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Přehled zkratek 
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 
BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
C3 ohrožený druh dle Červeného seznamu ČR 
ČGS Česká geologická služba 
ČHMÚ český hydrometeorologický ústav 
ČOV čistírna odpadních vod 
č.p. číslo popisné 
ČR Česká republika 
ČSN Česká technická norma (resp. dřívější Československá technická norma) 
ČSÚ Český statistický úřad 
ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 
EIA posuzování vlivů na životní prostředí (angl. Environmental Impact Assessment) 
EVL evropsky významná lokalita 
CHKO chráněná krajinná oblast 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
IDDS identifikace datové schránky 
KN katastr nemovitostí 
KP krajinný prvek 
k.ú. katastrální území 
MT mírně teplý 
MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
n.m. nad mořem 
N kategorie odpadu nebezpečný 
NBC nadregionální biocentrum 
NBK nadregionální biokoridor 
NV nařízení vlády 
MO2 kategorie místní komunikace, dvoupruhová 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
O kategorie odpadu ostatní 
O ohrožený druh (rostliny nebo živočicha) 
ODSH odbor dopravy a silničního hospodářství 
OP ochranné pásmo 
ORP obec s rozšířenou působností 
ORP obec s rozšířenou působností 
PČR policie České republiky 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
p.t. pod terénem 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
RBC regionální biocentrum 
RBK regionální biokoridor 
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
SEKM Systém evidence kontaminovaných míst 
SO silně ohrožený druh (rostliny nebo živočicha) 
SÚS Správa a údržba silnic 
ÚSES územní systém ekologické stability 
VKP významný krajinný prvek 
ZCHÚ zvláště chráněné území 
ZPF zemědělský půdní fond 
ZÚ zdravotní ústav 
ZÚR zásady územního rozvoje 
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Úvod 
Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

PŘELOŽKA SILNICE III/1545, ČÍŽKRAJICE, OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE 
je vypracováno ve smyslu § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále 
jen zákon). Slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona. 

Oznámení je zpracováno dle přílohy č. 3 zákona a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona. 
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a rizicích vyplývajících z jeho 
výstavby a provozu. 

Zpracování oznámení proběhlo v březnu až červenci 2015. 
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  ČÁST A   
 

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

   A.1.    Obchodní firma 

Jihočeský kraj 

   A.2.    IČ 

70890650 

   A.3.    Sídlo 

U Zimního stadionu 1952/2 
370 76  České Budějovice 

   A.4.    Oprávněný zástupce oznamovatele 

Mgr. Andrea Tetourová 
vedoucí oddělení ODSH 

Krajský úřad Jihočeského kraje 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76  České Budějovice 

tel.: 386 720 132 
e-mail: tetourova@kraj-jihocesky.cz 

mailto:tetourova@kraj-jihocesky.cz
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  ČÁST B   
 

(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

   B.I.   
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

   B.I.1.    Název a zařazení záměru 

Název záměru 

Přeložka silnice III/1545, Čížkrajice, okres České Budějovice 

Zařazení záměru 

Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je záměr zařazen následovně: 

kategorie: II 
bod: 9.1 
název: Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry 

neuvedené v kategorii I) 
sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví 
ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihočeského kraje. 

   B.I.2.    Kapacita (rozsah) záměru 

Kapacitní údaje záměru ve vztahu k limitům dle přílohy č. 1 zákona jsou následující: 
třída silnice: III 
celková délka úpravy: cca 212 m 

Podrobnější údaje o návrhových parametrech záměru jsou uvedeny v kapitole B.I.6. Popis technického a technologického řešení 
záměru (strana 10 tohoto oznámení). 

   B.I.3.    Umístění záměru 

Záměr je umístěn na území následujících územních jednotek: 

Kraj Okres Obec Katastrální území 

Jihočeský České Budějovice Čížkrajice Čížkrajice 
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Obr.: Situace širších vztahů (zdroj ČÚZK) 

 

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Čížkrajice jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dotčeným územím. 

   B.I.4.    Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakter záměru 
Novostavba. 

Možnost kumulace s jinými záměry 
Záměr je (resp. po svém dokončení se stane) součástí základního komunikačního systému obce Čížkrajice a jejího nejbližšího okolí. 
Záměr nevyvolává přímé nároky na realizaci dalších komunikačních, infrastrukturních či jiných staveb. 

Kumulaci vlivů s jinými záměry nepředpokládáme. 

   B.I.5.    Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant 

Zdůvodnění potřeby a umístění záměru 
Stávající silnice III/1545 na příjezdu do obce od Trhových Svin (severní okraj Čížkrajic) prochází zděnou bránou (portálem) 
a prostorem dvora mezi přiléhajícími soukromými budovami. Budova č.p. 7, resp. její portál, je významnou stavbou chráněnou jako 
nemovitá kulturní památka. Zděná brána brání průjezdu vozidel vyšších než 3,6 m, vozidla následně pro objezd využívají objízdné 
trasy po přilehlých nezpevněných komunikacích. 

Přehled zvažovaných variant 
Záměr není řešen ve více variantách trasy/technického řešení. 
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   B.I.6.    Popis technického a technologického řešení záměru 

Základní výkresová dokumentace, ze které jsou zřejmé níže uváděné popisné údaje, je doložena v příloze 1 tohoto oznámení. 
Navržená přeložka komunikace III. třídy řeší bodovou závadu - výškové omezení průjezdnosti profilu nad 3,6 m. Projektové řešení 
předpokládá odpojení komunikace ze stávající stopy cca 50 m před zděnou branou. Silnice následně širším obloukem z východní 
strany obejde obytnou budovu č.p. 7. Na původní komunikaci se napojí před místní křižovatkou silnic směřující na Chvalkov 
a Mezilesí. Délka uvažované přeložky je cca 212 m. 

Navrhované řešení nemění způsob výjezdu/příjezdu z/do obce z jednotlivých směrů. Část stávající vozovky (průjezd zděnou branou) 
zůstane zachována a bude pravděpodobně dále vedena jako jednosměrná/slepá místní komunikace. 
Přeložka silnice III/1545 je navržena s následující základní charakteristikou: 

třída silnice:       III 
celková délka úpravy:      0,212 km 
kategorie:       MO2  6,5/6,5/30 
šířkové uspořádání:      dva jízdní pruhy 
odvodnění:       do recipientu (Boršíkovický potok) 

Návrhová rychlost činí 30 km/h. Šířka zpevněné vozovky je cca 7,30 m, šířka zemního tělesa v koruně pak cca 8,30 m. Součástí 
přeložky nejsou žádné křižovatky, nebudou zde budovány mostní objekty a nejsou vyžadovány přeložky navazujících komunikací. 
Provoz pro pěší (chodníky) není řešen. Se zřízením obslužných zařízení silnic jako jsou zastávky veřejné dopravy, čerpací stanice, 
parkoviště a odpočívky není uvažováno. 

Podrobné technické řešení (skladba konstrukčních vrstev vozovky, charakter nezpevněných krajnic nebo obrub apod.) bude dále 
upřesňováno v navazujících stupních projektové přípravy záměru. 

   B.I.7.    Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení:     2017 
Předpokládaný termín dokončení, uvedení do provozu:   2018 

   B.I.8.    Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 
kraj: Jihočeský    Jihočeský kraj 
      U Zimního stadionu 1952/2 

     370 76 České Budějovice 
      tel.: 386 720 111 

     e-mail: posta@kraj-jihocesky.cz 
     IDDS: kdib3rr 

obec: Čížkrajice    Obec Čížkrajice 
      Čížkrajice 13 

     374 01 Trhové Sviny 
      tel.: 386 322 981 

     e-mail: obec@cizkrajice.cz 
     IDDS: k8pb7ui 

mailto:posta@kraj-jihocesky.cz
mailto:obec@cizkrajice.cz
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   B.I.9.    Výčet navazujících rozhodnutí a správních orgánů 

Záměr podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V rámci tohoto zákona budou 
v průběhu přípravy záměru probíhat řízení o vydání těchto správních rozhodnutí: 
• územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby), 
• stavební povolení. 

Příslušný stavební úřad:      Město Trhové Sviny 
        Odbor výstavby, památek a územního plánování 

      Žižkovo náměstí 32 
     37401 Trhové Sviny 

      tel.: 386 301 411 
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   B.II.   
 

ÚDAJE O VSTUPECH 

   B.II.1.    Půda 

Trvalý zábor/odnětí:       cca 3 500 m2, z toho: 
     ZPF:  cca 1 900 m2 
     PUPFL:  není nárokován 
     ostatní:  cca 1 600 m2 
 Realizace záměru si vyžádá trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF), kategorizovaných jako trvalý travní porost, dále 

ostatních ploch (ostatní komunikace, manipulační plocha) a zastavěných ploch a nádvoří. Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
(PUPFL) nebudou záměrem dotčeny. 

Provedení skrývky:       na ploše trvalého i dočasného záboru 
Dočasný zábor (hrubý odhad):     cca 35 m2, z toho: 
     ZPF:  cca 35 m2 
     PUPFL:  není nárokován 
     ostatní:  není nárokován 
 Dočasný zábor po dobu výstavby se předpokládá na dobu do cca 1 roku. Dočasný zábor ZPF je určen pro vybudování odvodnění. 

Plocha určená k zpětné rekultivaci (stávající komunikace):   cca 10 m2 
Dotčené katastrální území:       Čížkrajice (624128) 

   B.II.2.    Voda 

Pitná voda:       bez nároků 

Požární voda:       bez nároků (mobilní zdroj) 
Ostatní (technologická) voda:     bez nároků 
Výstavba: pitná voda:     spotřeba nespecifikována (běžná) 
 Pitná voda bude spotřebovávána při zabezpečování osobní hygieny stavebních dělníků - relativně malá množství - v řádu jednotek 

m3 denně. Voda pro hygienické potřeby bude zajišťována obvyklým způsobem (dovoz cisternou, případně napojení objektů 
na existující rozvody vody), a to podle charakteru a umístění staveništního zařízení (dočasné objekty zařízení staveniště, mobilní 
sociální zařízení, aj.). Pro pitné účely se předpokládá dovoz balené vody. 

 ostatní (technologická) voda:   spotřeba nespecifikována (běžná) 
 Příprava betonových směsí, zvlhčování betonu, mytí povrchu vozovky před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky apod. Užitková 

voda pro tyto účely bude na staveniště dovážena v cisternách, případně budou využity existující rozvody, výrobna betonových 
směsí (doposud neurčena) bude disponovat vlastním zdrojem. 

   B.II.3.    Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie:       bez nároků 
 Veřejné osvětlení ani světelné signalizační zařízení nebudou instalovány. 

Zemní plyn:       bez nároků 
Ostatní:       bez nároků 
Výstavba:       nespecifikováno 
 Stavební a konstrukční materiály, množství běžné, jednorázově, bez nároků na pravidelný odběr. Bilance zemních prací bude 

deficitní. 
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   B.II.4.    Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Doprava: provoz:     bez dodatečných nároků 
Záměr po své realizaci převezme dopravní zatížení stávajícího úseku silnice III/1545, vedeného nevyhovujícím způsobem branou 
a dvorem statku č.p. 7. Nedochází tedy ke změně stávající intenzity dopravy v dotčeném profilu silnice III/1545 ani k nárokům 
na realizaci dalších komunikačních staveb. 
Údaje o intenzitách dopravy v dotčeném území jsou uvedeny v kapitole C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura (strana 25 tohoto 
oznámení). 

 výstavba:     špičkově cca desítky nákladních vozidel/den 
Stavební doprava v období výstavby bude variabilní v závislosti na prováděných pracích a bude se pohybovat v řádu nejvýše 
desítky nákladních vozidel za den. 
Záměr bude budován převážně v prostoru mimo stávající silnici, nevznikají tedy nároky na dlouhodobé uzavírky komunikací 
a z toho vyplývající dlouhodobé objízdné trasy. 

Ostatní:       bez nároků 
Záměr nemá nároky na odběr energií a médií. 
Sítě, dotčené výstavbou, budou uvedeny do původního stavu resp. do stavu vyžadovaného jejich správci. 

   B.III.   
 

ÚDAJE O VÝSTUPECH 

   B.III.1.    Ovzduší 

Bodové zdroje:       bez výstupů 
 V souvislosti se záměrem nevznikne žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší. 

Liniové zdroje:       NOx:  0,980  kg/den 
       PM10:  0,041  kg/den 
       benzen:  0,031  kg/den 
 Liniový zdroj znečišťování ovzduší představuje automobilová doprava, využívající přeložku silnice. Uvedené hodnoty vychází 

z prognózovaných intenzit dopravy (viz kapitola D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu, strana 34 tohoto oznámení), 
parametrů komunikace a emisních faktorů dle MEFA 06. 

Plošné zdroje:       bez výstupů 
 V souvislosti se záměrem nevznikne žádný plošný zdroj znečišťování ovzduší. 

Výstavba:       proměnné 
 V průběhu výstavby bude docházet k časově omezené emisi tuhých znečišťujících látek vyvolané terénními a stavebními pracemi. 

Emitované množství není specifikováno (bude velmi proměnné v závislosti na klimatických podmínkách), jsou uvažována 
všeobecná opatření pro omezení emise. Doprava stavebních materiálů a provoz stavebních strojů bude zdrojem emisí ze 
spalovacích motorů. 

 Celkový objem emisí a doba provozu zdroje nebude z hlediska celkového vlivu významná. 

   B.III.2.    Odpadní voda 

Provoz: splaškové vody:    nejsou produkovány 
 srážkové vody:    do cca 650 m3/rok 
 Jedná se o hrubý odhad množství srážkových vod odvozený z odvodňované plochy, průměrného ročního úhrnu srážek a 

příslušného odtokového koeficientu. Lze předpokládat, že část srážek se odpaří či zasákne. Za srážkové odpadní vody se pro účely 
zpracování tohoto oznámení považují vody, jejímž zdrojem jsou atmosférické srážky (dešťové, sněhové) a které budou odvedeny 
ze zpevněného povrchu komunikace a přilehlých svahů a násypů, i když dle zákona 254/2001 Sb., o vodách, §38, odst. 2, nelze 
tyto vody považovat za odpadní. 

 nakládání:     odvod do recipientu 
 Záměr se nachází v celé své délce v povodí Boršíkovského potoka. Voda, zachycená na povrchu komunikace, bude 

prostřednictvím vpustí zaústěna do toku. 
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Výstavba: splaškové vody:    nejvýše jednotky m3/den 
 Předpokládá se využití mobilních WC a sociálních zařízení (mobilní sanitární buňky s jímáním splašků a s jejich odvozem na ČOV). 

 srážkové vody:    nespecifikováno 
 Množství srážkových odpadních vod bude s postupem výstavby narůstat, až dosáhne objemů obdobných jako ve fázi provozu. 

 technologické vody:    spotřeba nespecifikována (běžná) 
 Jde o vodu použitou pro výrobu betonu, skrápění apod. 

   B.III.3.    Odpady 

Provoz, údržba:       skupina 20 Komunální odpady 
 Jde převážně o odpady z údržby zeleně (20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad) a z čištění komunikací a silničního pozemku 

(20 03 01 Směsný komunální odpad, 20 03 03 Uliční smetky). Kategorie O. Produkce pravidelná, množství v řádu cca desítek 
kg/rok. 

       skupina 15 Odpadní obaly  
       skupina 17 Stavební a demoliční odpady 
 Jde o odpady z oprav komunikace, konstrukčních prvků resp. dopravního značení (15 01 Obaly, 17 01 Beton, cihly, tašky a 

keramika, 17 03 Asfaltové směsi, dehet, 17 04 Kovy, 17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina, 17 09 Jiné stavební a demoliční 
odpady). Kategorie převážně O, výjimečně N (zejména zbytky nátěrových hmot resp. absorpční činidla). Předpokládaná produkce 
je nepravidelná a málo častá v objemu dle charakteru prací. 

 Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Původcem odpadu bude Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., 
případně dodavatelé prací. Odpady budou předávány osobě oprávněné k jejich převzetí do svého vlastnictví ve smyslu §12, odst. 
3, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, upřednostňováno bude následné využití produkovaných odpadů. 

Výstavba:       skupina 15 Odpadní obaly 
       skupina 17 Stavební a demoliční odpady 
       skupina 20 Komunální odpady 
 Během výstavby budou produkovány zejména odpady z přípravy stavby (odstranění vegetace, terénní úpravy), odpady z vlastní 

výstavby a obaly odpadů (15 01 Obaly, 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika, 17 02 Dřevo, sklo a plasty, 17 03 Asfaltové směsi, 
dehet a výrobky z dehtu, 17 04 Kovy, 17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina, 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady, 
20 02 Odpady ze zahrad a parků, 20 03 Ostatní komunální odpady). Kategorie převážně O, výjimečně N (zejména zbytky 
nátěrových hmot resp. absorpční činidla). Produkce jednorázová (po dobu výstavby), množství v řádu cca stovek tun (výkopová 
zemina a kamení) resp. jednotek tun (ostatní). 

 Problematika odpadového hospodářství při výstavbě je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Původcem odpadu bude dodavatel stavby, odpady budou zneškodňovány 
oprávněnou osobou (ve smyslu § 12, odst. 3, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech), upřednostňováno bude následné využití 
produkovaných odpadů. 

   B.III.4.    Ostatní 

Hluk: doprava:     < LAeq,T = 55/45 dB (den/noc) 
Budou dodrženy limity dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací (limit pro silnice 
3. třídy činí LAeq,T = 55/45 dB (den/noc)). Bližší údaje o dopravním hluku viz kapitola D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další 
fyzikální a biologické charakteristiky (strana 27 tohoto oznámení). 

 v průběhu výstavby:    < LAeq,T = 65 dB 
       jen v denním období mezi 7:00 až 21:00 
       v nočním období bez stavební činnosti 

Vibrace:       nejsou produkovány 
Potenciální vibrace vznikající na komunikaci při provozu silniční dopravy jsou utlumeny v podloží na zanedbatelné hodnoty již 
v bezprostředním okolí místa jejich vzniku (do vzdálenosti nejvýše v řádu jednotek metrů od zdroje) a nešíří se do širšího okolí. 
Totéž se týká i o období provádění stavebních prací (stavební doprava a technologie). 

Záření: ionizující záření:    zdroje nejsou používány 
 elektromagnetické záření:   zdroje nejsou používány 

Lze uvažovat pouze s běžnými komunikačními prostředky (vysílačky, mobilní telefony) případně defektoskopickými přístroji, bez 
vlivů na okolí. 

Další fyzikální nebo biologické faktory:     nejsou používány 
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   B.III.5.    Doplňující údaje 

B.III.5.1. Rizika vzniku havárií 

Záměr nepřináší do oblasti nové riziko v důsledku nestandardního havarijního stavu. Důsledkem realizace záměru bude přenesení 
stávající dopravní zátěže z existující nevyhovující komunikace do nového dopravního koridoru při současném snížení rizika vzniku 
nestandardních stavů v důsledku lepších dopravně-bezpečnostních parametrů komunikace. 

B.III.5.2. Ostatní vlivy 

Výstavba ani provoz záměru nebudou produkovat žádné další významné výstupy do životního prostředí. Součástí záměru nejsou 
významné terénní úpravy nebo zásahy do krajiny. 
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  ČÁST C   
 

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

   C.I.   
 

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Záměr se nachází v okrese České Budějovice. Přeložka se v celé délce trasy leží na území obce Čížkrajice, v katastrálním území 
624128 Čížkrajice. Trasa přeložky je vedena na pomezí extravilánu a intravilánu obce, a je navržena převážně na plochách 
ostatních pozemků (komunikace, ostatní plochy), zastavěných ploch a nádvoří a pozemků porostlých vegetací (dle KN trvalý travní 
porost). 

Souhrnně lze zájmové území z hlediska závažných environmentálních prvků charakterizovat následovně: 

• V dotčeném území nedochází ke střetu se soustavou Natura 2000 (ptačí oblasti a/nebo evropsky významné lokality), významný 
vliv na tyto lokality byl příslušným úřadem vyloučen. 

• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného zvláště chráněného 
území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné 
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

• Dotčené území nepatří mezi migračně významná území, nevyskytují se zde dálkové migrační koridory. 
• V dotčeném území se vyskytují významné krajinné prvky ze zákona (vodní toky, údolní nivy, les), ale nebudou záměrem přímo 

dotčeny. 
• V dotčeném území se nacházejí prvky územního systému ekologické stability, ale nebudou záměrem přímo dotčeny. 
• V dotčeném území se nenacházejí památné stromy. 
• Záměr neleží v území chráněné jako oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV), dotčené území nepatří ke zranitelným 

oblastem. Záměr se nenachází v záplavovém území, v dotčeném území nejsou evidována ochranná pásma vodních zdrojů. 
• Z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky 2009-2013, publikované ČHMÚ, vyplývá, že v prostoru 

hodnoceného záměru nejsou imisní limity základních škodlivin překračovány. 
• V bezprostředním okolí záměru se vyskytují nemovité kulturní památky, katastr obce Čížkrajice je součástí regionu lidové 

architektury Čížkrajicko. 
• V dotčeném území je pravděpodobná přítomnost archeologických nálezů. 
• V dotčeném území nebyly zjištěny střety s aktivními ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími 

prostory, evidované v rozsahu map ložiskové ochrany. V oblasti nejsou evidovány sesuvné jevy. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost záměru. 
 

Podrobnější údaje viz příslušné kapitoly části C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (strana 
17 tohoto oznámení a strany následující). 
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   C.II.   
 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

   C.II.1.    Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Na území obce Čížkrajice žije celkem 242 obyvatel (zdroj ČSÚ, údaje k 31.12.2014). V přímém kontaktu se záměrem se nacházejí 
trvale obydlené objekty (č.p. 7), počet bezprostředně ovlivněných obyvatel je odhadován do 10 osob. Jiné chráněné (např. 
zdravotnické, lázeňské nebo školské) objekty se v kontaktu se záměrem nenacházejí. 

Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. 

   C.II.2.    Ovzduší a klima 

C.II.2.1. Kvalita ovzduší 

Z údajů o pětileté průměrné imisní zátěži hodnoceného území za roky 2009-2013 publikované na stránkách ČHMÚ vyplývá, že 
v území hodnoceného záměru nejsou imisní limity základních škodlivin překračovány. 

C.II.2.2. Klimatické faktory 

Z klimatického hlediska se lokalita nachází v klimatické oblasti MT 3, tedy v mírně teplé oblasti s následující charakteristikou: 

MT 3  krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, 
s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně 
suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. 

   C.II.3.    Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

C.II.3.1. Hluk 

Záměr se nachází na silnici III/1545 v obci Čížkrajice. Stávající trasa silnice prochází dvorem domu č.p. 7, přičemž hlukové vlivy zde 
vnáší bezprostředně do chráněného prostoru. S ohledem na velmi nízkou intenzitu dopravy (v řádu cca 1000 vozidel za den, z toho 
cca 100 těžkých) lze očekávat, že hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (okna obytných místností statku č.p. 7) se 
zde pohybují přibližně úrovni limitu pro silnice 3. třídy (LAeq,T = 55/45 dB). S ohledem na historicky vzniklou dopravně-hlukovou situaci 
je potom spolehlivě dodržen potenciálně aplikovatelný limit pro tzv. starou hlukovou zátěž (LAeq,T = 70/60 dB). Bez ohledu na 
dodržení limitu však existující situaci nelze považovat za vyhovující. 

Údaje o vlivech záměru na hlukovou situaci v dotčeném území jsou uvedeny níže v kapitole D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další 
fyzikální a biologické charakteristiky (strana 27 tohoto oznámení). 

C.II.3.2. Další fyzikální a biologické charakteristiky 

V území se nenachází žádné zdroje významných vibrací, nejsou zde provozovány žádné významné zdroje ionizujícího záření ani 
žádné výpusti radionuklidů do životního prostředí. Obvyklý je pouze provoz běžných zdrojů elektromagnetického záření 
telekomunikačního charakteru a dále elektrorozvodná síť. 

Další závažné fyzikální nebo biologické faktory nebyly zjištěny. 
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   C.II.4.    Povrchová a podzemní voda 

C.II.4.1. Povrchová voda 

Hydrologické poměry 
Z regionálně-hydrologického hlediska spadá posuzovaný záměr do hlavního povodí České republiky - povodí Labe 1-00-00 (úmoří 
Severního moře). Dle podrobnějšího správního členění patří dotčené území do II. Oblasti povodí Horní Vltavy. V této oblasti je 
dotčeno dílčí povodí 1-06-02 Malše prostřednictvím drobného povodí 1-06-02-0610 Svinenský potok. 
Území je odvodňováno Boršíkovským potokem, který je levostranným přítokem Svinenského potoka a vlévá se do něj cca 2,7 km 
severně od záměru (u mlýna Hanzlů). Boršíkovský potok protéká podélně územím ve vzdálenosti cca 30 m od záměru. 

Záplavová území 
Stavba se nachází mimo záplavová území vodních toků. 

C.II.4.2. Podzemní voda 

Hydrogeologické poměry 
Území náleží hydrogeologickému rajónu č. 6310 - Krystalinikum v povodí přítoků Horní Vltavy a Úhlavy. Rajón se nachází na území 
krystalinika šumavského a českého moldanubika, které zahrnuje krystalinikum Novohradských hor a Lišovského prahu. Lokalita leží 
v severovýchodní části rajónu. 

Podzemní vody jsou v prostoru záměru odvodňovány směrem k místní erozní bázi, kterou je Boršíkovský potok s přilehlou 
soustavou rybníků. Hladina podzemní vody se přepokládá v hloubce prvních jednotek metrů pod terénem, pravděpodobně 
v písčitých vrstvách nebo na rozhraní eluvií a zvětralých hornin. 

Trasa přeložky se nachází mimo pramenné oblasti. 

Vodní zdroje, ochrana vod 
V dotčeném území není dle veřejně dostupných databází (http://heis.vuv.cz; http://voda.gov.cz/portal/cz) evidován výskyt 
ochranných pásem vodních zdrojů určených pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou. 

   C.II.5.    Půda 

Pozemky dotčené záměrem jsou dle katastru nemovitostí klasifikovány, popř. využívány, jako: 
• trvalý travní porost, 
• zastavěná plocha a nádvoří, 
• ostatní plocha. 

Pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) jsou dle vymezení BPEJ prezentované Územním plánem obce Čížkrajice (2015) 
zařazeny (ve smyslu vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany) do V. třídy ochrany (BPEJ 76701). 

V dotčeném území nejsou evidovány krajinné prvky, tzv. krajinné prvky v zemědělské krajině, jejichž legislativní status je zakotven 
v nařízení vlády č. 335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků (http://eagri.cz). 

http://heis.vuv.cz;
http://voda.gov.cz/portal/cz)
http://eagri.cz)
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   C.II.6.    Horninové prostředí a přírodní zdroje 

C.II.6.1. Horninové prostředí 

Geomorfologické poměry 
Podle geomorfologického členění České republiky (http://geoportal.gov.cz) náleží území následujícím morfologickým jednotkám: 
• provincie Česká vysočina, 
• subprovincie Šumavská soustava, 
• oblast Šumavská hornatina, 
• celek Novohradské podhůří, 
• podcelek Stropnická pahorkatina, 
• okrsek Rychnovská pahorkatina. 

Vlastní lokalita je situována v ploché nivě Boršíkovského potoka, v nadmořské výšce cca 546 m n.m., směrem k toku je niveleta 
ovlivněna navážkami. 

Geologické poměry 
Z geologického hlediska leží posuzovaný záměr v oblasti paleozoika. Skalní horniny jsou zde zastoupeny především usměrněnými 
středně zrnitými až drobnozrnnými muskovit - biotitickými žulami, směrem k povrchu zvětrávající až do charakteru písčitých eluvií. 
Místy se mohou vyskytovat skalní výchozy, případně balvany až téměř k povrchu terénu. Nadložní kvartérní sedimenty jsou tvořeny 
jílovitopísčitými zeminami, následuje vrstva humózní hlíny, významný podíl profilu tvoří navážky. 

Úroveň skalního podkladu lze očekávat v hloubce cca 1 - 3 m. 

Staré ekologické zátěže 
V blízkosti záměru nejsou evidovány žádné staré ekologické zátěže (www.sekm.cz). 

Tektonické poměry a přirozená seismicita oblasti 
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové pohyby. 
Podle ČSN EN 1998-1 (73 0036) "Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení" náleží zájmové území do oblasti s malou 
seizmicitou, se zrychlením 0,04 až 0,08 g a kde seizmicitu při návrhu konstrukcí lze řešit zjednodušeně. 

C.II.6.2. Nerostné suroviny a přírodní zdroje 

Podle databází, spravovaných ČGS - Geofondem ČR, se v dotčeném území nenachází žádná chráněná ložisková území a dobývací 
prostory, evidované v rozsahu map ložiskové ochrany. Nepředpokládá se výskyt geologických nebo paleontologických památek. 

   C.II.7.    Fauna, flóra a ekosystémy 

C.II.7.1. Biogeografická charakteristika území 

Dle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976 (Skalický et al. 1977) pro účely Flóry ČR se území záměru nachází 
v Českém Mezofytiku, v okrese 37p - Novohradské podhůří. 

Potenciální přirozenou vegetací jsou biková a/nebo jedlová doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). 
Podle rekonstrukční mapy přirozené vegetace (Mikyška et al. 1969) pokrývaly území záměru bikové nebo jedlové doubravy (Luzulo 
albidae-Quercetum petrae, Abieti.Quercetum). 

http://geoportal.gov.cz)
http://www.sekm.cz)
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C.II.7.2. Flora a fauna 

Pro posouzení fauny a flóry dotčeného území byly pro účely zpracování tohoto oznámení použity poznatky z terénního průzkumu, 
dále byly čerpány informace z podkladů nálezové databáze AOPK a provedena rešerše průzkumů prováděných v minulosti 
v dotčeném území nebo jeho okolí. 

Průzkum lokality byl proveden ve dnech 13. 5. 2015 a 5. 6. 2016. Při mapování vegetace v místě záměru byla pořízena 
fotodokumentace, plochy vegetačních segmentů prozkoumány se zaměřením na výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů. Byl 
proveden soupis všech zjištěných druhů cévnatých rostlin a obratlovců. 

V území byl zaznamenán výskyt následujících biotopů (dle Katalogu biotopů - Chytrý a kol. 2000). 

Tab.: Přehled zastoupených biotopů 

kód a název biotopu segment vegetačního screeningu 
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 4 
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 3 
X1 Urbanizovaná území 1 
X5 Intenzivně obhospodařované louky 5 
X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla 2 
X12B Nálety pionýrských dřevin 2 

Obr.: Poloha segmentů vegetačního screeningu 

 

Segment 1 zahrnuje zastavěný areál a manipulační plochu, která východním směrem přechází v navážku 
různorodého materiálu, místy i odpadu. Materiál je navážen směrem do ruderalizované nivy. Žádné 
zájmové druhy rostlin zde nebyly zjištěny. 

Segment 2 zahrnuje mírně podmáčené ruderální porosty bylin s převládající kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), 
psárkou luční (Alopecurus pratensis) a svízelem přítulou (Galium aparine). Z vlhkomilných druhů zde 
najdeme třeba zblochan největší (Glyceria maxima), skřípinu lesní (Scirpus sylvaticus) a ostřici 
třeslicovitou (Carex brizoides). Nejzajímavější je výskyt vachty trojlisté (Menyathes trifoliata). Část plochy 
porůstá náletem jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a vrby křehké (Salix fragilis). 
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Segment 3 zahrnuje kosenou louku, kterou lze podle druhového složení zařadit do mezofilních luk svazu 
Arrhenatherion. Rostou zde běžné luční druhy jako vikev ptačí (Vicia cracca), řeřišnice luční (Cardamine 
pratensis), bika ladní (Luzula campestris agg.) či chrpa luční (Jacea pratensis). Vzácné nebo zvláště 
chráněné druhy zde zjištěny nebyly. V minulosti se ovšem jednalo spíše o podmáčenou louku (svaz 
Calthion), což lze dovodit již jen z údolní polohy a známek po odvodnění. Vlhkomilné druhy se zde 
nevyskytují. 

Segment 4 zahrnuje fragment silně nitrifikované údolní olšiny podél Boršíkovského potoka. Ve stromovém patře 
převládá olše lepkavá (Alnus glutinosa) a topol kanadský (Populus x canadensis). V bylinném patře 
kromě ruderálů rostou pouze běžné druhy jako orsej jarní (Ficaria verna), přeslička lesní (Equisetum 
sylvaticum) nebo blatouch bahenní (Caltha palustris). 

Segment 5 zahrnuje kulturní louku bez zajímavých druhů rostlin. 

Obr.: Navážka při hranici segmentů 1 a 2 (Mgr. Vladimír Melichar, 13.5.2015) 

 

Obr.: Údolní niva Boršíkovského potoka, segmenty 2 a 4 (Mgr. Vladimír Melichar, 13.5.2015) 

 

Průzkumem byl zjištěn výskyt celkem 60 druhů cévnatých rostlin, z toho jeden je zvláště chráněný v kategorii ohrožený, a 41 druhů 
obratlovců, z nichž 6 druhů vykazuje statut legislativní ochrany v kategorii ohrožený a silně ohrožený. 
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Tab.: Přehled zjištěných druhů na plochách vybraných pro botanický průzkum (segmenty 2,3,4) 

Vědecký název Český název Ochranářský 
statut 

segment 

Aegopodium podagraria L. bršlice kozí noha  3 
Achilea milefolium L. řebříček obecný  3 
Ajuga reptans L. zběhovec plazivý  2, 4 
Alchemilla sp. L. kontryhel  3 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. olše lepkavá  2, 4 
Alopecurus pratensis L. psárka luční  3,2 
Anemone nemorosa L. sasanka hajní  4 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. kerblík lesní  3 
Betula pendula Roth bříza bělokorá  2, 4 
Caltha palustris L. blatouch bahenní  4 
Cardamine amara L. řeřišnice hořká  4 
Cardamine pratensis L. řeřišnice luční  3 
Carex brizoides L. ostřice třeslicovitá  3, 2, 4 
Cerastium holosteoides Fries rožec obecný  3 
Cirsium arvense (L.) Scop. pcháč oset  3 
Dactylis glomerata L. srha říznačka  3, 2 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs kapraď osténkatá  4 
Epilobium ciliatum Rafin. vrbovka žláznatá  2 
Equisetum sylvaticum L. přeslička lesní  4 
Festuca pratensis Huds. kostřava luční  3 
Festuca rubra L. kostřava červená  3 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. tužebník jilmový  2, 4 
Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý  2 
Galium aparine L. svízel přítula  2 
Geum rivale L. kuklík potoční  2 
Glechoma hederacea L. popenec obecný  4 
Glyceria fluitans (L.) R. Br. zblochan vzplývavý  4 
Glyceria maxima (Hartman) Holmberg zblochan vodní  2 
Impatiens parviflora DC. netýkavka malokvětá  4 
Juncus effusus L. sítina rozkladitá  2 
Heracleum sphondylium L. bolševník obecný  3 
Hypericum maculatum Crantz. třezalka skvrnitá  3 
Lathyrus pratensis L. hrachor luční  3 
Lotus corniculatus L. štírovník růžkatý  3 
Luzula campestris (L.) DC. bika ladní  3 
Lychnis flos-cuculi L. kohoutek luční  3 
Menyanthes trifoliata L. vachta trojlistá O 2 
Phalaris arundinacea L. chrastice rákosovitá  4 
Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý  3 
Poa palustris L. lipnice bahenní  4 
Populus x canadensis Moench topol kanadský  4 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn hasivka orličí  4 
Ranunculus acris L. pryskyřník prudký  3 
Ranunculus repens L. pryskyřník plazivý  4 
Rubus idaeus L. ostružiník maliník  2, 4 
Rumex acetosa L. šťovík kyselý  3 
Salix caprea L. vrba jíva  2 
Salix cinerea L. vrba popelavá  2 
Salix fragilis L. vrba křehká  4 
Sambucus nigra L. bez černý  4 
Scirpus sylvaticus L. skřípina lesní  2 
Stellaria graminea L. ptačinec trávovitý  3 
Taraxacum sect. Ruderalia Wigg. pampeliška smetánka  3 
Trifolium pratense L. jetel luční  3 
Trifolium repens L. jetel plazivý  3 
Trisetum flavescens (L.) P. B. trojštět žlutavý  3 
Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá  2, 4 
Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek  3 
Vicia cracca L. vikev ptačí  3 
Vicia sepium L. vikev plotní  3 
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Tab.: Přehled zjištěných druhů obratlovců 

Vědecký název Český název Ochranářský 
statut 

Charakteristika výskytu v území 

OBOJŽIVELNÍCI (Amphibia) 
Bufo bufo ropucha obecná O pouze potravní biotop 
Rana kl. esculenta skokan zelený SO migrace podél Boršíkovského potoka 
Rana temporaria skokan hnědý   
PLAZI (Reptilia) 
Lacerta agilis ještěrka obecná SO běžně v celém území 
Anguis fragilis slepýš křehký O běžně v celém území 
Natrix natrix užovka obojková O běžně v celém území 
PTÁCI (Aves) 
Sitta europea brhlík lesní   
Phylloscopus collybita budníček menší   
Phylloscopus trochilus budníček větší   
Turdus pilaris drozd kvíčala   
Columba livia f. domestica holub domácí  přelet 
Streptopelia decaocto hrdlička zahradní  přelet 
Delichon urbica jiřička obecná  přelet 
Anas platyrhynchos kachna divoká  přelet 
Buteo buteo káně lesní  potravní okrsek 
Turdus merula kos černý   
Cuculus canorus kukačka obecná   
Sylvia atricapilla pěnice černohlavá   
Sylvia communis pěnice hnědokřídlá   
Fringilla coelebs pěnkava obecná   
Garrulus glandarius sojka obecná   
Pica pica straka obecná   
Dendrocopos major strakapoud velký   
Emberiza citrinella strnad obecný   
Parus palustris sýkora babka   
Parus major sýkora koňadra   
Sturnus vulgaris špaček obecný   
Hirundo rustica vlaštovka obecná O přelet 
Ardea cinerea volavka popelavá  přelet 
Passer domesticus vrabec domácí   
SAVCI (Mammalia) 
Microtus arvalis hraboš polní  nory 
Arvicolla terrestris hryzec vodní  nory 
Erinaceus europaeus ježek západní   kadáver na silnici 
Talpa europaea krtek obecný  výhrabky 
Martes foina kuna skalní  dle místních obyvatel 
Mustela erminea lasice hranostaj  dle místních obyvatel 
Vulpes vulpes liška obecná  trus 
Apodemus flavicollis myšice lesní  nory, požerky, kadáver 
Sus scrofa prase divoké  pobytové stopy 
Sorex araneus rejsek obecný  kadáver 
Capreolus capreolus srnec obecný  vizuálně 

C.II.7.3. Územní systém ekologické stability 

Posuzovaný záměr leží mimo vymezený územní systém ekologické stability 

C.II.7.4. Významné krajinné prvky, památné stromy 

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. Významným krajinným prvkem ze 
zákona je niva a tok Boršíkovského potoka a lesní komplex v místní části K Čížkrajicům. V trase záměru, ani v jeho nejbližším okolí, 
nebyly vyhlášeny památné stromy. 

C.II.7.5. Chráněná území 

V dotčeném území se nenachází území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. V dotčeném území se nenachází žádné 
zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním 
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parku nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

C.II.7.6. Lokality Natura 2000 

Trasa záměru je vedena mimo lokality soustavy Natura 2000. 

C.II.7.7. Přírodní parky 

Koridor přeložky není v prostorovém kontaktu s chráněným územím se statutem ochrany přírodní park. 

   C.II.8.    Krajina 

Obec Čížkrajice leží na jihozápad od Trhových Svinů v podhůří Novohradských hor. V okolní lesozemědělské krajině se nachází 
množství rybníků a rybničních soustav typických pro tuto část jižních Čech. V dotčeném území jsou zalesněná výše položená místa, 
převládají však louky a pole. Přes zájmové území protéká Boršíkovský potok, do něhož přitéká voda ze soustavy rybníků Pěkný, 
Všivý, Babinec, Kačer, Krejčů a Migalů. Pro území je charakteristická rozvolněná zástavba, v obci je doposud zachováno několik 
souborů lidové architektury. 

Katastrální území obce patří do regionu lidové architektury - Čížkrajicko. 

   C.II.9.    Hmotný majetek a kulturní památky 

C.II.9.1. Hmotný majetek 

Trasa přeložky obchvatu zasahuje okraj stávající budovy na pozemku 215/2, který je ve vlastnictví obce. Jedná se o zemědělskou 
stavbu, bez čísla popisného. 

C.II.9.2. Architektonické a historické památky 

V dotčeném území se nacházejí nemovité kulturní památky, zapsané do státního seznamu kulturních památek před rokem 1988. 
Jsou to: 
• venkovská usedlost č.p. 7 (z toho jen portálek), rejstříkové číslo 32114/3-67; 
• socha sv. Jana Nepomuckého, umístěná na pozemku 3183/3, rejstříkové číslo 23927/3-68; 
• hrad, zřícenina a archeologické stopy, jejichž pozůstatky jsou registrovány na pozemcích, resp. jejich částech. 110/1, 110/2, 

110/3, 2367/2, 2368/1, 2668/2, 2368/3, 3207/1, rejstříkové číslo 23389/3-65; 
• zámek, zřícenina (z toho jen dochované zbytky zdiva v domech č.p. 31 a 33, rejstříkové číslo 37802/3-66. 

Tvrz (hrad, zámek, zřícenina) je bývalé panské sídlo s hospodářským dvorem, který byl později rozparcelován. Zbytky tvrze se 
nacházejí v domech čp. 31 a 33. Brána u venkovské usedlosti č.p. 7 je pozůstatkem ohradní zdi hospodářského dvora, nikoliv tvrze 
jako takové. 

Obr.: Současná podoba portálu u domu č.p. 7 a tvrze Čížkrajice, domy č.p. 31 (vlevo) a 33 (vpravo), v popředí socha sv. Jana Nepomuckého 

    
zdroj: Mapy.cz a Wikipedia (autor Harold) 



 
   PŘELOŽKA SILNICE III/1545, ČÍŽKRAJICE, OKRES ČESKÉ BUDĚJOVICE 
   OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 
 

 

Zakázka/Dokument: 0410-15/D01     
Vydání:  01     

Strana:  25 z 40    
 

FileName: III1545_Cizkrajice_ozn(1).docx 
SaveDate: 24.7.2015 

C.II.9.3. Archeologická naleziště 

Dotčené území je územím archeologického zájmu. Při zásazích do terénu nelze (vzhledem k jejich latenci) předem vyloučit narušení 
nebo odkrytí archeologických nálezů. 

   C.II.10.    Dopravní a jiná infrastruktura 

Záměr se nachází v Jihočeském kraji na silnici III/1545 v průchodu obcí Čížkrajice. Při vstupu silnice od severu do obce prochází 
trasa branou a následně dvorem domu (statku) č.p. 7. Tato situace vznikla historickým trasováním cesty. Pro uživatele silnice může 
dnes sice průjezd branou přinášet jistý pocit romantiky zašlých časů, formanských povozů a poštovních dostavníků, nicméně 
z dopravního hlediska jde o závadu s bezprostředním vztahem k bezpečnosti silničního provozu, a to bez ohledu na celkově nízkou 
intenzitu dopravy, pohybující se po silnici III/1545. O problémové situaci svědčí i stopy na bráně, která je na mnoha místech 
poznamenána střety s vozidly. Rovněž tak průjezd veřejné komunikace dvorem soukromého objektu je kuriózní a pro jeho obyvatele 
nepochybně obtěžující. 

Tyto skutečnosti jsou důvodem pro realizaci záměru, který ve své podstatě představuje krátký obchvat statku a brány. 
Stávající dopravní situace v území je zřejmá z následujícího obrázku. 

Obr.: Schéma komunikační sítě dotčeného území, čísla silnic, čísla sčítacích profilů 

 
Intenzity dopravy na silnici III/1545 je uvedena v následující tabulce. 

Tab.: Intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného území, sčítání ŘSD ČR (rok 2010) 

Silnice Profil Roční průměr denních intenzit dopravy [vozidel/24 h], rok 2010 

Těžká Osobní Motocykly Suma 
III/1545 2-5068 106 918 14 1038 

Pokud jde o ostatní infrastrukturu, její přítomnost nebyla zjišťována. Lze očekávat, že v území se vyskytují obvyklé sítě 
(elektrorozvodná apod.), bez vztahu k záměru. 

   C.II.11.    Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 
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  ČÁST D   
 

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

   D.I.   
 

CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD 
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

   D.I.1.    Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

D.I.1.1. Zdravotní vlivy a rizika 

Z hlediska veřejného zdraví jsou možné dopady záměru spojeny především s automobilovou dopravou ve fázi provozu záměru, tj. 
zejména s hlukem a znečištěním ovzduší. Další potenciální faktory (odpady, odpadní vody) jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo 
nevýznamné. Jiné fyzikální vlivy (záření, vibrace) se zde neuplatní. 

Záměr samotný nemění dopravní vztahy v území, oproti stávajícímu stavu nedochází ke změně intenzit dopravy. Imisní příspěvky 
z automobilové dopravy, včetně hladin hluku z provozu záměru zůstanou zachovány na stávající úrovni, tj. pod úrovní stávajících 
legislativních limitů. Pozitivní změnou je, že dochází k jejich vymístění mimo uzavřený dvůr obytného objektu. 

Zdravotní vlivy a rizika nebyly identifikovány. 

D.I.1.2. Sociální a ekonomické důsledky 

Významné sociální resp. ekonomické důsledky nevznikají. 

D.I.1.3. Počet dotčených obyvatel 

Záměr se přeslimitními resp. negativními zdravotně významnými vlivy nebude dotýkat žádných obyvatel. Bude naopak snížena zátěž 
obyvatel při stávajícím průjezdu dvorním traktem domu č.p.7. 

D.I.1.4. Vlivy v průběhu výstavby 

V průběhu výstavby mohou být na omezenou dobu obtěžováni rušivými vlivy obyvatelé severní části obce, resp. obcí nacházejících 
se na trasách dopravy stavebních materiálů. Tento vliv je vzhledem k umístění staveniště při okraji obce (mimo hlavní obytnou 
zástavbu) dobře eliminovatelný a nebude proto významný. 

   D.I.2.    Vlivy na ovzduší a klima 

D.I.2.1. Vlivy na kvalitu ovzduší 

Hodnocený záměr nepředstavuje vytvoření nového zdroje znečišťování ovzduší. Změna intenzit dopravy není očekávána. Vlivy na 
kvalitu ovzduší jsou tedy vyloučeny. 
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D.I.2.2. Vlivy na klima 

Vlivy na klima jsou vyloučeny. 

D.I.2.3. Vlivy v průběhu výstavby 

Vlivy stavební dopravy a stavební technologie na kvalitu ovzduší budou nízké, dočasné a celkově málo významné. 

   D.I.3.    Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky 

D.I.3.1. Vlivy hluku 

Zdrojem hluku ze záměru je doprava, pohybující se po silnici III/1545. Záměr nikterak nemění dopravní vztahy v území, oproti 
stávající intenzitě, projíždějící dvorem obytného objektu č.p. 7 tedy nedochází ke změně. Jedinou změnou je tedy vymístění této 
intenzity mimo dvůr obytného objektu. 

Pro vyhodnocení vlivů hluku je vypracováno akustické posouzení, jehož výsledky jsou shrnuty níže. Vlivy hluku jsou hodnoceny pro 
nejbližší resp. nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor stavby č.p. 7, kde jsou zvoleny dva referenční body při fasádě přiléhající 
k přeložce, viz následující obrázek. 

Obr.: Umístění záměru a referenčních bodů 

 

Tab.: Hladiny hluku v referenčních bodech 

HLUK+  verze 7.11 normal                 Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář 
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\INVEK\AKTUáLNí\0410-15 III1545 ČížKRAJICE - OZN\PRACOVNí\CZK_1_DEN.ZAD 
Vytištěno: 17.7.2015 19:14 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: III/1545                                (V rovině) | 
| Počet aut za hodinu:    60.66, podíl nákladních aut:  10 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 232.4,   0.8] [ 222.4,  54.7] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 222.4,  54.7] [ 221.4,  89.7] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 221.4,  89.7] [ 223.9, 116.1] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.                              | 
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|/4 Krajní body: [ 223.9, 116.1] [ 222.0, 132.1] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [ 222.0, 132.1] [ 215.3, 147.0] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [ 215.3, 147.0] [ 201.1, 160.6] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [ 201.1, 160.6] [ 180.4, 170.8] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [ 180.4, 170.8] [ 163.3, 180.7] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [ 163.3, 180.7] [ 146.4, 202.5] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[ 146.4, 202.5] [ 115.9, 263.2] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   2.0 |  202.1;  125.2 |  48.2 |   0.0 |  48.2 |       |        | 
|  2 |   2.0 |  200.3;  140.7 |  50.1 |   0.0 |  50.1 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
HLUK+  verze 7.11 normal                 Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář 
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\INVEK\AKTUáLNí\0410-15 III1545 ČížKRAJICE - OZN\PRACOVNí\CZK_1_NOC.ZAD 
Vytištěno: 17.7.2015 19:17 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1.   AUTOMOBILY: III/1545                                (V rovině) | 
| Počet aut za hodinu:     8.44, podíl nákladních aut:  12 %.          | 
|/1 Krajní body: [ 232.4,   0.8] [ 222.4,  54.7] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.1 dB.                              | 
|/2 Krajní body: [ 222.4,  54.7] [ 221.4,  89.7] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.1 dB.                              | 
|/3 Krajní body: [ 221.4,  89.7] [ 223.9, 116.1] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.1 dB.                              | 
|/4 Krajní body: [ 223.9, 116.1] [ 222.0, 132.1] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.1 dB.                              | 
|/5 Krajní body: [ 222.0, 132.1] [ 215.3, 147.0] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.1 dB.                              | 
|/6 Krajní body: [ 215.3, 147.0] [ 201.1, 160.6] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.1 dB.                              | 
|/7 Krajní body: [ 201.1, 160.6] [ 180.4, 170.8] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.1 dB.                              | 
|/8 Krajní body: [ 180.4, 170.8] [ 163.3, 180.7] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.1 dB.                              | 
|/9 Krajní body: [ 163.3, 180.7] [ 146.4, 202.5] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.1 dB.                              | 
|/10 Krajní body:[ 146.4, 202.5] [ 115.9, 263.2] m.                    | 
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0    Křižovatka: ne   | 
| Sklon vozovky:  1.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.           | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.1 dB.                              | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   2.0 |  202.1;  125.2 |  40.1 |   0.0 |  40.1 |( 48.2)|        | 
|  2 |   2.0 |  200.3;  140.7 |  42.1 |   0.0 |  42.1 |( 50.1)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

Je zřejmé, že hladiny hluku z provozu záměru se pohybují na fasádě dotčeného objektu v hodnotách LAeq,16h = cca 48 až 50 dB 
v denním období a LAeq,8h = cca 40 až 42 dB v nočním období. To jsou hodnoty, které jsou v souladu s limitem dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, který činí pro silnice 3. třídy LAeq,T = 55/45 dB (den/noc). 

Hluková problematika je tedy spolehlivě řešitelná v rámci platných limitů. Oproti stávajícímu stavu přitom dochází k významnému 
zlepšení dopravně-hlukové situace. 

D.I.3.2. Další fyzikální a biologické vlivy 

Vlivy vibrací 
Potenciální vibrace v důsledku provozu vozidel jsou utlumeny v podloží na zanedbatelné hodnoty již v bezprostředním okolí jejich 
vzniku. Jejich negativní vliv na životní prostředí, stavby resp. obyvatelstvo je proto vyloučen. 

Vlivy záření a ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů 
Vlivy záření nebo dalších faktorů jsou vyloučeny. 

D.I.3.3. Vlivy v průběhu výstavby 

Záměr se nachází v úzkém kontaktu s chráněným prostorem. (statek č.p. 7). Hluková problematika v průběhu výstavby je řešitelná 
v rámci limitů při dodržení základních protihlukových opatření, běžně uplatňovaných při pracích na výstavbě/rekonstrukci silničních 
staveb kdekoli v uliční síti obytné zástavby. To znamená optimalizaci časového nasazení mechanismů a vyloučení stavebních prací 
včetně stavební dopravy v nočním období (22:00-6:00 hodin) a v časném ranním a pozdním večerním období (6:00-7:00, 21:00-
22:00 hodin). 

Případné vibrace, způsobené stavebními mechanismy (zejména vibračními válci) ovlivní pouze bezprostřední okolí prováděných 
prací (do vzdálenosti nejvýše několika metrů), bez vlivu na stavby resp. obyvatelstvo. V průběhu výstavby nebudou prováděny trhací 
práce za použití výbušnin. 

   D.I.4.    Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

D.I.4.1. Vlivy na povrchovou vodu 

Vlivy na odvodnění území, ovlivnění hydrologických charakteristik 
Záměr předpokládá výstavbu, mimo závěrečného úseku, na zpevněných plochách. Délka komunikace bude cca 0,212 km, plocha 
nově zastavěná zpevněným povrchem pak cca 0,08 ha. Z hlediska odtokových poměrů nedojde na lokalitě realizací stavby 
k významné změně poměru povrchu zpevněných a nezpevněných ploch. 

Srážkové vody z komunikace budou prostřednictvím silničních vpustí odvedeny do Boršíkovského potoka. 
Objem vod, odvedených z komunikace v průměrném klimatickém roce, bude po realizaci stavby navýšen o cca 650 m3. Změnu 
odvodnění území lze, s ohledem na celkově nízký objem odtoku, považovat za málo významný dopad. 
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V důsledku realizace záměru nedojde ke změně v rozsahu hydrologických povodí nebo k převodu vody z jednoho povodí do jiného. 

Vlivy na kvalitu povrchových vod 
Výstavbou a provozem záměru nebudou produkovány žádné splaškové nebo technologické odpadní vody. 

Běžná kvalita vod z povrchu komunikace odpovídá kvalitě srážkových vod, v zanedbatelné míře (ředění, přirozená degradace) může 
dojít k navýšení obsahu ropných látek v důsledku splachů případných úkapů z povrchu komunikace. V zimním období bývá příčinou 
změny kvality vod z komunikací chemická údržba silnic (navýšení koncentrací Cl-). Realizací záměru dojde k celkovému zvýšení 
objemu transportu soli z chemické údržby z území do povrchového toku oproti stávajícímu stavu. Tato skutečnost je nicméně 
průvodním jevem provozu každé silnice a je řešena hospodárným využitím a kvalitou posypového materiálu. 

Vliv záměru na kvalitu povrchových vod lze označit za běžný, s ohledem na charakter záměru není řazen mezi limitující faktory. 

D.I.4.2. Vlivy na podzemní vodu 

Vlivy na hydrogeologické poměry, změny hydrogeologických charakteristik 
Trasa komunikace je zčásti vedena v úrovni stávajícího terénu (cca km 0,0 - 0,1), zčásti na násypech (cca km 0,1 - 0,2). Výkopové 
práce budou prováděny v souvislosti s přípravou pláně v prostředí navážek. Hladina podzemní vody je očekávána v hloubce cca 
1 až 3 m pod terénem, výkopové práce budou tedy probíhat nad její úrovní. 

Záměr nepředpokládá narušení hydrogeologických poměrů, hydrogeologické charakteristiky nebudou záměrem ovlivněny. 

Vlivy na kvalitu podzemní vody 
Ovlivnění kvality podzemních vod odváděním srážkové vody z povrchu silnice není pravděpodobné. Srážková voda z komunikace 
bude vypouštěna do Boršíkovského potoka. Pravděpodobnost nepřímého ovlivnění kvality podzemní vody (např. břehovou infiltrací) 
je za běžného provozu téměř nulová. 
Možná změna kvality podzemní vody v důsledku provádění zimní údržby není předpokládána. 

Vlivy na vodní zdroje 
Trasa přeložky je vedena mimo ochranná pásma zdrojů vod, určených pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

D.I.4.3. Vlivy v průběhu výstavby 

Vliv na charakter odvodnění oblasti v průběhu výstavby je možno považovat za zanedbatelný. Množství (kvantita) srážkových vod 
(změna charakteru odvodnění) bude s postupem výstavby narůstat, až dosáhne objemů obdobných jako ve fázi provozu. Riziko 
kvalitativního ovlivnění se nevymyká běžným rizikům při jakékoliv výstavbě. Pro fázi přípravy stavby bude vypracován havarijní plán, 
který předepsanými a zavedenými postupy minimalizuje vznik, popř. dosah možných drobných havárií a stanoví následná opatření. 

   D.I.5.    Vlivy na půdu 

D.I.5.1. Vlivy na půdu 

Zábor půdy 
Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF), dále pozemkům určeným 
k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebo celkově ovlivněním její kvality. 

Realizací záměru bude z celkového počtu trvalého záboru dotčeno cca 54% pozemků chráněných jako plochy zemědělského 
půdního fondu, cca 16%  připadá na zastavěné plochy a 30%  na ostatní plochy. Pozemky ZPF jsou řazeny k půdám V. třídy ochrany, 
tzn. na půdám klasifikovaným v daném regionu jako půdy s převážně podprůměrnou (velmi nízkou) produkční schopností. 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nejsou záměrem dotčeny. 

Předpokládá se materiálově deficitní bilance zemních prací. 
Před výstavbou bude provedeno trvalé vynětí pozemků ze ZPF. Skrytý půdní profil na zemědělských půdách v mocnosti cca 20 cm 
bude použit pro ozelenění svahů resp. dle požadavků orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 
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Z hlediska záboru půdy je vliv (s ohledem na zábor zemědělské půdy) klasifikován jako podmínečně negativní. 

Stabilita a eroze půdy 
Zajištění stability tělesa komunikace bude řešeno použitím vhodného materiálu a ověřením stability výpočtem. Projevy vodní eroze 
na svazích tělesa a na deponiích zemin budou omezeny využitím propustných zemin, úpravou sklonu svahů a vegetačními 
úpravami. 
V území nehrozí výrazné eroze půdy. V průběhu výstavby a provozu nepředpokládáme ohrožení její stability. 

D.I.5.2. Vlivy v průběhu výstavby 

Pro výstavbu (pohyb techniky, vlastní stavební práce) budou využity plochy trvalého záboru, pro zařízení staveniště budou 
přednostně využity ostatní funkční plochy, zemědělská půda bude pro dočasný zábor využívána pouze v nezbytně nutné míře. 

Ve stadiu výstavby dále vzniká potenciální možnost znečištění půd, které může být způsobeno jednak přemístěním 
kontaminovaných zemin (pokud budou transportovány zeminy z jiných lokalit) resp. únikem rizikových látek z používaných 
mechanismů. Znečištění půdy přemístěním kontaminovaných zemin je možno zamezit provedením laboratorních rozborů před jejich 
použitím. Při běžném využívání stavebních strojů, které jsou v dobrém technickém stavu, nedochází k závažnému vnosu cizorodých 
látek do půd. V případě havárie s následným únikem rizikových látek do půd bude provedeno odtěžení kontaminovaných zemin, 
jejich dekontaminace nebo uložení na skládku, kde je ukládání takto znečištěných zemin povoleno. Závažnější riziko kontaminace 
zemin v průběhu výstavby proto nevzniká. 

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

D.I.6.1. Vlivy na horninové prostředí 

Záměr neprochází žádnou geologicky významnou oblastí. 
Stavba předpokládá terénní úpravy v lokálním rozsahu, terénní úpravy budou zahrnovat zejména budování náspů, nebudou 
hloubeny podzemní prostory, přirozený vrstevní sled nebude narušen. 

Vliv na horninové prostředí není řazen mezi limitující faktory. 

D.I.6.2. Vlivy na surovinové a jiné přírodní zdroje, ostatní vlivy 

Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Nebudou poškozeny evidované geologické ani 
paleontologické památky. 

Vzhledem k charakteru stavby není nutné uvažovat s její ochranou proti pronikání radonu z podloží. 

D.I.6.3. Vlivy v průběhu výstavby 

Ovlivnění horninového prostředí není v průběhu výstavby očekáváno. 

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

D.I.7.1. Vlivy na flóru a faunu 

Záměr je umísťován do antropogenně ovlivněného území. Terénním šetřením byl na lokalitě zjištěn výskyt jednoho zvláště 
chráněného druhu rostliny, jedná se o zanikající populaci vachty trojlisté (Menyathes trifoliata). Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) 
je v Červeném seznamu hodnocena jako ohrožený druh naší květeny (C3), stejná kategorie ochrany jí přísluší i podle zákona 
č. 114/1992 Sb. (§3). Roste na zamokřených, kyselých půdách rašelinišť a slatin, také v mělkých tůních, stanoviště bývají slunná, 
rozšíření sahá od nížin až po horský stupeň. V hodnoceném území byla zjištěna malá populace rostoucí na úpatí navážky na ploše 
přibližně 0,5 m2. Původ vachty na lokalitě není jasný. Je možné, že se jedná o pozůstatek dřívější populace v nivě Boršíkovského 
potoka, charakter výskytu však svědčí spíše o přenesení rostlin na navážku při odbahňování z litorálu některého z výše položených 
rybníků, kde se dosud přirozeně vyskytuje. V každém případě se nejedná o perspektivní lokalitu, její přetrvávání do budoucna je 
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spíše nepravděpodobné (místo se zatahuje porostem zblochanu největšího a kopřiv) a případný transfer nemá valný smysl. Lze 
oprávněně předpokládat, že lokalita do doby realizace záměru samovolně zanikne. 

Obr.: Zjištěná populace vachty trojlisté 

 

Realizace si vyžádá asanaci cca 6 ks různověkých jedinců stromů (olše lepkavá, jasan ztepilý, jabloň domácí), jejich poloha je 
patrná z mapové přílohy 1.1 tohoto dokumentu. Kácení bude provedeno v nezbytně nutném rozsahu, pouze v místech, kde přímo 
dochází ke střetu s tělesem komunikace. Ostatní stromy budou při výstavbě chráněny před poškozením. 

Dále zde byly v prostoru záměru a jeho okolí zjištěny běžné druhy obojživelníků a plazů, ze zvláště chráněných druhů ještěrka 
obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka obojková (Natrix natrix), skokan zelený (Rana kl. esculenta) 
a ropucha obecná (Bufo bufo). Obojživelníci se na lokalitě nerozmnožují, nemají zde vhodný biotop. Plazi se zde vyskytují v počtech 
typických pro běžnou krajinu, tj. v jednotkách exemplářů. Případnou realizací záměru proto nebudou jejich místní populace 
významně dotčeny. 

Záměr nebude mít významný negativní vliv na žádnou z hodnocených biotických složek. Za asanované jedince stromů bude 
provedena adekvátní výsadba. 

D.I.7.2. Vliv na územní systém ekologické stability 

V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky územního systému ekologické 
stability. Vliv lze tedy vyloučit. 
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D.I.7.3. Vliv na významné krajinné prvky, památné stromy 

Významné krajinné prvky registrované, nebudou, vzhledem ke své absenci v území, záměrem dotčeny. Platí to rovněž pro památné 
stromy. Zásah do prostoru nivy a toku Boršíkovského potoka (zaústění odvodnění), tj. významných krajinných prvků ze zákona, 
bude realizován v jeho méně hodnotné části. Trvalá prostupnost území (zajištění funkčnosti VKP) nebude záměrem omezena. 

D.I.7.4. Vliv na zvláště chráněná území 

Zvláště chráněná území nebudou realizací záměru dotčena. 

D.I.7.5. Vlivy na lokality Natura 2000 

Lokality soustavy Natura 2000 nebudou realizací záměru negativně ovlivněny. Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura 
2000 byl Krajským úřadem Jihočeského kraje v rámci souborného stanoviska vyloučen (viz příloha 2.2 tohoto oznámení). 

D.I.7.6. Vlivy na přírodní parky 

Vliv na přírodní parky je vyloučen. 

   D.I.8.    Vlivy na krajinu 

D.I.8.1. Vlivy na krajinu 

Záměr je umístěn na pomezí intravilánu a extravilánu obce. Jedná se o plochy převážně zastavěné (areál zemědělského družstva 
s přilehlou manipulační plochou, která přechází v navážku různorodého odpadu) a plochy kosených luk svažujících se do nivy 
Boršíkovského potoka. Část tělesa přeložky bude umístěno na násypu. Vizuální působení stavby je úzce lokální a celkové vlivy na 
krajinu lze hodnotit jako nulové až málo významné. Typické přírodní a kulturní dominanty širšího území nebudou záměrem 
pohledově dotčeny. 

D.I.8.2. Vlivy v průběhu výstavby 

Vlivy v průběhu výstavby jsou charakteristické pro každou stavbu malého rozsahu, tj. terénní práce, otevřené staveniště, deponie 
zemin. Jedná se o vliv akceptovatelný, časově omezený. 

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

D.I.9.1. Vlivy na hmotný majetek 

Trasa přeložky si vyžádá demolici části stávající haly zemědělského družstva na pozemku p.č. 215/2, předpokládána je náhrada 
formou nové výstavby, případně finanční kompenzace. 

Problematika majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků je řešena mimo proces posouzení vlivů na životní prostředí. 

D.I.9.2. Vlivy na architektonické a historické památky 

Nemovité architektonické či historické památky nebudou záměrem ovlivněny. Záměr je naopak realizován za účelem jejich ochrany, 
a to konkrétně portálu náležející k usedlosti č.p. 7, registrované pod rejstříkovým číslem 32114/3-67. 

Ostatní nemovité kulturní památky nebudou záměrem ovlivněny. 

D.I.9.3. Vlivy na archeologické památky 

Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena (jedná se o území s archeologickými 
nálezy). Stavebník je povinen předem oznámit záměr provádění výkopových prací oprávněnému pracovišti (Archeologickému ústavu 
Akademie věd) a v případě archeologického nálezu postupovat podle §176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. V případě, kdy 
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budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum. 

D.I.9.4. Vlivy v průběhu výstavby 

Vlivy související s rizikem zasažení archeologických památek se týkají zejména období provádění stavebních prací. 

   D.I.10.    Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

D.I.10.1. Vlivy na dopravní infrastrukturu 

Záměr nemění dopravní vztahy v území, nedochází tedy ke změně intenzity dopravy, pohybující se po silnici III/1545. Jedinou 
změnou je vymístění této intenzity dopravy mimo dvůr obytného objektu na přeložku. Tento vliv je pozitivní a kromě všeobecných 
dopravně-bezpečnostních přínosů zároveň přináší významné zlepšení pro obyvatele dotčeného objektu. 

D.I.10.2. Vlivy na jinou infrastrukturu 

Jiné vlivy na infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází ani k rozvoji, ani k omezení technické infrastruktury území. 

D.I.10.3. Vlivy v průběhu výstavby 

Záměr bude budován v jedné etapě, převážně v prostoru mimo stávající silnici. Nevzniká tedy nárok na dlouhodobé uzavírky 
a z nich vyplývající objízdné trasy. Případné krátkodobé objízdné trasy v době prací ve styku se stávající silnicí budou organizačně 
zajištěny odpovídajícími opatřeními, tj. buď průjezdem staveništěm (po polovinách vozovky nebo dočasných komunikacích), nebo 
krátkodobými lokálními objížďkami na okolních silnicích. Intenzita stavební dopravy (v počtu nejvýše několika desítek nákladních 
vozidel denně) zatíží okolní komunikační síť dočasně a celkově málo významně. Z hlediska vlivů na životní proto nelze očekávat 
významné vlivy. 

   D.I.11.    Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

   D.II.   
 

ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Rozsah přímých vlivů je omezen na kontaktní území podél trasy záměru, nedochází k dotčení širšího území. 

   D.III.   
 

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 
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   D.IV.   
 

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 
A POPIS KOMPENZACI, POKUD JE TO VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ 

Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů spočívají v oblasti 
minimalizace prostorových nároků silnice a dodržení zákonných předpisů a norem v oblasti projekčního návrhu i v oblasti ochrany 
životního prostředí a veřejného zdraví. Přeložka představuje standardní projektové řešení krátkého úseku komunikace, odpovídající 
aktuálním projektovým a normovým požadavkům. 

   D.V.   
 

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

V průběhu zpracování tohoto oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly 
jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví. Podklady pro 
zpracování oznámení obsahují všechny nezbytné informace o záměru, v rámci jeho zpracování byla provedena všechna nezbytná 
šetření pro zjištění stavu území a následnou specifikaci vlivů. 
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  ČÁST E   
 

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 
Záměr není řešen ve více variantách trasy a/nebo technického řešení. 
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  ČÁST F   
 

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) 

   F.I.   
 

MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž jsou doloženy i další nezbytné doklady. 

   F.II.   
 

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uvedeny. 
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  ČÁST G   
 

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry jednotlivých dílčích 
okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější údaje proto doporučujeme prostudování 
příslušných kapitol oznámení. 

Základní údaje o záměru 
V obci Čížkrajice, na příjezdu od Trhových Svin, je připravována přeložka silnice III/1545. Stávající silnice prochází zděnou bránou 
(portálem) a prostorem dvora mezi přiléhajícími soukromými budovami. Budova č.p. 7, resp. její portál, je významnou stavbou 
chráněnou jako nemovitá kulturní památka. Zděná brána brání průjezdu vozidel vyšších než 3,6 m. 

Cílem záměru je řešení bodové závady na komunikaci III. třídy, tj. výškové omezení průjezdnosti profilu. Umístění záměru je zřejmé 
z následujícího obrázku: 

Obr.: Schéma umístění záměru 

 

Projektové řešení předpokládá odpojení komunikace ze stávající stopy cca 50 m před zděnou branou. Silnice následně širším 
obloukem z východní strany obejde obytnou budovu č.p. 7. Na původní komunikaci se napojí před místní křižovatkou silnic směřující 
na Chvalkov a Mezilesí. Délka uvažované přeložky je cca 212 m. 

Návrhová rychlost činí 30 km/h. Šířka zpevněné vozovky je cca 7,30 m, šířka zemního tělesa v koruně pak cca 8,30 m. Součástí 
přeložky nejsou žádné křižovatky, nebudou zde budovány mostní objekty a nejsou vyžadovány přeložky navazujících komunikací. 
Provoz pro pěší (chodníky) není řešen. Se zřízením obslužných zařízení silnic jako jsou zastávky veřejné dopravy, čerpací stanice, 
parkoviště a odpočívky není uvažováno. 
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Údaje o možných vlivech záměru na životní prostředí 
Trasa přeložky je vedena na pomezí extravilánu a intravilánu obce, a je navržena převážně na plochách ostatních pozemků 
(komunikace, ostatní plochy), zastavěných ploch a nádvoří a pozemků porostlých vegetací (trvalý travní porost). 

Realizace přeložky nemění dopravní vztahy v území, oproti stávajícímu stavu nedochází ke změně intenzit dopravy. Emisní 
příspěvky z automobilové dopravy, včetně hladin hluku z provozu záměru zůstanou zachovány na stávající úrovni, tj. pod úrovní 
stávajících legislativních limitů. Zdravotní vlivy a rizika nebyly identifikovány. 

Záměr není součástí žádného zvláště chráněného území ani migračně významného území, není zde evidován výskyt památných 
stromů. Terénním šetřením byl na lokalitě zjištěn výskyt jednoho zvláště chráněného druhu rostliny, jedná se o zanikající populaci 
vachty trojlisté. Původ vachty na lokalitě není jasný, charakter výskytu svědčí o přenesení rostlin na navážku při odbahňování 
z některého z výše položených rybníků, kde se dosud přirozeně vyskytuje. Nejedná se o perspektivní lokalitu, její přetrvávání do 
budoucna je nepravděpodobné. 

Při realizaci přeložky bude nutno pokácet cca 6 ks vzrostlejších stromů. Po dokončení finálních terénních úprav bude za pokácené 
jedince provedena adekvátní náhradní výsadba. 

Nedojde k ovlivnění vodních zdrojů ani ochranných pásem určených k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. V důsledku realizace 
záměru nedojde ke změně v rozsahu hydrologických povodí nebo k převodu vody z jednoho povodí do jiného. Objem vod, 
odvedených z komunikace v průměrném klimatickém roce, bude po realizaci stavby navýšen o cca 650 m3. Srážkové vody 
z komunikace budou prostřednictvím silničních vpustí odvedeny do Boršíkovského potoka. 

Celkový zábor spojený s realizací je uvažován v rozsahu cca 3 500 m2, z toho 1 600 m2 je evidováno jako zastavěná a/nebo ostatní 
plocha a 1 900 m2 tvoří zemědělská půda. Pozemky zemědělské půdy jsou dle vymezení záborů zemědělských a lesních pozemků 
prezentovaných Územním plánem obce Čížkrajice (2015) zařazeny do V. třídy ochrany, tedy do půd s podprůměrnou produkční 
schopností. 
Trasa přeložky si vyžádá demolici části stávající haly zemědělského družstva na pozemku p.č. 215/2, předpokládána je náhrada 
formou nové výstavby, případně finanční kompenzace. Ostatní nemovité kulturní památky nebudou záměrem ovlivněny. 

Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. V průběhu výstavby je pravděpodobná možnost odkrytí 
archeologických nálezů. 

 
 

Shrnutí: 

Hlavní důsledky stavby spočívají v ochraně nemovité kulturní památky při domu č.p. 7 a s ním související vymístění veřejné dopravy 
mimo dvůr obytného objektu. Tento vliv je pozitivní a kromě všeobecných dopravně-bezpečnostních přínosů zároveň přináší 
významné zlepšení pro obyvatele dotčeného objektu. 

Ve všech hodnocených oblastech (obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra 
a ekosystémy, krajina resp. další) jsou očekávané vlivy záměru přijatelné a řešitelné v souladu se zákonnými požadavky. 
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  ČÁST H   
 

(PŘÍLOHY) 
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 
 

Seznam příloh: 

Příloha 1   (Mapové a situační přílohy) 
   1.1 Situace záměru M 1:1 000 

Příloha 2   (Doklady) 
   6.1  Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu 
   6.2  Stanoviska orgánů ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
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Datum zpracování, podpis zpracovatele a seznam osob, které se podílely na zpracování, se nachází v jeho úvodní části. 
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