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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A.1. Obchodní firma:  WAY project s.r.o. 
 
A.2. IČ: 63906601 
 
A.3. Sídlo firmy: Jarošovská 1126/II 
 377 01, Jindřichův Hradec 
 
A.4. Oprávn ěný zástupce oznamovatele:  Josef Šedivý 
 WAY project s.r.o. 
 tel: 603 541 746 
 josef.sedivy@wayproject.cz 
 
 

B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 
 
B.I. Základní údaje 
 
B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č.1: 
 Silnice II/128 Číměř – krátká přeložka (okres J. Hradec) 
 
 záměr kategorie II – záměr vyžadující zjišťovací řízení 

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

 
B.I.2. Kapacita zám ěru  Silnice II. třídy v kategorii S 7,5/60, délka 863,23 m 
 
B.I.3. Umíst ění záměru  kraj:  Jihočeský  
 město / obec: Číměř 
 katastrální území Číměř 
 
B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 
 
Posuzovaným záměrem je výstavba nové komunikace, která zajistí odstranění 
bodové dopravní závady na silnici II/128 u motorestu severozápadně od obce Číměř 
v Jihočeském kraji, v okrese Jindřichův Hradec. Bodovou závadou je prudká 
a nebezpečná zatáčka s nedostatečným poloměrem směrového oblouku. 
 
Posuzovaný záměr začíná i končí na stávající silnici II/128. Začátek trasy je 
cca 250 metrů severně od stávající křižovatky posuzované silnice II/128 se silnicí 
II/149, konec přeložky je umístěn na severní konec obce Číměř. Trasa západně míjí 
areál motorestu, který leží přibližně 450 metrů severně od Číměře. Šířkové 
uspořádání odpovídá návrhové kategorii S 7,5/60 dle ČSN 736101. 
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Součástí záměru je napojení na silnici II/149 (směr Lásenice), které je navrženo 
pomocí stykové křižovatky v km 0,175. Přeložka silnice II/149 bude provedena 
v délce 118,95 m, její šířkové uspořádání odpovídá návrhové kategorii S 7,5/60. 
 

 
Obr. 1. Umístění záměru – širší vztahy  
 
Kumulace s jinými záměry se nepředpokládají. 
 
 
B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby záměru a jeho umíst ění, včetně přehledu 

zvažovaných variant a hlavních d ůvodů (i z hlediska životního prost ředí) 
pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí 

 
V roce 2012 byla zpracována „Studie proveditelnosti krátké přeložky Číměř“, která 
měla za úkol prověřit možnosti vedení přeložky silnice II/128 severně od obce Číměř. 
V průběhu zpracování studie proveditelnosti byly zvažovány celkem čtyři varianty, 
jejichž směrové vedení sledovalo koridory, vymezené jednak územním plánem obce 
Číměř (dvě varianty) a jednak Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje (dvě 
varianty). V územním plánu obce Číměř je přeložka II/128 zanesena jako veřejně 
prospěšná stavba a je vyznačena koridorem vedeným severně (obr. 2) od motorestu 
(schváleno 7.10.2010), podle ZÚR je přeložka silnice II/128 vedena jižně (obr. 3) od 
motorestu (schváleno 13.9.2011).  
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Obr. 2. Umístění přeložky silnice II/128 dle ÚP obce Číměř 
 
K dopracování a k posouzení byla vybrána varianta v koridoru ZÚR, oddálená od 
areálu motorestu. Tato varianta je umístěna i do koridoru dle připravované 
aktualizace ZÚR Jihočeského kraje (obr.3)  a je součástí předkládaného oznámení 
EIA. 
 

 
Obr. 3. Umístění přeložky silnice II/128 dle ZÚR JCK 
 

koridor pro silnici II/128 dle ZÚR  

koridor pro silnici II/128 dle ÚP obce  
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Všechny zvažované varianty řešily rovněž úpravu napojení přeložky na silnici II/149 
(směr Lásenice) a úpravu napojení areálu motorestu. 
 
V předkládaném oznámení EIA je vyhodnocena jedna varianta řešení záměru. 
 
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 
 
Podkladem pro zpracování předkládaného oznámení EIA je zpracovaná „Studie 
proveditelnosti krátké přeložky Číměř“ (IKP Consulting Engineers, s.r.o., srpen 2012) 
a rozpracovaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou v současné 
době zpracovává WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec pod názvem „Silnice II/128 
Číměř – krátká přeložka (okres J.Hradec)“.  
 
Směrové a výškové řešení zohledňuje příslušné normy a technické předpisy pro 
navrhování pozemních komunikací (zejména ČSN 736110 A ČSN 736102). 
 
Přeložka silnice II/128 
Přeložka silnice II/128 je navržena v délce 863,23 m. Šířkové uspořádání odpovídá 
návrhové kategorii S 7,5/60 dle ČSN 736101. Vozovka je tvořena dvěma jízdními 
pruhy šířky 3.00 m, na které navazuje vodicí proužek šířky 0,25 m, nezpevněná část 
krajnice šířky 0,50 m a směrový sloupek šířky 0,25 m. Začátek stavby km 0,000 00 je 
cca 252 m před stávající křižovatkou se silnicí II/149. Konec stavby km 0,863 23 je 
cca 68 m před začátkem obce Číměř. Celková plocha vozovky silnice II/128 je 
5898 m2. 
 
Minimální podélný sklon je 0,66 %. Maximální podélný sklon je 7,00 %. Svahy zářezů 
zemního tělesa jsou do výšky 3,0 m navrženy ve sklonu 1:2. Svahy násypu zemního 
tělesa jsou do výšky 3,0 m navrženy ve sklonu 1:2,5, od 3,0 m do 6,0 m ve sklonu 
1:1,5. Od km 0,452 00 do km 0,650 00 navazuje na pravou krajnici svodidlo 
z důvodu výšky svahu více jak 3,0 m. 
 
Pro odvodnění je využit příčný a podélný sklon vozovky. Srážková voda je sváděna 
k okraji vozovky a dále přes nezpevněnou krajnici přímo do příkopů, které se napojují 
do stávajících příkopů nebo přes lapače splavenin do stávající kanalizace. Příkopy 
jsou navrženy v základním trojúhelníkovém tvaru se klony svahů 1:2,5. Od km 0,04 
do konce úseku je z důvodu velkého podélného spádu navrženo zpevnění dna 
příkopu. V místě připojení silnice II/149, úrovňových křižovatek a sjezdů jsou 
navrženy trubní propustky se skloněnými čely. 
 
Stavba prochází přes pozemky, které jsou odvodněny podrobným odvodněním. 
Funkce odvodnění pozemků musí být zachována. Při realizaci stavby se 
nepředpokládá podchycení tohoto odvodnění. 
 
Stavba zahrnuje přeložení sdělovacích kabelů v celkové délce 470 m a doplnění 
mechanické ochrany v délce 49 m, úpravu polohy podzemní přípojky NN v délce 
33 m a přeložení nadzemního vedení NN v délce 54 m včetně jednoho podpěrného 
bodu. Veřejné osvětlení bude doplněno a prodlouženo v místě stavby fyzických 
ostrůvků. Jedná se o 12 nových stožárů se svítidly a podzemní kabel délky 272 m. 
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Na nevyužitých částech stávajících silnic II/128 a II/149 bude provedena technická 
rekultivace v celkové ploše 7946 m2. 
 
Součástí stavby je vykácení stávajících vzrostlých stromů v místě sjezdu 
k motorestu. Náhradní výsadba stromů je navržena převážně v prostoru technické 
rekultivace. Náhradní výsadba keřů je navržena na svazích zemního tělesa v pásu 
1,0 m od paty násypu a 3,0 m od hrany krajnice. Keře budou osazeny tak, aby 
nezasahovaly do rozhledových poměrů křižovatek a sjezdů. 
 
Přeložka silnice II/149 
Napojení na silnici II/149 je navrženo v km 0,175 pomocí stykové křižovatky s úhlem 
křížení 90°. P řeložka silnice II/149 bude provedena v délce 118,95 m. Šířkové 
uspořádání odpovídá návrhové kategorii S 7,5/60 dle ČSN 736101. Vozovka je 
tvořena dvěma jízdními pruhy šířky 3.00 m, na které navazuje vodicí proužek šířky 
0,25 m, nezpevněná část krajnice šířky 0,50 m a směrový sloupek šířky 0,25 m. 
Začátek stavby je cca 178 m před stávající křižovatkou se silnicí II/128. Konec stavby 
km 0,118 95 je v kraji silnice II/128. Celková plocha vozovky silnice II/149 je 962 m2. 
 
Minimální podélný sklon je 1,77 %, maximální podélný sklon je 4,64 %. Svahy zářezů 
zemního tělesa jsou do výšky 3,0 m navrženy ve sklonu 1:2. Svahy násypu zemního 
tělesa jsou do výšky 3,0 m navrženy ve sklonu 1:2,5. 
 
Pro odvodnění je využit příčný a podélný sklon vozovky. Srážková voda je sváděna 
k okraji vozovky a dále přes nezpevněnou krajnic přímo do příkopů, které se napojují 
do příkopů silnice II/128. Příkopy jsou navrženy v základním trojúhelníkovém tvaru se 
klony svahů 1:2,5. Od km 0,0085 do konce úseku je z důvodu velkého podélného 
spádu navrženo zpevnění dna příkopu. V místě křižovatky se silnicí II/128 je navržen 
trubní propustek se skloněnými čely. 
 
Napojení motorestu 
Napojení motorestu v km 0,398 22 je navrženo jako sjezdy na účelovou komunikaci. 
Sjezd je navržen základní šířky 6,0 m. Úhel napojení ÚK na silnici II/128 je 75°. 
Poloměr kružnicových oblouků okrajů sjezdu je 8,0 m. Rozhledové pole sjezdu 
v délce 50 a 60 m pro návrhovou rychlost 60 km/h je bez překážek v rozhledu. 
V místě sjezdu budou umístěny červené směrové sloupky. Od silnice II/128 bude 
tento sjezd oddělen pásem šířky 1,5 m z jiného materiálu, např. dlažbou z lom. 
kamene. Celková plocha vozovky napojované účelové komunikace je 510 m2. 
 
Bezpečnostně-inženýrská opatření v obci Číměř 
Na začátku obce ze směru od Jindřichova Hradce a Nové Bystřice jsou navrženy 
symetrické fyzické zklidňující ostrůvky. Návrhové prvky fyzického ostrůvku jsou 
navrženy dle TP 145 - délka 20,0 m, šířka 5,60 m, poloměr oblouku Rmin=100,0 m. 
Jízdní pruh základní šířky 3,00 m je dle ČSN 736110 rozšířen o 0,50 m. Pro zvýšení 
bezpečnosti při zhoršené viditelnosti je navrženo prodloužení nebo doplnění 
stávajícího veřejného osvětlení. Celkové délka stavebních úprav na silnici II/128 ze 
směru od J. Hradce je 89,56 m a navazuje na  přeložku silnice II/128, ze směru od 
N. Bystřice je délka úprav 88,62 m. 
 
Na křižovatce silnice II/128, III/12850 a III/12853 v centru obce Číměř je navržena 
kanalizace provedením dělicího ostrůvku na silnici III/12853. Součástí těchto úprav 
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bude návrh nového nároží křižovatky ve směru od N. Bystřice vpravo, které bude 
sloučeno oblouky o poloměru 10 a 45 m. Dále bude upraveno nároží křižovatky ve 
směru od N. Bystřice vlevo tak, aby zde bylo možné navrhnout přechod pro chodce 
přes silnici II/128 v délce 7,00 m. Ostatní nároží křižovatky budou zachována 
stávající. Ostrůvek bude proveden jako přejezdný, zvýšený o 30 mm nad povrch 
vozovky, např. z velké kamenné dlažby. 
 
Záměr je navržen v jedné variantě.  
 
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení:  
 
Termín zahájení realizace záměru: 2015 
Termín dokončení stavby: 2016 
 
 
B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů: 
 
 Kraj: Jihočeský kraj 
 Město: Číměř 
  Číměř 
 
 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správ ních ú řadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 
 
Územní rozhodnutí: Městský úřad Nová Bystřice – stavební odbor 
 
Stavební povolení: Městský úřad Jindřichův Hradec – odbor dopravy  
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B.II. Údaje o vstupech 
 
B.II.1. Půda 
 
Posuzovaný záměr je navržen na pozemcích registrovaných jako zemědělský půdní 
fond (ZPF) a na pozemcích, které již v současnosti jsou zpevněnou plochou. 
Klasifikace záboru půdy je provedena v prostředí GIS dle bonitovaných půdně 
ekologických jednotek (BPEJ, Vyhláška MZe č.327/1998 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) a dle tříd ochrany ZPF (Vyhláška č. 48/2011 ze dne 8.3.2011 ve znění 
pozdějších předpisů). Zemědělské půdy jsou rozděleny do pěti tříd ochrany na 
základě bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). Nejcennější půdy jsou 
zařazeny do I. a II. třídy ochrany, cennost klesá od I. třídy do V. třídy ochrany, která 
představuje půdy s velmi nízkou produkční schopností. 
 
Celkový zábor půd na pozemcích ZPF a na ostatních pozemcích ukazuje následující 
tabulka: 
 

 zábor (ha)  % z celkového záboru  
ZPF 1,69 77,2 
ostatní 0,50 22,8 
celkem 2,19 100 

 
Zábor zemědělských půd v jednotlivých BPEJ a třídách ochrany je patrný 
z následující tabulky: 
 

třída ochrany BPEJ zábor (ha) % z celkového záboru 
I. 72911 0,92 42,0 

III. 72914 0,77 35,2 
celkem ZPF  1,69 77,2 

 
Celkově bude v rámci realizace posuzovaného záměru proveden trvalý zábor půdy 
cca 2,19 ha. Z toho cca 1,69 ha bude na zemědělském půdním fondu. K záboru 
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) nedojde.  
 
Rozsah záboru půd na zemědělském půdním fondu je dán rozsahem stavby 
a rozložením na pozemcích. Nejvíce trvalých záborů proběhne na nejcennějších 
půdách v I. třídě ochrany ZPF a to cca 0,92 ha ha (42,0%) Zábor na pozemcích ve 
III. třídě ochrany bude v rozsahu cca 0,77 ha (35,2%).  
 
Z provedeného záboru byly extrahovány plochy, které jsou v současné době již 
vyjmuty ze ZPF. Jedná se o úseky stávajících komunikací, rozsah záboru na těchto 
plochách byl stanoven na cca 0,50 ha (22,8 %). 
 
Součástí posuzovaného záměru je také rekultivace opuštěných úseků stávající 
silnice v rozsahu cca 0,79 ha. Jejich lokalizace je patrná z obrázku č.5.  
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Ornou půdu v rámci trvalých záborů bude nutné vyjmout ze ZPF. Odtěžená ornice 
bude využita při úpravě násypů a zářezů, případný přebytek bude nabídnut 
přednostně k zemědělskému využití na vhodných pozemcích.  
 
Na plochách dočasného záboru, jehož přesný rozsah není v současné fázi přípravy 
záměru znám, bude umístěno zařízení staveniště včetně nezbytných manipulačních 
ploch. Po dokončení stavby bude z pozemků odstraněno veškeré zařízení staveniště 
včetně dočasně zpevněných ploch. Celý dočasný zábor bude následně upraven do 
původní podoby, eventuelně rekultivován. Orniční vrstvy budou zpět rozprostřeny do 
plochy. 
 
Územní ochrana pozemků - chráněná území 
 
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného území podle zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (národní 
park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památka, přírodní památka, přírodní park).  
 
Posuzovaná přeložka silnice neprochází žádnou evropsky významnou lokalitou 
(EVL) podle směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EHS o stanovištích ani 
žádnou ptačí oblastí (PO) dle směrnic Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS 
o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích).  
 
Posuzovaná přeložka silnice se nachází v severozápadní části přírodního parku 
Česká Kanada. 
 
Silnice neprochází chráněnou oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
 
Navržená trasa přeložky neprochází ani se nepřibližuje k žádnému chráněnému 
ložiskovému území nebo oblasti výskytu prognózních zdrojů surovin. 
 
V zájmovém území nejsou evidována žádná důlní díla, sesuvy a svahové deformace. 
 
Územní ochrana pozemků - ochranná pásma 
 
Navrhovaná trasa přeložky neprochází žádným ochranným pásmem vodních zdrojů 
ani v jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Posuzovaná silnice nezasahuje do žádného ochranného pásma zvláště chráněného 
území dle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
 
Záměr nezasahuje do ochranného pásma lesa. 
 
Stavbou budou dotčeny některé prvky technické a dopravní infrastruktury a jejich 
ochranná pásma. Identifikace střetů a návrh řešení případných konfliktů není 
součástí předkládaného oznámení EIA a bude zpracováno v dalších stupních 
projektové dokumentace.  
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B.II.2. Voda 
 
Při výstavbě silnice bude potřeba omezené množství pitné vody. Pitná voda bude na 
staveniště dovážena, zásobování si zajistí dodavatel stavby. Technologická voda 
bude potřeba při výrobě betonových směsí a při ošetřování tuhnoucího betonu. 
Množství vody a její zdroje nebyly v současné fázi projektové přípravy určeny. 
 
Pro provoz na komunikaci nejsou žádné nároky na pitnou vodu. Množství užitkové 
vody pro údržbu komunikace bude obdobné jako u ostatních komunikací stejné 
kategorie, voda bude dodávána z prostředků správce komunikace. 
 
Celkově lze konstatovat, že výstavba i provoz posuzované silnice budou mít 
minimální nároky na potřebu pitné a užitkové vody. Tyto nároky budou kryty ze 
stávajících zdrojů vody v oblasti. Nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů 
vody. 
 
 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Množství potřebných materiálů nebylo v současné fázi přípravy záměru stanoveno. 
Pro potřebu procesu EIA je možné stanovit orientační potřebu materiálu z plochy 
vozovky a z předpokládané konstrukční výšky vozovky cca 0,5 m. Při délce přeložky 
silnice II/128 863,23 metrů a napojení silnice II/149 118,95 metrů a při šířce obou 
úseků 7,5 m bude celkový objem stavebních materiálů na těleso silnice 
cca 3 683 m3. Použité materiály budou štěrk, makadam, kamenivo a povrchová 
vrstva z asfaltového betonu nebo ze živičné směsi.  
 
Stanovená potřeba materiálů bude navýšena o materiály nezbytné pro realizaci 
souvisejících nebo doprovodných dopravních staveb, jako například mostní objekty, 
chodníky, propustky, přeložky inženýrských sítí, svodidly, dopravní značení atd.  
 
Potřebné množství materiálu pro realizaci záměru nebude představovat významné 
navýšení spotřeby stavebních materiálů v regionu ve srovnání se současným 
stavem. Tato potřeba bude bez problémů pokryta produkcí stávajících výrobních 
kapacit v regionu.  
 
Za stavební materiál považujeme i zeminu na výstavbu násypů silnice. Předběžný 
odhad bilance zemních prací je následující:  
 

 zemina m3 
výkop 7 181 
násyp 14 127 
rozdíl 6 946 

 
Z provedené bilance zemních prací je zřejmý nedostatek výkopového materiálu ve 
výši 6 946 m3. Zeminu pro vybudování násypů tak bude nutné zajistit odjinud. 
 
V bilanci není započítaná skrývka ornice. Při průměrné mocnosti ornice 30 cm lze 
objem sejmuté ornice odhadnout na cca 3 801 m3. Část sejmuté ornice bude použita 
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při sadových úpravách svahů násypů a zářezů (při tloušťce 10 cm se bude jednat 
o cca 1 101 m3) a při rekultivaci rušených úseků stávající silnice II/128 nebo II/149 
(při tloušťce 30 cm se bude jednat o cca 2 625  m3. Pro přebytek ornice (cca 75m3) 
bude nutné najít vhodné upotřebení, obvyklým způsobem při nakládání 
s přebytečnou ornic je její rozprostření na okolní zemědělské pozemky. 
 
Při výstavbě komunikace bude potřeba určité množství pohonných hmot a mazadel. 
Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou na staveniště přiváženy 
v cisternách, oleje v barelech. Nákladní automobily budou zřejmě zásobovány 
pohonnými hmotami mimo staveniště u čerpacích stanic. Celkové množství nelze 
v současné fázi přípravy záměru stanovit. 
 
Zařízení staveniště bude zřejmě připojeno na rozvod elektrické energie (sociální 
zařízení, stavební buňky). Obvyklý příkon spotřebičů v takovém zařízení je cca 
30 kW. Lokalizace zařízení staveniště a napojení na elektrickou síť bude řešeno 
v dalších fázích přípravy záměru. 
 
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Během výstavby bude probíhat relativně intenzivní přeprava stavebních 
a výkopových materiálů. Stavební materiál bude dopravován odjinud na staveniště, 
výkopový materiál bude převážen po plochách staveniště.  
 
Je důležité, aby doprava materiálů probíhala po stávajících komunikacích. Co 
nejvíce je třeba minimalizovat využívání polních cest, pojezdy nákladních automobilů 
ve volné krajině je třeba vyloučit. Dopravu materiálů na staveniště bude nutné vyřešit 
v plánu organizace výstavby jednotlivých etap výstavby silnice.  
 
Posuzovaná stavba bude sloužit jako součást dopravní infrastruktury. Údaje 
o předpokládaném počtu průjezdů osobních a nákladních vozidel vycházejí 
z celostátního sčítání dopravy ŘSD ČR z roku 2010 a jsou upraveny dle růstových 
koeficientů pro rok 2020. Uvažované denní počty osobních (OA) a nákladních (NA) 
vozidel jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

rok 2020 sčítací úsek popis 
OA NA 

2-3570 II/128 - úsek od silnice II/149 - směr J.Hradec 3327 826 
2-3580 II/128 - úsek od silnice II/149 - směr Číměř 2775 675 
2-3280 II/149 - úsek od silnice II/128 - směr Lásenice 723 211 

 
Uvedené dopravní intenzity jsou použity jako vstupní podklad pro výpočet hlukové 
a rozptylové studie.  
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B.III. Údaje o výstupech 
 
B.III.1. Ovzduší 
 
Dočasnými zdroji znečištění budou jednotlivá staveniště silnice a pojezdy nákladních 
automobilů nebo jiných stavebních strojů. 
 
Na těchto plochách bude docházet zejména ke znovuzvíření usazených prachových 
částic, k produkci tzv. sekundární prašnosti. Při pokládce živičného povrchu lze 
rovněž očekávat zvýšené uvolňování aromatických uhlovodíků. Ze stavebních strojů 
a z nákladních vozů budou emitovány běžné polutanty typické pro dopravu, 
především oxidy dusíku, oxid uhelnatý, pevné částice a uhlovodíky. Množství 
emitovaných znečišťujících látek během výstavby bude nezbytné minimalizovat 
odpovídajícími opatřeními, např.: zajistit očistu stavebních mechanizmů a nákladních 
automobilů před výjezdem ze staveniště na silniční síť, zajistit pravidelnou očistu 
vozovek příjezdových komunikací na staveniště, zajistit pravidelné skrápění prašných 
ploch, při přepravě sypkých materiálů používat k zakrytí nákladu plachty, atd. 
 
Celková rozloha dočasného plošného zdroje bude přibližně shodná s rozlohou 
staveniště. Tento zdroj emisí bude působit pouze v období výstavby silnice, časový 
harmonogram prací není v současné době znám. 
 
Případné deponie výkopového materiálu je nezbytné umístit v dostatečné 
vzdálenosti od obytné zástavby, aby byl minimalizován jejich negativní vliv (zejména 
prašnost) na obyvatelstvo. 
 
Provozem automobilů vznikají především emise následujících látek: 
 
• oxidy dusíku 
• oxid uhelnatý 
• alifatické uhlovodíky (např. methan, butan, propan, 1,3-butadien a vyšší 

uhlovodíky) 
• aldehydy a ketony (např. formaldehyd, acetaldehyd, propanon) 
• aromatické uhlovodíky (např. benzen, toluen, xyleny) 
• polyaromáty (např. naftalen, fenantren, pyren, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen) 
 
Z předpokládané intenzity dopravy na plánované přeložce silnice a z odpovídajících 
doplňujících faktorů byly pro výhledový rok 2020 vypočteny následující hodnoty 
ročních emisí znečišťujících látek: 
 

Celkové emise (kg.rok-1) 
NO2 PM10 PM2,5 benzen 

69,26 52,32 38,81 8,31 
 
Emise sekundární prašnosti PM10 a PM2,5 lze očekávat na následující úrovni: 
 PM10 637,95 kg/rok 
 PM2,5 154,34 kg/rok 
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Pro nejzatíženější hodinu, tj. pro roční špičkovou hodinovou intenzitu dopravy, byly 
z celého posuzovaného záměru vypočteny následující emise: 
 

emise z celého posuzovaného záměru v nejzatíženější hodině (g.hod-1) 
NO2 PM10 PM2,5 benzen 
1.13 0.86 0.64 0.14 

 
Emise sekundární prašnosti PM10 a PM2,5 z celého posuzovaného záměru lze 
v nejzatíženější hodině očekávat na následující úrovni: 
 PM10 35.03 g/hod 
 PM2,5 8,48 g/hod 
 
 
B.III.2. Odpadní vody 
 
Při výstavbě posuzované přeložky nebudou vznikat odpadní vody ve smyslu zákona 
č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů. Pouze v sociálních 
zařízeních staveniště budou vznikat splaškové odpadní vody. Množství těchto vod 
bude záviset na počtu pracovníků na staveništi a nelze je tak v současné době 
stanovit. Zneškodňování těchto odpadních vod musí probíhat v souladu s Nařízením 
vlády 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 č. 61/2003 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Konkrétní technické řešení bude zpracováno v dalších fázích 
přípravy záměru, s největší pravděpodobností budou použita chemická WC 
v zařízeních staveniště. 
 
Při provozu posuzované přeložky budou vznikat srážkové vody znečištěné 
automobilovým provozem na komunikaci. Odvodnění komunikace je řešeno stejně 
jako v současnosti svedením dešťových vod do silničních příkopů. Pro odvodnění je 
využit příčný a podélný sklon vozovky. Srážková voda je sváděna k okraji vozovky 
a dále přes nezpevněnou krajnici přímo do příkopů, které se napojují do stávajících 
příkopů nebo přes lapače splavenin do stávající kanalizace. 
 
Přeložka v posuzovaném úseku (km 0,0 – 0,863) nekříží žádný tok: V km 1,2 (tedy 
cca 340 m za koncem posuzovaného úseku), je v centru obce pod silnicí proveden 
Koštěnický potok. Ten bude přímým nebo nepřímým recipientem dešťových vod 
z komunikace. Konečným recipientem pak bude řeka Lužnice.  
 
Množství odtékajících dešťových vod (V, m3/rok) je stanoveno z ročního úhrnu 
srážek v oblasti (H, m), koeficientu odtoku ze zpevněné plochy (k = 0,8) a plochy 
komunikace (S, m2) podle vzorce: 
 
 V = H . k . S 
 
Pro výpočet množství odtékajících vod byla použita hodnota ročního úhrnu srážek 
(H) z nejbližší srážkoměrné stanice Jindřichův Hradec. 
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srážkoměrná stanice roční úhrn 
srážek (mm) 

úhrn srážek za 
říjen až březen (mm) 

Jindřichův Hradec 655 247 
 
Množství dešťových vod odtékajících z plochy přeložky před a po realizaci záměru je 
uvedeno v následující tabulce. Pro situaci před výstavbou přeložky je uvažována 
délka stávající silnice 868 m (od napojení posuzovaného záměru na začátku úseku 
po jeho napojení na konci přeložky) a napojení silnice II/149 na Lásenice v délce 
176 m. Pro situaci po výstavbě je uvažovaná délka posuzovaného úseku přeložky 
863 m, napojení silnice II/149 na Lásenice v délce 118 m a napojení motorestu 
v délce cca 100 m. 
 

zpevněná plocha (m2) odtok za rok (m3) odtok za zimu (m3) 
povodí před 

realizací 
po realizaci před 

realizací 
po realizaci před 

realizací 
po realizaci 

Koštěnický 
potok  

7830 8109 4103 4248 1547 1602 

 
Výstavbou přeložky silnice II/128 dojde k vytvoření nových zpevněných ploch 
k lokalitě. Stávající silnice bude ovšem z velké části rekultivována, čímž dojde 
v témže zájmovém území ke snížení zpevněných ploch. Jak vyplývá z uvedené 
tabulky, bude v konečném součtu nárůst zpevněných ploch minimální (cca 300 m2), 
což se projeví i zanedbatelném rozdílu (nárůstu) v objemu dešťových vod ze silnice 
před realizací a po realizaci posuzovaného záměru.  
 
Dešťové vody odtékající ze silnice jsou znečištěné látkami, které se uvolňují 
z projíždějících motorových vozidel a v zimním období posypovým materiálem. 
Nejvýznamnější jsou ropné látky a chloridy z posypových solí. Posypové materiály 
mohou obsahovat určité procento příměsí, zejména měď, zinek a nikl. Koncentrace 
znečišťujících látek je ovlivněna intenzitou provozu, technickým stavem vozidel 
a množstvím a druhem použitých posypových materiálů.  
 
Obvyklá dávka posypových solí na 1 km se u dvoupruhových silnic v současné době 
pohybuje do 5 tun za zimní období. To při délce stávající silnice 1044 metrů (včetně 
napojení Lásenice) představuje 5,22 tun posypového materiálu za zimní období. 
V případě posuzované přeložky v délce 1,081 km (včetně napojení Lásenice 
a napojení motorestu) se jedná o cca 5,41 t posypového materiálu. Nárůst potřeby 
posypového materiálu se tak bude pohybovat na úrovni 3,6%. 
 
V minulosti byly používané dávky až 15 tun/km během zimního období. V posledních 
letech se však daří tyto hodnoty výrazně snižovat aplikací vhodnějších posypových 
materiálů a používáním speciální posypové techniky. V současné době je stále více 
používaným posypovým materiálem chlorid sodný skrápěný roztokem chloridu 
vápenatého (solankou). To umožňuje minimalizovat dávky soli, neboť sůl 
neodskakuje z vozovky a lépe se rozpouští. Posyp je prováděn speciálními sypači 
s počítačem garantovaným dávkováním v rozmezí hodnot 5–40 g/m2 dle aktuálních 
podmínek (viz studie „Reálné koncentrace chloridových iontů v povrchových vodách 
z komunikací na 10 vybraných úsecích silnic v zimním období 2003/2004“, 
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zpracovatelé EIA SERVIS s.r.o., Hydrobiologický ústav AV ČR, Biologická fakulta 
JčU, 2004). 
 
Obsah chloridových iontů v posypové soli je cca 60%. V následující tabulce je 
uvedeno celkové množství chloridů aplikovaných na silnici během zimního období 
a průměrná koncentrace Cl- v odtékajících dešťových vodách před a po realizaci 
záměru. 
 

 Množství 
posypových solí 

(t) 

Množství 
dešťových vod za 

zimu (m3) 

Množství Cl-  
(t) 

Koncentrace 
Cl-  
(g/l) 

současná 
silnice II/128 

5,22 1547 3,13 2,025 

přeložka silnice 
II/128 

5,41 1602 3,25 2,026 

 
Z uvedené tabulky vyplývá, že po realizaci záměru dojde k mírnému nárůstu objemu 
posypových materiálů, k nárůstu množství aplikovaných chloridových iontů, ale 
vzhledem k vyššímu objemu dešťových vod ze silnice nedojde k nárůstu koncentrací 
Cl- v odtékajících dešťových vodách. 
 
Průměrná koncentrace chloridových iontů v odtékajících dešťových vodách 
představuje hypotetickou hodnotu vypočítanou z aplikovaného množství posypových 
solí a množství srážek za zimní období. Reálné koncentrace jsou závislé především 
na aktuálním aplikovaném množství posypových solí a na množství vody odtékající 
z vozovky, které je dáno především aktuálními povětrnostními podmínkami (teplota, 
srážky, výška sněhové pokrývky atd.). Během vlastního měření na různých silnicích 
v letech 2003 – 2010 jsme zaznamenali hodnoty většinou do 5 g/l, extrémy při 
nízkých odtocích dosahovaly až 37 g/l.  
 
 
B.III.3. Odpady 
 
Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu komunikací. 
Na základě zkušeností s výstavbou komunikací lze předpovědět především vznik 
odpadů ze skupiny 17 Stavební a demoliční odpady dle kategorizace ve vyhlášce 
MŽP ČR č. 381/2001 Sb. 
 
Při výstavbě posuzovaného záměru nebude vznikat přebytek výkopového materiálu.  
 
Přesný výčet odpadů a stanovení produkovaného množství nebylo v současné fázi 
přípravy záměru provedeno. Na základě zkušeností s výstavbou komunikací lze 
očekávat především vznik odpadů ze skupiny 17 Stavební a demoliční odpady, 
případně dalších druhů odpadů. V následující tabulce je uveden přehled 
produkovaných odpadů, očekávané produkované množství a navrhovaný způsob 
nakládání. Kategorizace je provedena podle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP ČR 
č. 381/2001 Sb.: 
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kód název Kategorie  množství 
t (cca) 

způsob 
nakládání 

08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 0,01 odstraňování 

08 01 12 jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 
08 01 11 

O 0,02 odstraňování 

13 02 05 nechlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 0,01 recyklace 
odstraňování 

15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 

0,02 

odstraňování 

16 01 07 olejové filtry N 0,01 odstraňování 
17 01 01 beton O 80 recyklace 
17 02 01 dřevo O 0,3 využití 
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 900 odstraňování 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 2100 využití 
17 04 05 železo a ocel O 0,1 využití 
17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 200 odstraňování 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 300 využití 

recyklace 
17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady obsahující 

nebezpečné látky 
N 10 odstraňování 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 
50 

využití 
recyklace 

odstraňování 
N - nebezpečný odpad 
O - ostatní odpad 
 
Přesný výčet odpadů, které budou vznikat během výstavby, a vyčíslení množství 
bude provedeno v následujících stupních projektové přípravy. Je možné konstatovat, 
že při výstavbě silnice budou vznikat odpady obvyklé pro realizaci silničních staveb. 
S jejich dalším využitím nebo odstraňováním nebudou, v případě dodržování 
předpisů, problémy. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat 
dodavatel stavby. Doporučujeme, aby co největší množství odpadů bylo využito jako 
druhotná surovina, buď v rámci posuzované stavby, nebo na jiných stavbách.  
 
Během provozu posuzovaných komunikací budou vznikat následující druhy odpadů 
(kategorizace je provedena podle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP ČR 
č. 381/2001 Sb.): 
 

číslo název kategorie  množství 
t/rok 

způsob 
nakládání 

13 05 02 kaly z odlučovačů oleje N 0,1 odstraňování 
15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny 

a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 
0,01 

odstraňování 

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

N 0,3 odstraňování 

16 01 03 pneumatiky O 0,1 odstraňování 
16 01 07 olejové filtry N 0,05 odstraňování 
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číslo název kategorie  množství 
t/rok 

způsob 
nakládání 

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O 5 kompostování 
20 03 03 uliční smetky O 4 odstraňování 
20 03 06 odpad z čištění kanalizace O 1 odstraňování 

O - ostatní odpad 
N - nebezpečný odpad 
 
Před uvedením posuzovaného úseku silnice do provozu bude pro silnici provedena  
aktualizace odpadového hospodářství provozovatele. Bude vedena evidence 
odpadů, ve které bude stanoveno množství, místo vzniku a způsob odstraňování 
jednotlivých druhů odpadů vznikajících při provozu silnice. 
 
 
B.III.4. Hluk a vibrace 
 
Silniční doprava je významným zdrojem hluku. Zdrojem hluku jsou motorová vozidla, 
pohybující se na komunikaci. Hluk z dopravy vzniká nejprve při výstavbě komunikace 
(časově omezené působení) a posléze po jejím otevření jako důsledek běžného 
provozu vozidel (trvalé působení). 
 
Stanovení úrovně hladiny hluku vznikajícího v období vlastní výstavby není v této fázi 
přípravy záměru možné. Závisí na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitějším je 
množství a intenzita přepravovaných materiálů. Na hlukových emisích se dále podílí 
například doba výstavby určitého úseku trasy a tím kumulace stavebních 
mechanizmů a vozidel v místě a čase, umístění stavebních dvorů, technologie 
výstavby a akustické parametry použitých strojů a automobilů. V příslušné fázi 
projektové přípravy je před vydáním stavebního povolení nutné zpracovat podrobné 
hodnocení těchto faktorů k minimalizaci vlivů stavební činnosti na okolní obytnou 
zástavbu.  
 
Úroveň hladiny hluku emitované v období vlastní výstavby komunikace je jevem 
přechodným. Klíčový význam má hluk emitovaný vlastní automobilovou dopravou po 
uvedení zrekonstruovaných úseků silnice do provozu. Jako zdroj hluku zde působí 
jednotlivá vozidla vytvářející dopravní proud a komunikace tak působí jako liniový 
zdroj hluku.  
 
Je zřejmé, že výslednou hladinu hluku ovlivňují tyto faktory: 
 

• motorová vozidla (intenzita a skladba vozového parku, jejich kategorie, 
technický stav a rychlost jízdy …) 

• technické parametry komunikace (šířkové uspořádání, podélný sklon, vedení 
v násypu či zářezu…) 

• okolí komunikace (pohltivý nebo odrazivý terén, vzdálenost zástavby, vliv 
odrazů zvukových vln) 

• technická opatření (protihlukové bariéry nebo valy…) 
 
Úroveň hladiny hluku emitované automobilem je závislá zejména na jeho rychlosti. 
Zatímco u nižších rychlostí je rozhodujícím zdrojem hluku pohonná jednotka 
automobilu, se stoupající rychlostí se zvyšuje význam hluku emitovaného 
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z převodové soustavy. Ve vyšších rychlostech začíná převažovat hluk ze styku 
pneumatika – vozovka a u velmi vysokých rychlostí je rozhodující aerodynamický 
hluk. 
 
Investor a správce komunikace nemůže plně ovlivnit některé faktory, které ovlivňují 
hluk z komunikací, zejména technický stav vozidel pohybujících se na komunikacích. 
Nicméně lze konstatovat, že přirozená a průběžná obměna vozového parku přispívá 
ke snižování hladin hluku vlivem rostoucího podílu vozidel s lepšími akustickými 
parametry. 
 
Hluk z provozu na posuzované silnici je kvantitativně vyhodnocen v hlukové studii, 
kterou zpracoval Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS s.r.o., České Budějovice 
v červnu 2014 a která je součástí oznámení EIA jako Příloha č. 3. Hlukové poměry 
byly ve studii vypočteny za použití programu HLUK+ ver. 10.22  profi10. Program 
umožňuje provádět výpočty ve 3D modelu, a prostřednictvím datového modelu 
terénu zahrnout s dostatečnou přesností vliv členitosti terénu na šíření hluku 
v posuzovaném prostoru. Výsledky hlukové studie jsou uvedeny a komentovány 
v kapitole oznámení EIA D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo. 
 
Vibrace 
 
Automobilová doprava, zejména těžká nákladní, je výrazným zdrojem vibrací. Takto 
generované vibrace nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat lidské zdraví, 
nicméně mohou mít velmi negativní vliv na konstrukci zasažených staveb. Těmito 
vibracemi je zasažena zástavba nacházející se v těsné blízkosti od okraje 
komunikace (vzdálenost v řádu metrů). Kromě počtu průjezdů těžkých nákladních 
vozidel je pro jejich hodnocení důležitý i typ geologického podloží a především 
konstrukce a statika dotčené budovy. Zejména staré budovy nebo sakrální stavby 
bez železobetonového věnce mohou být působením vibrací výrazně poškozovány. 
 
Ovlivnění životnosti objektů v okolí posuzované komunikace je vyhodnoceno dle 
metodiky uvedené v publikaci „Transevropská magistrála - metodologie vícekriteriální 
analýzy a její aplikace„ (Liberko M. a kol. VÚVA Praha, 1988) v kapitole oznámení 
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky. 
 
 
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použi tí látek a technologií 
 
Silniční stavby patří mezi aktivity s poměrně jednoznačnými a dobře známými riziky 
bezpečnosti provozu.  
 
Při výstavbě nelze vyloučit možnost úniku ropných látek z mechanismů používaných 
při zemních pracích. Míru rizika je třeba snižovat důsledným dodržováním zásad 
organizace výstavby, technologickou kázní a pravidelnými kontrolami staveniště. 
V případě úniku ropných látek postupovat podle havarijního plánu, zamezit šíření 
ropného znečištění v povrchových vodách a zajistit odpovídající dekontaminaci 
zasažené půdy, podzemní vody a geologického podloží.  
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Únikem ropných látek by mohly být ohroženy zdroje pitné vody. Rozsáhlá 
kontaminace zdrojů by měla za následek nutnost jejich odstavení, kontaminace 
povrchových vod většího rozsahu by znamenala destrukci ekosystému postižené 
vodoteče. 
 
Při provozu na silnici nelze vyloučit riziko havárie s možností úniku pohonných hmot 
(ropných látek). Kritická by mohla být havárie vozidla převážejícího určité 
nebezpečné látky (ropné látky, některé chemikálie, odpady, radioaktivní látky). Vylití 
těchto látek a následná kontaminace povrchových a podzemních vod může ohrozit 
zdroje pitné vody, biotu a ekologickou stabilitu vodních ekosystémů. Při přepravě 
nebezpečných látek je nutno dodržovat Evropskou dohodu o mezinárodní silniční 
přepravě nebezpečných věcí (ADR). 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
C.I. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 

dotčeného území 
 
Jednotlivé složky životního prostředí jsou systematicky popsány v následující 
kapitole C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném 
území. Posuzovaný záměr je z hlediska životního prostředí relativně nekonfliktní, za 
nejzávažnější environmentální charakteristiku jsme v případě posuzované přeložky 
silnice II/128 vyhodnotili zábor zemědělské půdy a potenciální vliv na podzemní 
vody. 
 
 
C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí 

v dot čeném území, které budou pravd ěpodobn ě významn ě 
ovlivn ěny 

 
C.II.1. Ovzduší a klima 
 
Podle Quitta patří posuzovaná lokalita ke klimatické oblasti MT 7. Oblast MT7 je 
charakterizována jako mírně teplá oblast s normálně dlouhým teplým a mírně 
suchým létem, přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým 
podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá a suchá až mírně suchá s krátkým 
trváním sněhové pokrývky. 
 

průměrná teplota vzduchu [°C] 
stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 
J.Hradec -3,0 -1,3 2,3 7,0 12,1 15,2 16,6 16,0 12,4 7,6 2,4 -1,4 7,2 

 
průměrný úhrn srážek [mm] 

stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok X-III 
J.Hradec 40 37 35 50 65 75 91 76 51 51 40 44 655 247 

 
Posuzovaná stavba je navrhována v extravilánu příhraniční obce. Kvalitu ovzduší 
v okolí hodnocené stavby v současné době ovlivňuje především provoz motorových 
vozidel po stávající silnici II/128 a okrajově i další zdroje v zástavbě obce Číměř 
(především lokální topeniště).  
 
Pro hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z map 
úrovní znečištění, které obsahují v každém čtverci 1×1 km hodnotu klouzavého 
průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky za předchozích 5 kalendářních 
let, které mají stanoven imisní limit (kromě ozonu a CO). 
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škodlivina číslo čtverce  

5letý klouzavý 
průměr koncentrací 
(µg/m3) 

 
PM10 (M36) 505436 29,6 

PM10 (resuspenze) 505436 16,2 
PM2,5 (resuspenze) 505436 12,3 

benzen  všechny čtverce 0,6 
NO2 505436 9,2 

 
Pozaďové zatížení lokality uvažovanými škodlivinami lze považovat za nízké, imisní 
limity stanovené pro období kalendářního roku jsou s rezervou splněny.  
 
 
C.II.2. Voda 
 
Povrchové vody 
Posuzovaný záměr se nachází v povodí řeky Lužnice, v dílčím povodí Koštěnického 
potoka (čhp 1-07-02-018)  
 
čhp název toku řád toku lesnatost %  
1-07-02-018 Koštěnický potok IV. 40 

 
Přeložka v posuzovaném úseku (km 0,0 – 0,863) nekříží žádný tok: V km 1,2 
průběžného staničení (tedy v centru obce) je pod silnicí II/128 proveden Koštěnický 
potok. V tomto místě nejsou plánované žádné úpravy. 
 
Posuzovaná přeložka nezasahuje do žádné chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod ( CHOPAV). 
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Obr. 4. Vodohospodářská mapa  
 
Navrhovaná trasa přeložky nezasahuje do žádného ochranného pásma vodních 
zdrojů. 
 
Podzemní vody 
Posuzované území se nalézá v  hydrogeologickém rajonu 6510 Krystalinikum 
v povodí Lužnice, v útvaru podzemních vod 65100 Krystalinikum v povodí Lužnice. 
V oblasti moldanubického plutonu se vytváří jednokolektorový zvodnělý systém. 
Oběh podzemních vod s volnou hladinou je vázán na bazální část kvartérních 
uloženin, eluvium a puklinové prostředí do hloubek několika desítek metrů. Ojediněle 
a plošně omezeně může být mělký oběh podzemních vod v kvartérních uloženinách 
oddělen od hlubšího oběhu v puklinovém prostředí granitoidů. Srážkové vody infiltrují 
v celém rozsahu území, podzemní voda v zájmovém prostoru proudí v rámci povodí 
jihovýchodním směrem, místně je směr proudění usměrňován morfologií terénu a 
průběhem puklinových systémů. K drenáži dochází v úrovni místní erozní báze 
tvořené Koštěnickým potokem a jeho bezejmenným pravostranným přítokem 
pozvolným příronem do vodotečí. Propustnostní parametry granitů jsou v rámci 
hodnocení hornin moldanubika mírně nadprůměrné (průměrný index průtočnosti 
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Y = 4,96) na hranici tříd III. a IVa. vodohospodářské významnosti (Krásný, 1976). 
Vydatnosti jednotlivých jímacích objektů nepřesahují několik desetin l.s-1. Hladina 
podzemní vody nebyla průzkumnými pracemi v trase zastižena, v trase přeložky je 
možno ji předpokládat v hloubce 2 - 10 m v závislosti na morfologické pozici. 
 
Základní informace o významnějších jímacích objektech (jímací vrty a studny) 
v blízkosti navržené trasy obchvatu jsou uvedeny v následující tabulce, jejich 
umístění je vyznačeno v příloze č.1 Hydrogeologického posouzení.  
 

původní 
označení 
objektu 

hloubka 
od ter. 

(m) 

otevřený 
úsek 
(m) 

vzdálenost od 
trasy přeložky 

(m) 

hladina od 
terénu 

(m) 

majitel, uživatel 
způsob využití 

HV-1 65 4 – 65 35 11,8 

Wellness Penzion LIFE 
Miroslava Zemanová, 
Číměř 5, 378 32 Číměř 
zdroj vody pro penzion 

HJ-2 15 3 – 15 80 -0,30 

AGROSTAT Nová Bystřice a.s. 
Švermova 545, 378 33 Nová Bystřice 
zdroj vody pro zásobení zemědělských 
objektů, v současnosti nevyužíván 

S-1 10,4 ?? 70 2,40 
Obec Číměř, 
Číměř 12, 378 32 Číměř 
závlahy na hřišti TJ Sokol Číměř 

 
 
C.II.3. Půda 
 
Trasa přeložky prochází v posuzovaném úseku mírně teplou klimatickou oblastí MT7 
(dle Quitta). Pro tuto oblast je typické normálně dlouhé, mírné až mírně suché léto 
a normálně dlouhá, mírná až mírně chladná a suchá zima s krátkým trváním 
sněhové pokrývky,  
 
Nadmořská výška zájmového území se pohybuje od 519 m n. m. po 568 m n.m. 
Z pedologického hlediska lze v místě průběhu trasy nalézt především hnědé půdy 
kyselé. 
 
Hnědé půdy  
Na našem území jsou nejrozšířenějším typem. Uplatňují se jak v pahorkatinách 
a vrchovinách, tak i v horách, málo zastoupeny jsou jen v nížinách. Převažuje 
humidnější, mírně teplé klima, roční úhrn srážek se obvykle pohybuje mezi 
500-900 mm, průměrná roční teplota 4-9 °C. Jako mate čný substrát se uplatňují 
téměř všechny horniny skalního podkladu (žuly, ruly, svory, čediče, pískovce, břidlice 
odvápněné „opuky“ a mnohé jiné). Původní vegetací byly listnaté lesy (dubohabrové 
až horské bučiny). Hnědé půdy jsou nejvíce rozšířeny mezi 450–800 m n. m. a jsou 
vázány na členitý reliéf. Poměrně časté jsou však hnědé půdy i na terasových 
štěrcích a píscích, které se naopak nejvíce uplatňují v nízkých rovinatých polohách. 
Hnědé půdy patří mezi vývojově mladé půdy, které by v méně členitých podmínkách 
přešly v jiný půdní typ – hnědozemě, ilimerizované půdy apod. Hlavním půdotvorným 
pochodem při vzniku hnědých půd je intenzivní zvětrávání.  
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V rámci hnědých půd rozeznáváme několik subtypů: hnědá půda eutrofní, hnědá 
půda typická, hnědá půda kyselá, hnědá půda silně kyselá, hnědá půda oglejená 
a glejová. 
 
Hnědé půdy kyselé se vyznačují nižším obsahem humusu, nápadným poklesem 
půdní reakce a nízkým nasycením sorpčního komplexu. 
 
BPEJ a třídy ochrany 
Zemědělské půdy se klasifikují pomocí bonitovaných půdně ekologických jednotek, 
BPEJ (Vyhláška MZe č.327/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Každá BPEJ je 
tvořena pětimístným číselným kódem. Prvý číselný znak vyjadřuje charakteristiku 
klimatických podmínek. Je vymezeno deset klimatických regionů označených 
číslicemi 0-9. Dvojčíslí druhého a třetího znaku BPEJ charakterizuje půdní podmínky 
a vyznačuje hlavní půdní jednotku (dále jen HPJ). Je vymezeno 78 HPJ označených 
číslicemi 01-78, které vyjadřují základní vlastnosti půdy.  
 
Vyhláška č. 48/2011 ze dne 8.3.2011 ve znění pozdějších předpisů klasifikuje 
zemědělské půdy do 5 tříd ochrany podle jejich produkční schopnosti. Nejcennější 
půdy jsou zařazeny do I. a II. třídy ochrany, cennost klesá od I. třídy do V. třídy 
ochrany, která představuje půdy s velmi nízkou produkční schopností.  
 
Celkově bude v rámci realizace posuzovaného záměru proveden trvalý zábor půdy 
na zemědělském půdním fondu v ploše cca 1,69 ha. K záboru pozemků určených 
k plnění funkce lesa (PUPFL) nedojde.  
 
Na ploše záboru posuzované stavby byly identifikovány následující BPEJ: 72911, 
72914. Obě BPEJ mají shodnou hlavní půdní jednotku – 29. Ta je dle transformace 
HPJ do morfogenetického klasifikačního systému půd charakterizována následovně: 
 

Jedná se o hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy 
převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; 
středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry. 

 
Rozsah záboru půd na zemědělském půdním fondu je dán rozsahem stavby 
a rozložením na pozemcích. Nejvíce trvalých záborů proběhne na půdách v I. třídě 
ochrany (0,92 ha, tj. 42,0% z celkového záboru), tedy na půdách, které jsou 
hodnoceny jako nejcennější. 35% celkového záboru (0,77 ha) se pak bude 
odehrávat na půdách III.třídy ochrany, zbývající zábor bude mimo ZPF. 
 
Po realizaci záměru budou některé úseky stávající komunikace rekultivovány. 
Celkový předpokládaný rozsah rekultivací je cca 0,79 ha. 
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Obr. 5. Mapa BPEJ a tříd ochrany 
 
 
C.II.4. Horninové prost ředí a přírodní zdroje 
 
Navržená trasa přeložky severně od Číměře je z regionálně geologického pohledu 
situována v severozápadní části centrálního moldanubického plutonu. Skalní podloží 
je v celém zájmovém území a širším okolí tvořeno středně zrnitou dvojslídnou, místy 
porfyrickou žulou číměřského typu. 
 
Kvartérní uloženiny jsou zastoupeny deluviálními uloženinami (svrchu humózní 
písčité hlíny, hlinité písky, písčité jíly). Jejich mocnost se zpravidla pohybuje 
v rozsahu 1 - 2 m v závislosti na morfologické pozici. Mocnost eluvia charakteru 
hlinitého a jílovitého písku s úlomky žuly se rovněž pohybuje v rozmezí 1 - 2 m. 
 
Tektonické porušení hornin má v širším okolí ssv. – jjz. a kolmé směry, v zájmovém 
území však žádná významnější tektonická porucha nebyla mapována. 
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Navržená trasa neprochází ani se nepřibližuje k žádnému chráněnému ložiskovému 
území nebo oblasti výskytu prognózních zdrojů surovin. V zájmovém území nejsou 
evidována žádná důlní díla, sesuvy a svahové deformace. 
 
 
C.II.5. Fauna, flóra 
 
Fauna 
Posuzovaná přeložka prochází buď zemědělskou krajinou nebo na rozhraní 
intravilánu a extravilánu. Díky své lokalizaci se vyhýbá jakýmkoliv zajímavějším 
biotopům.  
 
Zoogeografická charakteristika 
Zájmové území posuzované přeložky se nachází v Novobystřickém bioregionu (1.47) 
dle Culka 1996.  
 
Novobystřický bioregion 
V regionu převažuje ochuzená lesní fauna hercynského původu, podhorského 
charakteru. Na odvodněných zbytcích kyselých rašelinných luk a okrajů rybníků 
přežívá zdecimovaná rašelinná hmyzí fauna - ohniváček Lycaena hippothoe, okáč 
Coenonympha tullia. Vyskytují se zde pouze potoky a bystřiny pstruhového pásma. 
Mezi významné druhy bioregionu patří: ježek západní (Erinaceus eropaeus), ježek 
východní (E. concolor), vydra říční (Lutra lutra), ořešník kropenatý (Nucifraga 
caryocatactes), čečetka zimní (Carduelis flammea), ještěrka živorodá (Lacerta 
vivipara), zmije obecná (Vipera berus), ohniváček Lycaena hippothoe, hnědásek 
Melitaea diamina, okáč Coenonympha tulia  
 
Stávající zoologická charakteristika obratlovců 
Terénní průzkum obratlovců byl proveden během jarního období 2014 a byl zaměřen 
zejména na zjištění přítomnosti zvláště chráněných druhů živočichů uvedených 
v seznamu zvláště chráněných druhů dle přílohy č.III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 
Sb. k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb. a existenci jejich potenciálních rozmnožišť. 
Sledovány byly všechny skupiny obratlovců. Dominantní roli při vyhledávání zvířat 
hrály obchůzky, při nichž byly jednotlivé druhy determinovány na základě přímého 
pozorování pomocí dalekohledu nebo na základě rozpoznávání zvukových projevů. 
Kromě přímého pozorování byly také využívány čerstvé pobytové známky jako jsou 
stopy, okus nebo trus.  
 
V trase silnice nebo v jejím blízkém okolí byly zaznamenány následující druhy:  
 

druh česky  druh latinsky vyhláška 395/1992 
káně lesní Buteo buteo   
poštolka obecná Falco tinnunculus   
holub hřivnáč Columba palumbus   
skřivan polní Alauda arvensis   
jiřička obecná Delichon urbica   
vlaštovka obecná Hirundo rustica druh ohrožený 
konipas bílý Motacilla alba   
rehek domácí Phoenicurus ochruros   
rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus   
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kos černý Turdus merula   
drozd kvíčala Turdus pilaris   
drozd zpěvný Turdus philomelos   
pěnice černohlavá Sylvia atricapilla   
budníček menší Phylloscopus collybita   
budníček větší Phylloscopus trochilus   
sýkora koňadra Parus major   
sýkora modřinka  Cyanistes caeruleus    
sojka obecná Garrulus glandarius   
vrána obecná černá Corvus corone corone   
vrabec domácí Passer domesticus   
pěnkava obecná Fringilla coelebs   
zvonek zelený Carduelis chloris   
strnad obecný Emberiza citrinella   
srnec obecný  Capreolus capreolus   

 
Vzhledem k charakteru dotčených i navazujících biotopů nelze vyloučit výskyt 
některého z druhu plazů, při terénním průzkumu však nebyl žádný druh pozorován. 
Posuzovaný záměr nezpůsobí takové změny biotopu, aby byl případný výskyt plazů 
v širším zájmovém území ohrožen.  
 
V zájmovém území bylo zjištěno celkem 24 druhů obratlovců z nichž jeden (vlaštovka 
obecná) patří mezi ohrožené druhy živočichů dle přílohy č.III vyhlášky MŽP 
č. 395/1992 Sb. k zákonu ČNR č. 114/1992.  
 
Stávající zoologická charakteristika bezobratlých 
Terénní průzkum zájmového území byl proveden během jarního období 2014. 
Pozornost byla věnována zejména případnému výskytu zvláště chráněných druhů ve 
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., druhů uvedených v Červeném seznamu ohrožených 
druhů bezobratlých (Farkač, Král & Škorpík, 2005), a výskytu vzácných nebo jinak 
pozoruhodných druhů. Zvláštní pozornost byla věnována denním motýlům (Beneš 
a kol., 2002). 
 
Převážná část trasy vede přes polní kultury. Naprosto převládají ubikvistní druhy 
bezobratlých. Společenstva jsou reprezentována eurytopními druhy brouků (střevlíci 
Carabus granulatus granulatus, C. nemoralis, Amara aenea, A. familiaris, A. ovata, 
Pterostichus melanarius, P. nigrita, P. strenuus, Poecilus cupreus, P. versicolor, 
Agonum muelleri, Harpalus affinis, H. rubripes, Pseudoophinus rufipes, drabčíky 
Omalium rivulare, O. caesum, Anotylus sculpturatus, Tachinus laticollis, T. rufipes, 
Atheta fungi, A. aeneipennis, Philonthus varius, P. concinnue, P. cognatus, 
Lathrobium fulvipennne, L. longulum, Drusilla canaliculata, Amischa analis, Dinaraea 
angustula, brouky čeledí Latridiidae a Cryptophagidae, páteříčky Cantharis fusca 
a Rhagonycha fulva, slunéčko Coccinela septempunctata, nosatci Sitona hispidula, 
S. lineatus, Otiorhynchus raucus, Hypera meles). Byly zjištěny běžné druhy 
dvoukřídlých z čeledí Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Syrphidae a Tabanidae. 
Dále se zde vyskytovaly ubikvistní druhy ploštic, např. Lygus pratensis, Lygocoris 
pabulinus, Plagiognathus arbustorum, Graphosoma lineatum, Aelia acuminata. 
Z denních motýlů se vyskytují běžné a hojné druhy zemědělské krajiny - Pieris 
brassicae, Anthocharis cardamines, Nymphalis urticae. Z blanokřídlých se zde 
vyskytují mravenci Myrmica rubra, Lasius niger a Lasius flavus. Z ostatních 
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bezobratlých dominují běžné druhy pavouků čeledí Aranaeidae, Lycosidae, 
Thomisidae a Salticidae. 
 
Nebyl zjištěn žádný druh patřící mezi ohrožené druhy živočichů dle přílohy 
č.III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu ČNR č. 114/1992.  
 
 
Flóra 
Obecná charakteristika 
Podle regionálně fytogeografického členění se linie plánované přeložky nachází ve 
fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum, 
fytogeografickém okrese Českomoravská vrchovina. 
 
Pro Českomoravskou vrchovinu je charakteristický submontánní vegetační stupeň 
(vrchovina) s květenou tvořenou jednotvárnými mezofyty, kontinentální až oceánické 
klima s dostatečným množstvím srážek (= vztah k průměrné izohyetě odpovídající 
nadmořské výšce fytochorionu), terén spíše plochý než svažitý, chudý substrát (jen 
vyjímečně vápnitý nebo hadcový) a mozaika lesnatých, zemědělsky využívaných 
ploch a rybníků. 
 
Co se týče rekonstrukční vegetace, v tomto místě se nachází plochy rekonstruované 
jako biková a jedlová doubrava třídy Luzulo albidae – Quercetum petraeae. 
 
Stávající vegetační charakteristika 
Orientační terénní průzkum širšího zájmového území byl proveden v červnu roku 
2012 v rámci zpracovávané studie proveditelnosti. Následně v první polovině roku 
2014 bylo provedeno upřesňující terénní šetření v trase vybrané varianty. 
 
Přeložka silnice se odklání od silnice původní severně obce Číměř. Je projektovaná 
téměř v celé délce přes pole, přirozenou vegetaci ovlivňuje tedy minimálně. Nicméně 
v místě, kde se napojuje na stávající silnici, likviduje travnatý příkop a stromy ve 
stromořadí. 
 
Vegetační pokryv travnatého pásu podél silnice, v němž je vysázeno stromořadí, je 
tvořen směsí druhů lučních a ruderálních. Dominují běžné trávy, zejména ovsík 
vyvýšený a psárka luční (Arrhenatherum elatius, Alopecuru pratensis), přežívají 
odolnější luční druhy jako svízel bílý, třezalka tečkovaná, vikev ptačí, vikev úzkolistá 
(Galium album, Hypericum perforatum, Vicia cracca, Vicia angustifolia), hojně jsou 
přimíšeny druhy ruderální jako kerblík lesní, pelyněk černobýl, kopřiva dvoudomá, 
svízel přítula, bolševník obecný nebo maliník (Anthriscus sylvestris, Artemisia 
vulgaris, Urtica dioica, Galium aparine, Heracleum sphondylium, Rubus idaeus). 
 
Stávající silnice je doprovázena mezerovitým stromořadím. Zastoupena je nejvíce 
bříza bělokorá (Betula pendula) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), méně javor klen 
a jabloně (Acer pseudoplatanus, Malus domestica). Stromy jsou většinou mladé, 
nejstarší břízy dosahují stáří odhadem maximálně 20 - 30 let, jasany a kleny jsou 
většinou mladé sazenice staré jen několik let. Staré stromy rostou jen u odbočky na 
Lásenici, kde stojí čtyři vzrostlé jabloně (Malus domestica). Nejvíce stromů roste 
v zatáčce u motorestu. Stromy zde byly vysazeny, aby odclonily motorest od prudké 
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zatáčky, tedy od hluku projíždějících automobilů. Nejblíže silnici byly vysazeny 
modříny a borovice (Larix decidua, Pinus sylvestris, Pinus mugo). 
 
Na bocích náspu ve stávající prudké zatáčce u motorestu se uchytily mladé náletové 
dřeviny. Roste zde trnka, planá slivoň, růže šípková, vrba jíva a bez černý (Prunus 
spinosa, P. insititia, Rosa canina, Salix caprea, Sambucus nigra).  
 
Zvláště chráněné druhy 
Během terénního průzkumu, který proběhl v červnu roku 2012 a poté v květnu 2014, 
nebyl v trase plánované přeložky zaznamenán přirozený výskyt žádného zvláště 
chráněného druhu rostlin dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Vzhledem k charakteru území je výskyt 
chráněných druhů nepravděpodobný. 
 
 
C.II.6. Krajina, ÚSES, chrán ěná území, VKP, NATURA, pta čí oblasti 
 
Krajina 
Dle geomorfologického členění je plánovaný úsek silnice umístěn v provincii Česká 
vysočina v Česko-moravské soustavě, v podsoustavě Českomoravská vrchovina, v 
geomorfologickém celku Javořická vrchovina, podcelku Novobystřická vrchovina, 
okrsku Číměřská kotlina (IIC6Bi).  
 
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v § 12 zavádí termín 
„krajinný ráz“. Krajinným rázem se dle § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny rozumí především přírodní, kulturní a historická charakteristika 
určitého místa nebo oblasti. V zákoně jsou přímo vyjmenovány rysy či hodnoty, které 
mají být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, VKP 
a ZCHÚ, kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno 
shrnout, že v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její 
obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky.  
 
Z textu zákona je možno odvodit, že krajinný ráz není všude stejně výrazný, 
neopakovatelný, jedinečný a cenný. Krajinu, ve které jsou přítomny mimořádné 
a jedinečné hodnoty přírodní, kulturní nebo estetické, je třeba chránit s větší 
přísností, než krajinu, ve které jsou tyto hodnoty přítomny sporadicky nebo v ní 
přítomny nejsou vůbec. K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými 
estetickými a přírodními hodnotami může orgán ochrany přírody zřídit přírodní park. 
Posuzovaná přeložka se nachází v severozápadní části přírodního parku Česká 
Kanada.  
 
Krajina širšího okolí je poměrně zachovalá, lesnatá, s vysokým zastoupením vodních 
ploch. Nicméně kotlina přímo kolem Číměře je odlesněná a zemědělsky využívaná. 
Odlesnění se protahuje podél silnic několik kilometrů daleko od sídla. Doprava 
(silnice) je nedílnou součástí krajinné scény i v současnosti. 
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ÚSES (územní systém ekologické stability) 
Podklady o prvcích sítě ÚSES byly převzaty z územního plánu obce Číměř (lokální 
úroveň) a ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (regionální a nadregionální 
úroveň). 
 
Posuzovaná stavba není ve střetu s žádným biokoridorem ani biocentrem lokální, 
regionální nebo nadregionální úrovně. 
 
Přeložka silnice se dle ÚP obce nachází v okrajové části ochranné zóny 
nadregionálního biokoridoru (NRBK). Pro prvky nadregionální a regionální úrovně 
ÚSES je ovšem rozhodující stav nadřazené územně plánovací dokumentace, 
v tomto případě schválené ZÚR Jihočeského kraje. Dle tohoto podkladu se silnice 
v ochranném pásmu NRBK nenachází.  
 

 
Obr. 6. Mapa ÚSES 
 
Nejbližšími prvky sítě ÚSES jsou regionální biokoridor Vojířov-Kunějov podél 
Koštěnického potoka přibližně 300 metrů jižně od konce přeložky a regionální 
biokoridor Kunějov-Sedelský rybník cca 540 metrů severovýchodně od přeložky. 
Ačkoliv vedení regionálních biokoridorů dle ÚP obce nesouhlasí zcela přesně 
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s nadřazenou územně plánovací dokumentací (ZÚR), je zřejmé, že směrové vedení 
koridorů je v zásadě shodné a ani vymezení regionálních biokoridorů dle ÚP obce 
není s posuzovanou přeložkou ve střetu: 
 
Do uvedených regionálních biokoridorů jsou územním plánem obce Číměř vložena 
lokální biocentra. Nejbližším lokálním biocentrem je LBC 13 vložené do regionálního 
biokoridoru Vojířov-Kunějov cca 300 metrů jižně od konce posuzovaného úseku 
přeložky.Ostatní lokální biocentra se nacházejí ve větší vzdálenosti. 
 
Chráněná území 
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 
Všechna taková území se nacházejí od dotčeného území v dostatečné vzdálenosti.  
 
Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní rezervace Krvavý a Kačležský 
rybník, nacházející se cca 3,5 km severovýchodním směrem od posuzované silnice. 
Přírodní rezervace nebude realizací záměru dotčena.  
 
Soustava NATURA 2000 
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádné evropsky významné lokality podle 
směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EHS o stanovištích ani neleží v její 
bezprostřední blízkosti. Nejbližší EVL je Krvavý a Kačležský rybník (která je zároveň 
přírodní rezervací), nacházející se cca 3,5 km severovýchodním směrem od 
posuzované silnice. Tato EVL nebude realizací záměru dotčena.  
 
V bezprostředním okolí přeložky nejsou vyhlášeny ani navrženy žádné ptačí oblasti 
dle směrnice Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících 
ptáků (směrnice o ptácích). Nejbližší ptačí oblastí je ptačí oblast Třeboňsko, 
nacházející se cca 4,5 km západně. 
 
Významné krajinné prvky 
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou významnými krajinnými 
prvky všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a taková 
území, která jsou jako VKP zaregistrována příslušným orgánem ochrany přírody. 
 
Trasa posuzované přeložky nezasahuje do žádného registrovaného významného 
krajinného prvku ani do významného krajinného prvku ze zákona.  
 
Posuzovaná přeložka nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa ani do 
jeho ochranného pásma.  
 
Památné stromy 
V zájmovém území neroste žádný památný strom evidovaný ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
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C.II.7. Obyvatelstvo 
 
Trasa silnice je navržena mimo souvisle zastavěné území obce, nevstupuje ani do 
ploch určených územním plánem k obytné nebo rekreační zástavbě. 
 
Realizace záměru zvýší bezpečnost na posuzovaném úseku silnice. Dojde 
k odstranění bodové závady u motorestu (prudká a nebezpečná zatáčka 
s nedostatečným poloměrem směrového oblouku) a na vjezdu a výjezdu z obce 
budou instalovány dělící ostrůvky, které vykazují nejvyšší účinnost ve zklidňování 
dopravy a regulaci rychlosti v obci.  
 
V obci Číměř  
 
K 1.1.2012 bylo v Číměři registrováno celkem 708 obyvatel. Míra jejich ovlivnění je 
vyhodnocena v kapitole D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo. 
 
 
C.II.8. Hmotný majetek, kulturní památky 
 
Posuzovaná stavba vede mimo zastavěné území obcí a realizace záměru si 
nevyžádá žádné demolice obytných nebo jiných staveb. Demolice budou nutné jen 
v minimálním rozsahu (drobné betonové objekty, zábradlí, svodidla a pod.). 
 
Přeložka zasahuje do objektů technické a dopravní infrastruktury. Střety s objekty 
technické a dopravní infrastruktury a jejich ochrannými pásmy jsou řešeny 
v projektové dokumentaci. 
 
V trase přeložky ani v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné kulturní 
památky, v území přímo dotčeném stavbou přeložky nejsou ani známé archeologické 
lokality.  
 
V centru obce Číměř se nachází kostel sv. Jiljí, který je kulturní památkou (ev. číslo 
29984). Území na kterém se kostel nachází je zařazeno do kategorie I evidovaných 
území s archeologickými nálezy (dále UAN) dle metodiky SAS ČR (pořadové číslo 
23-34-17/3). Větší část centra obce je pak zařazena do kategorie UAN II. 
 
Kategorie I ÚAN je definována jako území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně 
předpokládaným výskytem archeologických nálezů, kategorie II ÚAN je definována 
jako území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, 
ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě; 
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 – 100 %. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA 
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

 
D.I. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti a 

významnosti 
 
Provoz na stávajících silnicích ovlivňuje okolí zejména hlukem a škodlivými emisemi 
z motorů dopravních prostředků. Dešťové vody odnášejí látky z povrchu vozovky do 
okolního terénu, tyto látky se dostávají do půdy a do podzemních a povrchových vod. 
V případě výstavby nových silničních úseků je pak výčet negativních vlivů mnohem 
obsáhlejší: dochází k záborům půdy, mýcení lesních porostů, kácení rozptýlené 
zeleně (dřevin rostoucích mimo les), k destrukci často cenných biotopů, k vytvoření 
migrační bariéry v krajině. V zastavěných částech měst a obcí si výstavba nové 
silnice často vyžádá demolice objektů a může představovat vážný zásah do 
funkčních vztahů v území. Při výstavbě silnic dochází k přesunu velkých objemů 
výkopových zemin, ornice a stavebních materiálů. 
 
Posuzovaným záměrem je výstavba přeložky silnice II/128 a úprava napojení silnice  
II/149 ve volné krajině severně od obce Číměř. V takovém území lze obvykle počítat 
především s přírodními prvky krajiny (fauna, flóra, ekosystémy), méně pak 
s antropogenními prvky (stavební objekty, kulturní památky, obyvatelstvo).  
 
 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo 
 
Vlivy emisí a imisí 
Vlivy uvolňování emisí na imisní koncentrace v okolí silnice jsou kvantitativně 
vyhodnoceny v rozptylové studii (zpracovatel Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS 
s.r.o., České Budějovice, červen 2014, která je součástí předkládaného oznámení 
(Příloha č.4).  
 
Pro výpočet emisí z dopravy byl použit program MEFA 13, který navazuje na 
freewarovou verzi pro výpočet emisních faktorů MEFA 06. Emisní model MEFA je 
metodikou výpočtu emisí publikovanou na stránkách MŽP ČR. 
 
Pro výpočet imisního zatížení lokality z provozu posuzované přeložky silnice II/128 
byl použit program Symos97v2003.  
 
Metodika SYMOS'97 byla jakožto metodický pokyn vydána ve Věstníku MŽP číslo 3, 
ročník 1998 (Praha 15.dubna 1998). Je proto závaznou metodikou pro provádění 
výpočtů v rezortu MŽP. 
 
Rozptylová studie hodnotí následující škodliviny: NO2, PM10, PM2,5 a benzen. 
Stanoveny jsou maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace, maximální denní 
koncentrace a průměrné roční koncentrace.  
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Následující tabulky uvádějí přehled vypočtených nejvyšších imisních koncentrací 
jednotlivých znečišťujících látek, pro které jsou platnou legislativou stanoveny imisní 
limity. Uváděna jsou jen maxima vybraná ze všech vypočtených hodnot v každém 
referenčním bodě, bez ohledu na meteorologické podmínky, za jakých se vyskytují.  
 
Výpočtem byly zjištěny tyto maximální hodinové koncentrace:  
 

škodlivina hodinové maximum (µg*m-3) 

NO2 0,156 
 
Vypočtená maxima denních koncentrací vykazují tyto hodnoty: 
 

škodlivina denní maximum ([µg*m-3) 
PM10 4,338 

 
Následující tabulka průměrných ročních koncentrací sledovaných škodlivin je 
doplněna o hodnoty imisních limitů, procentuální vyjádření vyčerpání limitních hodnot 
pro jednotlivé znečišťující látky a o pozaďové koncentrace: 
 
škodlivina vypočtená max 

(µg*m-3) 
limit 

(µg*m-3) 
vyčerpání limitu – 

stavba (%) 
pozadí 

(µg*m-3) 
PM10 9,101 40 22,75 29,6 
PM2,5 2,727 25 10,9 12,3 
NO2 0,857 40 2,14 9,2 

benzen 0,12 5 2,4 0,6 
 
V případě vzniku nových zdrojů znečištění ovzduší je nutné vypočtené imisní 
příspěvky přičíst ke stávajícímu imisnímu pozadí lokality. V tomto případě se jedná 
o přeložku stávající silnice maximálně o 100 metrů západním směrem, zdroj 
znečištění ovzduší je tak vzhledem k velikosti čtverců 1 x 1 km zahrnut do stávajících 
map úrovní znečištění. Z uvedeného důvodu tak není prováděn součet vypočtených 
imisních příspěvků a pozadí. 
 
Z vypočtených hodnot vyplývá, že u všech sledovaných znečišťujících látek budou 
nejvyšší imisní příspěvky ve všech referenčních bodech hluboko pod nejvyšší 
přípustnou koncentrací. 
 
Z výše prezentovaných výpočtů vyplývá, že v žádném ze zvolených referenčních 
bodů nedojde k překročení imisních limitů. Současně je posuzovaná silnice II/128 
pozemní komunikace o intenzitě dopravního proudu do 15 tisíc vozidel za 24 hodin, 
proto dle § 11 odst. 5 zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších 
předpisů není nutné navrhovat žádná kompenzační opatření. 
 
Rozsah vlivu imisí z dopravy na obyvatele lze hodnotit jako malý, jeho významnost 
jako malou až střední. 
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Vlivy hluku 
Pro posouzení hlukové situace v souvislosti s provozem posuzovaného záměru byla 
vypracována Hluková studie, kterou zpracoval Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS 
s.r.o., České Budějovice, červen 2014 (Příloha č. 3). V hlukové studii byl použit 
program pro výpočet hluku HLUK+ ver. 10.22  profi10, který mimo jiné umožňuje 
i zohlednění reliéfu terénu. 
 
Zpracování hlukové studie bylo provedeno v souladu s Nařízením vlády o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.272/2011 Sb. Nejvyšší přípustné 
hodnoty hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněných 
venkovních prostorech jsou definovány v §12 a v Příloze číslo 3 k tomuto Nařízení. 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy po veřejných komunikacích jsou pro 
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb v uvedeném Nařízení 
vlády stanoveny pro denní a noční dobu takto: 
 

Druh chráněného prostoru hygienický limit (dB LAeq) 
 den noc 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

50 40 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

50 40 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb 55 45 
Chráněný ostatní venkovní prostor 55 55 

 
Posuzovaná přeložka je stejně jako stávající silnice vedena mimo zastavěné území. 
Nejbližší objekt (č.p. 5, k.ú. Číměř) se nachází ve vzdálenosti cca 30 metrů od 
stávající silnice, přeložka odvádí cca v km 0,5 – 0,6 dopravu do vzdálenosti 
minimálně 40-45 metrů od dotčeného objektu. Objektem je motorest, který je 
zrekonstruován a slouží jako ubytovací a stravovací objekt. Dle výpisu z katastru 
nemovitostí se v současnosti jedná o objekt občanské vybavenosti. Nejbližší 
chráněné venkovní prostory staveb se tak nachází až v obci Číměř, tj. cca 100 metrů 
od konce posuzovaného úseku a cca 25 metrů od navrhovaného zklidňujícího 
ostrůvku, který navazuje na posuzovanou přeložku na začátku obce Číměř ve směru 
od Jindřichova Hradce. 
 
V trase obchvatu nebo v jeho bezprostřední blízkosti se nenachází žádná 
zdravotnická zařízení ani lázně. Na základě uvedeného lze proto pro posuzovanou 
přeložku (silnice II.třídy) uplatnit denní limit 60 dB pro chráněný venkovní prostor 
staveb a chráněný venkovní prostor a noční limit 50 dB pro chráněný venkovní 
prostor staveb.  
 
Celkem byly pro vyhodnocení hluku v hlukové studii zvoleny tři výpočtové body, 
jejichž prostřednictvím bylo vyhodnoceno hlukové zatížení dotčených prostorů. 
 
Výpočet ekvivalentní hladiny hluku byl proveden pro denní i noční dobu výhledového 
roku 2020. V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku v jednotlivých výpočtových bodech: 
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hodnota LAeq,T (dB) VB popis výška 
den noc 

2,0 43,9 36,1 1 objekt občanské vybavenosti č.p. 5 – severozápadní fasáda 
5,0 46,4 38,6 
2,0 46,8 39,0 2 objekt občanské vybavenosti č.p. 5 – jihozápadní fasáda 
5,0 49,0 41,2 
2,0 50,8 42,8 3 objekt k bydlení č.p. 123 – severozápadní fasáda 
5,0 52,5 44,5 

 
Z uvedených výsledků vyplývá, že ve všech zvolených výpočtových bodech 
a zvolených výpočtových výškách budou hygienické limity 60 dB pro denní dobu 
a 50 dB pro noční dobu s rezervou dodrženy.  
 
Z výpočtu izofon ve výšce 3 metry nad terénem vyplývá, že limitní izofona 60 dB pro 
denní dobu se bude v závislosti na niveletě přeložky a jejím vedení v zářezu nebo 
v násypu pohybovat do vzdálenosti maximálně 10 metrů od komunikace. Limitní 
izofona 50 dB pro noční dobu se bude pohybovat do vzdálenosti maximálně 
16 metrů od komunikace.  
 
Rozsah vlivu hluku na obyvatele lze hodnotit jako malý až žádný, jeho významnost 
jako malou až nulovou. 
 
Vlivy demolic 
Přímým vlivem výstavby každé komunikace na obyvatele je případná nutnost 
demolic obytných (případně rekreačních objektů). Předpokládané demolice se 
nedotknou žádného ze stávajících obytných objektů. Celkový rozsah demolic 
(především stávající silnice II/128 nebo II/149) nebyl dosud stanoven.  
 
Ostatní vlivy 
Z ostatních vlivů na obyvatele bude zřejmě nejcitelněji vnímáno zvýšení bezpečnosti 
provozu chodců, cyklistů i vozidel především na vstupu silnice II/128 do obce Číměř 
(výstavba zpomalujících ostrůvků) a dále plynulejší průjezd kolem stávajícího 
motorestu. Posouzení rozsahu a významnosti těchto vlivů je však nad rámec a 
možnosti procesu EIA a je obvykle součástí zpracovávaných územních plánů. 
 
Rozsah demolic a ostatních vlivů na obyvatele lze hodnotit jako malý až střední, jeho 
významnost jako malou až střední. 
 
 
D.I.2. Vliv na ovzduší a klima 
 
V době výstavby přeložky lze očekávat nárůsty imisní zátěže zejména z pohledu 
krátkodobých (hodinových) koncentrací. Na základě znalostí o kvalitě ovzduší v dané 
lokalitě lze předpokládat, že provoz staveništní dopravy nezpůsobí překračování 
imisních limitů. Při plánování stavby a výběru dodavatele je však nutné preferovat 
nasazení moderní techniky s nízkými emisními parametry. 
 
Plochy staveniště budou též působit na bezprostřední okolí stavby 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. 
Bude záležet především na technologické kázni a systému kontroly, zda se podaří 
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výrazně snížit negativní vliv stavby v blízkosti obytných objektů. Negativní vlivy 
v průběhu výstavby je možné výrazně omezit např. kropením, oplachováním aut před 
výjezdem na komunikace, pravidelnou očistou povrchu příjezdových a odjezdových 
tras staveništní dopravy apod. Zhoršení stavu ovzduší v období výstavby je 
zhoršením pouze dočasným. Vzhledem k rozsahu a umístění stavby nebyla pro 
období výstavby prováděna kvantifikace emisí ani imisí z výstavby. 
 
Provoz na posuzované přeložce bude zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší. 
Vlivy uvolňování emisí na imisní koncentrace v okolí silnice jsou kvantitativně 
vyhodnoceny v rozptylové studii (zpracovatel Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS 
s.r.o., České Budějovice, červen 2014 (Příloha č. 4). Pro výpočet emisí z dopravy byl 
použit program MEFA 13, pro výpočet imisního zatížení lokality z provozu 
posuzované přeložky silnice II/128 byl použit program Symos97v2003. 
 
Z vypočtených hodnot vyplývá, že u všech sledovaných znečišťujících látek budou 
nejvyšší imisní příspěvky ve všech referenčních bodech hluboko pod nejvyšší 
přípustnou koncentrací. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že silnice II/128 je již v současnosti v dané lokalitě zdrojem 
znečišťujících látek do ovzduší a realizací záměru dojde pouze k přesunu silnice 
o maximálně 100 metrů západně, nebyly nově vypočtené imisní příspěvky sčítány se 
stávající úrovní znečištění ovzduší v lokalitě. 
 
Rozsah vlivu emisí z dopravy na ovzduší a klima lze hodnotit jako malý, jeho 
významnost jako malou.  
 
 
D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
Vlivy na povrchové vody 
Během výstavby dochází k částečnému obnažení půdního a horninového profilu 
a tím k odnosu půdních částic do přilehlých vodních toků. Přeložka v posuzovaném 
úseku (km 0,0 – 0,863) nekříží žádný tok. V km 1,2 (tedy cca 340 m za koncem 
posuzovaného úseku), je v centru obce pod silnicí proveden Koštěnický potok. Riziko 
zakalení Koštěnického potoka v důsledku odnosu půdních částic z obnaženého 
horninového profilu během srážek je malé, přesto doporučujeme pro období 
výstavby zpracovat návrh protierozních opatření. 
 
Ohrožení povrchových vod by mohlo nastat v případě úniku většího množství 
ropných látek na staveništi. Tento jev považujeme za havárii a je mu věnována 
příslušná kapitola oznámení B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití 
látek a technologií. K minimalizaci rizika vzniku havarijní situace doporučujeme 
zpracovat návrh preventivních a kontrolních opatření proti úniku ropných látek na 
staveništi, především pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů, nákladních 
automobilů a pravidelnou vizuální kontrolu staveniště. 
 
Splaškové vody vznikající v sociálním zařízení během realizace záměru budou 
zneškodňovány v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb ve znění pozdějších 
předpisů a nebudou ovlivňovat okolní povrchové vody. 
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Jak vyplývá z kapitoly B.III.2. Odpadní vody, po realizaci záměru a provedených 
rekultivacích stávajícího tělesa silnice dojde k minimálnímu navýšení podílu 
zpevněných ploch v zájmovém území a tedy k nepatrnému navýšení (o cca 3,5%) 
množství odtékajících dešťových vod ze zájmového území.  
 
Dešťové vody odtékající z vozovky budou znečištěny různými látkami, které se do 
odtékajících vod dostávají přímo z projíždějících automobilů (úkapy, otěr) nebo 
z použitých posypových materiálů. Nejvýznamnější znečišťující látkou v dešťových 
vodách odtékajících z povrchu komunikací je chlorid sodný (hlavní součást 
posypových materiálů v zimním období).  
 
Za zimní období odteče z posuzované přeložky cca 1602 m3 dešťových vod 
obsahujících cca 5,4 t rozpuštěné soli. Průměrná hypotetická koncentrace chloridů 
ve vodě odtékající z nové vozovky bude cca 2,02 g/l, reálné koncentrace chloridů lze 
očekávat až na úrovni do 5 g/l. Tyto hodnoty jsou prakticky identické se stavem na 
stávající silnici II/128, která bude po realizaci záměru rekultivována.  
 
Vedle chloridových iontů působí negativně na kvalitu povrchových (a podzemních) 
vod přítomnost znečišťujících příměsí v posypových materiálech, zejména těžkých 
kovů (viz kapitola B.III.2. Odpadní vody). Jediná prakticky reálná cesta, jak tyto 
negativní vlivy minimalizovat, je optimalizace (snižování) dávek posypových 
materiálů a používání posypových materiálů s nízkým podílem těchto příměsí. 
 
Z dalších sloučenin obsažených v dešťových vodách odtékajících z vozovky jsou 
nejvýznamnější ropné látky (úkapy pohonných hmot a mazadel z projíždějících 
automobilů). Jejich koncentrace v dešťových vodách je relativně nízká, nejvyšší 
koncentrace jsou obsaženy v první vlně dešťových vod, které spláchnou nečistoty 
s povrchu vozovky. Obecně existují dvě cesty, jak obsah ropných látek ve vodách 
odtékajících z vozovky minimalizovat. Jednou z možností je čištění dešťových vod 
v odpovídajícím technickém zařízení (dešťové usazovací nádrže, DUN), druhou 
možností je využití přirozených biodegradačních procesů. Doporučujeme přednostní 
využití přirozených biodegradačních procesů při čištění dešťových vod odtékajících 
ze silnice.  
 
V současnosti je v lokalitě v provozu stávající silnice II/128. Posuzovaná přeložka 
bude svým rozsahem prakticky shodná se stávající silnicí II/128, která bude po 
realizaci záměru rekultivována. V širším zájmovém území tak z pohledu ovlivnění 
povrchových vod odtékajících z posuzované přeložky nedojde prakticky k žádné 
změně. 
 
Rozsah vlivu výstavby a provozu na posuzovaném úseku silnice na povrchové vody 
lze hodnotit jako malý, jeho významnost jako malou. 
 
Vlivy na podzemní vody 
K ovlivnění úrovně hladin a režimu podzemních vod může docházet v úsecích, kde 
výkopové práce v projektovaných zářezech zasáhnou pod úroveň hladiny podzemní 
vody. Dosah a vliv drenážního účinku zářezů a případné ovlivnění vydatnosti 
okolních zdrojů vody závisí na konkrétních hydrogeologických podmínkách (hloubka 
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zářezu pod hladinou, filtrační parametry horninového prostředí, průběh puklinových 
systémů, vzdálenost jímacího objektu od zářezu aj.). V průběhu výstavby silnice je 
možno očekávat v nejbližším okolí přechodné ovlivnění kvality vody vlivem odtěžení 
půdní vrstvy a zasakováním splachových vod ze staveniště, případně materiálových 
skládek. Dlouhodobé ovlivnění kvality v období provozu na komunikaci pak může 
docházet v místech projektovaných zářezů a v místech soustřeďování splachových 
vod z komunikace. 
 
Úsek v km 0,0 – 0,2 a přípojka na silnici III. třídy směr Lásenice je navržen v úrovni 
současného terénu a mírných násypech a zářezech s maximálním zahloubením 
0,4 m. Zemní práce budou probíhat nad hladinou podzemní vody a neovlivní 
znatelně režim podzemních vod v okolí trasy. Nejbližším dokumentovaným objektem 
je vrt HV-1. Zemní práce budou probíhat v jeho infiltrační oblasti,  
 
Úsek v km 0,2 – 0,4 je navržen v zářezu s maximálním zahloubením 2,0 m. Zemní 
práce budou v trase probíhat nad hladinou podzemní vody a neovlivní znatelně režim 
podzemních vod. Ve vzdálenosti 35 m od trasy v km 0,35 je situován vrt HV-1, který 
je jediným zdrojem vody pro Wellness Penzion LIFE. Jeho vydatnost nebude 
výstavbou přeložky ovlivněna, zemní práce budou probíhat zčásti v jeho infiltrační 
oblasti, v období výstavby nelze vyloučit přechodné ovlivnění kvality jímané vody. 
Doporučuji proto před zahájením výstavby, v jejím průběhu a po ukončení ověřit 
kvalitu vody ve vrtu úplným chemickým a mikrobiologickým rozborem. Do 
konstrukčních vrstev komunikace a při úpravě prostoru původní komunikace je nutno 
používat výhradně interní, neznečištěné materiály, práce v tomto úseku je vhodné 
provádět v co nejkratším termínu a ve srážkově deficitním období. 
 
Úsek v km 0,4 – 0,8 je navržen v násypu s maximální výškou 3,5 m. Zemní práce 
budou probíhat nad hladinou podzemní vody a neovlivní znatelně režim podzemních 
vod v okolí trasy. Ve vzdálenosti 80 m jižně od trasy v km 0,7 je umístěna 
v současnosti nevyužívaná vrtaná studna HJ-2, která je jedním z původních zdrojů 
vod pro zásobování zemědělských objektů. Vrt je přetokový, umístěný je v 1,5 m 
hluboké betonové jímce, ve které se v současnosti udržuje úroveň hladiny ve výšce 
cca 0,2 m nad terénem a netěsnostmi jímky voda odtéká jihovýchodním směrem do 
okolního terénu. Vydatnost vrtu nebude výstavbou přeložky ovlivněna, práce budou 
probíhat v jeho infiltrační oblasti, znatelné ovlivnění kvality jímané vody však 
nepředpokládáme. Doporučuji však před zahájením a po ukončení prací ověřit 
kvalitu vody kontrolními rozbory. 
 
Úsek v km 0,8 – 0,952 je navržen v trase původní komunikace a prakticky ve stejné 
výškové úrovni. Zemní práce neovlivní znatelně režim podzemních vod v okolí. Ve 
vzdálenosti 70 m severovýchodně od trasy v km 0,92 je umístěna širokoprofilová 
kopaná studna, původně využívaná jako jeden ze zdrojů obecního vodovodu. 
V současnosti je voda ze studny jímána pro zálivku hřiště TJ Sokol Číměř. Vydatnost 
studny a kvalita jímané vody nebude výstavbou přeložky ovlivněna. 
 
Navržená trasa přeložky v severní části Číměře je z hydrogeologického pohledu 
navržena bez závažných zásahů do horninového prostředí a režimu podzemních 
vod. Trasa přeložky prochází infiltrační oblastí vrtaných studní HV-1 a HJ-2. Nelze 
zcela vyloučit možnost přechodného ovlivnění kvality vody v uvedených vrtech 
v průběhu výstavby. Před zahájením, v průběhu a po ukončení výstavby je 
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doporučeno ověřit kvalitu vody ve vrtech úplnými chemickými a mikrobiologickými 
rozbory.  
 
Do konstrukčních vrstev komunikace a při úpravě prostoru původní komunikace je 
nutno používat výhradně interní, neznečištěné materiály, zemní práce provádět co 
nejrychleji a ve srážkově deficitním období. 
 
Rozsah vlivu výstavby a provozu na posuzované přeložce na podzemní vody lze 
hodnotit jako malý, jeho významnost jako malou. 
 
 
D.I.4. Vlivy na p ůdu 
 
Rozsah záboru půd na zemědělském půdním fondu je dán rozsahem stavby 
a rozložením na pozemcích. Část záboru proběhne na nejcennějších půdách 
v I. třídě ochrany ZPF - cca 0,92 ha (42% z celkového záboru). Zábor na pozemcích 
ve III. třídě ochrany se předpokládá cca 0,77 ha (35,2% z celkového záboru). Ostatní 
zábor (0,5 ha, tj. 22,8%) proběhne na ostatních pozemcích než je ZPF nebo PUPFL. 
 
Z hlediska vlivů na půdu je pozitivní skutečností, že část současného záboru stávající 
silnice II/128 a II/149 bude zrekultivována. Odhadovaná plocha rekultivace bude činit 
cca 0,79 ha, tj. cca 36% plochy nového záboru.  
 
Ornou půdu v rámci trvalých záborů bude nutné vyjmout ze ZPF. Odtěžená ornice 
bude využita při úpravě násypů a zářezů, případný přebytek bude nabídnut 
přednostně k zemědělskému využití na vhodných pozemcích.  
 
Rozsah dočasných záborů nezbytných pro realizaci stavby (plochy stavebních dvorů, 
skladovacích ploch pro materiály, deponie výkopového materiálu a ornice) nebyl 
v současné fázi přípravy záměru přesně stanoven. V kapitole D.IV. Charakteristika 
opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na 
životní prostředí jsou uvedena opatření pro lokalizaci ploch dočasného záboru.  
 
Zábor půdy je při výstavbě silnic nevyhnutelný. Část plochy záboru bude zastavěna 
vozovkou a nebude plnit žádnou jinou funkci, než účelovou. Zbytek budou tvořit 
svahy násypů a zářezů. Tato půda nebude využívána zemědělsky nebo lesnicky, ale 
bude zatravněna a osázena keři a bude plnit alespoň minimální ekologicko-
stabilizační funkci v krajině. 
 
Negativním dopadem na půdu bude její kontaminace. Nejdůležitější kontaminující 
látkou z provozu na komunikacích jsou chloridy ze zimní údržby. Dochází 
k zasolování půd v okolí komunikací, které může způsobit změny fyzikálních 
a chemických vlastností půdy. Zasolování půd se obvykle projevuje do vzdálenosti 
cca 10 m od silnice. Minimalizace negativních dopadů spočívá v optimalizaci 
posypových dávek, v minimalizaci obsahu chloridů v posypových materiálech, 
v náhradě chloridů jinou účinnou látkou a v odůvodněných případech je možné 
vyloučení posypových solí ze zimní údržby. 
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Dalšími kontaminanty půdy v okolí komunikací mohou být těžké kovy. Pocházejí 
především z otěru automobilových součástek. Dalším zdrojem mohou být posypové 
soli používané při zimní údržbě komunikací. V okolí silnic s podobným dopravním 
zatížením byla zaznamenána zvýšená koncentrace zejména kadmia a platiny 
v pruhu širokém cca 15 m. Tato kontaminace je do určité míry nevyhnutelná daň za 
rozvoj automobilové dopravy. Její minimalizace spočívá v postupném vylučování 
těžkých kovů z výrobního procesu automobilů a v používání posypových materiálů 
s nízkým obsahem kontaminujících příměsí. 
 
Rozsah vlivu výstavby a provozu silnice II/128 na půdu lze hodnotit jako malý až 
střední, jeho významnost jako střední. 
 
 
D.I.5. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 
 
Navržená trasa přeložky neprochází ani se nepřibližuje k žádnému chráněnému 
ložiskovému území nebo oblasti výskytu prognózních zdrojů surovin. V zájmovém 
území nejsou evidována žádná důlní díla, sesuvy a svahové deformace. 
 
Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze z hlediska rozsahu hodnotit 
jako malé až žádné, jeho významnost též jako malou až nulovou. 
 
 
D.I.6. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy 
 
Výstavbou posuzované přeložky bude na ploše trvalého záboru zničena veškerá 
vegetace, dřeviny budou vykáceny a živočichové budou buď vyhubeni (půdní fauna, 
špatně migrující druhy), nebo přinuceni lokalitu opustit (migrující druhy).  
 
Vlivy na faunu  
V zájmovém území bylo zjištěno celkem 24 druhů obratlovců z nichž jeden (vlaštovka 
obecná) patří mezi ohrožené druhy živočichů dle přílohy č.III vyhlášky MŽP 
č. 395/1992 Sb. k zákonu ČNR č. 114/1992 . Vlaštovka obecná využívá vzdušný 
prostor nad zájmovým územím přeložky k lovu potravy, realizací záměru nebude 
negativně ovlivněna. 
 
Z  hlediska bezobratlých živočichů nebude mít plánovaný obchvat zásadní negativní 
vliv na druhové složení bezobratlých v širším zájmovém území. Jedná se o silně  
člověkem ovlivněná společenstva s naprostou dominancí ubikvistních druhů. Nebyl 
zaznamenán žádný zvláště chráněný druh bezobratlých ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb. 
 
Obratlovci i bezobratlí v místě přeložky vymizí, v okolí se však jejich společenstva 
a populace uchovají.  
 
Dopravní stavby v krajině často vytvářejí bariéry, které brání volnému pohybu 
živočichů. V případě posuzované dvoupruhové komunikace je tento efekt poměrně 
malý neboť již v současné době tato silnice v lokalitě existuje. Realizací přeložky se 
stávající linie silnice posune o několik desítek metrů západním směrem a původní 
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silnice II/128 bude z velké části zrekultivována. Šířka nové komunikace bude 7,5 
metrů, dopravní intenzity budou srovnatelné se stávajícími a budou se zvyšovat jen 
v intencích přirozeného nárůstu dopravy. Trasa přeložky nekříží žádný známý 
významný migrační koridor. Z uvedeného vyplývá, že migrační prostupnost 
posuzovaného území se oproti současnému stavu nezmění.  
 
Kácení dřevin doporučujeme provádět přednostně v období vegetačního klidu, 
nezbytné je vyloučit kácení v hnízdním období ptáků (duben – srpen). 
 
Vlivy na flóru 
V linii plánované přeložky silnice bude zničena veškerá vegetace. Přeložka je 
projektována převážně přes pole, částečně zasahuje travnaté příkopy stávající 
silnice zarostlé prakticky bezcenným ruderálním trávníkem. Realizace přeložky si 
vyžádá kácení dřevin v místech napojení přeložky na stávající silnici a napojení 
motorestu.  
 
V nejsevernější části přeložky bude nutné odstranění stromů rostoucích vlevo od 
stávající silnice (směr J. Hradec). Roste zde jedna mladá bříza bělokorá (Betula 
pendula), jeden jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a dva čerstvě zasazené javory 
kleny (Acer pseudoplatanus). Napojení odbočky na Lásenici by se mělo (dle 
projektu) obejít bez kácení jabloní u stávající silnice.  
 
Napojení motorestu si vyžádá kácení dřevin, které stojí nejblíže stávající silnici. 
Pokáceno by mělo být asi 12 stromů, a to 7 ks druhu modřín opadavý (Larix 
decidua), 3 ks borovice lesní (Pinus sylvestris) a 1 ks bříza bělokorá (Betula pendula) 
a keřové borovice (Pinus mugo). Stáří výsadeb lze odhadnout na 20 – 30 let. Dále 
bude zlikvidován porost náletových dřevin na boku stávajícího násypu v zatáčce. 
 
Jižní napojení přeložky na stávající silnici si vyžádá kácení 5 ks stromů, které rostou 
vlevo od stávající silnice (směr J. Hradec). Jedná se o tři vzrostlé břízy bělokoré 
(Betula pendula) a dva mladé jasany ztepilé (Fraxinus excelsior). Dále bude kácena 
jedna bříza bělokorá (Betula pendula) na druhé straně silnice.  
 
Nejjižnější úsek přeložky v místě navrhovaného rozšíření zasáhne dva stromy, každý 
po jedné straně stávající silnice. Jedná se o dvě břízy bělokoré (Betula pendula) 
 
Celkem je tedy plánováno pokácení cca 24 ks dřevin. Za ně jsou plánovány náhradní 
výsadby. Výsadby dřevin doporučuji realizovat všude tam, kde to bezpečnostní 
a rozhledové poměry dovolují, tedy k patě zářezů a na hrany násypů. Do spektra 
sázených dřevin doporučuji zařadit druhy, které se v okolní krajině přirozeně 
vyskytují, například bříza bělokorá, dub letní, buk lesní, lípa srdčitá, javor klen, javor 
mléč nebo topol osika (Betula pendula, Quercus robur, Fagus sylvatica, Tilia cordata, 
Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Populus tremula).  
 
Realizace posuzovaného záměru nezpůsobí vyhubení žádného zvláště chráněného 
rostlinného druhu ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Při terénním průzkumu nebyl 
na ploše záměru ani v jeho nejbližším okolí žádný takový rostlinný druh zaznamenán 
a jeho výskyt je vzhledem k charakteru lokality je nepravděpodobný. 
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Rozsah vlivů výstavby a provozu posuzovaného záměru na flóru a faunu lze hodnotit 
jako malý až střední, jeho významnost rovněž jako malou až střední. 
 
 
D.I.7. Vlivy krajinu, ÚSES a chrán ěná území 
 
Vlivy na krajinu 
Krajinný ráz ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. tvoří dotčené krajinné prostory 
ovlivněné liniovou stavbou. Zde se jedná o krajinný prostor kolem obce Číměř. Jedná 
se o odlesněnou krajinu se zastoupením rozptýlené zeleně.  
 
Každá silnice ovlivňuje okolní krajinu a její ráz. Realizací navrhované silnice nebudou 
dotčeny významné přírodní ani kulturní a historické charakteristiky území. Silnice zde 
v současné době funguje a přeložka je poměrně nepatrnou změnou oproti 
současnému stavu. Posuzovaná přeložka v délce cca 800 metrů není novou stavbou 
v krajině a lze předpokládat, že nebude negativně ovlivňovat krajinný ráz přírodního 
parku Česká Kanada. Za kácené stromy doporučujeme náhradní výsadbu linie 
stromů podél nové komunikace, realizovanou s ohledem na bezpečnostní parametry 
silnice. 
 
Vlivy na ÚSES a zvláště chráněná území 
Posuzovaná stavba není ve střetu s žádným biokoridorem ani biocentrem lokální, 
regionální nebo nadregionální úrovně. Posuzovaný záměr tak nebude mít negativní 
vliv na síť ÚSES.  
 
Posuzovaná stavba neprochází žádným zvláště chráněným územím podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (národní 
park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památka, přírodní památka), ani v jeho bezprostřední blízkosti.  
 
Trasa silnice neprochází žádnou evropsky významnou lokalitou (EVL) podle 
směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EHS, o stanovištích.  
 
V zájmovém území silnice nejsou vyhlášeny ani navrženy žádné ptačí oblasti dle 
směrnice Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících 
ptáků (směrnice o ptácích). 
 
Dle vyjádření krajského úřadu nebude mít posuzovaný záměr vliv na území 
NATURA. 
 
Na základě uvedených skutečností je možné konstatovat, že rozsah vlivů výstavby 
a provozu posuzované stavby na ekosystémy bude malý, jeho významnost bude 
rovněž malá. 
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D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
Posuzovaná stavba vede mimo zastavěné území obcí a realizace záměru si 
nevyžádá žádné demolice obytných nebo jiných staveb. Střety s objekty technické 
a dopravní infrastruktury budou řešeny tak, že nebude narušena jejich funkčnost.  
 
Nejbližší objekt (č.p. 5, k.ú. Číměř) se nachází ve vzdálenosti cca 30 metrů od 
stávající silnice, přeložka odvádí cca v km 0,5 – 0,6 dopravu do vzdálenosti 
minimálně 40-45 metrů od dotčeného objektu. Objektem je motorest, který je 
zrekonstruován a slouží jako ubytovací a stravovací objekt. Další objekty se nachází 
ve větší vzdálenosti. Dle metodiky uvedené v publikaci „Transevropská magistrála - 
metodologie vícekriteriální analýzy a její aplikace„ (Liberko M. a kol. VÚVA Praha, 
1988) lze v této vzdálenosti prakticky vyloučit možnost negativního ovlivnění objektu 
vibracemi z provozu na přeložce. 
 
Realizací posuzovaného záměru nebude zasažena žádná nemovitá kulturní 
památka.  
 
V průběhu zemních prací nelze vyloučit objevení archeologických památek. Pokud 
by k odkrytí archeologických nálezů došlo, musí firma provádějící stavbu postupovat 
v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. Tj. v případě odkrytí archeologických nálezů ohlásit nález příslušnému 
orgánu památkové péče a v případě požadavku umožnit provedení záchranného 
archeologického výzkumu. 
 
Rozsah vlivů výstavby a provozu posuzovaného záměru na hmotný majetek 
a kulturní památky lze hodnotit jako malý, jeho významnost bude malá. 
 
 
 
D.II. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Realizací záměru bude ovlivněno nezastavěné území severně od obce Číměř. 
Celkový zábor bude cca 2,19 ha, z čehož bude cca 77,2% zábor ZPF, zbývající 
plocha záboru se bude odehrávat na ostatních pozemcích, především pak na 
stávající silnici II/128 nebo II/149. Lesní pozemky (PUPFL) nebudou dotčeny.  
 
Z hlediska rozlohy zasaženého území lze rozsah vlivů hodnotit jako malý až střední. 
 
V koridoru posuzované přeložky se nenachází souvislá obytná zástavba, nejbližší 
obytné objekty se nacházejí ve vzdálenosti cca 100 metrů od konce posuzovaného 
úseku na severním okraji obce Číměř. Ostatní obytné objekty se nacházejí ve větší 
vzdálenosti. Z hlediska počtu zasažených obyvatel lze rozsah vlivů hodnotit jako 
malý. 
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D.III. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech 
přesahujících státní hranice 

 
Realizace a provoz záměru „Silnice II/128 Číměř – krátká přeložka (okres J. Hradec)“ 
nebude mít žádné přímé přeshraniční vlivy.  
 
 
 
D.IV. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě 

kompenzaci nep říznivých vliv ů 
 
V předchozím textu oznámení a v jednotlivých odborných studiích byla průběžně 
uváděna a zdůvodněna opatření, která jsou nezbytná k minimalizaci negativních 
dopadů výstavby a provozu posuzovaného záměru „Silnice II/128 Číměř – krátká 
přeložka (okres J. Hradec)“ na životní prostředí a zdraví obyvatel. V této kapitole je 
uveden stručný přehled navržených opatření. Jejich plné znění včetně zdůvodnění je 
uvedeno v textu oznámení nebo v příslušných odborných studiích. 
 
 
Opatření pro fázi p řípravných prací  
 
1. V další přípravě a při realizaci záměru vycházet z projektové dokumentace 

„Silnice II/128 Číměř – krátká přeložka (okres J. Hradec)“, zpracovatel WAY 
project s.r.o. 06/2014. 

2. Před zahájením výstavby ověřit kvalitu vody ve vrtu HV-1 a HJ-2 úplnými 
chemickými a mikrobiologickými rozbory. 

3. Zemní práce provádět co nejrychleji a ve srážkově deficitním období. 

4. Zajistit místa pro dočasné uložení výkopové zeminy. 

5. Upřesnit rozsah trvalých a dočasných záborů půdy. Zábory minimalizovat na 
nezbytnou míru. 

6. Zpracovat bilanci skrývky svrchních kulturních vrstev půdy (ornice a podorniční 
vrstvy) a plán na jejich využití. Tyto vrstvy přednostně využít pro plochy 
rekultivace, pro úpravy svahů zářezů a násypů přeložky, přebytek nabídnout 
k zemědělskému využití. 

7. Zpracovat projekt rekultivací nevyužitých úseků stávající silnice II/128. 

8. Do konstrukčních vrstev komunikace a při úpravě prostoru původní komunikace 
používat výhradně interní, neznečištěné materiály. 

9. Stanovit rozsah nezbytného kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení omezit 
pokud možno pouze na plochu trvalého záboru a plochu pro zajištění rozhledů 
na křižovatkách. Minimalizovat, případně vyloučit kácení dřevin rostoucích mimo 
les na plochách dočasného záboru. 

10. Vypracovat projekt sadových úprav linie přeložky. Výsadby realizovat pokud 
možno všude tam, kde to rozhledové a bezpečnostní poměry dovolují, tedy 
k patě násypů a na hrany zářezů. Do spektra sázených dřevin doporučuji zařadit 
druhy, které se v okolní krajině přirozeně vyskytují, například bříza bělokorá, dub 
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letní, buk lesní, lípa srdčitá, javor klen, javor mléč nebo topol osika (Betula 
pendula, Quercus robur, Fagus sylvatica, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, 
Acer platanoides, Populus tremula). Plochy zeleně v místě přeložky navázat dle 
místních podmínek na stávající plochy zeleně nebo na plochy zeleně navržené 
územními plány. 

11. Zajistit odpovídající kompenzační výsadbu za pokácené dřeviny. Rozsah 
a umístění náhradní výsadby stanovit ve spolupráci s příslušným orgánem 
ochrany přírody a krajiny. 

12. V předstihu oznámit příslušnému orgánu památkové péče termín zahájení 
zemních prací, při provádění zemních prací postupovat podle doporučení orgánu 
památkové péče. V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost 
oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v souladu 
se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

13. Při výběru dodavatele stavby preferovat použití moderních stavebních 
mechanismů s co nejnižší hlučností, v dobrém technickém stavu. 

14. V předstihu seznámit obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby s připravovanou 
stavbou, délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby. 

15. Zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV). Do ZOV zahrnout řešení 
následujících problémů: 

• Vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby nenarušovaly ekologickou 
stabilitu a nezasahovaly do prvků ÚSES. Umístit je pokud možno v dostatečné 
vzdálenosti od obytné zástavby. 

• Vymezit plochy pro deponie zemin a ornice tak, aby nenarušovaly ekologickou 
stabilitu a nezasahovaly do prvků ÚSES. 

• Stanovit množství potřebných surovin a materiálů pro výstavbu. Stanovit 
objem zemin a ornice přemisťovaných během výstavby. 

• Stanovit přepravní trasy pro dopravu materiálů a surovin na staveniště. 
Stanovit přepravní trasy pro přepravu zemin a ornice v rámci staveniště a na 
deponie. 

• Zpracovat časový plán realizace stavby. V časovém plánu stanovit časový 
harmonogram jednotlivých stavebních prací, nasazení stavebních 
mechanizmů a využívání přepravních tras. 

• Zpracovat havarijní plán pro období výstavby, který bude obsahovat seznam 
opatření pro případ úniku ropných látek na staveništi. Součástí havarijního 
plánu bude způsob informování orgánu ochrany veřejného zdraví a orgánů 
ochrany životního prostředí, případně správců vodních toků. 

• Zpracovat projekt rekultivace ploch dočasného záboru. 
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Opatření pro fázi výstavby  
 

16. Před zahájením prací provést terénní průzkum staveniště a v případě nalezení 
zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin realizovat odpovídající ochranná 
opatření. 

17. V průběhu výstavby ověřit kvalitu vody ve vrtu HV-1 a HJ-2 úplnými chemickými 
a mikrobiologickými rozbory. 

18. Při výstavbě postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby (ZOV). 
Vyloučit zásahy do prostředí mimo plochy trvalého a dočasného záboru. Vyloučit 
pojezdy nákladních automobilů a stavebních strojů mimo plochy trvalého 
a dočasného záboru a mimo schválené přepravní trasy. 

19. Zařízení staveniště vybavit tak, aby jejich provoz odpovídal platným předpisům 
v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, 
prostředky pro záchyt úniku ropných látek). 

20. Ornici deponovat odděleně od výkopových zemin, ornici použít při sadových 
úpravách svahů násypů a zářezů a při rekultivaci plochy dočasného záboru. 

21. Stavební mechanismy a nákladní automobily udržovat v odpovídajícím 
technickém stavu. 

22. Zajistit očistu stavebních mechanizmů a nákladních automobilů před výjezdem 
ze staveniště na silniční síť. Zajistit pravidelnou očistu vozovek příjezdových 
komunikací na staveniště. 

23. Zajistit pravidelné skrápění prašných ploch. 

24. Při přepravě sypkých materiálů používat k zakrytí nákladu plachty. 

25. Zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí 
před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou 
kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou 
vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí 
postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace 
uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

26. V předstihu oznámit příslušnému orgánu památkové péče termín zahájení 
zemních prací, při provádění zemních prací postupovat podle doporučení orgánu 
památkové péče. V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost 
oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu v souladu 
se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

27. Kácení dřevin provádět přednostně v období vegetačního klidu, vyloučit kácení 
v hnízdním období ptáků (duben – srpen). 

28. Zajistit odpovídající ochranu dřevin na plochách navazujících na plochy trvalého 
a dočasného záboru, případně dřevin v blízkosti přepravních tras dle ČSN DIN 
18 920. 

29. Kácení dřevin kompenzovat náhradní výsadbou dle schváleného projektu 
sadových úprav. 

30. Rekultivované plochy rekultivovat dle zpracovaného projektu rekultivací.  
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31. Plochy dočasného záboru půdy co nejdříve rekultivovat dle projektu rekultivace 
ploch dočasného záboru. 

32. Rozprostření ornice na svahy násypů a zářezů, zatravnění a výsadbu dřevin 
provést dle projektu vegetačních úprav v co nejkratším termínu, aby se snížila 
pravděpodobnost eroze svahů násypů a zářezů a zamezilo se rozvoji 
nežádoucích druhů rostlin. 

33. V maximální možné míře recyklovat odpady vznikající během výstavby. 

 
 
Opatření pro fázi vlastního provozu 
 
34. Po ukončení stavby ověřit kvalitu vody ve vrtu HV-1 a HJ-2 úplnými chemickými 

a mikrobiologickými rozbory. 

35. Odpovídajícím způsobem pečovat o vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince zajistit 
včasnou dosadbu. 

36. Při zimní údržbě optimalizovat množství posypových solí a způsob jejich 
aplikace. Používat posypové soli s nízkým obsahem příměsí (těžkých kovů). 

37. Odpady vznikající na přeložce zařadit do odpadového hospodářství 
provozovatele. 

 
 
D.V. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se 

vyskytly p ři specifikaci vliv ů 
 
Při zpracování předkládaného oznámení „Silnice II/128 Číměř – krátká přeložka 
(okres J. Hradec)“ jsme vycházeli ze zpracované „Studie proveditelnosti krátké 
přeložky Číměř“ (IKP Consulting Engineers, s.r.o., září 2012) a rozpracované 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou v současné době 
zpracovává WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec pod názvem „Silnice II/128 Číměř 
– krátká přeložka (okres J. Hradec)“ (stav rozpracovanosti k 23.5.2014). Vzhledem k 
tomu, že silnice patří mezi stavby se známými, dobře popsanými vlivy na životní 
prostředí, pro jejichž identifikaci a pozdější kvantitativní vyhodnocení existuje 
dostatek odpovídajících metodických přístupů, považujeme vstupní podklady pro 
zpracování oznámení za dostatečné. 
 
 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
V celém rozsahu vymezeného úseku je navržena a posouzena jediná varianta dle 
výše citované dokumentace k územnímu rozhodnutí. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
K oznámení jsou přiloženy následující přílohy: 
 

1. Situace, měřítko 1:5 000 
2. Podélný profil 
3. Hluková studie 
4. Rozptylová studie 
5. Hydrogeologické posouzení 
6. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně 

plánovací dokumentace 
7. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (vliv záměru na 
území soustavy NATURA 2000) 
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G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 
Oznamovatel:  WAY project s.r.o. 
 
Oprávn ěný zástupce oznamovatele:  Josef Šedivý 
 WAY project s.r.o. 
 tel: 603 541 746 
 josef.sedivy@wayproject.cz 
 
Název záměru Silnice II/128 Číměř – krátká přeložka (okres J. Hradec) 
 
Kapacita zám ěru Silnice II. třídy v kategorii S 7,5/60, délka 863,23 m 
 
Umístění záměru kraj:  Jihočeský 
 město / obec: Číměř 
 katastrální území Číměř 
 
Posuzovaným záměrem je výstavba nové komunikace, která zajistí odstranění 
bodové dopravní závady na silnici II/128 u motorestu severozápadně od obce Číměř 
v Jihočeském kraji, v okrese Jindřichův Hradec. Bodovou závadou je prudká 
a nebezpečná zatáčka s nedostatečným poloměrem směrového oblouku. 
 
Posuzovaný úsek je navržen v jedné variantě, celková délka je 863,23 m. 
 
Posuzovaný záměr začíná i končí na stávající silnici II/128. Začátek trasy je 
cca 250 metrů severně od stávající křižovatky posuzované silnice II/128 se silnicí 
II/149, konec přeložky je umístěn na severní konec obce Číměř. Trasa západně míjí 
areál motorestu, který leží přibližně 450 metrů severně od Číměře. Šířkové 
uspořádání odpovídá návrhové kategorii S 7,5/60 dle ČSN 736101. 
 
Součástí záměru je napojení na silnici II/149 (směr Lásenice), které je navrženo 
pomocí stykové křižovatky v km 0,175. Přeložka silnice II/149 bude provedena 
v délce 118,95 m, její šířkové uspořádání odpovídá návrhové kategorii S 7,5/60. 
 
Na nevyužitých částech stávajících silnic II/128 a II/149 bude provedena technická 
rekultivace v celkové ploše 7946 m2. 
 
Posuzovaný záměr je z hlediska životního prostředí relativně nekonfliktní, za 
nejzávažnější environmentální charakteristiku jsme v případě posuzované přeložky 
silnice II/128 vyhodnotili zábor zemědělské půdy a potenciální vliv na podzemní 
vody. 
 
Posuzovaná stavba je vedena v dostatečné vzdálenosti od obytných objektů, 
z výsledků hlukové studie vyplývá, že tyto objekty nebudou zasaženy nadlimitním 
hlukem.  
 
Rozptylová studie, která je součástí předkládaného oznámení EIA, prokázala, že 
navrhovaný záměr nebude způsobovat překračování imisních limitů stanovených 
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zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a tedy ani nadměrné obtěžování 
okolního ovzduší znečišťujícími látkami.  
 
Dešťové vody ze silnice budou sváděny k okraji vozovky a dále přes nezpevněnou 
krajnici přímo do příkopů, které se napojují do stávajících příkopů nebo přes lapače 
splavenin do stávající kanalizace. Od km 0,04 do konce úseku je navrženo zpevnění 
dna příkopu.  
 
Pro výstavbu posuzované přeložky bude nezbytný trvalý zábor v rozsahu 2,19 ha. 
Z uvedeného záboru bude cca 77,2% na pozemcích zemědělského půdního fondu 
a 22,8% na ostatních pozemcích. Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou 
dotčeny. Nejvíce trvalých záborů proběhne na nejcennějších půdách v I. třídě 
ochrany ZPF (42% z celkového záboru), zbývající zábor bude na pozemcích ve III. 
třídě ochrany (35,2% z celkového záboru). 
 
Navržená trasa přeložky neprochází ani se nepřibližuje k žádnému chráněnému 
ložiskovému území nebo oblasti výskytu prognózních zdrojů surovin.  
 
V zájmovém území nejsou evidována žádná důlní díla, sesuvy a svahové deformace. 
 
Navržená trasa přeložky v severní části Číměře je z hydrogeologického pohledu 
navržena bez závažných zásahů do horninového prostředí a režimu podzemních 
vod. Trasa přeložky prochází infiltrační oblastí vrtaných studní HV-1 a HJ-2. Nelze 
zcela vyloučit možnost přechodného ovlivnění kvality vody v uvedených vrtech 
v průběhu výstavby. Před zahájením, v průběhu a po ukončení výstavby je 
doporučeno ověřit kvalitu vody ve vrtech úplnými chemickými a mikrobiologickými 
rozbory.  
 
Při výstavbě přeložky budou ve většině území dotčeny běžné druhy rostlin, bude 
vykáceno cca 24 kusů dřevin.  
 
Je doporučeno zpracovat projekt sadových úprav nového silničního tělesa, projekt 
rekultivace a sadových úprav ploch dočasného záboru a projekt rekultivace 
a sadových úprav pro rekultivované úseky stávající silnice II/128 a II/149. Pro 
výsadby dřevin je doporučeno použít přednostně domácí druhy, které odpovídají 
podmínkám příslušného stanoviště. Plochy zeleně přeložky je vhodné navázat dle 
místních podmínek na stávající plochy zeleně nebo na plochy zeleně navržené 
územními plány. 
 
Během demoličních, výkopových a stavebních prací je nutné zajistit pro 
ponechávané dřeviny dle konkrétní situace odpovídající ochranu (ruční provádění 
výkopů v blízkosti kořenového systému stromů, obednění kmenů, vyvázání spodních 
větví do výšky tak, aby byl zajištěn průjezd mechanizace pod stromy bez poškození 
části stromů apod.). 
 
V zájmovém území bylo zjištěno celkem 24 druhů obratlovců z nichž jeden (vlaštovka 
obecná) patří mezi ohrožené druhy živočichů dle zákona č. 114/1992 . Vlaštovka 
obecná využívá vzdušný prostor nad zájmovým územím přeložky k lovu potravy, 
realizací záměru nebude významně ovlivněna. 
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Z  hlediska bezobratlých živočichů nebude mít plánovaný obchvat zásadní negativní 
vliv na druhové složení bezobratlých v širším zájmovém území. Jedná se o člověkem 
silně ovlivněná společenstva s naprostou dominancí ubikvistních druhů. Nebyl 
zaznamenán žádný zvláště chráněný druh bezobratlých ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb. 
 
Před zahájením prací doporučujeme provést terénní průzkum staveniště a v případě 
nalezení zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin realizovat odpovídající 
ochranná opatření (např. záchranný transfer na vhodnou lokalitu v okolí). Kácení 
dřevin doporučujeme provádět přednostně v období vegetačního klidu, nezbytné je 
vyloučit kácení v hnízdním období ptáků (duben – srpen). 
 
Realizací přeložky nebude dotčeno žádné zvláště chráněné území přírody, žádné 
území soustavy Natura 2000.  
 
Posuzovaný úsek silnice není ve střetu s žádným nadregionálním, regionálním ani 
lokálním biocentrem nebo biokoridorem. 
 
Realizace přeložky si nevyžádá žádné demolice obytných nebo jiných staveb. Střety 
s objekty technické a dopravní infrastruktury budou řešeny tak, aby nebyla narušena 
jejich funkčnost. 
 
Realizací posuzovaného záměru nebude zasažena žádná nemovitá kulturní 
památka. V průběhu zemních prací nelze vyloučit objevení archeologických 
památek. Pokud by k odkrytí archeologických nálezů došlo, musí firma provádějící 
stavbu postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů (tj. v případě odkrytí archeologických nálezů ohlásit 
nález příslušnému orgánu památkové péče a v případě požadavku umožnit 
provedení záchranného archeologického výzkumu). 
 
Celkově jsou negativní vlivy realizace záměru „Silnice II/128 Číměř – krátká přeložka 
(okres J. Hradec)“ na jednotlivé složky životního prostředí vyhodnoceny jako 
akceptovatelné. Pro minimalizaci vlivů na životní prostředí a obyvatele jsou navržena 
příslušná opatření. 
 
 



Silnice II/128 Číměř – krátká přeložka (okres J. Hradec) Strana 55 

 

Oznámení EIA EIA SERVIS  s.r.o. 

 

H. PŘÍLOHA  
 
Vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace je součástí přílohové části (Příloha č.6). 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č.114/1992 Sb. v platném 
znění je součástí přílohové části (Příloha č.7).  
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ÚDAJE O ZPRACOVATELI OZNÁMENÍ 
 
Zpracovatel oznámení: 
 
 Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS s.r.o., České Budějovice 

držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. 
osvědčení č.j. 39738/ENV/10 ze dne 6.5.2010 

 
Adresa zpracovatele oznámení: 
 

EIA SERVIS s.r.o. 
U Malše 20 
370 01 České Budějovice 
tel.: 386 354 942 

 
Spolupráce: 
 

RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc., EIA SERVIS s.r.o., České Budějovice 
držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona 
č. 100/2001 Sb., osvědčení č.j. 2721/4692/OEP/92/93 ze dne 11.2.1993, 
prodloužení autorizace č.j. 45099/ENV/06 ze dne 29.6.2006 
 
Ing. Alexandra Čurnová, EIA SERVIS s.r.o., České Budějovice 
držitelka autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona 
č. 100/2001 Sb., osvědčení č.j. 39884/ENV/10 ze dne 6.5.2010 
 
Mgr. Pavla Dušková, EIA SERVIS s.r.o., České Budějovice 
 
Mgr. Alexandra Přibylová, EIA SERVIS s.r.o., České Budějovice 
 
RNDr. Marcel Homolka  

 
 
 
V Českých Budějovicích 17. června 2014 
 
 
 
 
 
  EIA SERVIS s.r.o. 
  Mgr. Radomír Mužík 
  zpracovatel oznámení 


