3 let

90)

po dobu výstavby podél přístupových komunikací v prostorech migračních koridorů
obojživelníků dle zoologického průzkumu instalovat dočasné zábrany

91)

před zahájením stavby ve vhodném ročním období provést kontrolu všech drobných
vodních ploch v trase záměru z důvodu prevence možné likvidace reprodukčních ploch
obojživelníků (ohrožením mikropopulací) zkušeným batrachologem; všechny zjištěné
lokality je třeba označit, připravit náhradní mikrolokality a provést transfer jedinců na
tyto náhradní mikrolokality

92)

při výstavbě náspů nebo pilířů přemostění (mimo profily toků), případně i ve svazích
zářezů lokálně použít vždy několik sítokamenných gabionů jako vhodné stanoviště pro
populace plazů v blízkosti trasy

93)

PHS navrhovat jako viditelné pro ptáky, jednostranné PHS doplnit na druhé straně
přeložky silnice oplocením

94)

ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby a
doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění

III. Podmínky pro fázi provozu
95)

96)

pro celou přeložku silnice bude zpracován havarijní plán za účelem okamžitého
ochranného a nápravného zásahu; bude zpracován havarijní plán pro opatření při
dopravních nehodách, při nichž je nebezpečí úniku znečišťujících látek
ve zkušebním provozu ověřit účinnost všech provedených opatření k ochraně vodních
zdrojů; v případě negativních výsledků budou provedena nápravná opatření

97)

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby podél navrhované přeložky silnice I/20; volbu měřících míst
konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví; vydání kolaudačního rozhodnutí
podmínit odpovídajícími výsledky kontrolního měření u vybraných výpočtových bodů

98)

v rámci provozní údržby přeložky silnice I/20 bude zohledněno doporučení na
zintenzivnění zkrápění nejexponovanějších úseků této silnice v dosahu obytné zástavby
jako kompenzační opatření ve vztahu ke kvalitě ovzduší

99)

v rámci pravidelné údržby přeložky silnice v místech přechodu povrchových toků
tělesem silnice dbát na permanentní funkčnost všech technických bariér (např. svodidla,
zábradlí, betonové ochranné zídky, odvodňovací příkopy svedené do kanalizace apod.),
které by mohly zabránit kontaktu potenciálního kontaminantu s vodou v povrchovém
toku

100) v rámci pravidelné údržby přeložky silnice dbát na funkčnost a dobrý technický stav
nepropustných silničních příkopů, dešťové kanalizace, odlučovačů ropných látek a
dešťových usazovacích nádrží
101) pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání
vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice

Toto stanovisko není rozhodnutím podle správního řádu a nenahrazuje vyjádření
dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.
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Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů.
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Příloha 1
Vyjádření k dokumentaci
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