
Oznámení zám ěru  
 

podle p řílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozd ějších 
předpis ů 

 
 
 
 
 

PŘELOŽKA SILNICE II/137 MEZI 
OBCEMI BŘEZNICE A 

SUDOMĚŘICE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Říjen 2012 EIA SERVIS s.r.o. 
 České Bud ějovice 



Přeložka silnice II/137 mezi obcemi Březnice a Sudoměřice Strana 1 

 

Oznámení EIA EIA SERVIS  s.r.o. 

 

 
Oznámení zám ěru podle p řílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., 

 
ve znění pozd ějších p ředpis ů 

 
 
 
 

PŘELOŽKA SILNICE II/137 MEZI 
OBCEMI BŘEZNICE A 

SUDOMĚŘICE 
 
 
Objednatel: Pragoprojekt a.s. 
 K Ryšánce 1668/16 
 147 54 Praha 4 
 
 Ateliér České Budějovice 
 Čechova 50 
 370 01 České Budějovice 
 
 
Zpracovatel: EIA SERVIS s.r.o. 
 U Malše 20 
 370 01 České Budějovice 
 
 
Odpov ědný zástupce  
zpracovatele: RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc., jednatel  
 
 
Hlavní řešitel: Mgr. Radomír Mužík,  
 držitel autorizace ke zpracování dokumentace a 

posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. 
 osvědčení č.j. 39738/ENV/10 ze dne 6.5.2010 
 
 
Spolupráce:  Mgr. Pavla Dušková, EIA SERVIS s.r.o. 
 Ing. Alexandra Čurnová, EIA SERVIS s.r.o. 
 Mgr. Alexandra Přibylová, EIA SERVIS s.r.o. 
  
 

 
 

Říjen 2012 



Přeložka silnice II/137 mezi obcemi Březnice a Sudoměřice Strana 2 

 

Oznámení EIA EIA SERVIS  s.r.o. 

 

 
OBSAH 

 Strana 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 4 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 4 

B.I. Základní údaje 4 
B.II. Údaje o vstupech 8 

B.II.1. Půda 8 
B.II.2. Voda 10 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 11 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 12 

B.III. Údaje o výstupech 12 
B.III.1. Ovzduší 12 
B.III.2. Odpadní vody 13 
B.III.3. Odpady 15 
B.III.4. Hluk a vibrace 17 
B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 19 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 20 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 20 

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 20 

C.II.1. Ovzduší a klima 20 
C.II.2. Voda 21 
C.II.3. Půda 23 
C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 25 
C.II.5. Fauna, flóra 26 
C.II.6. Krajina, ÚSES, chráněná území, VKP, NATURA, ptačí oblasti 30 
C.II.7. Obyvatelstvo 33 
C.II.8. Hmotný majetek, kulturní památky 33 

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 34 

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 34 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo 34 
D.I.2. Vliv na ovzduší a klima 39 
D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 40 
D.I.4. Vlivy na půdu 42 
D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 43 
D.I.6. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy 44 
D.I.7. Vlivy krajinu, ÚSES a chráněná území 45 
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 46 

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 47 
D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 

hranice 47 



Přeložka silnice II/137 mezi obcemi Březnice a Sudoměřice Strana 3 

 

Oznámení EIA EIA SERVIS  s.r.o. 

 

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 47 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 
při specifikaci vlivů 50 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 51 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 51 

G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 51 

H. PŘÍLOHA 54 

 
 



Přeložka silnice II/137 mezi obcemi Březnice a Sudoměřice Strana 4 

 

Oznámení EIA EIA SERVIS  s.r.o. 

 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A.1. Obchodní firma:  AGP – nova spol. s r.o. 
 
A.2. IČ: 14500493 
 
A.3. Sídlo firmy: Tř. 28.října 17 
 371 01 České Budějovice 
 
A.4. Oprávn ěný zástupce oznamovatele:  Petr Parýzek  
 AGP – nova spol. s r.o. 
 Tř. 28.října 17 
 371 01 České Budějovice 
 tel: 602 403 350 
 agpnova@agpnova.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: 
 Přeložka silnice II/137 mezi obcemi Březnice 

a Sudoměřice  
 
 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 9,5/70. 
 Délka posuzovaného úseku je 4,34 km  
 
 
B.I.3. Umíst ění záměru  Kraj:  Jihočeský  
 město / obec: Sudoměřice u Bechyně 
 katastrální území Sudoměřice u Bechyně 
  Bežerovice 
 město / obec: Hodětín 
 katastrální území Blatec u Hodětína 
 město / obec: Březnice 
 katastrální území Březnice u Bechyně 
 
 
B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 
 
Posuzovaným záměrem je výstavba přeložky silnice II/137, která odvede tranzitní 
dopravu z obcí Březnice a Hodětín. Přeložka je navržena v celé své délce 4,34 km 
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jako dvoupruhová v kategorii S 9,35/70 a povede v trase stávající silnice III/13717 
a v trase stávajících místních komunikací. Posuzovaný záměr bude součástí sítě 
návozních tras pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín a je navržen v jedné 
variantě. 
 
Kapacita posuzované stavby silnice II/137 plně respektuje současný i výhledový stav 
dopravních intenzit a bude dostatečná jak pro intenzity v období dostavby jaderné 
elektrárny Temelín (JETE), tak ve výhledovém období v roce 2030. 
 
Jedná se o opatření řešená v návaznosti na Zásady územního rozvoje Jihočeského 
kraje schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje (ZÚR JK) dne 13.9.2011 
a Smlouvu o zajišťování opatření na území Jihočeského kraje společností ČEZ, a.s. 
a Jihočeským krajem schválenou Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 21.9.2010. 
Probíhají přípravné práce pro realizaci opatření na dopravní infrastruktuře 
Jihočeského kraje plynoucích z přípravy výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě 
Temelín.  
 

 
Obr. 1. Turistická mapa - situace 
 
Kumulace s jinými záměry se nepředpokládají. 
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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 

 
Silnice II/159 z Týna nad Vltavou přes Březnici a následně od Hodětína silnice II/137 
ve směru na Tábor bude jednou z přepravních tras v průběhu dostavby jaderné 
elektrárny Temelín. V době dostavby JETE zde dojde k nárůstu především nákladní 
dopravy, proto v současné době probíhají projekční práce na výstavbu přeložek 
a obchvatů, které odvedou tranzitní přepravu z dotčených obcí. V případě 
posuzované silnice bude odvedena tranzitní doprava z obce Březnice a celková 
délka trasy bude významně zkrácena. 
 
Posuzovaná přeložka II/137 vrací cestu do původní historické trasy silnice, která byla 
v minulosti přeložena z důvodu výstavby vojenského letiště Bechyně. Přeložka 
silnice vede v trase stávající silnice III/13717 a v trase stávajících místních 
komunikací (šířka zpevnění cca 5,5m). 
 
Obcí Březnice je silnice II/159 vedena jako průjezdní úsek, který zatěžuje obyvatele 
zejména hlukovými a emisními dopady nákladní dopravy. Prostor obce tak vyžaduje 
zlepšení podmínek obyvatel a zvýšení bezpečnosti provozu přeložkou silnice II.třídy 
v trase, která bude reflektovat hlavní dopravní požadavky a problémy a zlepší životní 
podmínky obyvatel obce. 
 
Návrh nové trasy silnice II/137 zároveň eliminuje vznik nepříznivých nebo 
nebezpečných dopravních situací i pro období předpokládaného krátkodobého 
navýšení nákladní dopravy v souvislosti s dostavbou JETE. 
 
Posuzovaná stavba je součástí platných územních plánů na úrovni obcí i na úrovni 
Jihočeského kraje (Zásady územního rozvoje, stavba D29/1).  
 
 
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 
 
Podkladem pro zpracování předkládaného oznámení EIA je rozpracovaná projektová 
dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou v současné době zpracovává 
Pragoprojekt a.s., pod názvem „Zajištění investorských a inženýrských  činností při 
přípravě Souboru staveb 09 opatření 4-9 – Přeložka II/137 mezi obcemi Březnice 
a Sudoměřice u Bechyně“.  
 
Začátek posuzovaného úseku je umístěn do prostoru stávající křižovatky silnic II/137 
a III/13717. Celková délka přeložky je cca 4,34 km. Silnice je navržena v základní 
dvoupruhové kategorii S 9,5 na návrhovou rychlost 70 km/h se směrodatnou 
rychlostí 90 km/h. Poměrně vysoká směrodatná rychlost způsobuje volbu 
minimálních poloměrů od 490 metrů při příčném sklonu do 6%. Minimální směrový 
poloměr na trase je 490m, největší poloměr pak 2500m. Směrové oblouky do 
poloměru 1000m jsou s přechodnicemi délky 70-100m, u poloměrů 2400 a 2500 jsou 
přechodnice vypuštěny. Šířka stávajících komunikací je cca 5,5m, pro silnici 
návrhové kategorie S 9,5 je šířka zpevnění 8,5m, proto je nutno silnice rozšířit. 
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Rozšíření silnice je provedeno zpravidla dovnitř stávajících oblouků, v přímých 
úsecích pak dle limitujících prvků (aleje, boží muka apod.). 
 
Výškové oblouky jsou také navrženy na směrodatnou rychlost, vypuklé oblouky však 
neumožňují předjíždění, je zde zajištěn pouze rozhled pro zastavení. Maximální 
podélný sklon na trase je 5,28% na konci trasy u napojení na stávající silnici. 
 
Niveleta kopíruje stávající nivelety silnic, pouze v místech propustků na vodotečích 
bude niveleta zvýšena o 1,1-1,3m z důvodu návrhu rozměrů propustků dle aktuálních 
hydrometeorologických dat a platné mostařské normy. Povrch vozovky bude živičný, 
uzpůsobený zvolené kategorii silnice.  
 
Na trase se nachází 4 křižovatky: 
 

1) km 0,10 – úprava stávající stykové křižovatky silnic II/137 a III/13717 
2) km 1,11 – průsečná křižovatka se silnicí III/13717 a účelovou komunikací (vjezd 

do areálu letiště) 
3) km 3,11 – průsečná křižovatka se silnicí III/13720 (cca km 1,11) 
4) km 4,19 – styková křižovatka, napojení na silnici II/159  

 
Dále se na trase nachází několik hospodářských sjezdů a napojení účelových 
komunikací. 
 
Trasa přeložky přichází do styku s několika inž. sítěmi - přípojky vody pro vojenský 
areál, sdělovací kabely Telefonica O2, nadzemní vedení VN a NN Eon, produktovod 
Čepro včetně katodové ochrany a její NN přípojky, vodovod DN 400 JVS. 
 
Odvodnění komunikace je řešeno otevřenými příkopy, v místech se sklonem příkopu 
pod 0,5% budou zpevněné příkopovými tvárnicemi. Příkopové tvárnice jsou 
i v místech, kde dno příkopu leží přibližně v úrovni pláně aktivní zóny, a to z důvodu 
zamezení sycení AZ vodou. 
 
V místě křížení silnice se stávajícími vodotečemi jsou navrženy dva rámové 
propustky, z toho jeden je vzhledem ke světlosti řešen již jako most. Parametry 
propustků budou následující:  
 
 km 0,865 – rámový most o světlé šířce 3m a proměnné výšce 
 km 1,55 – rámový propust na vodoteči u letiště o rozměrech 2x1m,  
 
Vody z příkopů budou převáděny pod křižovatkami a v trase z jedné strany na 
druhou, tyto propustky budou řešeny v dalším stupni, obecně půjde o ocelové trouby 
bez čel seříznuté podle svahu terénu. 
 
 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení:  
 
Termín zahájení realizace záměru: 2015 
Termín dokončení stavby:   2016 
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B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů: 
 
 Kraj: Jihočeský kraj 
 Obec: Sudoměřice u Bechyně  
 Obec: Hodětín 
 Obec: Březnice 
 
 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správ ních ú řadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 
 
Územní rozhodnutí: Městský úřad Bechyně – stavební úřad 
 
Stavební povolení: Městský úřad Tábor – odbor dopravy 
 
 
B.II. Údaje o vstupech 
 
B.II.1. Půda 
 
Posuzovaná stavba bude probíhat na pozemcích registrovaných jako zemědělský 
půdní fond (ZPF), na pozemcích určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a na 
pozemcích, které jsou ostatní neplodnou půdou. 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). 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. 
 
V následující tabulce je uveden celkový zábor půd dle druhu pozemku: 
 

druh pozemku Zábor ha (% z celkového záboru) 
plochy ZPF 7,9754 (95%) 
plochy PUPFL 0,3067 (3,7%) 
ostatní plochy 0,1127 (1,3%) 
celkem 8,3948 (100%) 
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Trvalý zábor zemědělských půd v jednotlivých BPEJ a třídách ochrany ZPF ukazuje 
následující tabulka: 

zábor 
třída ochrany BPEJ 

BPEJ (ha) třídy ochrany 
(ha) 

% z celkového 
záboru 

51500 0,0606 
52901 2,5500 II. 
52911 0,6973 

3,3079 41,5 

52904 0,4631 
54600 2,7980 III. 
54700 1,0883 

4,3494 54,5 

V. 56701 0,3181 0,3181 4,0 
ZPF celkem  7,97543 7,9754 100,0 

 
Celkově bude v rámci realizace posuzovaného záměru proveden trvalý zábor půdy 
na zemědělském půdním fondu v ploše cca 7,9754 ha a zábor pozemků určených 
k plnění funkce lesa (PUPFL) na ploše 0,3067 ha. Rozsah záboru půd na 
zemědělském půdním fondu je dán rozsahem stavby a rozložením na pozemcích. 
Nejvíce trvalých záborů v rámci ZPF proběhne na půdách ve III. třídě ochrany 4,3494 
ha (54,5%) a ve II. třídě ochrany 3,3079 ha (41,5%). Zábor na půdách v V. třídě 
ochrany bude v rozsahu 0,3181 ha (4%). Nedojde k zásahu do nejcennějších půd 
v I. třídě ochrany ZPF. 
 
Celkový rozsah záboru ZPF a PUPFL bude ve skutečnosti významně nižší. Velká 
část záboru bude probíhat na pozemcích, které jsou v současnosti silnicí III. třídy 
nebo místní komunikací a nemají tak z hlediska ochrany ZPF a PUPFL žádnou 
hodnotu, nicméně dle ÚAP mají stále přiřazenou BPEJ nebo jsou evidovány jako 
lesní půda. Orientačně lze očekávat, že zábor pozemků na ZPF a PUPFL bude 
přibližně o polovinu menší, než je uvedeno výše. 
 
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 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). Nejbližším takovým 
územím je přírodní park Černická obora, posuzovaná přeložka v počátečním úseku 
prochází ve vzdálenosti přibližně 20 m od jeho hranice. 
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Posuzovaná přeložka 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 v úseku cca km 0,0 – 3,0 prochází po okraji CHOPAV 
Třeboňsko, těleso stávající silnice tvoří její hranicí. V případě rozšíření silnice 
východním směrem dojde k zásahu do CHOPAV. 
 
V počátečním úseku (v délce cca 50 m) posuzovaná přeložka zasahuje do 
chráněného ložiskového území Sudoměřice I, kde jsou zájmovou surovinou jíly.  
 
Územní ochrana pozemků - ochranná pásma 
 
Záměr na několika místech zasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa 
(PUPFL) i jeho ochranného pásma, které je vymezeno ve vzdálenosti 50 metrů od 
okraje lesa. 
 
Navrhovaná trasa přeložky neprochází žádným ochranným pásmem vodních zdrojů, 
začátek posuzovaného úseku se nachází přibližně 130 m od ochranného pásma 
vodního zdroje Sudoměřice u Bechyně. 
 
Posuzovaná silnice nezasahuje do žádného ochranného pásma zvláště chráněného 
území dle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 
Trasa přeložky nezasahuje do žádného ložiska nerostných surovin, ale prochází ve 
vzdálenosti cca 90 m od netěženého ložiska jílů Sudoměřice I. 
 
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.  
 
 
B.II.2. Voda 
 
Při rekonstrukci 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 
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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 obvyklé konstrukční výšky vozovky 0,6 m. Při délce posuzovaného 
úseku cca 4 330 m a šířce vozovky 9,5 m bude celkový objem stavebních materiálů 
cca 24 681 m3. Použité materiály budou štěrk, makadam, kamenivo a povrchová 
vrstva z asfaltového betonu nebo ze živičné směsi.  
 
Materiál ze stávajících komunikací v trase přeložky bude recyklován a následně 
využit do konstrukčních vrstev vozovky nebo do aktivní zóny nebo jako materiál 
sanace podloží. Objem takto využitého materiálu nebyl dosud přesně stanoven, 
hrubým odhadem lze předpokládat, že se bude jednat o cca 10 000 m3.  
 
Stanovená potřeba materiálů bude navýšena o materiály nezbytné pro realizaci 
doprovodných dopravních staveb, například propustků, přeložek inženýrských sítí, 
svodidel, dopravního 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. Bilance 
zemních prací nebyla v současné fázi přípravy záměru stanovena. Dle dostupných 
informací v době zpracování předkládaného oznámení není silnice s ohledem na 
charakter stavby (rozšíření stávající silnice) primárně navrhována na vyrovnanou 
bilanci. Bez započítání objemu zemních prací v aktivních zónách vozovky se sice 
předběžně jedná o bilanci vyrovnanou, avšak po zapracování sanací a dalších úprav 
se bude spíše jednat o bilanci mírně přebytkovou. Zeminu pro vybudování násypů 
tak nebude nutné dovážet z jiné lokality. 
 
Při výstavbě přeložky bude sejmuta ornice v objemu maximálně 20 000 m3. Část 
ornice bude použita při sadových úpravách svahů násypů a zářezů a při rekultivaci 
plochy dočasného záboru. Pro případný přebytek ornice 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. 
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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.  
 
Očekávané dopravní zátěže pro výhledový rok 2030 jsou převzaty z dopravní 
prognózy studie „Přetřídění silnice II/105 do kategorie silnic I. třídy, komunikační síť 
v roce 2030“, CityPlan, 10/2010 a jsou dále použity pro zpracování hlukové 
a rozptylové studie:  
 

r. 2030 
úsek NA 

24 hod 
OA 

24 hod 
Σ 

24 hod 

Sudoměřice u Bechyně – křižovatka se silnicí III/13719  580 3 630 4 210 

křižovatka se silnicí III/13719 - křižovatka se silnicí II/159 550 3 380 3 930 

 
 
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. 
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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 sil. II/137 
a z odpovídajících emisních faktorů byly pro výhledový rok 2030 vypočteny 
následující hodnoty ročních emisí znečišťujících látek: 
 

NOX benzen PM10 
(t/rok) (t/rok) (t/rok) 

13,80 0,12 7,49 

 
Přímé emise NO2 tvoří podle předpokladu 10 % emisí NOX, vzhledem ke konverzi 
NO na NO2 však bude vliv NO2 vyšší, než by odpovídalo jeho přímým emisím. 
 
Do emisí PM 10 je zahrnuta i sekundární prašnost z dopravy. 
 
 
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. Voda z vozovky bude odtékat do částečně 



Přeložka silnice II/137 mezi obcemi Březnice a Sudoměřice Strana 14 

 

Oznámení EIA EIA SERVIS  s.r.o. 

 

zpevněných a částečně nezpevněných silničních příkopů, které budou zaústěny do 
stávajících otevřených vodotečí (Blatecký potok, Židova strouha) a následně svedeny 
do řeky Lužnice. 
 
Množství odtékajících dešťových vod (V, m3/rok) je stanoveno z ročního úhrnu 
srážek v oblasti (H, m), koeficientu odtoku (k=0,8, resp. k=0,3 viz níže) 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 Sudoměřice. 
 

srážkoměrná stanice roční úhrn 
srážek (mm) 

úhrn srážek za 
říjen až březen (mm) 

Sudoměřice 603 209 
 
Při výpočtu množství dešťových vod odtékajících z plochy přeložky po realizací 
záměru bylo uvažováno se zpevněnou šířkou komunikace 9,5 metrů (koeficient 
odtoku=0,8) a délkou komunikace 4340 metrů. 
 
Pro porovnání se současným stavem byla uvažována stejná délka komunikace 
(4330 metrů), ale šířka byla rozdělena na dnes zpevněnou plochu cca 5,5 metrů 
s koeficientem odtoku 0,8 a nezpevněnou část s koeficientem odtoku 0,3.   
 
Množství dešťových vod odtékajících z plochy přeložky před a po realizaci přeložky 
je uvedeno v následující tabulce: 
 

povodí plocha (m2) odtok za rok (m3) 
před / po výstavbě 

odtok za zimu (m3) 
před / po výstavbě 

Blatecký potok č.h.p 
1-07-04-114 38665 13744/18652 4764/6465 
Židova strouha č.h.p. 
1-07-04-115 2470 878/1192 304/413 
celkem 41135 14622/19844 5068/6878 
 
Po realizaci dojde ke zvýšení podílu zpevněných ploch v zájmovém území a tím i ke 
zrychlení odtoku dešťových vod.  
 
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, olovo v úkapech z motorových vozidel 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 posuzovaného úseku silnice 
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4,34 km představuje cca 21,65 t posypového materiálu. 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“, 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. 
 

Množství 
posypových solí (t) 

Množství dešťových 
vod za zimu (m3) 

Množství Cl-  
(t) 

Koncentrace Cl-  
(g/l) 

21,7 6878 12,99 1,9 
 
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.  
 
Konečným recipientem dešťových vod z posuzované přeložky je řeka Lužnice.  
 
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. 
 
Bilance zemních prací nebyla v současné fázi přípravy záměru stanovena. Dle 
dostupných informací v době zpracování předkládaného oznámení není silnice 
s ohledem na charakter stavby (rozšíření stávající silnice) primárně navrhována na 
vyrovnanou bilanci. Bez započítání objemu zemních prací v aktivních zónách 
vozovky se sice předběžně jedná o bilanci vyrovnanou, avšak po zapracování sanací 
a dalších úprav se bude spíše jednat o bilanci mírně přebytkovou. Přebytek 
výkopového materiálu bude možno využít v jiných silničních stavbách, které jsou 
v souvislosti s dostavbou JETE připravovány nebo jej bude nutné uložit do trvalých 
deponií. Výběr místa k deponování přebytečného výkopového materiálu bude řešen 
v dalších fázích přípravy záměru.  
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Materiál ze stávajících komunikací v trase přeložky bude recyklován a následně 
využit do konstrukčních vrstev vozovky nebo do aktivní zóny nebo jako materiál 
sanace podloží. Objem takto využitého materiálu nebyl dosud přesně stanoven, 
hrubým odhadem lze předpokládat, že se bude jednat o cca 10 000 m3.  
 
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.: 
 

kód název Kategorie  množství 
t (cca) 

způsob 
nakládání 

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

N 0,02 odstraňování 

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

O 0,05 odstraňování 

13 02 05 nechlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 0,02 recyklace 
odstraňování 

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

N 

0,05 

odstraňování 

16 01 07 olejové filtry N 0,02 odstraňování 
17 01 01 beton O 2500 recyklace 
17 02 01 dřevo O 0,7 využití 
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 800 odstraňování 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 1500 využití 
17 04 05 železo a ocel O 0,2 využití 
17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 1500 odstraňování 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 1000 využití 

recyklace 
17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady obsahující 

nebezpečné látky 
N 25 odstraňování 

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

O 
700 

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 rekonstrukci 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.): 
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číslo název kategorie  množství 

t/rok 
způsob 

nakládání 
13 05 02 kaly z odlučovačů oleje N 0,2 odstraňování 
15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny 

a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 
0,02 

odstraňování 

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

N 1,2 odstraňování 

16 01 03 pneumatiky O 0,25 odstraňování 
16 01 07 olejové filtry N 0,12 odstraňování 
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O 24 kompostování 
20 03 03 uliční smetky O 12 odstraňování 
20 03 06 odpad z čištění kanalizace O 4 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 …) 
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• technické parametry komunikace (šířkové uspořádání, podélný sklon, vedení 
v násypu či zářezu…) 

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

• technická opatření (protihlukové bariéry nebo valy…) 
 
Úroveň hladiny hluku emitované automobilem je závislá zejména na jeho rychlosti. 
Zatímco u nižších rychlostí je rozhodujícím zdrojem hluku pohonná jednotka 
automobilu, se stoupající rychlostí se zvyšuje význam hluku emitovaného 
z převodové soustavy. Ve vyšších rychlostech začíná převažovat hluk ze styku 
pneumatika – vozovka a 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, majících lepší akustické 
emisní parametry. 
 
Hluk z provozu na posuzované silnici je kvantitativně vyhodnocen v hlukové studii, 
která je součástí oznámení EIA jako Příloha č. 4. Hlukové poměry byly ve studii 
vypočteny za použití programu SoundPlan v. 7.1, který je ověřen Národní referenční 
laboratoří pro hluk v komunálním prostředí v Ústí nad Orlicí. Program pracuje 
v modelu 3D, umožňuje tedy do výpočtu zahrnout s dostatečnou přesností vliv 
členitosti terénu s veškerými terénními nerovnostmi a sklony povrchu. Výpočet byl 
proveden dle normy RLS 90. Vstupní data do výpočtového modelu (průměrné denní i 
noční hodinové intenzity pro osobní, resp. nákladní vozidla) jsou v souladu s II. 
novelou metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, která byla zveřejněna 
v časopise Planeta (02/2005). Ve výpočtu byly uvažovány přípustné hodnoty dané 
vládním nařízením č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací.  
 
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. 
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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 je nutno postupovat podle havarijního plánu, zamezit 
šíření ropného znečištění v povrchových vodách a zajistit odpovídající dekontaminaci 
zasažené půdy, podzemní vody a geologického podloží.  
 
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. Za nejzávažnější environmentální charakteristiku jsme v případě 
posuzovaného záměru „Přeložka silnice II/137 mezi obcemi Březnice a Sudoměřice“ 
určili blízkost obytné zástavby na začátku úseku, zásah do okrajových partií lesních 
porostů v km 0,1 - 1,1  a zásah do stromořadí dubů po levé straně silnice 
v km 0,12 – 0,24. 
 
 
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 
 
Trasa přeložky prochází v posuzovaném úseku klimatickou oblastí MT9 (dle Quitta). 
Tato klimatická oblast je charakterizovaná dlouhým, teplým, suchým až mírně 
suchým létem, přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně 
teplým podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky 
 

Průměrná teplota vzduchu [°C] 
stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Bechyně -2,6 -1,1 2,6 7,0 11,9 15,2 16,6 16,1 12,7 7,7 2,6 -1,0 7,3 
 

Průměrný úhrn srážek [mm] 
stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok X-III 
Sudoměřice 31 27 31 46 66 79 86 69 48 48 36 36 603 209 
 
Přímo v předmětné lokalitě se nenachází žádná stanice monitorující kvalitu ovzduší. 
Nejbližší stanice je až v Táboře ve vzdálenosti cca 20 km od posuzované stavby. 
Jedná se však o dopravní stanici s reprezentativností pouze okrskového měřítka. Její 
výstupy již tedy nejsou pro posuzovanou lokalitu dostatečně reprezentativní. 
 
Nejpřesnějším zdrojem informací o stávajícím imisním pozadí zájmové lokality jsou 
mapy koncentrací jednotlivých znečišťujících látek v ročenkách vydávaných ČHMÚ – 
„Znečištění ovzduší na území České republiky“. Vzhledem k tomu, že imisní situace 
je výrazně ovlivněna i meteorologickými podmínkami, které panovaly v daném roce 
a ovlivňovaly rozptyl, uvádí následující tabulka hodnoty koncentrací za posledních 
5 let, za které jsou data k dispozici (r. 2006-2010): 
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koncentrace škodlivin v jednotlivých letech 
(µg/m 3)   

2010 2009 2008 2007 2006 

průměrná roční konc. 14-20 14-20 14-20 14-20 14-30 
PM10*) maximální denní 

konc. ***) 
40-50 30-40 20-30 30-50 30-50 

NO2**) průměrná roční konc. ≤ 13 ≤ 13 ≤ 26 ≤ 26 ≤ 26 

benzen  průměrná roční konc. ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 
 *) Na mapách koncentrací PM10 je od r.2007( včetně) již rozdělena třída koncentrace 14-30 µg/m3 na 14-20 µg/m3 a 20-30 

µg/m3 

 **) Na mapách koncentrací NO2 je od r.2009 (včetně) již rozlišena i nejnižší třída koncentrace do 13 µg/m3 

 ***) 36. nejvyšší 24hod koncentrace 

 
Posledním uvažovaným zdrojem informací o stávajícím imisním pozadí zájmové 
lokality je „Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – 
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010“ 
publikované ve Věstníku MŽP v únoru 2012. Jako nejmenší územní jednotka, pro 
kterou byly tyto oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny, byla zvolena území 
stavebních úřadů. Zájmové území nespadá do vymezené oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, nejsou zde překračovány hodnoty příslušných imisních limitů pro 
NO2, PM10 ani benzen. 
 
Jihočeský kraj patří z hlediska znečištění ovzduší mezi nejméně zatížené oblasti 
České republiky. Přímo v těsné blízkosti dotčené lokality se nenachází žádné 
významnější stacionární zdroje znečišťující ovzduší. Imisní situace v okolí plánované 
přeložky sil. II/137 (mezi obcemi Sudoměřice u Bechyně a Březnice) je tedy 
ovlivněna hlavně lokálním vytápěním a automobilovou dopravou po stávajících 
komunikacích. 
 
 
C.II.2. Voda 
 
Navrhovaná stavba v posuzovaném úseku zasahuje do povodí Lužnice. Téměř celá 
trasa přeložky prochází dílčím povodím Blateckého potoka č.h.p. 1-07-04-114. 
Pouze v koncovém úseku (km cca 4,07 – 4,34) zasahuje do dílčího povodí Židova 
strouha č.h.p. 1-07-04-115 
 
čhp název toku řád toku lesnatost %  
1-07-04-114 Blatecký potok V. 40 
1-07-04-115 Židova strouha IV. 30 

 
Nejbližším souvisejícím tokem, kde byla monitorována kvalita vody, je Židova 
strouha, která je vodohospodářsky významným tokem. 
 
Kvalita vody, C95 

vodní tok profil BSK5 
(mg/l) 

CHSKcr 
(mg/l) 

N-NH4 (mg/l) Pc 
(mg/l) 

Židova strouha  Nuzice pod, ř. km 1,3 5,4 38,3 8,9 0,25 
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Přeložka přímo kříží dva bezejmenné pravostranné přítoky Blateckého potoka (km 
0,87 a km 1,56). Oba vodní toky budou překonány rámovým propustkem.  
 

Obr. 2. Vodohospodářská mapa  
 
Posuzovaná přeložka v úseku cca km 0,0 – 3,0 prochází po okraji chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV) Třeboňsko, stávající silnice je její hranicí. 
V případě rozšíření silnice východním směrem dojde k zásahu do CHOPAV. 
 
Podzemní vody 
Celé zájmové území je situováno v hydrogeologickém rajonu 6320 Krystalinikum 
v povodí střední Vltavy, v útvaru podzemních vod 63201 Krystalinikum v povodí 
střední Vltavy.  
 
Zásobování pitnou vodou je v blízkých obcích (Březnice, Hodětín, Sudoměřice) 
zajišťováno z veřejných vodovodů.  
 
Na jihozápadním okraji obce Sudoměřice u Bechyně ve vzdálenosti cca 750 metrů 
severně od začátku posuzované přeložky se nachází vydatné podzemní zdroje vody 
s vydatností až 9,1 l/s). Tyto zdroje mají vyhlášené ochranné pásmo I. a II. stupně. 
Hranice OP I.stupně se nachází v bezprostřední blízkosti zdroje vody, hranice OP 
II.stupně vede cca 130 metrů severně od začátku přeložky.  
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C.II.3. Půda 
 
Trasa přeložky prochází v posuzovaném úseku mírně teplou klimatickou oblastí MT9 
(dle Quitta). Tato klimatická oblast je charakterizovaná dlouhým, teplým, suchým až 
mírně suchým létem, přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a 
mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové 
pokrývky 
 
Nadmořská výška zájmového území se pohybuje od 433 m n. m. po 455 m n.m. 
Z pedologického hlediska lze v místě průběhu trasy nalézt především hnědé půdy.se 
surovými půdami. 
 
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.  
 
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. 
 
Surové půdy 
Surové půdy jsou zastoupeny na četných, plošně však nevelkých lokalitách středních 
a vyššíchpoloh.. Klimatické poměry nejsou pro jejich tvorbu směrodatné. Uplatňují se 
všude tam, kde skalní podloží vystupuje blízko k povrchu. Jsou to hlavně temena 
terénních vyvýšenin, hrany ostře zakleslých říčních údolí, někdy i deflační plošiny. 
Původním rostlinným krytem, který zůstává na těchto místech často zachován,jsou 
většinou skalní stepi nezapojené porosty zakrslých dřevin, někdy i reliktní bory. Jako 
půdotvorný substrát se uplatňují fyzikální, hrubě skeletovité rozpady většinou 
bezkarbonátových hornin. Tyto rozpady však nejsou na rozdíl od rankerů přemístěny 
na větší vzdálenost, jde tedy převážně o horninová eluvia. Hlavním půdotvorným 
procesem při vzniku surových půd je nevýrazná humifikace spojená někdy se slabým 
vnitropůdním zvětráváním, jindy i s počáteční podzolizací. Tyto půdy jsou po všech 
stránkách extrémně nepříznivé, mělké, skeletovité, mimořádně vodopropustné. Proto 
mohou v zemědělství sloužit pouze jako chudá pastviště, často však leží ladem. I pro 
lesnickou produkci jsou méněcenné. Jsou však často stanovištěm zajímavé květeny.  
 
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 
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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. Je vymezeno 78 HPJ označených číslicemi 01-
78, které vyjadřují základní vlastnosti půdy.  
 
Na ploše záboru posuzované stavby byly identifikovány následující BPEJ: 51500, 
52901, 52911, 52904, 54600, 54700, 56701. Popis hlavních půdních jednotek je 
uveden v následující tabulce: 
 
HPJ Charakteristika dle transformace HPJ do Morfogeneti ckého 

klasifika čního systému p ůd  
15 Ilimerizované půdy a hnědozemně ilimerizované, včetně slabě oglejených 

forem na svahovinách se sprašovou příměsí, středně těžké až těžké s 
příznivým vodním režimem. 

29 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. 

46 Hnědozemě illimerizované oglejené a illimerizované půdy oglejené na 
svahových hlínách se sprašovou příměsí, středně těžké až středně 
skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření. 

47 Pseudogleje na svahových hlínách se sprašovou příměsí, středně těžké 
až středně skeletovité nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému 
zamokření 

67 Glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně 
těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro 
louky. 

 
Vyhláška č. 48/2011 ze dne 8.3.2011 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.  
 
Rozsah záboru půd na zemědělském půdním fondu je dán rozsahem stavby 
a rozložením na pozemcích. Všechny trvalé zábory zemědělské půdy budou 
realizovány na půdách ve II. třídě ochrany (3,3079 ha, tj. 41,5%) a ve III.třídě 
ochrany (4,3494 ha, tj. 54,5%). Nedojde k zásahu do nejcennějších půd v I. třídě 
ochrany ZPF. 
 
Záměr si vyžádá zábor cca 0,3 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).  
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C.II.4. Horninové prost ředí a přírodní zdroje 
 
Trasa projektovaných obchvatů prochází následujícím horninovým prostředím: 
 
 km 0,00 – 0,36 svrchní křída Českobudějovické a Třeboňské pánve se 

zpevněným sedimentem 
 km 0,36 – 0,49 moldanubikum Českého lesa s migmatitovými horninami 
 km 0,49 – 0,70 pleistocénní kvartér s nezpevněným sedimentem 
 km 0,70 – 0,80 kvartér s nezpevněným sedimentem 
 km 0,80 – 0,83 kvartér se smíšeným sedimentem 
 km 0,83 – 1,00 pleistocénní kvartér s nezpevněným sedimentem 
 km 1,00 – 1,37 moldanubikum Českého lesa s migmatitovými horninami 
 km 1,37 – 1,46 kvartér s nezpevněným sedimentem 
 km 1,46 – 1,50 kvartér se smíšeným sedimentem 
 km 1,50 – 1,55 kvartér s nezpevněným sedimentem 
 km 1,55 – 1,90 moldanubikum Českého lesa s migmatitovými horninami 
 km 1,90 – 4,34 moldanubikum Českého lesa s pararulovými horninami 
 

 
Obr. 3. Geologická mapa  
 
Začátek posuzované trasy, který je shodný se současným vedením silnice II/137 
zasahuje do chráněného ložiskového území Sudoměřice I. Jedná se o dosud 
netěžené ložisko jílů.  
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V zájmovém území nejsou evidována žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové 
deformace. 
 
 
C.II.5. Fauna, flóra 
 
Fauna 
Posuzovaná přeložka vede po stávající místní komunikaci, která prochází přibližně 
do km 1,4 na hranici lesa (vojenský prostor) a zemědělské krajiny, ve zbývající části 
pak prochází ryze zemědělskou krajinou.  
 
Terénní průzkum byl proveden na přelomu srpna a září, zjištěné výsledky jsou proto 
poplatné době provedeného průzkumu. 
 
Zoogeografická charakteristika 
Zájmové území posuzované přeložky zasahuje do dvou bioregionů dle Culka 1996. 
V úseku km 0,0 – 2,0 prochází posuzovaná přeložka severozápadní částí 
Třeboňského bioregionu (1.31), od km 2,0 – 4,34 pak prochází bioregionem 
Bechyňským. 
 
Fauna Třeboňského bioregionu je výrazně hercynská se západními vlivy, je 
rozhodujícím způsobem ovlivněná existencí početných rybníků, rašelinných luk, 
rašelinišť a rozlehlých, místy rašelinných lesů. Relativní zachovalost přírodního 
prostředí se projevuje přežíváním pozoruhodných druhů ptactva – orla mořského, 
husy velké, volavky červené, případně i reimigrací vymizelých druhů, k jakým patří 
los evropský. Bohatá je i fauna netopýrů rodu Myotis, Nyctalus a Pipistrellus. 
Faunistická azonalita se projevuje též inverzemi v podobě demontánního výskytu 
horských druhů, zejména hmyzu (saranče Miramella alpina). Lužnice a Nežárka mají 
charakter podhorské řeky modifikovaný malým spádem, převažuje ráz parmového 
pásma, drobné toky mají charakter pstruhových vod.  
 
Mezi významné druhy tohoto bioregionu patří: ježek západní, vydra říční, los 
evropský, netopýři rodu Myotis, Nyctalus a Pipistrellus, kvakoš noční, volavka 
červená, husa velká, zrzohlávka rudozobá, hohol severní, orel mořský, tetřívek 
obecný, břehouš černoocasý, moudivláček lužní, ještěrka živorodý, zmije obecná, 
ropucha krátkonohá, skokan štíhlý, skokan skřehotavý, mlok skvrnitý a další. 
 
Fauna Bechyňského bioregionu je představována ochuzenými a silně pozměněnými 
živočišnými společenstvy hercynského původu, se západními vlivy (ježek západní, 
ropucha krátkonohá). Významnějším prvkem je fauna rybníků, jejich okrajů a 
zbytkových mokřadů, patrná zejména ve fauně ptáků nebo vážek. Výrazná je 
zejména fauna údolí Vltavy, patrná například u měkkýšů, v jižní části zejména 
s výskytem zemouna skalního, sklovatky krátkonohé a řasnatky nadmuté. Vltava a 
Otava náležely původně k parmovému pásmu, které je zachováno na Lužnici. 
Přítoky řek náleží pstruhovému pásmu, místy se v nich vyskytuje rak kamenáč. Mezi 
významné druhy bioregionu patří ježek západní (Erinaceus europaeus), polák 
chocholačka (Aythia fuligula), hohol severní (Bucephala clangula), moudivláček lužní 
(Remiz pendulinus), ropucha krátkonohá (Bufo calamita), zemoun skalní (Aegopis 
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verticillus), sklovatka krátkonohá (Daudebardia brevipes), řasnatka nadmutá 
(Macrogastra tumida), vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum), vážka 
jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), rak kamenáč (Astacus torrentinum) 
 
Stávající zoologická charakteristika obratlovců 
Terénní průzkum obratlovců byl proveden na přelomu srpna a září 2012 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 na 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: 
bažant obecný (Phasianus colchicus), budníček menší (Phylloscopus collybita), 
budníček větší (Phylloscopus trochilus), červenka obecná (Erithacus rubecula), 
drozd kvíčala (Turdus pilaris), holub hřivnáč (Columba palumbus), káně lesní (Buteo 
buteo), konipas bílý (Motacilla alba), kos černý (Turdus merula), krkavec velký 
(Corvus corax), kukačka obecná (Cuculus canorus), pěnice černohlavá (Sylvia 
atricapilla), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), 
pěnice slavíková (Sylvia borin), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), poštolka obecná 
(Falco tinnunculus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), rehek zahradní 
(Phoenicurus phoenicurus), sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica 
pica), strnad obecný (Emberiza citrinella), sýkora koňadra (Parus major), sýkora 
modřinka (Cyanistes caeruleus), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vrabec polní 
(Passer montanus), vrána obecná (Corvus corone), zvonek zelený (Carduelis 
chloris), hraboš polní (Microtus arvalis), norník rudý (Clethrionomys glareolus), krtek 
obecný (Talpa europaea), srnec obecný (Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus 
europaeus). 
 
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 zájmovém území ohrožen.  
 
V zájmovém území bylo zjištěno celkem 33 druhů obratlovců, z nichž jeden patří 
mezi zvláště chráněné druhy živočichů dle přílohy č.III vyhlášky MŽP č. 395/1992 
Sb., k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb. Jedná se o ohrožený druh krkavec velký (Corvus 
corax), který byl zastižen na přeletu a který prostor nad zájmovým územím využívá 
zřejmě pouze ke sběru potravy.  
 
Flóra 
 
Podle regionálně fytogeografického členění se linie plánované přeložky II/137 
nachází ve fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu Českomoravské 
mezofytikum. Jižní část prochází okresem Jihočeská pahorkatina, podokresem 
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Písecko-hlubocký hřeben. Severní část přeložky prochází okresem Třeboňská 
pánev. 
 
Pro Písecko-hlubocký hřeben je charakteristický suprakolinní (kopcovina) až 
submontánní (vrchovina) vegetační stupeň s květenou tvořenou jednotvárnými 
mezofyty a vzácněji termofyty, relativně kontinentální, srážkově nadostatkové klima 
(= vztah k průměrné izohyetě odpovídající nadmořské výšce fytochorionu), terén 
spíše svažitý než plochý, různorodý substrát a mozaika lesních a zemědělsky 
využívaných ploch. 
 
Pro Třeboňskou pánev je charakteristický suprakolinní vegetační stupeň (kopcovina) 
s květenou tvořenou jednotvárnými mezofyty, relativně oceánické, srážkově 
nadbytkové klima (= vztah k průměrné izohyetě odpovídající nadmořské výšce 
fytochorionu), terén plochý, substrát písčití, jílovitý nebo rašelinný a mozaika 
rybničnatých, lesních a zemědělsky využívaných ploch. 
 
Co se týče rekonstrukční vegetace, projektovaná linie prochází přes plochy 
rekonstruované jako kyselé doubravy třídy Quercetea robori – petraea. 
 
Plánovaná přeložka silnice mezi obcemi Březnice a Sudoměřice u Bechyně je dlouhá 
celkem 4,34 km. Situace je popsána ve směru staničení, tedy od severu k jihu. 
Botanický průzkum zde byl proveden v srpnu roku 2012. 
 
1. úsek cca km 0,0 - 1,2 (od začátku úseku po odbočku na Jamník) 
Z hlediska výskytu cenných dřevin v krajině je právě první úsek nejzajímavější. Po 
levé straně ve směru staničení se táhne podél plotu průmyslového objektu alej 
mohutných starých dubů letních (Quercus robur). Jedná se o cca 10 ks vzrostlých 
stromů s obvodem kmene 2 – 3 metry. 
 
Prakticky v celé délce úseku je stávající cesta vedena podél okraje lesního celku. 
Les se rozkládá po pravé straně cesty a převažuje v něm borovice (Pinus sylvestris). 
Plochu lesní výsadby lemuje lesní plášť, v němž rostou břízy, osiky, duby, akáty, 
trnky a šípkové růže (Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Robinia 
pseudoacacia, Prunus spinosa, Rosa canina). Poměrně velké uplatnění zde má 
nepůvodní dub červený (Quercus rubra). 
 
V poslední části úseku poblíž křižovatky s odbočkou na Jamník a lesní cestou je 
porost již rozvolněný. Vpravo roste několik borovic, slivoní, bříz, osik, dubů, akátů a 
vrba nachová (Pinus sylvestris, Prunus sp., Betula pendula, Populus tremula, 
Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Salix purpurea).  
 
Po levé straně popsaného úseku dřeviny prakticky nerostou, kromě výše popsané 
dubové aleje podél průmyslového areálu, nápadnou dřevinou je pouze jeden dub 
letní (Quercus robur) rostoucí cca v km 1,0. 
 
Příkopy podél plánované přeložky jsou většinou ruderální, zarostlé třtinou křovištní, 
kopřivou dvoudomou, pcháčem osetem, pelyňkem černobýlem, vratičem obecným 
(Calamagrostis epigejos, Urtica dioica, Cirsium arvense, Artemisia vulgaris, 
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Tanacetum vulgare), ve vlhkých místech roste také orobinec širokolistý (Typha 
latifolia). 
 
2. úsek cca km 1,2 – 2,2 (od odbočky na Jamník po linii větrolamu) 
Pravá strana cesty je v celé délce úseku, kromě km cca 1,7 – 1,9, lemována pásem 
dřevin. Pás dřevin tvoří převážně břízy, osiky, borovice (Betula pendula, Populus 
tremula, Pinus sylvestris), ve vlhčích místech olše a vrby (Alnus glutinosa, Salix 
fragilis). Jsou zde vzrostlé i mladé stromy. Z křovin zde rostou vrby popelavé, lísky, 
bezy a ostružiník maliník (Salix cinerea, Corylus avellana, Sambucus nigra, Rubus 
idaeus). Podrost je ruderální, mnoho míst je zarostlých třtinou křovištní 
(Calamagrostis epigejos), dále tu z bylin rostou kopřiva dvoudomá, škarda dvouletá, 
pcháč oset (Urtica dioica, Crepis biennis, Cirsium arvense) a další, ve vlhčích 
místech najdeme také orobinec širokolistý (Typha latifolia). Poblíž křižovatky na 
Jamník se hojněji uplatňuje akát (Robinia pseudoacacia), v akátině roste ale i několik 
dubů, borovic, osik a bříz (Quercus robur, Pinus sylvestris, Populus tremula, Betula 
pendula).  
 
Levá strana cesty je skoro bez doprovodných dřevin, dřeviny se většinou objevují jen 
jako velice mladé nálety. Nicméně i zde roste několik větších stromů, v km cca 1,2 – 
1,4 jsou to dva duby, akát a bříza (Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Betula 
pendula), v km cca 1,4 – 1,6 dva vzrostlé duby letní (Quercus robur). 
 
3. úsek cca km 2,2 – 3,1 (od linie větrolamu po křižovatku se silnicí II/13720) 
V tomto úseku cesta není lemována souvislým stromořadím ani pásem dřevin 
a keřů. Lem cesty a příkop obsadila ruderalizovaná travobylinná vegetace, tvořená 
směsí druhů ruderálních a lučních. Zastoupena je kopřiva dvoudomá, pcháč oset, 
třtina křovištní, lopuch větší, pelyněk černobýl, vratič obecný, lnice květel, krvavec 
toten (Urtica dioica, Cirsium arvense, Calamagrostis epigejos, Arctium lappa, 
Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare, Linaria vulgaris, Sanguisorba officinalis) a 
další. První část úseku sousedí vpravo s kosenou loukou a i lem cesty je zde 
poněkud pestřejší. Z druhů je zastoupen krvavec toten, jitrocel kopinatý, hrachor 
luční, vikev ptačí, ostřice třeslicovitá (Sanguisorba officinalis, Plantago lanceolata, 
Lathyrus pratensis, Vicia cracca, Carex brizoides). 
 
Dřeviny se vyskytují jen ojediněle. V km cca 2,7 roste vpravo od plánované přeložky 
borovice lesní (Pinus sylvestris) a kolem ní mladé duby, bezy černé a růže šípkové 
(Quercus robur, Sambucus nigra, Rosa canina). Těsně u křižovatky se silnicí 
Březnice - Hodonice zasáhne rozšíření silnice vpravo do cípu zahrady zarostlé 
vzrostlými stromy – smrk, tři borovice, osika (Picea abies, Pinus sylvestris, Populus 
tremula). Dále jsou zde mladé duby, osiky, jeřáby a růže šípková (Quercus robur, 
Populus tremula, Sorbus aucuparia, Rosa canina). Podrost je ruderalizovaný, 
dominuje třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), z bylin třezalka tečkovaná, vratič 
obecný, chrpa luční (Hypericum perforatum, Tanacetum vulgare, Centaurea jacea). 
 
4. úsek cca km 3,1 – 4,2 (od křižovatky se silnicí II/13720 k napojení na silnici II/159) 
Stávající cesta není doprovázena dřevinami nebo jen výjimečně. Vegetační kryt 
kolem stávající cesty tvoří směs druhů ruderálních a lučních stejně jako u 
předchozího úseku – kopřiva dvoudomá, pcháč oset, třtina křovištní, lopuch větší, 
pelyněk černobýl, vratič obecný, lnice květel, krvavec toten (Urtica dioica, Cirsium 
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arvense, Calamagrostis epigejos, Arctium lappa, Artemisia vulgaris, Tanacetum 
vulgare, Linaria vulgaris, Sanguisorba officinalis) a další.  
 
Dřeviny doprovázejí tento úsek jen velmi málo. Těsně u křižovatky roste vpravo 
jedna mladá lípa srdčitá (Tilia cordata). V km cca 3,2 – 3,3 rostou vpravo mladé duby 
letní a třešně (Quercus robur, Prunus avium). V km cca 3,4 u odbočky doprava 
k objektu rostou 2 mladé jasany ztepilé (Fraxinus excelsior), po levé straně vrba 
popelavá (Salix cinerea). V km cca 4,1 je vlevo nápadná soliterní bříza bělokorá 
(Betula pendula).  
 
Úplně poslední úsek přeložky před napojením na stávající silnici je projektován přes 
menší lesík. Ten je tvořen převážně osikami (Populus tremula), dále zde roste 
několik mladých dubů a borovic (Quercus robur, Pinus sylvestris). Podrost je 
ruderální, z keřů dominují bez černý, slivoň trnka, růže šípková, ostružiník maliník 
(Sambucus nigra, Prunus spinosa, Rosa canina, Rubus idaeus). Z bylin zde rostou 
kopřiva dvoudomá, třtina křovištní a chmel otáčivý (Urtica dioica, Calamagrostis 
epigejos, Humulus lupulus). 
 
Zvláště chráněné druhy rostlin  
Během terénního průzkumu, který proběhl v srpnu 2012, nebyl v linii plánované 
přeložky silnice 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 biotopu je výskyt chráněných druhů spíše 
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 Středočeská pahorkatina, 
geomorfologický celek Táborská pahorkatina, podcelek Písecká pahorkatina, okrsek 
Bechyňská pahorkatina.  
 
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. Nejbližším 
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přírodním parkem je přírodní park Černická obora, jehož západní výběžek se 
nachází v těsné blízkosti severního konce přeložky. 
 
Krajina kolem obcí Březnice, Jamník, Hodětín je odlesněná a zemědělsky využívaná. 
Krajinný prostor ohraničují lesní celky Černická obora, Kozelka, lesy vojenského 
prostoru u Bechyně a Židova strouha. Dominantou krajinného rázu celého krajinného 
celku Táborska je ohromná stavba jaderné elektrárny Temelín, viditelná například ze 
silnice z Malšic na Všechlapy. Doprava (silnice) je nedílnou součástí krajinné scény 
dotčeného krajinného prostoru i v současnosti. 
 
ÚSES (územní systém ekologické stability) 
Územní systém ekologické stability je součástí schválených územních plánů obcí 
Březnice, Hodětín a Sudoměřice a územně analytických podkladů, kde jsme čerpali 
informace o základní kostře územního systému ekologické stability. Informace 
o regionální a nadregionální úrovni ÚSES jsme čerpali ze schválených Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje.  
 
Posuzovaný úsek silnice není ve střetu s žádným prvkem ÚSES nadregionální 
regionální nebo lokální úrovně.  
 
Zákres prvků ÚSES v širším zájmovém území je součástí Přílohy č. 1. 
 
Chráněná území 
Posuzovaný úsek silnice 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).  
 
Nejbližšími ZCHÚ je přírodní památka Židova strouha cca 2,4 km západně od 
posuzované stavby a přírodní památka Černická obora vzdálená cca 2,4 km 
severovýchodně od začátku posuzovaného úseku. 
 
Soustava NATURA 2000 
Trasa silnice neprochází žádnou evropsky významnou lokalitou (EVL) podle 
směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EHS, o stanovištích. Nejbližší 
evropsky významnou lokalitou je EVL Lužnice a Nežárka (CZ0313106) vzdálená 
cca 4,1 km severozápadně od posuzovaného záměru. 
 
V zájmovém území silnice nejsou navrhovány žádné chráněné oblasti systému 
mezinárodně chráněných biotopů systému Natura 2000 dle směrnic Rady 
Evropských společenství č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků (směrnice 
o ptácích).  
 
Významné krajinné prvky 
Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, 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.  
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Posuzovaný úsek silnice kříží v km 0,87 jeden bezejmenný vodní tok (pravostranný 
přítok Blateckého potoka), který je významným krajinným prvkem ze zákona.  
 
Dalším významným krajinným prvkem ze zákona jsou lesní porosty. Silnice částečně 
zasahuje do okraje lesního porostu v následujících úsecích: 
 • km 0,18 – 1,00 
 • km 1,44 – 1,72 
 • km 1,99 – 2,10 
 
Záměr není ve střetu s žádným registrovaným významným krajinným prvkem.  
 
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.  
 
Lesní pozemky 
Při pravé straně posuzované silnice II/137 přibližně v km 0,1-1,1 se nachází lesní 
porost. Silnice do okrajové části lesa zasahuje minimálním způsobem. 
 
Vymezení pozemků určených k plnění funkce lesa je v této lokalitě nejednoznačné. 
Lesní plochy jsou zakresleny v územně analytických podkladech (ÚAP) Jihočeského 
kraje, a to jednak ve vrstvě lesů a jednak ve vrstvě zemědělských půd. Tyto dva 
podklady ovšem nejsou zcela v souladu, jak dokládá následující mapová příloha: 
 

 
Obr. 4. Mapa PUPFL 
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Z obrázku vyplývá, že zatímco podle vrstvy zemědělských půd ÚAP končí hranice 
lesa přibližně v km 0,7 a dále následují mimolesní pozemky, dle vrstvy lesů ÚAP 
pokračují lesní pozemky až přibližně do km 1,1. Další lesní pozemky se dle vrstvy 
PUPFL nachází v km 1,44-1,72 a v km 1,99-2,10.  
 
Podle výpisu z katastru nemovitostí je zřejmé, že lesní pozemky při pravé straně 
silnice končí přibližně v km 1,1. Izolované lesní ostrůvky v km 1,44 a 1,99 nejsou dle 
aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“ ČÚZK vedeny jako pozemky určené 
k plnění funkce lesa.  
 
Lesní porosty v zájmovém území jsou součástí lesní oblasti Jihočeské pánve (LO15) 
a Středočeská pahorkatina (LO10). Dotčené soubory lesních typů jsou 4O (svěží 
dubová jedlina) a 4P (kyselá dubová jedlina). 
 
 
C.II.7. Obyvatelstvo 
 
Posuzovaná přeložka silnice II/137 využívá dnes nevyužívanou původní komunikaci, 
která je vedena mimo zastavěnou část obcí. Realizace záměru odvede tranzitní 
dopravu z obce Březnice a z bezprostřední blízkosti obcí Hodětín a Nová Ves. 
 
K obytné zástavbě se posuzovaný úsek nejvíce přibližuje na začátku úseku, který 
kopíruje stávající silnici II/137 a je veden ve vzdálenosti cca 10 metrů od jedné 
obytné budovy (č.p.41). V dalších úsecích je posuzovaná silnice vedena v poměrně 
značné vzdálenosti od obytné zástavby, nejvíce se přibližuje k místní části Jamník 
(obec Hodětín, část obce Blatec) a to na vzdálenost cca 300 metrů. V ostatních 
úsecích se obytná zástavba nachází v ještě větší vzdálenosti.  
 
Přeložka silnice II/137 nezasahuje ani do ploch určených územními plány k výstavbě 
obytných nebo rekreačních objektů.  
 
Obec Březnice má k 1.1.2012 evidováno 199 obyvatel, obec Hodětín 85 obyvatel 
(včetně částí Nová Ves a Jamník), přičemž v bezprostředním okolí přeložky (cca 150 
metrů) žijí cca 4 obyvatelé (dům č.p.41 na začátku úseku). 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 nezasahuje do žádných 
stavebních objektů (budov). Na začátku úseku je stávající silnice II/137 vedena ve 
vzdálenosti cca 10 metrů od obytného domu č.p. 41. 
 
Realizace záměru si nevyžádá žádné demolice obytných nebo jiných staveb. 
Demolice budou nutné jen v minimálním rozsahu (oplocení, drobné betonové 
objekty, zábradlí, svodidla a pod.) , 
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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 nejbližším okolí se nenacházejí žádné kulturní památky, 
v území nejsou ani známé archeologické lokality. 
 
V km 1,13 vlevo ve směru staničení a v km 3,14 vpravo ve směru staničení se 
nachází prvky drobné sakrální architektury (boží muka).  
 
 

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/137 mezi obcemi Březnice 
a Sudoměřice, přičemž těleso nové silnice povede v trase historické cesty a bude 
maximálním možným způsobem využívat stávající silnice III. třídy a místní 
komunikace. V takovém území lze očekávat jak střety s přírodními prvky krajiny 
(fauna, flóra, ekosystémy), tak s antropogenními prvky (stavební objekty, kulturní 
památky, obyvatelstvo).  
 
 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo 
 
Vlivy emisí a imisí 
Ovlivnění obyvatel emisemi znečišťujících látek do ovzduší z provozu na 
posuzovaných úsecích silnice je vyhodnoceno v rozptylové studii (Příloha č. 3; 
zpracovatel Mgr. Radka Mašková, PRAGOPROJEKT, a.s., září 2012).  
 
Pro výpočet imisní zátěže znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší při provozu 
motorových vozidel po navrhované komunikaci byl použit matematický model 
vytvořený Českým hydrometeorologickým ústavem Symos´97. Při interpretaci 
výsledků výpočtů byly zohledněny požadavky nové legislativy týkající se ochrany 
ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.). 
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V metodice se nepočítá s pozaďovým znečištěním ovzduší. Veškeré vypočtené 
výsledky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu.  
 
Metodika SYMOS´97 nezohledňuje sekundární prašnost (resuspendované částice - 
prach zvířený projíždějícími vozidly), která může tvořit, zvláště v případě silniční 
dopravy, velkou část prachu v ovzduší. Proto byla ve výpočtu použita i doplňující 
metodika pro stanovení sekundární prašnosti (metodika US EPA AP-42).  
 
Emise z automobilového provozu byly stanoveny programem MEFA v.06. Program 
zohledňuje dynamickou skladbu vozového parku až do roku 2020 – podíl vozidel bez 
katalyzátorů a automobilů splňujících limity EURO 1 – 4. 
 
Maximální krátkodobé koncentrace znečišťujících látek byly počítány z tzv. špičkové 
intenzity dopravy, která se předpokládá 2,4-krát vyšší než uvedené průměry za 
24 hodin (viz platná metodika SYMOS´97). Roční průměrné koncentrace byly 
počítány z průměrné intenzity dopravy. Vstupem pro výpočet znečištění NO2 byly 
emise NOX. 
 
Vyhodnocení emisí a imisní zátěže bylo provedeno pro oxid dusičitý NO2, benzen 
a frakci suspendovaných částic PM10, jakožto charakteristické znečišťující látky 
související s dopravou. Pro tyto látky byly vypočteny průměrné roční a maximální 
krátkodobé, resp. maximální denní koncentrace způsobené automobilovým 
provozem po předmětném obchvatu. Vypočtené znečištění ovzduší z dopravy se 
týká pouze dopravy po níže uvedených úsecích komunikací, nikoliv dopravy na 
ostatních silnicích ani jiných zdrojů znečištění. 
 
Příloha č. 1 „Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok“ 
k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stanovuje následující hodnoty imisních 
limitů vyhlášených pro ochranu zdraví lidí: 
 

Znečišťující látka Doba pr ůměrování 
Imisní limit 

[µg/m 3] 

Přípustná četnost 
překro čení za 
kalendá řní rok 

1 kalendářní rok 40 - 
NO2 

1 hodina 200 18 

Benzen 1 kalendářní rok 5 - 

1 kalendářní rok 40 - 
PM10 

24 hodin 50 35 

 
V případě NO2 je legislativou tolerováno nejvýše 18 překročení hodinového limitu, 
pro vyhodnocení se proto uvádí 19. nejvyšší hodnota. Obdobně se u 24-hod 
koncentrací PM10 uvádí 36. nejvyšší hodnota (tolerováno je 35 překročení). PM10 je 
frakce prašného aerosolu se sférickou velikostí částic do 10 µm. Prach z výfuků 
motorových vozidel je tvořen velmi drobnými částicemi a za tuto frakci jej lze 
považovat. 
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Míra znečištění ovzduší je v rozptylové studii vyjádřena pomocí dvou charakteristik. 
V případě maximálních koncentrací je však třeba zmínit, že nedávají žádnou 
informaci o četnosti výskytu těchto hodnot. Ta závisí na četnosti výskytu silných 
inverzí a na větrné růžici. Ve skutečnosti se tyto nejvyšší koncentrace vyskytují jen 
po krátký čas nejvýše několika hodin či desítek hodin v roce, a to pouze za souhry 
nejhorších emisních a rozptylových podmínek. Maxima jsou také více ovlivněna 
konfigurací jednotlivých zvolených elementů silnic a přesnost jejich výpočtu je tedy 
nižší. Jejich vypovídací schopnost spíše spočívá v relativním posouzení různých 
částí území. Umožňují dobře postihnout rozdíly v „rizikovosti“ sledovaného území 
k výskytu skutečně vysokých krátkodobých koncentrací. 
 
Výstižnější charakteristikou je průměrná roční koncentrace, která zahrnuje i vliv 
větrné růžice a tedy i vliv četnosti výskytu krátkodobých koncentrací. Kromě toho je 
méně ovlivněna náhodnými skutečnostmi, takže přesnost jejího výpočtu je vyšší. 
 
Vypočtené znečištění ovzduší NO2 - průměrná roční koncentrace 
V blízkosti přeložky sil. II/137 dosahují vypočtené příspěvky z dopravy k průměrné 
roční koncentraci NO2 hodnot do 0,45 µg/m3. U solitérního obytného objektu 
Bežerovice čp. 41 (výpočtový bod 02) se jedná o hodnotu 0,26 µg/m3. S rostoucí 
vzdáleností od komunikace tyto koncentrace rychle klesají. U obytné zástavby v obci 
Blatec, část Jamník, se už tyto vypočtené koncentrace pohybují kolem 0,07 µg/m3

. 
 Uvedené příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 představují jen zlomek 
procenta imisního limitu, který činí 40 µg/m3. 
 
I prostým součtem nejvyšších vypočtených hodnot a imisního pozadí (viz. kap 4.4.), 
je zřejmé, že imisní limit pro průměrnou roční koncentraci NO2 (40 µg/m3) bude 
splněn s velkou rezervou. 
 
Vypočtené znečištění ovzduší NO2 – maximální krátkodobá koncentrace 
Vypočtené příspěvky k maximální krátkodobé koncentraci NO2 nepřekročí při 
realizaci záměru v žádném sledovaném místě imisní limit 200 µg/m3. U obytné 
zástavby se tyto vypočtené příspěvky pohybují nejvýše do 4 µg/m3, resp. 7,5 µg/m3 

u solitérního objektu Bežerovice čp. 41, a to pouze za souhry nepříznivých 
rozptylových podmínek a současné dopravní špičky. Vzhledem k výši vypočtených 
maximálních krátkodobých koncentrací NO2 a imisní situaci v území lze 
předpokládat, že platný imisní limit bude dodržen. 
 
Vypočtené znečištění ovzduší benzenem - průměrná roční koncentrace 
Vypočtené příspěvky k průměrné roční koncentraci benzenu vlivem automobilového 
provozu po přeložce sil. II/137 se v celé výpočtové oblasti pohybují nejvýše do 0,04 
µg/m3. U nejbližší obytné zástavby dosahují hodnot do 0,02 µg/m3. 
 
Uvedené příspěvky k průměrné roční koncentraci benzenu představují jen velmi 
malé procento imisního limitu, který činí 5 µg/m3. Vzhledem k imisnímu pozadí lze 
konstatovat, že imisní limit bude nadále dodržen na celém území s velkou rezervou. 
 
Vypočtené znečištění ovzduší benzenem - maximální krátkodobá koncentrace  
Vypočtené příspěvky k maximální krátkodobé koncentraci benzenu se pohybují do 
1,1 µg/m3 v bezprostřední blízkosti posuzované komunikace, u nejbližších obytných 
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objektů do 0,5 µg/m3. Pro tyto krátkodobé koncentrace neexistuje imisní limit. 
Vzhledem k tomu, že vypočtené příspěvky k maximální krátkodobé koncentraci jsou 
nižní než hodnota imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci, lze odhadnout, že 
krátkodobé zatížení benzenem v okolí posuzované komunikace bude velmi nízké. 
 
Vypočtené znečištění ovzduší PM10 - průměrná roční koncentrace 
Vypočtené příspěvky primární i sekundární prašnosti z automobilové dopravy 
k průměrné roční koncentraci dosahují v bezprostřední blízkosti přeložky II/137 až 
2,0 µg/m3. S rostoucí vzdáleností od komunikace koncentrace rychle klesají 
a u obytných objektů v obci Blatec, část Jamník, se pohybují nejvýše do 0,3 µg/m3. 
I přes zahrnutí sekundární prašnosti ve výpočtovém modelu jsou vypočtené 
příspěvky k průměrné roční koncentraci PM10 řádově nižší než roční imisní limit, který 
činí 40 µg/m3.  
 
Vzhledem k současnému imisnímu pozadí lokality lze předpokládat, že imisní limit 
40 µg/m3 zde bude i nadále dodržen. 
 
Vypočtené znečištění ovzduší PM10 - maximální denní koncentrace PM10 
Nejvyšší příspěvky k maximální denní koncentraci PM10, které byly vypočteny 
v bezprostřední blízkosti navrhované komunikace, se pohybují do cca 22 µg/m3. Jako 
u všech znečišťujících látek maxima s rostoucí vzdáleností velmi rychle klesají. 
U obytné zástavby se tyto příspěvky pohybují do 3 µg/m3, resp. 11 µg/m3 

u nejbližšího obytného domu Bežerovice čp. 41. Tyto nejvyšší vypočtené hodnoty se 
však vyskytují pouze za souhry nejhorších imisních podmínek a současné dopravní 
špičky. 
 
Vypočtené příspěvky k maximální denní koncentraci se v celém modelovaném území 
pohybují pod platným imisním limitem 50 µg/m3. Lze předpokládat, že i při 
zohlednění stávajícího pozadí bude po zprovoznění záměru v lokalitě limit pro 
maximální denní koncentraci PM10 dodržen. 
 
Rozsah vlivu emisí a imisí z dopravy na obyvatele lze hodnotit jako malý, jeho 
významnost jako malou až střední. 
 
Vlivy hluku 
 
Pro posouzení hlukové situace v souvislosti s provozem posuzované přeložky silnice 
II/137 byla vypracována Hluková studie, kterou zpracovala Mgr. Eva Nosková, 
PRAGOPROJEKT a.s., září 2012 (Příloha č. 4). Výpočet ekvivalentních hladin 
akustického tlaku A, LAeq,T byl proveden programem SoundPlan v. 7.1. 
 
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: 
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Druh chráněného prostoru hygienický limit (dB LAeq) 
 den noc 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

55 45 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

55 45 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb 60 50 
Chráněný ostatní venkovní prostor 60 60 

 
Vlastní výpočet ekvivalentních hladin hluku byl proveden v těchto krocích: 

• výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq,T v době denní a noční ve 
zvolených výpočtových bodech v chráněném venkovním prostoru staveb ve 
výhledovém roce 2030 

• při překročení hygienických limitů u chráněného objektu byl proveden návrh 
protihlukového opatření (PHO)  

• výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq,T v době denní a noční ve 
výpočtových bodech v chráněném venkovním prostoru staveb s navrženým 
PHO ve výhledovém roce 2030 

• výpočet izofon v chráněném venkovním prostoru staveb v době noční ve 
výšce 3,0m nad terénem ve výhledovém roce 2030 

 
ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB] 

r. 2030 
den noc výpočtový bod podlaží 

bez PHS s PHS bez PHS s PHS 
1 59,9 52,1 53,0 45,1 01 

Bežerovice, č.p.41 2 61,6 54,6 54,7 47,6 
1 66,2 54,9 59,2 48,0 02 

Bežerovice, č.p.41 2 66,6 56,8 59,6 49,8 
1 61,7 54,4 54,7 47,4 03 

Bežerovice, č.p.41 2 63,1 56,1 56,1 49,1 

 bez PHS bez PHS 

1 46,3 39,4 04 
Blatec, č.p.25 2 46,5 39,5 

05 
Blatec, č.p.18 1 45,9 38,9 

1 44,1 37,2 06 
Březnice, č.p.60 2 44,3 37,3 

1 43,6 36,7 07 
Březnice, č.p.89 2 44,7 37,8 

1 41,2 34,3 08 
Březnice, č.p.4 2 42,2 35,3 

1 43,3 36,3 09 
Březnice, č.p.74 2 43,6 36,6 

1 42,3 35,4 10 
Březnice, č.p.83 2 43,2 36,2 

1 42,6 35,7 11 
Březnice, č.p.63 2 42,8 35,9 

1 41,4 34,5 12 
Březnice, č.p.41 2 41,9 35,0 
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Nejbližší chráněná zástavba (vyjma solitérního objektu č.p.41, katastr Bežerovice, 
referenční body  01, 02, 03) podél předmětného úseku přeložky stávající silnice 
II/137 je situována ve vzdálenosti dostatečné pro útlum hluku z dopravy po 
předmětné komunikaci a hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq,T jsou 
pod úrovní hygienických limitů (60/50 dB pro den/noc). Výhledová akustická situace 
tudíž v těchto lokalitách nevyžaduje návrh protihlukových opatření.  
 
Jiná je situace u výše zmíněného objektu č.p.41 (Bežerovice - 01, 02, 03), který je 
dle informací z KN určen k bydlení. Hodnoty ekvivalentních hladin hluku bez 
protihlukových opatření ve výhledovém roce 2030 překračují v chráněném 
venkovním prostoru této stavby ve všech zvolených imisních bodech v denním 
i nočním období hygienické limity. Pro ochranu chráněného venkovního prostoru 
stavby byla v hlukové studii v km 0,020 – 0,105 vpravo ve směru staničení navržena 
protihluková stěna (PHS) o celkové délce 92 metrů a výšce 2-5 metrů. Díky této 
protihlukové stěně dojde k poklesu ekvivalentních hladin hluku v charakteristických 
výpočtových bodech místy o více než 11 dB (02) oproti hodnotám bez zahrnutí 
stínícího efektu PH clon ve stejném výhledovém období (r. 2030) 
 
Jedná se o samostatně stojící objekt, proto kromě realizace protihlukového opatření 
lze nepříznivou akustickou situaci řešit dohodou s majiteli o změně účelu užívání 
objektu, případně výkupem nemovitosti.  
 
Po realizaci záměru a po uvedení přeložky silnice II/137 do provozu doporučujeme 
provést měření hluku u objektu č.p. 41 a prověřit dodržení hlukových limitů. 
V případě jejich překročení navrhnout a realizovat dodatečná protihluková opatření. 
 
Rozsah vlivu hluku na obyvatele lze hodnotit jako malý, jeho významnost jako malou 
až střední. 
 
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 nebyl 
dosud stanoven.  
 
Ostatní vlivy 
Z ostatních vlivů na obyvatele bude zřejmě nejcitelněji vnímáno zvýšení bezpečnosti 
provozu chodců, cyklistů i vozidel na stávajícím průtahu Březnicí. Posouzení rozsahu 
a významnosti těchto vlivů je však nad rámec a možnosti procesu EIA a je obvykle 
součástí zpracovávaných územních plánů. 
 
Rozsah vlivu hluku na obyvatele lze hodnotit jako malý až střední, jeho významnost 
jako 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 
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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 
výrazně snížit negativní vliv stavby v blízkosti obytných objektů. Negativní vlivy 
v průběhu výstavby je možné výrazně omezit např. kropením, oplachem 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. 
 
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. Radka Mašková, 
PRAGOPROJEKT a.s., září 2012), která je součástí předkládaného oznámení 
(Příloha č.3).  
 
Pro výpočet imisní zátěže znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší při provozu 
motorových vozidel po navrhované komunikaci byl použit matematický model 
vytvořený Českým hydrometeorologickým ústavem Symos´97. Při interpretaci 
výsledků výpočtů byly zohledněny požadavky nové legislativy týkající se ochrany 
ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.). 
 
Metodika SYMOS´97 nezohledňuje sekundární prašnost (resuspendované částice - 
prach zvířený projíždějícími vozidly), která může tvořit, zvláště v případě silniční 
dopravy, velkou část prachu v ovzduší. Proto byla ve výpočtu použita i doplňující 
metodika pro stanovení sekundární prašnosti (metodika US EPA AP-42).  
 
Emise z automobilového provozu byly stanoveny programem MEFA v.06. Program 
zohledňuje dynamickou skladbu vozového parku až do roku 2020 – podíl vozidel bez 
katalyzátorů a automobilů splňujících limity EURO 1 – 4. 
 
Celkově je možno konstatovat, že kromě možného dočasného zhoršení imisní 
situace v průběhu výstavby, dojde v důsledku zkrácení dnešního vedení silnice II/137 
ke snížení celkových emisí a tedy i imisí, rovněž dojde ke snížení emisí a imisí 
z dopravy v intravilánu obce Březnice.  
 
Rozsah vlivu emisí z dopravy na ovzduší a klima lze hodnotit jako střední, jeho 
významnost jako malou.  
 
 
D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
Vlivy na povrchové vody 
Během realizace záměru dojde k částečnému obnažení půdního a horninového 
profilu a tím dojde k odnosu půdních částic do přilehlých vodních toků (Blatecký 
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potok, Židova strouha) a nakonec do řeky Lužnice. V normálních srážkových 
poměrech nebude tento vliv významný pro kvalitu povrchových vod, pochopitelně při 
dodržování zásad organizace výstavby a technologické kázně. Nebezpečí erozního 
odnosu velkého množství půdních částic a významné zakalení vodotečí hrozí v 
případě přívalových srážek. Doporučujeme proto zpracovat návrh protierozních 
opatření pro období výstavby. 
 
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. 
 
Posuzovaný záměr představuje úpravu stávající silnice. Po realizaci záměru dojde 
k mírnému nárůstu podílu zpevněných ploch (o cca 50%) a k mírnému zrychlení 
odtoku dešťových vod z území (viz kapitola oznámení B.III.2. Odpadní vody).  
 
Dešťové vody z komunikace budou zachyceny v příkopech podél posuzované 
komunikace. Příkopy, jejichž podélný sklon klesá pod 0,5% jsou zpevněny 
betonovými příkopovými tvárnicemi, příkopy s větším sklonem budou nezpevněné. 
Rychlost odtoku z území tak bude zpomalena. Retenční nádrže nejsou uvažovány. 
 
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 vozovky přeložky 
cca 6 878 m3 dešťových vod obsahujících rozpuštěnou sůl, celkem cca 21,65 t soli. 
Průměrná hypotetická koncentrace chloridů ve vodě odtékající z vozovky bude 
cca 1,9 g/l, reálné koncentrace chloridů lze očekávat až na úrovni do 5 g/l (viz 
kapitola B.III.2. Odpadní vody). Recipientem dešťové vody odtékající z komunikace 
budou Blatecký potok a Židova strouha, konečným recipientem pak řeka Lužnice. Je 
evidentní, že přísun chloridů ze zimní údržby posuzované přeložky, nemůže 
významně ovlivnit koncentrace chloridů v Lužnici a pravděpodobně ani v Blateckém 
potoce. Totéž platí pro ostatní znečišťující látky obsažené v dešťových vodách 
odtékajících z přeložky. 
 
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. 
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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 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.  
 
Rozsah vlivu rekonstrukce a provozu na posuzovaném úseku silnice na povrchové 
vody lze hodnotit jako malý, jeho významnost jako malou. 
 
Vlivy na podzemní vody 
V úsecích, kde výkopové práce v projektovaných zářezech zasáhnou pod úroveň 
hladiny podzemní vody je možno očekávat ovlivnění hladin a režimu podzemních 
vod. Dosah a vliv drenážního účinku zářezu a ovlivnění okolních zdrojů vody závisí 
na konkrétních hydrogeologických podmínkách (hloubka 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. Dlouhodobé ovlivnění kvality 
v období provozu na komunikaci pak může docházet v místech projektovaných 
zářezů a v místech soustřeďování splachových vod z komunikace. 
 
Posuzovaná přeložka silnice je vedena prakticky v celé délce na úrovni stávajícího 
terénu při současném využití stávajících silnic III.třídy a místních komunikací. Riziko 
ovlivnění podzemních vod v širším zájmovém území tak lze považovat za minimální. 
 
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 
 
Nejvýznamnějším vlivem na půdu při výstavbě pozemních komunikací je trvalý zábor 
půdy. Pro výstavbu posuzované přeložky bude nezbytný zábor v rozsahu 8,3948 ha. 
Většina záboru – 7,9754 ha (95%) se bude odehrávat na zemědělském půdním 
fondu. Většina trvalých záborů v rámci ZPF proběhne na půdách ve III. třídě ochrany 
(54,5%) a ve II. třídě ochrany (41,5%). Zábor na půdách v V. třídě ochrany bude 
v rozsahu 0,3181 ha (4%). Nedojde k zásahu do nejcennějších půd v I. třídě ochrany 
ZPF. Dojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) na ploše 
0,3067 ha (3,7%). 
 
Celkový rozsah záboru ZPF a PUPFL bude ve skutečnosti významně nižší. Velká 
část záboru bude probíhat na pozemcích, které jsou v současnosti silnicí III. třídy 
nebo místní komunikací a nemají tak z hlediska ochrany ZPF a PUPFL žádnou 
hodnotu, nicméně dle ÚAP mají stále přiřazenou BPEJ nebo jsou evidovány jako 
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lesní půda. Orientačně lze očekávat, že zábor pozemků na ZPF a PUPFL bude 
přibližně o polovinu menší, než je uvedeno výše. 
 
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. 
 
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 stanoven a nelze jej odhadnout. 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.  
 
Negativním dopadem na půdu bude její kontaminace. Kontaminace olovem, která 
byla významná v minulosti, v současné době ztrácí na významu v důsledku 
používání bezolovnatého benzínu a snižování obsahu olova v olovnatém benzínu. 
Lze předpokládat, že v době realizace přestavby a jejího uvedení do provozu budou 
v České republice jezdit téměř výhradně automobily používající bezolovnatý benzín. 
 
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. 
 
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/137 na půdu lze hodnotit jako malý až 
střední, jeho významnost rovněž jako malou až střední. 
 
 
D.I.5. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 
 
Tím, že navržená trasa přeložky využívá těleso stávajících silnic III.třídy a místních 
komunikací a de-facto již existující komunikace pouze rozšiřuje z dnešních přibližně 
5,5 metrů na plánovaných 9,5 metrů, lze ovlivnění horninového prostředí a přírodních 
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zdrojů z hlediska rozsahu hodnotit jako malé až nulové, 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 obratlovce 
V zájmovém území posuzované přeložky bylo během terénního průzkumu 
zaznamenáno celkem 33 druhů obratlovců, z toho jeden zvláště chráněný druh dle 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o ohrožený druh 
krkavce velkého (Corvus corax), který byl zastižen za přeletu a který prostor nad 
zájmovým územím využívá zřejmě pouze ke sběru potravy. Realizací záměru 
nebude výskyt krkavce v zájmovém území dotčen. 
 
Nejcennějším biotopem v lokalitě je lesní porost při pravé straně silnice přibližně 
v km 0,0 – 1,1 a prostor bývalého vojenského areálu. Posuzovaná silnice využívá 
stávající těleso silnic III.třídy a místních komunikací a do tohoto biotopu zasahuje 
pouze okrajovým způsobem v místě rozšíření silnice.  
 
Dopravní stavby v krajině často vytvářejí bariéry, které brání volnému pohybu 
živočichů. V případě posuzované dvoupruhové komunikace je tento efekt poměrně 
malý neboť se jedná o využití stávajícího tělesa silnic nižší třídy, šířka silnice bude 
9,5 metrů a intenzity dopravy budou relativně nízké. Navíc se nebude jednat o novou 
stavbu v krajině, ale o přesunutí dopravy z dnešní silnice II/137 do nové polohy, 
přičemž na původní silnici II/137 dopravní intenzity významně poklesnou a její 
průchodnost pro živočichy se naopak mírně zlepší. Území se nenachází ani 
v blízkosti známého významného migračního koridoru. Tuto skutečnost potvrdil 
i provedený terénní průzkum, při kterém nebyly v lokalitě zjištěny pobytové značky 
indikující zvýšený pohyb zvěře.  
 
Před zahájením prací doporučujeme provést terénní průzkum staveniště a v případě 
nalezení zvláště chráněných druhů živočichů 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). 
 
Vlivy na flóru 
V linii plánované přeložky silnice II/137 bude zničena veškerá vegetace. Realizace 
záměru si vyžádá kácení dřevin rostoucích podél stávající cesty, která se bude 
rozšiřovat. Káceno bude cca 100 stromů rostoucích mimo les podél silnice a několik 
desítek metrů čtverečních keřů.  
 
Na začátku přeložky v km 0,0 – 0,3 doporučuji zachovat stávající stromořadí starých 
dubů podél průmyslového areálu rostoucích vlevo ve směru staničení.  
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Ve zbývající části úseku silnici doprovází méně dřevin po levé (východní) straně, 
rozšíření by proto hlediska vlivů na flóru bylo vhodnější realizovat na tuto stranu. 
Rozšíření tímto směrem by si však nutně vyžádalo přesunutí stávajících božích muk 
a nežádoucí přiblížení trasy silnice ke stávajícímu ropovodu společnosti Čepro. 
Dřeviny v pruhu mezi stávající silnicí a oplocením vojenského areálu jsou náletové, 
poměrně mladé a druhově běžné. Jejich vykácení nebude natolik negativním 
zásahem, který by nebylo možné nahradit odpovídajícími kompenzačními 
opatřeními.   
 
Nezbytné kácení lze kompenzovat realizací náhradní výsadby v rámci sadových 
úprav okolí nové přeložky. Do spektra sázených dřevin doporučuji přednostně zařadit 
dřeviny, které se zde přirozeně vyskytují, jako dub, lípa, javor klen a mléč, bříza, 
osika (Quercus robur, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Betula 
pendula, Populus tremula) nebo ovocné stromy jako jabloně, hrušně a třešně (Malus 
sp., Pyrus sp., Prunus sp.). 
 
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 rozkládající se 
jihovýchodně od Bechyně kolem obcí Hodonice, Březnice, Jamník, Záhoří, Hodětín 
a Blatec. Krajina je do značné míry odlesněna a je poměrně plochá.  
 
Každá silnice ovlivňuje okolní krajinu a její ráz. Realizací navrhované silnice nebudou 
dotčeny významné přírodní ani kulturní a historické charakteristiky území. Přeložka 
není vedena v nové stopě, ale po stávající nevyužívané cestě. Z hlediska vlivu na 
krajinný ráz lze stavbu bez problému realizovat. Za kácené stromy doporučujeme 
náhradní výsadbu linie stromů podél nové komunikace, realizovanou s ohledem na 
bezpečnostní parametry silnice. 
 
Trasa posuzované silnice nevstupuje do žádného přírodního parku, nemůže tedy 
negativně ovlivňovat území vysoké hodnoty krajinného rázu.  
 
Vlivy na ÚSES a zvláště chráněná území 
Posuzovaný úsek silnice není ve střetu s žádným prvkem ÚSES nadregionální 
regionální nebo lokální úrovně.  
 
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.  
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V zájmovém území silnice nejsou navrhovány žádné chráněné oblasti systému 
mezinárodně chráněných biotopů systému Natura 2000 dle směrnic 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 
2000. 
 
Na základě uvedených skutečností je možné konstatovat, že rozsah vlivů výstavby 
a provozu posuzované stavby na ekosystémy bude malý až střední, jeho 
významnost bude rovněž malá až střední. 
 
 
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
Realizace přeložky silnice II/137 si nevyžádá demolici žádných stavebních objektů. 
Střety s objekty technické a dopravní infrastruktury budou řešeny tak, že nebude 
narušena jejich funkčnost.  
 
K obytné zástavbě se posuzovaný úsek nejvíce přibližuje na začátku úseku, který 
kopíruje stávající silnici II/137 a je veden ve vzdálenosti cca 10 metrů od jedné 
obytné budovy (č.p.41). V dalších úsecích je posuzovaná silnice vedena v poměrně 
značné vzdálenosti od obytné zástavby, nejvíce se přibližuje k místní části Jamník 
(obec Hodětín, část obce Blatec) a to na vzdálenost cca 300 metrů. V ostatních 
úsecích se obytná zástavba nachází v ještě větší vzdálenosti.  
 
Nejbližší obytný objekt leží ve vzdálenosti cca 10 m od přeložky. 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.  
 
Před realizací záměru bude nutné zaměřením určit polohu dvou prvků drobné 
sakrální architektury (boží muka) vůči novému tělesu silnice a v případě potřeby 
zajistit jejich posunutí dále od silnice. Boží muka musí být během výstavby přeložky 
ochráněna před poškozením.  
 
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. 
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D.II. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Realizací záměru bude ovlivněn především extravilán. Celkový zábor bude cca 
8,4 ha a téměř z 95% se bude odehrávat na ZPF. Lesní pozemky (PUPFL) budou 
dotčeny pouze okrajově. Z hlediska rozlohy zasaženého území lze rozsah vlivů 
hodnotit jako malý až střední. 
 
V koridoru posuzované přeložky se nenachází souvislá obytná zástavba, nejbližším 
obytným objektem je obytný dům č.p. 41 ve vzdálenosti cca 10 metrů od začátku 
posuzovaného úseku silnice. Ostatní obytné objekty se nacházejí ve větší 
vzdálenosti. Z hlediska počtu zasažených obyvatel lze rozsah vlivů hodnotit jako 
malý. 
 
 
D.III. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech 

přesahujících státní hranice 
 
Realizace a provoz záměru „Přeložka silnice II/137mezi obcemi Březnice a 
Sudoměřice“ 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 posuzované přeložky II/137 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 

„Zajištění investorských inženýrských činností při přípravě Souboru staveb 09, 
Opatření 4-9 - Přeložka II/137 mezi obcemi Březnice a Sudoměřice u Bechyně“, 
zpracovatel PRAGOPROJEKT a.s., 09/2012. 

2. Zpracovat bilanci zemních prací.  

3. Prověřit možnost využití přebytečné výkopové zeminy na jiných stavbách. Pro 
neupotřebitelnou výkopovou zeminu zajistit vhodná místa pro dlouhodobé 
uložení.  

4. Zajistit místa pro dočasné uložení výkopové zeminy. 



Přeložka silnice II/137 mezi obcemi Březnice a Sudoměřice Strana 48 

 

Oznámení EIA EIA SERVIS  s.r.o. 

 

5. Stanovit 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 úpravy svahů 
zářezů a násypů přeložky, přebytek nabídnout k zemědělskému využití. 

7. Vyřešit problematiku nadlimitního hluku u domu č.p.41. V případě zachování 
obytné funkce zahrnout do dokumentace pro stavební povolení v km 0,020 – 
0,105 vpravo ve směru staničení protihlukovou stěnu o celkové délce 92 metrů 
a výšce 2-5 metrů. 

8. Rozšíření linie komunikace realizovat v km 0,0 – 0,3 vpravo ve směru staničení a 
nezasahovat do dubové aleje.  

9. Zpracovat dendrologický průzkum a 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 
v úrovni terénu za příkop, dále k patě násypů a na hrany zářezů. Do spektra 
sázených dřevin přednostně zařadit dřeviny, které se zde přirozeně vyskytují, 
jako dub, lípa, javor klen a mléč, bříza (Quercus robur, Tilia cordata, Acer 
pseudoplatanus, A. platanoides, Betula pendula) nebo ovocné stromy jako 
jabloně, hrušně a třešně (Malus sp., Pyrus sp., Prunus sp.) a jiné. Plochy zeleně 
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. Zaměřit polohu dvou prvků drobné sakrální architektury (boží muka) vůči novému 
tělesu silnice a v případě potřeby zajistit jejich přemístění.  

13. 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. 

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

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

16. 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. 
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• 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. 

 
 
Opatření pro fázi výstavby  
 

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

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. Stavební práce neprovádět v době nočního klidu (mezi 22.00 a 6.00 hodinou). 

20. 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). 

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

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

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

24. Zajistit pravidelné skrápění prašných ploch. 

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

26. 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 
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postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace 
uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

27. 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. 

28. Zajistit odpovídající ochranu božích muk v blízkosti přeložky. 

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

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

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

32. Plochy dočasného záboru půdy co nejdříve rekultivovat dle projektu rekultivace 
ploch dočasného záboru. 

33. 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. 

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

 
 
Opatření pro fázi vlastního provozu 
 
35. Po uvedení přeložky do provozu prověřit hlukové zatížení u obytného objektu 

č.p. 41 a v případě překročení limitů realizovat dodatečná protihluková opatření.  

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

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

38. 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 „Přeložka silnice II/137 mezi obcemi 
Březnice a Sudoměřice“ jsme vycházeli z připravované dokumentace pro územní 
rozhodnutí „Zajištění investorských inženýrských činností při přípravě Souboru 
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staveb 09, Opatření 4-9 - Přeložka II/137 mezi obcemi Březnice a Sudoměřice u 
Bechyně“, zpracovatel PRAGOPROJEKT a.s., 09/2012. 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. 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
K oznámení jsou přiloženy následující přílohy: 
 

1. Územní systém ekologické stability, měřítko 1:10 000 
2. ZPF – třídy ochrany 
3. Rozptylová studie 
4. Hluková studie 
5. Podélný profil 
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) 

 
 

G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 
Oznamovatel:  AGP – nova spol. s r.o. 
 
Oprávn ěný zástupce oznamovatele:  Petr Parýzek  
 AGP – nova spol. s r.o. 
 Tř. 28.října 17 
 371 01 České Budějovice 
 tel: 602 403 350 
 agpnova@agpnova.cz 
 
Název záměru Přeložka silnice II/137 mezi obcemi Březnice 

a Sudoměřice 
 
Kapacita zám ěru Silnice II. třídy v kategorii S 9,5/70. 
 Délka posuzovaného úseku je 4,34 km 
 
Umístění záměru kraj:  Jihočeský 
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 město / obec: Sudoměřice u Bechyně 
  katastrální území Sudoměřice u Bechyně 
   Bežerovice 
 město / obec: Hodětín 
  katastrální území Blatec u Hodětína 
 město / obec: Březnice 
  katastrální území Březnice u Bechyně 
 
Posuzovaným záměrem je výstavba přeložky silnice II/137, která odvede tranzitní 
dopravu z obcí Březnice a Hodětín. Přeložka je navržena v celé své délce 4,34 km 
jako dvoupruhová v kategorii S 9,35/70 a povede v trase stávající silnice III/13717 
a v trase stávajících místních komunikací. Posuzovaný záměr bude součástí sítě 
návozních tras pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín a je navržen v jedné 
variantě. 
 
Za nejzávažnější environmentální charakteristiku jsme v případě posuzovaného 
záměru „Přeložka silnice II/137 mezi obcemi Březnice a Sudoměřice“ blízkost obytné 
zástavby na začátku úseku, zásah do okrajových partií lesních porostů 
v km 0,1 - 1,1  a zásah do stromořadí dubů po levé straně silnice v km 0,12 – 0,24. 
 
Posuzovaná stavba je vedena v poměrně velké vzdálenosti od obytných objektů 
(cca 300 metrů a více). Výjimkou je obytný objekt č.p. 41 na začátku trasy silnice (km 
0,06), který se nachází ve vzdálenosti cca 10 metrů. Z výsledků hlukové studie 
vyplývá, že pro ochranu tohoto objektu bude nutné vybudovat protihlukovou stěnu 
o výšce 2-5 metrů a délce cca 920 metrů. Tato protihlukový stěna by měla dle 
výpočtů provedených v hlukové studii zajistit splnění příslušného hygienického limitu 
pro denní i noční dobu. 
 
Rozptylová studie, která je součástí předkládaného oznámení EIA, prokázala, že 
v žádném referenčním bodě nebudou překročeny maximální koncentrace limitů 
stanovených nařízením vlády č. 597/2006 Sb. Roční limity budou splněny i za 
předpokladu součtu s pozadím. 
 
Dešťové vody ze silnice budou otevřenými a místy zpevněnými příkopy svedeny do 
navazujících vodotečí a následně do řeky Lužnice. Znečišťující látky obsažené 
v dešťových vodách ze silnice (především posypové soli) nemohou významně 
ovlivnit kvalitu vody v dotčených vodních tocích.  
 
Pro výstavbu posuzované přeložky bude nezbytný trvalý zábor v rozsahu 8,4 ha. 
Velká část záboru se bude odehrávat na stávající komunikaci (cca 50%), většina 
nového záboru (95%) se bude odehrávat na zemědělském půdním fondu. Největší 
část záboru se bude odehrávat na půdách ve II. a III. třídě ochrany ZPF (91%). 
Nedojde k zásahu do nejcennějších půd v I. třídě ochrany ZPF. 
 
Záměr zasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v rozsahu 
přibližně 0,3 ha. 
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Trasa přeložky nezasahuje dožádaného ložiska nerostných surovin, ale prochází ve 
vzdálenosti cca 90 m od netěženého ložiska jílů Sudoměřice I. Trasa přeložky je 
navržena bez závažných zásahů do horninového prostředí.  
 
Při výstavbě přeložky budou ve většině území dotčeny běžné druhy rostlin, nebyly 
zjištěny žádné zvláště chráněné druhy dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., k zákonu 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Káceno bude cca 100 stromů 
rostoucích mimo les podél silnice a několik desítek metrů čtverečních keřů. V km 0,0 
– 0,3 doporučuji silnici rozšířit vpravo ve směru staničení a zachovat tak stávající 
stromořadí starých dubů podél průmyslového areálu.  
 
Je doporučeno vypracovat projekt sadových úprav linie přeložky. Výsadby realizovat 
pokud možno všude tam, kde to rozhledové a bezpečnostní poměry dovolují, tedy 
v úrovni terénu za příkop, dále k patě násypů a na hrany zářezů. Do spektra 
sázených dřevin přednostně zařadit dřeviny, které se zde přirozeně vyskytují, jako 
dub, lípa, javor klen a mléč, bříza (Quercus robur, Tilia cordata, Acer 
pseudoplatanus, A. platanoides, Betula pendula) nebo ovocné stromy jako jabloně, 
hrušně a třešně (Malus sp., Pyrus sp., Prunus sp.) a jiné. 
 
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 33 druhů obratlovců, z nichž jeden patří 
mezi zvláště chráněné druhy živočichů dle přílohy č.III vyhlášky MŽP č. 395/1992 
Sb., k zákonu ČNR č. 114/1992. Jedná se o ohrožený druh krkavec velký (Corvus 
corax), který byl zastižen na přeletu a který prostor nad zájmovým územím využívá 
zřejmě pouze ke sběru potravy.  
 
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 ani žádné 
území soustavy Natura 2000.  
 
Posuzovaný úsek silnice není ve střetu s žádným prvkem ÚSES nadregionální 
regionální nebo lokální úrovně.  
 
Navrhovaná trasa přeložky neprochází žádným ochranným pásmem vodních zdrojů, 
začátek posuzovaného úseku se nachází přibližně 130 m od ochranného pásma 
vodního zdroje Sudoměřice u Bechyně. 
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V místě křížení silnice se stávajícími vodotečemi jsou navrženy dva rámové 
propustky. Rámový most v km 0,865 bude mít světlou šířku 3m a proměnnou výšku, 
rámový propust v km 1,55 bude mít rozměry 2x1 m. 
 
Realizace přeložky si nevyžádá žádné demolice stavebních objektů (budov). Střety 
s objekty technické a dopravní infrastruktury budou řešeny tak, aby nebyla narušena 
jejich funkčnost. 
 
Realizací posuzovaného záměru nebude zasažena žádná nemovitá kulturní 
památka. Boží muka v blízkosti posuzované přeložky je doporučeno odpovídajícím 
způsobem ochránit před poškozením.  
 
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 „Přeložka silnice II/137 mezi obcemi 
Březnice a Sudoměřice“ na jednotlivé složky životního prostředí vyhodnoceny jako 
akceptovatelné. Pro minimalizaci vlivů na životní prostředí a obyvatele jsou navržena 
příslušná opatření. 
 
 

H. PŘÍLOHA  
 
Vyjádření příslušného odboru územního plánování 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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