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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
ZÁPADNÍ OBCHVAT LEDENIC, SILNICE II/157
je vypracováno ve smyslu § 6 a p řílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí, v platném zn ění (dále jen
zákon). Slouží jako základní podklad pro provedení zjiš ťovacího řízení podle § 7 zákona.
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o zám ěru, jeho možných vlivech na životní prost ředí a rizicích vyplývajících z jeho výstavby
a provozu.
Oznámení je dopln ěno přílohami, zam ěřenými na kvantifikaci rozhodujících vliv ů na jednotlivé složky životního prost ředí resp. ve řejné
zdraví:
•
•
•
•

akustická (hluková) studie,
rozptylová studie,
biologické hodnocení,
rámcová migra ční studie.

Účelem těchto příloh je vyhodnocení všech relevantních vliv ů tak, aby pro zjiš ťovací řízení bylo k dispozici maximální množství údaj ů a byly
fakticky a podložen ě vyhodnoceny (nikoliv odhadnuty) všechny podstatné vlivy zám ěru.
Zpracování oznámení prob ěhlo v srpnu 2016 až b řeznu 2017.
Výchozí podklady:
[1] Studie proveditelnosti západního obchvatu Ledenic, silnice II/157. AKIPROJEKT, s.r.o., 11/2015.
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A.
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1.

Obchodní firma

1. Obchodní firma

Jihočeský kraj
A.2.

IČ

2. IČ

70890650
A.3.

Sídlo

3. Sídlo (bydliště)

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Bud ějovice
A.4.

Oprávněný zástupce oznamovatele

4. Jméno, p říjmení, bydliště a telefon oprávn ěného zástupce oznamovatele

Mgr. Andrea Tetourová
vedoucí odd ělení ODSH
Krajský ú řad Jiho českého kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Bud ějovice
tel.: +420 386 720 132
e-mail: tetourova@kraj-jihocesky.cz
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B.
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I. Základní údaje

B.I.1.

Název a za řazení zám ěru

1. Název záměru a jeho zařazení podle p řílohy č. 1

Název záměru
Západní obchvat Ledenic, silnice II/157
Zařazení zám ěru
Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí, v platném zn ění, je zám ěr zařazen následovn ě:
kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
9.1
Novostavby, rozši řování a p řeložky silnic všech t říd a místních komunikací I. a II. t řídy
(záměry neuvedené v kategorii I)
B

Dle §4 uvedeného zákona pat ří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví ve zjiš
řízení. Příslušným ú řadem je Krajský ú řad Jiho českého kraje.
B.I.2.

ťovacím

Kapacita zám ěru

2. Kapacita (rozsah) zám ěru

Kapacitní údaje zám ěru ve vztahu k limit ům dle přílohy č. 1 zákona jsou následující:
třída silnice:
II
celková délka úpravy: do 4,8 km
Podrobnější údaje o návrhových parametrech zám ěru jsou uvedeny v kapitole B.I.6. Popis technického a technologického
(strana 11 tohoto oznámení).
B.I.3.

řešení zám ěru

Umístění záměru

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Záměr je umístěn na území následujících územních jednotek:
Kraj

Okres

Obec

Katastrální území

Jihočeský

České Budějovice

Ledenice

k.ú. Ledenice
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Obr.: Přehledná situace zám ěru

Prostor a okolí zám ěru v k.ú. Ledenice jsou pro ú čely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dot čeným územím.
B.I.4.

Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry

4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry

Charakter zám ěru
Novostavba.
Možnost kumulace s jinými zám ěry
Záměr je (resp. po svém dokon čení se stane) sou částí komunika čního systému Jiho českého kraje a m ěstyse Ledenice. Jde o ucelený úsek
komunikace, nejsou vyvolány p římé nároky na realizaci dalších komunika čních, infrastrukturních či jiných staveb.
Kumulace vliv ů s jinými záměry se v dot čeném území m ůže projevit v intenzitách dopravy, využívajících zám ěr. Ve vyhodnocení vliv ů na
životní prost ředí je proto kumulace vliv ů zohledněna a vyhodnocena, a to uvažováním intenzit dopravy, stanovených pro výhledové období.
Záměr bude interferovat s rozvojovými zám ěry v území (výroba, bydlení resp. další). Protože rozvoj území bude koordinovaný (v souladu
s územně-plánovací dokumentací na r ůzných stupních, která vždy zohled ňuje přítomnost obchvatu), není v dot čeném území
očekávána významná kumulace vliv ů jiných zám ěrů s předkládaným zám ěrem.
B.I.5.

Zdůvodnění potřeby zám ěru a jeho umíst ění, přehled zvažovaných variant

5. Zdůvodnění potřeby 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

Zdůvodnění pot řeby a umíst ění záměru
Účelem záměru je vymístit tranzitní dopravu z centrální části městyse Ledenice a zajistit tak jednak snížení zát ěže obyvatelstva a ve řejného
prostoru vlivy silni ční dopravy, jednak vytvo řit podmínky pro zajišt ění kapacity, bezpe čnosti a přiměřeného komfortu funkce komunika čního
systému Jiho českého kraje.
Záměr je pro tranzitní dopravu p římou náhradu trasy silnice II/157, která v sou časné dob ě prochází jihozápadní částí městyse,
a navazujících úsek ů silnic III/14611 a III/14613 ve vazb ě na severní sm ěr.
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Přehled zvažovaných variant
Záměr je řešen ve dvou variantách trasy.
Varianta A

p ředstavuje trasování p řeložky komunikace dle aktuáln ě platného ÚP m ěstyse Ledenice, resp. je umís ťována
do koridoru vymezeného jako územní rezerva pro silni ční dopravu. Celková délka úpravy je cca 4,8 km.
Umístění obchvatu v koridoru daném ÚPD však neumož ňuje v části trasy (k řížení s místní komunikací Ledenice Mysletín) dodržení normových požadavk ů na vzdálenost k řižovatek ( ČSN 736101). V úseku mezi cca km 0,5 0,6 trasy (niveleta terénu zde vyžaduje umíst ění vydutého oblouku) není možné bez dopl ňujících technických
opatření odvést ze silni čních příkopů dešťovou vodu, bylo by tedy nutné vybudovat novou vodote č. Budoucí
projektovou p řípravu komplikuje i fakt, že stávající koridor je široký jen 60 m.

Varianta B

reaguje na problémy varianty A, tj. umožní dodržení normových požadavk ů (oproti variant ě A s plynulejším
průběhem), deš ťová voda z p říkopů bude odvedena do stávajícího protipovod ňového za řízení. Ve variant ě B je
oproti variant ě A uvažováno s etapizací zám ěru. I. etapa zahrnuje realizaci vlastního obchvatu silnice II/157
v jihozápadním okolí m ěstyse Ledenice, v úseku cca km 0,0 až km 1,8. V pozd ějším výhledu je p ředpokládáno
dokončení obchvatu (II. etapa) ve sm ěru jih-sever a propojení silnice II/157 se silnicemi III/14611 a III/14613
v prostoru mimo vlastní intravilán. Navazující úsek je vymezen cca km 1,8 a 4,31 trasy obchvatu. Celková délka
úpravy je cca 4,3 km.
Tato varianta, resp. její I. etapa není v souladu s aktuáln ě platným ÚP městyse Ledenice.

Soulad s územn ě plánovací dokumentací
Koridor trasy obchvatu je v územním plánu vymezen jako územní rezerva, která bude dále prov ěřována. S ohledem na možné projektové
a provozní komplikace v koridoru územního plánu byla v části území vymezena nová trasa. Tato část se s plochou vymezenou územní
rezervou neshoduje.
Obr.: Územní plán m ěstyse Ledenice, detail (bez měřítka)
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B.I.6.

Stručný popis technického a technologického řešení

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Výkresová dokumentace je doložena v p říloze 1 tohoto oznámení. Řešení bude up řesňováno v dalších stupních projektové dokumentace.
B.I.6.1. Všeobecné údaje
Záměrem je vybudování obchvatu m ěstyse Ledenice p řeložením koridoru silnice II/157 a navazujících úsek ů silnic III/14611 a III/14613
mimo stávající trasy vedené centrem m ěsta. Délka obchvatu činí cca 4,8 km (varianta A) resp. 4,3 km (varianta B) 1. Návrhová i sm ěrodatná
rychlost činí 70 km/h. Šířka jízdního pruhu je 3 m, ší řka vodícího proužku 0,25 m.
Nová silnice propojuje v trase mimo m ěstys následující silnice:
• silnice II/157 a II/157 - úsek cca km 0,0 - 2,2 (varianta A), úsek cca km 0,0 - 1,8 (varianta B) trasy obchvatu,
• silnice II/157 a III/14611 - úsek cca km 2,2 - 3,5 (varianta A), úsek cca km 1,8 - 3,1 (varianta B) trasy obchvatu,
• silnice III/14611 a III/14613 - úsek cca km 3,5 - 4,8 (varianta A), úsek cca km 3,1 - 4,3 (varianta B) trasy obchvatu.
Součástí záměru jsou následující stavební soubory:
•
•
•
•
•
•
•

trasa obchvatu m ěstyse Ledenice, silnice II/157 o celkové délce až cca 4,8 km,
přemostění místní komunikace (pouze ve variant ě B),
obnova hráze rybníka Ka čerovec,
okružní a pr ůsečné křižovatky,
trvalé dopravní zna čení,
veřejné osv ětlení okružních k řižovatek,
přeložky inženýrských sítí.
B.I.6.2. Základní návrhové parametry

Záměr je navržen v kategorii S 7,5/70, silnice v této kategorii spl ňuje následující základní normové parametry:
•
•
•
•
•

směrodatná a návrhová rychlost 70 km/h,
minimální polom ěr směrového oblouku R min= 375 m (dost ředný sklon 4% ),
maximální podélný sklon 4,5 % ,
nejmenší dovolený vypuklý polom ěr výškového oblouku pro zastavení R v = 3200 m,
nejmenší dovolený vydutý polom ěr výškového oblouku R u = 1500 m (doporu čený R u = 2000 m).
B.I.6.3. Směrové řešení

Nová silnice je v prvním úseku (p řeložka silnice II/157) vedena jihozápadním okolím m ěstyse. Úvodní část obchvatu je napojena na stávající
silnici v míst ě křižovatky silnic II/157 a II/155 cca 800 m jižn ě od okraje Ledenic. Silnice je v úvodní části vedena volným terénem a postupn ě
se stáčí severoseverozápadním sm ěrem. Obchvat je na stávající silnici II/157 napojen západn ě od městyse, v cca km 2,2 (varianta A) resp.
cca km 1,8 (varianta B).
V úseku mezi silnicemi II/157 a III/14611 (od k řižovatky se stávající II/157 jsou již ob ě varianty vedeny vícemén ě ve shodné stop ě) prochází
koridor silnice volným terénem p římo severoseverovýchodním sm ěrem na úrove ň cca km 2,6 (varianta A) resp. cca km 2,35 (varianta B), za
kterým navazuje pravostranný oblouk, který je ukon čen v místě křížení se silnicí III/14611, tj. cca km 3,5 (varianta A) resp. cca km 3,1
(varianta B).
V navazujícím úseku k silnici III/14613 je silnice sm ěrována k východu a je vedena p římo po úrove ň cca km 4,1 (varianta A) resp. cca km 3,7
(varianta B). Záv ěrečný úsek trasy je veden levostranným obloukem, kterým je silnice p řipojena ke stávající silnici III/14613, jež dále
pokračuje severovýchodním sm ěrem. Na stávající trasu silnice III/14613 obchvat navazuje cca 450 m severovýchodn ě od okraje m ěstyse.

1

Rozdílné délky variant jsou dány zejména rozdílnými délkami úprav stávajících silnic v místech napojení obchvatu na tyto silnice. Délky ve volném terénu jsou srovnatelné.

FileName:
SaveDate:

II_157_Ledenice_ozn(1).docx
31.03.2017 23:31:00

Zakázka/Dokument: 0523-16/D01
Vydání: 01

Strana: 11 z 57

ZÁPADNÍ OBCHVAT LEDENIC, SILNICE II/157
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

B.I.6.4. Výškové a ší řkové řešení
Nejvyšším bodem v trase (538,1 m n.m.) je zahájení obchvatu (km 0,0), nejnižším bodem (484,3 m n.m.) je ukon čení obchvatu napojením
na silnici III/14613. Celkové p řevýšení v trase obchvatu činí 54 m, průměrný sklon komunikace pak zhruba 1,26 %.
Trasa komunikace je vedena st řídavě v násypu a zá řezu (varianta A), v p řípadě varianty B p řevažuje násyp (p řemostění místní komunikace
do Mysletína). Maximální výška náspu činí v trase zhruba 14 m v míst ě průchodu obchvatu podél hráze rybníka Ka čerovec. Maximální
hloubka zá řezu v trase činí zhruba 6 m ve variant ě B (cca km 2,46).
Z pohledu ší řkového řešení je uvažováno s p říčným uspo řádáním kategorie S 7,5/50, což zahrnuje ší řky dvou jízdních pruh ů 2 x 3,00 m,
šířka vnějšího vodícího proužku 0,25 m a základní ší řka nezpevn ěné krajnice je 0,75 m, v p řípadě osazení svodidel na vysokých násypech
a v místech pevných p řekážek pak 1,50 m.
Obr.: Výškový profil trasy obchvatu, varianta A (měřítko horizontální 1:25 000, m ěřítko vertikální 1: 2 500)

Obr.: Výškový profil trasy obchvatu, varianta B (měřítko horizontální 1:25000, m ěřítko vertikální 1: 2500)

B.I.6.5. Odvodnění
Systém odvodn ění bude obdobný, jako u navazujících úsek ů stávajících silnic. Odvodn ění vozovek bude řešeno p říčnými a podélnými
sklony, dále bude srážková voda preferen čně vsakována resp. odvád ěna do podélných p říkopů, které pak budou zaúst ěny do nejbližších
vhodných k řižujících vodote čí.
Trasa komunikace se nachází v povodí Spolského potoka, do n ěhož bude odvodn ěna buď přímo nebo prost řednictvím jeho menších
bočních přítoků či melioračních odpad ů.
Trasu obchvatu ve variant ě A v úseku cca km 0,5 - 0,6 je nutno odvodnit prost řednictvím nov ě vybudovaného svodu/vodote če do stávajícího
protipovod ňového za řízení, resp. terénního pr ůlehu vymezeném pozemkem 3680/12 (k.ú. Ledenice).
B.I.6.6. Křižovatky
V řešeném úseku obchvatu m ěstyse Ledenice je navrženo p ět (varianta A) resp. čtyři (varianta B) nové úrov ňové křižovatky napojující
stávající silni ční síť. Jejich rozmíst ění vychází ze stávající konfigurace terénu a dostate čné dopravní dostupnosti území. Dv ě křižovatky jsou
řešeny jako okružní, t ři jako pr ůsečné. Úrovňové pr ůsečné křižovatky (mimo k řížení s místní komunikací na Mysletín) budou z d ůvodu větší
bezpečnosti opat řeny pruhem pro odbo čení vlevo nebo rozší řením zpevněné krajnice umož ňující objížd ění vozidla odbo čujícího vlevo. Ší řka
zpevnění pravého pásu je v souladu ČSN 73 6102 Projektování k řižovatek na pozemních komunikacích 5,50 m.
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V trase obchvatu jsou navrženy následující nové k řižovatky:
• Okružní k řižovatka silnic II/157, II/155, místní komunikace a stávajícího p řipojení silnice II/157 do m ěsta. Křižovatka v km 0,0 je
pětiramenná, t ři ramena napojují stávající silnice II/157 a II/155, jedno rameno polní cestu do Mysletína a jedno rameno navazuje úvodní
úsek obchvatu. Vn ější průměr křižovatky činí 50 m, šířka komunikace v okruhu je 6 m.
• Průsečná čtyřramenná k řižovatka obchvatu a místní komunikace Ledenice - Mysletín. Není uvažováno s umíst ěním odbo čovacích
pruhů.
• Okružní k řižovatka silnic II/157, pokra čování obchvatu (silnice III/14611) a stávajícího p řipojení silnice II/157 do m ěsta. Křižovatka je
čtyřramenná, dv ě ramena navazují na stávající trasu silnice II/157, dv ě ramena navazují trasu obchvatu. Vn ější průměr okruhu činí 50 m,
jízdní pás okružní k řižovatky mezi obrubami má ší řku 6 m. Průměr středového ostrova je 34 m, ší řka pojížd ěné části středového ostrova
je 2 m.
• Průsečná čtyřramenná k řižovatka obchvatu a stávající silnice III/14611. Na odbo čení z obchvatu sm ěrem na Zaliny je navržen levý
odbočovací pruh.
• Průsečná křižovatka p řed připojením obchvatu na stávající III/14613 je t říramenná, dv ě ramena jsou v trase obchvatu, t řetí napojuje
silnici k m ěstu Ledenice. Sm ěrem na Ledenice je navržen levý odbo čovací pruh.
B.I.6.7. Mosty, op ěrné zdi
V cca km 0,95 je ve variant ě B navrženo z d ůvodu častého pohybu chodc ů realizovat mimoúrov ňové křížení obchvatu s místní komunikací
Ledenice - Mysletín (náhrada za úrov ňové křížení). Mostní objekt p řevádí p řeložku silnice II/157 p řes místní komunikaci. Most se nachází
mimo obec, má jedno pole o kolmé sv ětlosti 10,5 m. Nosná konstrukce mostu je tvo řena monolitickým železobetonovým rámem o šikmém
rozpětí 12,658 m. Římsy jsou železobetonové s kotvenými obrubníky. Ší řka komunikace na mostu činí mezi obrubníky 7,5 m.
B.I.6.8. Související za řízení
Komunikace bude vybavena v souladu s normovými požadavky bezpe čnostními zařízeními (směrové sloupky, svodidla) a vodorovným
a svislým dopravním zna čením.
V rámci záměru nejsou navržena žádná obslužná za řízení typu čerpacích stanic pohonných hmot, odpo čívek apod.
Součástí záměru jsou vegeta ční úpravy t ělesa komunikace.
B.I.6.9. Vyvolané p řeložky a úpravy komunikací
Realizací zám ěru nebudou vyvolány a se zám ěrem nesouvisí p řeložky jiných komunikací, s výjimkou lokálních úprav v místech navržených
křižovatek.
B.I.6.10. Přeložky inženýrských sítí
Záměr předpokládá p řeložku nebo ochranu následujících sítí:
•
•
•
•
•

NN a VN ve správě firmy E.ON,
plynovod ve správ ě firmy E.ON,
kanalizace a vodovod ve správ ě firmy Čevak,
kabely firmy CETIN,
meliorační sítě.
B.I.7.

Předpokládaný termín zahájení a dokon čení

7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení

Předpokládaný termín zahájení:

po roce 2021

Předpokládaný termín dokon čení, uvedení do provozu:

po roce 2022
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B.I.8.

Výčet dotčených územně samosprávných celk ů

8. Výčet dotčených územn ě samosprávných celk ů

Dotčeny jsou následující územn ě samosprávné celky:
kraj:

Jiho český

Jiho český kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
tel.: +420 386 720 111
e-mail: posta@kraj-jihocesky.cz
IDDS: kdib3rr

obce:

Ledenice

M ěstys Ledenice
Náměstí 89
373 11 Ledenice
tel.: +420 387 995 357
e-mail: radnice@ou.ledenice.cz
IDDS: dh9b7k7

B.I.9.

Výčet navazujících rozhodnutí a správních ú řadů

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgán ů, které budou tato rozhodnutí vydávat.

Záměr podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V rámci tohoto zákona budou v pr ůběhu
přípravy záměru probíhat řízení o vydání t ěchto správních rozhodnutí:
• územní rozhodnutí (rozhodnutí o umíst ění stavby),
• stavební povolení.
Místně příslušný stavební ú řad:
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
II. Údaje o vstupech (nap říklad zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1.

Půda

----------

Trvalý zábor/odn ětí:

varianta A
varianta B

cca 7,8 ha
cca 7,5 ha

Realizace záměru v celé délce trasy obchvatu si vyžádá trvalý zábor zem ědělského půdního fondu (ZPF), kategorizovaných jako orná p ůda
ve výši 7,4 ha a trvalý zábor pozemk ů určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) ve výši 0,44 ha ve variant ě A. Varianta B nárokuje trvalý zábor
ZPF ve výši 7,05 ha a 0,44 ha PUPFL.

Dočasný zábor:

cca 0,5 ha
Dočasný zábor se p ředpokládá pouze pro za řízení staveniště, jehož umístění však není doposud stanoveno. P řednostně se předpokládá
zábor ostatních funk čních ploch, zem ědělská půda bude využívána pouze v nezbytn ě nutné míře. Pohyb techniky po stavb ě se předpokládá
v rozsahu trvalého záboru.

Dotčené katastrální území:
B.II.2.

k.ú. Ledenice (679798)

Voda

----------

Pitná voda:

bez nárok ů

Požární voda:

bez nárok ů (mobilní zdroj)

Ostatní (technologická) voda:

bez nárok ů

Výstavba:

spot řeba nespecifikována (b ěžná)

pitná voda:

Pitná voda bude spot řebovávána při zabezpečování osobní hygieny stavebních d ělníků - relativně malá množství - v řádu jednotek m 3 denně.
Voda pro hygienické pot řeby bude zajiš ťována obvyklým zp ůsobem (dovoz cisternou, p řípadně napojení objektů na existující rozvody vody),
a to podle charakteru a umíst ění staveništního za řízení (do časné objekty za řízení staveniště, mobilní sociální za řízení, aj.). Pro pitné ú čely se
předpokládá dovoz balené vody.

ostatní (technologická) voda:

spot řeba nespecifikována (b ěžná)

Příprava betonových sm ěsí, zvlhčování betonu, mytí povrchu vozovky p řed pokládkou konstruk čních vrstev vozovky apod. Užitková voda pro
tyto účely bude na staveništ ě dovážena v cisternách, p řípadně budou využity existující rozvody, výrobna betonových sm ěsí (doposud
neurčena) bude disponovat vlastním zdrojem.

B.II.3.

Ostatní surovinové a energetické zdroje

----------

Elektrická energie:

bez významných nárok ů

Zemní plyn:

bez nárok ů

Ostatní:

bez nárok ů

Výstavba:

nespecifikováno
Stavební a konstruk ční materiály, množství b ěžné, jednorázov ě, bez nárok ů na pravidelný odb ěr.
Bilance zemních prací je p řibližně vyrovnaná, nevznikají významné nároky na transport výkopové zeminy resp. násypového materiálu.
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B.II.4.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

----------

Doprava:

provoz:

bez dodate čných nárok ů

Záměr je dopravní stavbou. Po své realizaci se stane p římou součástí dopravní infrastruktury území a bude p řenášet dopravní zatížení, dané
realizací odpovídajících dopravních vztah ů. Tím dojde k p řevzetí tranzitující části dopravního zatížení stávajících silnic, procházejících
centrem m ěstyse Ledenice. Zám ěr nevyvolává bezprost řední nároky na realizaci dalších komunika čních staveb.
Údaje o intenzitách dopravy v dot čeném území bez realizace zám ěru jsou uvedeny v kapitole C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura (strana
36 tohoto oznámení). Údaje o intenzitách dopravy v dot čeném území s realizací zám ěru jsou uvedeny v kapitole D.I.10. Vlivy na dopravní
a jinou infrastrukturu (strana 50 tohoto oznámení).

výstavba:

cca desítky nákladních vozidel/den

Stavební doprava v období výstavby bude variabilní v závislosti na provád ěných pracích a bude se pohybovat v řádu nejvýše n ěkolik desítek
nákladních vozidel za den.
Záměr bude v obou variantách budován mimo stávající silnice. Nevznikají tedy významné nároky na dlouhodobé uzavírky stávajících
komunikací a z toho vyplývající objízdné trasy.

Ostatní infrastruktura:

bez nárok ů
Záměr neklade nároky na ostatní infrastrukturu. Jednotlivé sít ě, dotčené výstavbou, budou uvedeny do p ůvodního stavu resp. do stavu
vyžadovaného jejich správci.

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
III. Údaje o výstupech (nap říklad množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich zne čištění,
kategorizace a množství odpad ů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1.

Ovzduší

----------

Bodové zdroje:

bez výstup ů
V souvislosti se zám ěrem nevznikne žádný bodový zdroj zne čišťování ovzduší.

Liniové zdroje:

málo významné
Záměr nemění oproti poza ďovému stavu počet vozidel pohybujících se po komunika ční síti, nabízí však pro jejich pohyb alternativní trasy.
Emise je kvantifikována v rozptylové studii (p říloha 3 tohoto dokumentu).

Plošné zdroje:

bez výstup ů
V souvislosti se zám ěrem nevznikne žádný plošný zdroj zne čišťování ovzduší.

Výstavba:

prom ěnné
V průběhu výstavby bude docházet k časově omezené emisi tuhých zne čišťujících látek vyvolané terénními a stavebními pracemi. Emitované
množství není specifikováno (bude velmi prom ěnné v závislosti na aktuáln ě prováděných pracích a klimatických podmínkách), jsou navržena
všeobecná opatření pro omezení emise. Doprava stavebních materiál ů a provoz stavebních stroj ů bude zdrojem emisí ze spalovacích
motorů.
Celkový objem emisí a doba provozu zdroje (omezená doba výstavby) nebude z hlediska celkového vlivu významná.

B.III.2.

Odpadní vody

----------

Provoz:

splaškové vody:
srážkové vody:

nejsou produkovány
do cca 13 500 m 3/rok

Jedná se o maximální hrubý odhad množství odpadních vod odvozený z pr ůměrné délky odvod ňované plochy. Teoretický výpo čet produkce
srážkových vod je u obou variant prakticky shodný. V p řípadě varianty B však bude reálná produkce nižší o cca 9 %, tj. cca 12 300 m 3/rok,
oproti množství 13 500 m 3/rok ve variantě A. Lze předpokládat, že část srážek se odpa ří či zasákne.
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Za srážkové odpadní vody se považují vody, jejímž zdrojem jsou atmosférické srážky (deš ťové, sněhové) a které budou odvedeny
ze zpevněného povrchu komunikace a p řilehlých svahů a násypů.

nakládání:

vsakování, odvod do recipientu

Odvodnění vozovky bude řešeno příčnými a podélnými sklony. Srážková voda bude odvád ěna do podélných p říkopů, zaústěných
do nejbližších vhodných k řižujících vodote čí, jejichž recipientem je Spolský potok. Ve variant ě A bude nutno v úseku km cca 0,5 - 0,6 odvést
vodu do nově vybudovaného svodu/vodote če, zaústěné do stávajícího protipovod ňového zařízení.

Výstavba:

splaškové vody:

řádově jednotky m 3/den

Předpokládá se využití mobilních WC a sociálních za řízení, vybavených bezodtokými jímkami.

srážkové vody:

nespecifikováno

Množství srážkových odpadních vod bude s postupem výstavby nar ůstat, až dosáhne objem ů obdobných jako ve fázi provozu. Na rozdíl od
období provozu není p ředpokládáno její zne čištění (zejména solemi p ři zimní údržb ě), takže její jakost nebude zm ěněna (§ 38 zák.
č. 254/2001 Sb., vodní zákon) a proto není považována za odpadní vodu.

technologické vody:

spot řeba nespecifikována (b ěžná)

Jde o vodu použitou pro výrobu betonu, skráp ění apod.

B.III.3.

Odpady

----------

Provoz, údržba:

skupina 20 Komunální odpady
Jde převážně o odpady z údržby zelen ě (20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad) a z čištění komunikací a silni čního pozemku (20 03 01
Směsný komunální odpad, 20 03 03 Uli ční smetky). Kategorie O. Produkce pravidelná, množství v řádu cca jednotek tun za rok.

skupina 17 Stavební a demoli ční odpady
skupina 15 Odpadní obaly
Jde o odpady z oprav komunikace, konstruk čních prvků resp. dopravního zna čení (17 03 Asfaltové sm ěsi, dehet, 17 04 Kovy, 17 05 Zemina,
kamení a vytěžená hlušina, 17 09 Jiné stavební a demoli ční odpady, 15 01 Obaly). Kategorie p řevážně O, výjimečně N (zejména zbytky
nátěrových hmot resp. absorp ční činidla). Produkce nepravidelná a málo častá, množství nespecifikováno.
Problematika odpadového hospodá řství za provozu zám ěru je spolehliv ě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech. Odpady budou t říděny a shromažďovány dle jednotlivých druh ů a kategorií a zabezpe čeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. P ůvodcem odpadu bude správce komunikace, odpady budou zneškod ňovány oprávn ěnou osobou.

Výstavba:

skupina 17 Stavební a demoli ční odpady
skupina 15 Odpadní obaly
skupina 20 Komunální odpady
Jde o odpady z výstavby komunikace a jejího p říslušenství (17 01 Beton, cihly, tašky a keramika, 17 02 D řevo, sklo a plasty, 17 03 Asfaltové
směsi, dehet a výrobky z dehtu, 17 04 Kovy, 17 05 Zemina, kamení a vyt ěžená hlušina, 17 09 Jiné stavební a demoli ční odpady,
15 01 Obaly). Kategorie p řevážně O, výjimečně N (zejména zbytky nát ěrových hmot resp. absorp ční činidla). Produkce jednorázová (po dobu
výstavby), množství v řádu cca tisíců tun (výkopová zemina a kamení) resp. desítek tun (ostatní).
Problematika odpadového hospodá řství při výstavbě je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech. Odpady budou t říděny a shromaž ďovány dle jednotlivých druh ů a kategorií a zabezpe čeny před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem. P ůvodcem odpadu bude provád ěcí firma, odpady budou zneškod ňovány oprávn ěnou osobou.

B.III.4.

Ostatní

----------

Hluk:

doprava:

v souladu s NV 272/2011 Sb.:
< L Aeq,T = 60/50 dB (den/noc)

Podrobnější údaje jsou uvedeny v akustické studii (p říloha 2 tohoto oznámení).

v průběhu výstavby:

v souladu s NV 272/2011 Sb.:
< L Aeq,T = 65 dB (7:00 až 21:00)

Podrobnější údaje jsou uvedeny v akustické studii (p říloha 2 tohoto oznámení).

Vibrace:

nejsou produkovány
Potenciální vibrace vznikající na komunikaci p ři provozu silniční dopravy jsou utlumeny v podloží na zanedbatelné hodnoty již
v bezprostředním okolí místa jejich vzniku (do vzdálenosti nejvýše v řádu jednotek metr ů od zdroje) a neší ří se do širšího okolí.
Totéž se týká i o období provád ění stavebních prací (stavební doprava a technologie). P ři bourání starých vozovek a konstrukcí nelze
vyloučit použití těžkých bouracích kladiv, i v tomto p řípadě však vznikající vibrace nebudou významné. Trhací práce s použitím výbušnin
nebudou v průběhu výstavby provád ěny.
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Záření:

ionizující zá ření:
elektromagnetické zá ření:

zdroje nejsou používány
zdroje nejsou používány

Lze uvažovat pouze s b ěžnými komunika čními prostředky (vysílačky, mobilní telefony) p řípadně defektoskopickými přístroji, bez vlivů na
okolí.

Další fyzikální nebo biologické faktory:
B.III.5.

nejsou používány

Doplňující údaje

----------

B.III.5.1. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stav ů s nepříznivými environmentálními d ůsledky.
Vytváří pouze b ěžně akceptované riziko vzniku dopravních nehod, p řičemž technické řešení silnice v souladu s platnými p ředpisy v oblasti
projektování pozemních komunikací toto riziko minimalizuje.
B.III.5.2. Ostatní vlivy
Výstavba ani provoz zám ěru nebudou produkovat žádné další významné výstupy do životního prost
terénní úpravy nebo zásahy do krajiny.
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C.
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dot čeného území

Záměr se nachází v okrese České Bud ějovice, městys Ledenice, k.ú. Ledenice.
Tab.: Vý čet environmentálních charakteristik dot čeného území
Plochy pro umístění
a výstavbu zám ěru

Širší dotčené území

ne
ne

ano
ne

území s překročenými limity

ne

ne

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
chráněné venkovní prostory, chrán ěné venkovní prostory staveb
výpusti radionuklid ů do životního prost ředí

ne
ne

ne
ne

ano
ne
ano
ne

ano
ne
ano
ne

ano
ano
ne

ano
ano
ne

aktivní dobývací prostory
chráněná ložisková území
poddolovaná území, historická d ůlní díla
sesuvná území a jiné geodynamické jevy
staré ekologické zát ěže

ne
ano
ne
ne
ne

ano
ano
ne
ne
ne

Fauna, flóra a ekosystémy
národní park
chráněná krajinná oblast
maloplošná zvláště chráněná území
lokality Natura 2000 (evropsky významné lokality, pta čí oblasti)
územní systém ekologické stability nadregionální
územní systém ekologické stability regionální
územní systém ekologické stability lokální
migračně významné území
dálkové migra ční koridory
významný krajinný prvek registrovaný
významný krajinný prvek ze zákona
památný strom

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ne
ne
ano
ne

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ne

Obyvatelstvo a veřejné zdraví
obytná území
území hustě zalidněná
Ovzduší a klima

Povrchová a podzemní voda
chráněná oblast p řirozené akumulace vod
ochranné pásmo vodního zdroje povrchových vod
ochranné pásmo vodního zdroje podzemních vod
záplavové území
Půda
zemědělský půdní fond
pozemky ur čené k plnění funkcí lesa
krajinné prvky v zem ědělské krajině
Horninové prostředí a přírodní zdroje
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Krajina
přírodní park
území zcela p řeměněné člověkem (antropogenizované)
území s vyrovnaným vztahem mezi přírodní složkou a člověkem
území s převahou přírodních prvků

ne
ne
ano
ne

ne
ne
ano
ne

ne
ne
ano

ne
ne
ano

ano
ne
ne

ano
ne
ano

ne
ne

ne
ne

Hmotný majetek a kulturní památky
hmotný nemovitý majetek t řetích stran
architektonické a historické památky
archeologické lokality
Dopravní a jiná infrastruktura
silnice
železnice
jiná technická a dopravní infrastruktura
Jiné charakteristiky životního prost ředí
území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
extrémní pom ěry v dotčeném území

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí v dotčeném území, které budou pravd ěpodobně významně ovlivněny

C.II.1.

Obyvatelstvo a ve řejné zdraví

----------

Na území obce Ledenice žije celkem 2387 obyvatel (zdroj ČSÚ, údaje k 31.12.2015). Naprostá v ětšina z tohoto po čtu žije v urbanizovaném
prostoru (zástavb ě). V přímém kontaktu se zám ěrem se nenacházejí žádné trvale obydlené objekty.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro ú čely zpracování oznámení zjiš ťovány.
C.II.2.

Ovzduší a klima

----------

C.II.2.1. Kvalita ovzduší
Nejbližší stanice imisního monitoringu, jejíž uvád ěná representativnost zahrnuje i hodnocené území se nachází ve vzdálenosti cca 8,6 km až
12,4 km od lokality. Jedná se o stanici v Českých Budějovicích. Relevantní informace o pr ůměrné imisní zát ěži za aktuální p ětiletí
v dotčeném území poskytují p ředevším údaje ČHMÚ.
Oxid dusi čitý (NO2)
Hodnoty nam ěřené na stanicích České Budějovice a České Bud ějovice - T řešňová v roce 2015 jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab.: Imisní monitoring - oxid dusi čitý (NO 2)

Z naměřených hodnot vyplývá, že v prostoru m ěřicích stanic byla pr ůměrná roční koncentrace do 16,8 μg.m-3, což činí cca 42% imisního
limitu (LV r=40 μg.m-3). Maximální hodinové koncentrace stanice České Bud ějovice uvádí ve výši 88,4 μg.m-3, což činí cca 44% imisního
limitu (LV 1h=200 μg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep řesahují hranici platného imisního limitu.
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Dále při popisu stávající úrovn ě imisní zát ěže NO2 vycházíme z údaj ů o pětileté pr ůměrné imisní zát ěži hodnoceného území za roky 20112015 (dle údaj ů o vymezení OZKO) publikované na stránkách ČHMÚ.
Obr.: Vymezení OZKO 2011-2015, NO

2

V blízkosti navrhovaného zám ěru tedy dosahuje stávající imisní zát ěž oxidu dusi čitého pr ůměrné roční koncentrace až 10,9 μg.m-3, tedy do
27% limitu (LV r=40 μg.m-3).
Tuhé látky (PM 10)
Hodnoty nam ěřené na stanicích v Českých Bud ějovicích v roce 2015 jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab.: Imisní monitoring - tuhé látky (PM

)

10

V prostoru m ěřicích stanic byly nam ěřeny průměrné roční koncentrace PM 10 ve výši do 20,6 μg.m-3, cca 52% limitu (IL r = 40 μg.m-3).
Maximální denní koncentrace PM 10 na těchto stanicích dosáhla 105,7 μg.m-3 což je nad hodnotou imisního limitu (LV 24h=50 μg.m-3), četnost
překročení limitní hodnoty na stanici České Bud ějovice byla 6 p řípadů, tedy mén ě než limitem tolerovaná četnost (35 p řípadů za rok).
Významné p ři popisu stávající úrovn ě imisní zátěže PM 10 jsou údaje o pr ůměrných ročních koncentracích a maximálních denních
koncentrací (uvád ěny následující 36. koncentrace PM 10, tedy nejvyšší koncentrace po ode čtení 35 p řípadů, ve kterých je limitem tolerováno
překročení limitu) za roky 2011-2015 (dle údaj ů o vymezení OZKO) publikované na stránkách ČHMÚ.
Obr.: Vymezení OZKO 2011-2015, PM

10

(průměrná roční koncentace, maximální denní koncentrace)

V blízkosti navrhovaného zám ěru tedy dosahuje stávající imisní zát ěž PM 10 průměrné roční koncentrace do 18,8 μg.m-3, tedy asi 47% limitu
(LVr=40 μg.m-3). V případě maximální denní koncentrace se imisní zát ěž pohybuje do 33,4 μg.m-3, tedy pod hodnotou imisního limitu
(LV24h=50 μg.m-3).
Tuhé látky (PM 2,5)
Hodnoty nam ěřené na stanici v Českých Bud ějovicích v roce 2015 jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tab.: Imisní monitoring - tuhé látky (PM

)

2,5

Průměrná roční koncentrace PM 2,5 na této stanici byla nam ěřena ve výši 14,3 μg.m-3, tedy do 57% imisního limitu (25 μg.m-3). Stávající
hodnoty tedy nep řesahují hranici platného imisního limitu.
Hodnoty průměrných ročních koncentracích za období 2011 až 2015 (OZKO) prezentuje následující obrázek.
Obr.: Vymezení OZKO 2011-2015, PM

2,5

V blízkosti navrhovaného zám ěru dosahuje stávající imisní zát ěž PM 2,5 průměrné roční koncentrace do 15 μg.m-3, tedy pod hodnotou
imisního limitu (LV r=25 μg.m-3).
Benzen (C 6H6)
Hodnoty nam ěřené na stanici v Českých Bud ějovicích v roce 2015 jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab.: Imisní monitoring - benzen (C 6H6)

Stejně jako u ostatních škodlivin byly ov ěřeny hodnoty z m ěřící stanice České Budějovice. Průměrná roční koncentrace benzenu na této
stanici dosáhla hodnoty 1,2 μg.m-3, což činí 24% imisního limitu (5 μg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep řesahují hranici platného imisního
limitu.
Dle údajů o průměrných ro čních koncentracích za období 2011 až 2015 (dle údaj ů pro vymezení OZKO) jsou v prostoru zám ěru dosahovány
následující koncentrace benzenu.
Obr.: Vymezení OZKO 2011-2015, C 6H6

Pětiletý pr ůměr průměrné roční koncentrace škodliviny benzen se v p ředmětné lokalit ě dosahuje do 0,9 μg.m-3, imisní limit (5 μg.m-3) tedy
není překročen.
Benzo(a)pyren
Hodnoty nam ěřené na stanici v Českých Bud ějovicích - Antala Staška v roce 2015 jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tab.: Imisní monitoring - benzo(a)pyren (BaP)

Průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na této stanici dosáhla hodnoty 1,4 ng.m
Stávající hodnoty tedy p řesahují hranici platného imisního limitu.

-3,

což činí cca 140% imisního limitu (1 ng.m -3).

Dle údajů o průměrných ro čních koncentracích za období 2011 až 2015 (dle údaj ů pro vymezení OZKO) jsou v prostoru zám ěru dosahovány
níže prezentované koncentrace BaP.
Obr.: Vymezení OZKO 2011-2015, benzo(a)pyren

Pětiletý pr ůměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v p ředmětné lokalit ě dosahuje do 0,67 ng.m -3, imisní limit (1 ng.m -3) tedy není
překročen.
C.II.2.2. Klimatické faktory
Z klimatického hlediska se lokalita nachází v klimatické oblasti MT 5, tedy v mírn ě teplé oblasti s normálním až krátkým létem, mírné až
mírně chladným, suchým až mírn ě suchým, s normálním až dlouhým p řechodným obdobím, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je
normálně dlouhá, mírn ě chladná, suchá až mírn ě suchá s normální až krátkou sn ěhovou pokrývkou. Další údaje jsou shrnuty v následující
tabulce.
Tab.: Charakteristika klimatické oblasti MT 5

Počet letních dn ů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
Počet mrazových dn ů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegeta čním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

C.II.3.

MT 5
30 až 40
140 až 160
130 až 14 0
40 až 50
-4 až -5
6 až 7
16 až 17
6 až 7
100 až 120
350 až 450
250 až 30 0
60 až 100
120 až 150
50 až 60

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky

----------

C.II.3.1. Hluk
Záměr je umisťován do volného krajinného prostoru mimo obec, kde se v sou časné dob ě nevyskytují žádné významné zdroje hluku
(s výjimkou dopravního hluku na silnicích a místních komunikacích, které zám ěr křižuje). Stávající (poza ďová) akustická situace je zde tedy
vyhovující, resp. není z d ůvodu nep řítomnosti chrán ěného prostoru hodnocena.
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V okolí silnic, procházejících centrální částí městyse Ledenice (II/157, III/14611) lze o čekávat p řekračování základních limit ů dle nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochran ě zdraví před nep říznivými účinky hluku a vibrací, v platném zn ění, tedy L Aeq,T = 60/50 dB (den/noc) pro
silnice 2. t řídy resp. L Aeq,T = 55/45 dB (den/noc) pro silnice 3. t řídy. To je obecným jevem na každé dopravn ě zatížené silnici. Limit
korigovaný na tzv. starou hlukovou zát ěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) je však dodržen.
Údaje o vlivech zám ěru na dopravn ě-hlukovou situaci v dot čeném území jsou uvedeny níže v kapitole D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev.
další fyzikální a biologické charakteristiky (strana 41 tohoto oznámení).
C.II.3.2. Další fyzikální a biologické charakteristiky
Vibrace
V území se nenachází žádné zdroje významných vibrací.
Ionizující zá ření
V dotčeném území nejsou provozovány žádné významné zdroje ionizujícího zá ření ani žádné výpusti radionuklid ů do životního prost ředí.
Neionizující zá ření
V dotčeném území jsou provozovány pouze b ěžné zdroje elektromagnetického zá ření telekomunika čního charakteru a dále elektrorozvodná
síť.
Ostatní
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory nebyly zjišt ěny.
C.II.4.

Povrchová a podzemní voda

----------

C.II.4.1. Povrchová voda
Z regionáln ě-hydrologického hlediska se posuzovaný zám ěr nachází hlavním povodí České republiky - povodí Labe 1-00-00 (úmo ří
Severního mo ře). Dle podrobn ějšího správního členění je dot čeno díl čí povodí 1-07-02 Lužnice od státní hranice po Nežárku. Okružní
křižovatka na k 0,0 trasy se nachází v oblasti rozvodnice povodí 1-07-02 a 1-06-02 Malše. Vlastní trasa obchvatu se v celé délce nachází
na území drobného povodí Spolského potoka č. 1-07-02-039.
Spolský potok pramení 1 km sv. od Kališt ě ve výšce 518 m n.m. a ústí zleva do Zlaté stoky u T řeboně ve výšce 428 m n.m. Plocha povodí
Spolského potoka činí 84,9 km 2, tok je dlouhý cca 20 km, dlouhodobý pr ůměrný průtok u ústí je 0,46 m 3.s-1.
Spolský potok protéká územím severozápadn ě od Ledenice, generáln ě ve směru SZ - JV, trasa obchvatu k říží potok v km 2,8, na úrovni ř.
km 16 toku. Obchvat k říží Spolský potok po hrázi rybníka Ka čerovec, který je na toku umíst ěn. Rybník Kačerovec pat ří mezi nejstarší
rybníky na t řeboňsku, v roce 1999 byl upraven na reten ční nádrž. Trasa dále k říží drobné levostranné p řítoky Spolského potoka v km 1,03,
km 1,96 a km 2,23 silnice. Zhruba v km 4,16 pak trasa obchvatu k říží drobný pravostranný p řítok Spolského potoka.
Spolský potok není významným tokem ve smyslu vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tok ů a způsob
provád ění činností souvisejících se správou vodních tok ů. Katastrální území Ledenice náleží mezi zranitelné oblasti dle NV č. 262/2012 Sb.,
o stanovení zranitelných oblastí a ak čním programu.
Na toku Spolského potoka není vymezeno záplavové území.
Východně od dotčeného území probíhá hranice CHOPAV T řeboňská pánev. Trasa obchvatu se v záv ěrečném úseku napojuje na silnici
III/14613, podél které probíhá v úseku Ledenice - Slavošovice hranice CHOPAV.
C.II.4.2. Podzemní voda
Z hydrogeologického hlediska náleží lokalita okrajové části hydrogeologického rajónu č. 2140 T řeboňská pánev - jižní část (M. Olmer et al.
1990). T řeboňská pánev je tektonicky predisponovanou depresí vypln ěnou sedimenty k řídy, terciéru a kvartéru. Podloží pánve a omezení
jejích okraj ů tvoří krystalické horniny náležející šumavské a české v ětvi moldanubika.
S ohledem na prom ěnlivost geologické skladby na zájmovém území, lze v trase obchvatu vymezit celkem t ři podložní hydrogeologické
systémy - krystalinikum (úvodní a záv ěrečná část trasy), neogén (st řední část trasy) a svrchní k řída (závěrečný úsek). Hlavním kolektorem
FileName:
SaveDate:

II_157_Ledenice_ozn(1).docx
31.03.2017 23:31:00

Zakázka/Dokument: 0523-16/D01
Vydání: 01

Strana: 24 z 57

ZÁPADNÍ OBCHVAT LEDENIC, SILNICE II/157
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

krystalinika je p řípovrchová zóna rozvoln ění skalního podkladu, o mocnosti až prvé desítky metr ů, která s hloubkou a s p řechodem do
zdravé horniny ztrácí propustnost. Podzemní vody neogenního souvrství jsou vázány na pís čité polohy, p řevažující jílovité vrstvy pak na
území plní funkci hydrogeologického izolátoru. V p řípadě křídového souvrství p řevažují v trase komunikace pískovce, které se st řídají
s vrstvami jílovc ů. Zvodn ění je v tomto p řípadě vázáno na p řípovrchovou vrstvu rozv ětrání pískovcového podkladu.
Z kvartérních sediment ů jsou v trase obchvatu zastoupeny zejména svahové sedimenty a deluviofluviální sedimenty v okolí drobných p
Spolského potoka. Souvislé zvodn ění lze očekávat v prost ředí fluviálních sediment ů v údolí Spolského potoka.

řítoků

Směr proudění případného mělkého zvodn ění na rozhraní kvartéru a zv ětralé zóny skalního podkladu lze p ředpokládat konformn ě se
spádem terénu sm ěrem k místní erozní bázi, která je tvo řena hydrologickou sítí Spolského potoka.
Trasa obchvatu se nachází mimo pramenné oblasti. Okolí okružní k řižovatky v km 0 (varianta A, B) a prvních cca 400 m trasy (varianta A)
zasahuje dle ve řejně dostupných databází ( http://heis.vuv.cz) na území rozsáhlého pásma hygienické ochrany 2. stupn ě vnějšího (2b)
vodního zdroje pro vodovod České Budějovice 1. Provozovatelem je Jiho český vodárenský svaz. Vodní zdroj Vidov má stanovena ochranná
pásma rozhodnutím Okresního národního výboru v Českých Bud ějovicích č.j. Vod. 3996/89/Št ě ze dne 15.12.1989 pro vrty Vi-1 až Vi-4 a
rozhodnutím Okresního ú řadu České Bud ějovice č.j. 5967/01-231/Sn/R ze dne 22.8.2001 pro Vi-5 jako náhrada za vrt Vi-1.
Vrty Vi-1 až Vi-6 se nachází ve vzdálenosti cca 8 km západn ě od hodnoceného zám ěru.
Obr.: Ochranná pásma vodních zdroj ů (bez měřítka)

Severovýchodn ě od napojení obchvatu na stávající trasu silnice III/14613 se nachází hranice ochranného pásma zdroje Ledenice, které bylo
vyhlášeno rozhodnutím ONV České Budějovice č.j. Vod. 3347/85/Ná ze dne 18.12.1985. Vodním zdrojem pro vodovod Ledenice je
hydrogeologický jímací vrt o vydatnosti 2,5 l.s -1.
Východně od trasy obchvatu probíhá hranice chrán ěné oblastí p řirozené akumulace vod (CHOPAV) T řeboňská pánev. V míst ě napojení
obchvatu na stávající trasu silnice III/14613 se trasa komunikace p řibližuje na hranici CHOPAV.

1

Jedná se o vodní zdroj Vidov, který je tvo řen hlubinnými vrty Vi-5 a Vi-6, které slouží jako dopl ňující zdroj pro úpravnu vody Plav. Vodní zdroj Vidov byl vybudován v roce
1970, zahrnoval vrty Vi-1 Vidov, Vi-2 Roudné, Vi-3 Plav a Vi-4 Vidov. Po havárii vrtu Vi-1 byl vybudován náhradní vrt Vi-5 Vidov, následn ě pak i vrt Vi-6 jako náhrada za vrt
Vi-4. Vrty Vi-1 až Vi-4 nejsou od roku 2000 využívány. Jímání podzemní vody je provád ěno pouze prost řednictvím vrtů Vi-5 a Vi-6.
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C.II.5.

Půda

----------

V území převažuje zem ědělské využívání p ůdy, jedná se o zem ědělskou p ůdu v okolí souvislé m ěstské zástavby.
Hlavními půdními typy na dot čeném území jsou kyselé kambizemn ě (úvodní část trasy) a modální a pelitické pseudogleje (st řední
a závěrečná část trasy komunikace). Hlavními p ůdotvornými substráty kambizemí jsou svahoviny rul, v p řípadě pseudoglejí pak
jílovitopís čité a pís čitojílovité substráty, p řípadně polygenetické hlíny.
Trasa komunikace je prakticky v celá své délce vedena po pozemcích podléhajících ochran ě ZPF. Výjimkou je část trasy mezi cca km 3,2 3,4 (varianta A) a 2,8 - 3,0 (varianta B), kde se v trase nacházejí pozemky plnící funkci lesa a místa k řížení obchvatu se stávajícími
komunikacemi a vodními toky.
Realizací záměru bude trvalým záborem dot čeno cca 7,4 ha (varianta A), resp. 7,05 ha (varianta B) zem ědělských pozemk ů. Dle vymezení
BPEJ je převážná část půd v dot čeném území hodnocena jako pr ůměrně až nadpr ůměrně produk ční, zařazená do II. t řídy ochrany (7.50.01,
7.50.11, 7.67.01, 7.47.00) a III. t řídy ochrany (7.47.10, 7.53.01). Do II. t řídy ochrany náleží cca 74 % celkového záboru ZPF, zbytek pak III.
třídě ochrany.
Ve variant ě A převažuje zábor BPEJ 75 001, varianta B je více vedena p řes pozemky se stanoveným BPEJ 75 011. Ob ě BPEJ jsou shodn ě
řazeny do II. t řídy ochrany.
Zábor pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa (lesní pozemky) je uvažován v ploše cca 0,44 ha, zábor je v
V obou případech se jedná o lesní pozemek za rybníkem Ka čerovec.

řešených variantách shodný.

V dotčeném území nejsou evidovány krajinné prvky (EVP - ekologicky významné prvky), tzv. krajinné prvky v zem
legislativní status je zakotven v na řízení vlády č. 335/2009 Sb., o stanovení druh ů krajinných prvk ů.
C.II.6.

ědělské krajin ě1, jejichž

Horninové prost ředí a přírodní zdroje

----------

C.II.6.1. Horninové prost ředí
Geomorfologické pom ěry
Podle geomorfologického členění České republiky ( https://geoportal.gov.cz) náleží území následujícím morfologickým jednotkám:
•
•
•
•
•

provincie Česká vyso čina,
soustava Českomoravská soustava,
oblast Jiho české pánve,
celek T řeboňská pánev,
podcelek Líšovský práh.

Do území zasahuje v km 0 trasy obchvatu okrajov ě Šumavská soustava okrskem Strážkovická pahorkatina, řazené do podcelku Stropnická
pahorkatina, celku Novohradské podh ůří a oblasti Šumavská hornatina.
Celek Třeboňská pánev tvo ří východní část oblasti Jiho české
a neogénních sedimentech a moldanubických horninách. Reliéf T
tvoří západní část Třeboňské pánve. Jedná se o asymetrickou
tektonicky narušený. Rozloha podcelku je 212 km 2, střední výška

pánve. Jedná se o tektonicky podmín ěnou pánev na svrchnok řídových
řeboňské pánve je v její západní části členitý pahorkatinný. Líšovský práh
hrás ť, reliéf podcelku je členitý, erozn ě denuda čního charakteru, siln ě
činí 489,2 m n.m. a st řední sklon 2°37´.

Stropnická pahorkatina tvo ří severovýchodní část Novohradského podh ůří. Jedná se o členitou pahorkatinu o st řední výšce 529 m n.m.
a středním sklonu 3°28´.
Vlastní lokalita zám ěru je situována v mírn ě členité krajin ě. Trasa obchvatu je vedena z vyšších poloh Stropnické pahorkatiny do údolí
Spolského potoka, následn ě stoupá do vyšších poloh východního údolního svahu, za kterým následuje klesání záv ěrečného úseku trasy.
1

Krajinný prvek představuje souvislou plochu, pop řípadě jiný útvar, i zem ědělsky neobhospoda řované půdy, která plní mimoproduk ční funkci zem ědělství a v zemědělské
krajině hraje významnou stabiliza ční roli. Druhy krajinných prvk ů definuje na řízení vlády 335/2009 Sb., o stanovení druh ů krajinných prvk ů, a je jimi mez, terasa, travnatá
údolnice, skupina d řevin, stromo řadí, solitérní dřevina. Na prvky, které jsou/budou prost řednictvím agentur pro zem ědělství a venkov zaevidovány lze získat podporu
z fondů EU.
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Významným morfologickým prvkem v trase komunikace je údolí Spolského potoka, trasa je vedena v okolí m ěstské zástavby po p řevážně
zemědělských pozemcích. V trase komunikace p řevažuje klesání, výchozí nadmo řská výška činí 538,1 m n.m., nejnižším bodem v trase je
napojení na stávající komunikaci III/14613 v záv ěru obchvatu o výšce 484,3 m n.m. Celkové p řevýšení v trase obchvatu činí zhruba 54 m.
Geologické pom ěry
Z regionáln ě geologického hlediska náleží území moldanubiku a sedimentárním výplním jiho
lokalita nachází.

českých pánví, v jejichž okrajové oblasti se

Moldanubikum je na území zastoupeno biotitickými a sillimanit-biotitickými pararulami metamorfovaného plášt ě centrálního plutonu, které
byly ov ěřeny v podloží všech mladších geologických stup ňů. V přímém podloží kvartéru vystupují krystalické horniny moldanubika v úseku
km 0 až cca km 1,9 (varianta A), resp. cca km 1,5 (varianta B) a dále pak cca km 3,1 - 4,0 (varianta A), resp. cca km 2,7 - 3,6 (varianta B).
Obr.: Geologická mapa zájmového území (bez m ěřítka)

Sedimenty jiho českých pánví jsou na lokalit ě zastoupeny klikovským souvrstvím svrchní k řídy a ledenickými vrstvami pliocenního stá ří.
Klikovské souvrství náleží mezi nejstarší sedimenty jiho českých pánví. Jedná se o sladkovodní sedimenty, které jsou p ůvodem v říčně
jezerní sedimentaci. Hlavními typy klikovského souvrství jsou hrubé kaolinické pískovce až drobnozrnné slepence, pestré pís
čité jílovce až
jemnozrnné jílovité pískovce a tmavošedé jílovce a pískovce. Na lokalit ě je klikovské souvrství zastoupeno kaolinickými pískovci s vložkami
jílovců a rudohn ědými jílovci a prachovci. Sedimenty svrchní k řídy vystupují na území v p římém nadloží krystalinika, jejich mocnost byla
archivními vrty ov ěřena v rozmezí 3,3 - 30 m. V p římém podloží kvartéru vystupuje k řídové souvrství v cca km 4,0 - 4,8 (varianta A), resp.
cca km 3,6 - 4,3 (varianta B).
Ledenické souvrství je nejmladší sou částí pánevní výpln ě. Převažujícím sedimentem jsou šedé až modrav ě šedé p řevážně kaolinitické jíly
často s pís čitou příměsí, přecházející až do sv ětlých proměnlivě jílovitých nebo kaolinitických písk ů. Sedimenty ledenických vrstev vystupují
na území v p římém nadloží krystalinika, jejich mocnost byla archivními vrty ov ěřena v rozmezí 11,4 až více než 30 m. V p římém podloží
kvartéru vystupuje neogenní souvrství v cca km 1,9 - 3,1 (varianta A), resp. cca km 1,5 - 2,7 (varianta B).
Kvartérní sedimenty jsou v trase komunikace zastoupena svahovými sedimenty a fluviálními a deluviofluviálními sedimenty v údolích
vodních tok ů. Při kontaktu s podložím se nachází dle charakteru hornin p ředkvartérního podkladu pís čité až jílovité eluvium.
V dotčeném území nejsou evidovány žádné významné geologické lokality.
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Staré ekologické zát ěže, stabilita území, tektonické pom ěry a přirozená seismicita oblasti
V blízkosti zám ěru nejsou evidovány žádné staré ekologické zát ěže (www.sekm.cz).
V dotčeném území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové pohyby.
Podle ČSN EN 1998-1 (730036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zem ětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická
zatížení a pravidla pro pozemní stavby náleží zájmové území do oblasti s malou seizmicitou, se zrychlením 0,04 až 0,08 g a kde seizmicitu
při návrhu konstrukcí lze řešit zjednodušen ě.
C.II.6.2. Nerostné suroviny a p řírodní zdroje
Podle databáze ČGS (Geofond ČR) se v dot čeném území a v jeho širším okolí nachází n ěkolik ložisek nerostných surovin.
V blízkosti km 0, zhruba 250 m východn ě jsou vymezeny hranice dobývacího prostoru (DP) a chrán ěného ložiskového území (CHLÚ)
ložiska diatomit ů a jílů Ledenice I. Jedná se o ložisko v t ěžbě, těžební organizací je LB Minerals, s.r.o.
Obr.: Chráněná ložisková území

Část trasy obchvatu od cca km 3,9 (varianta A), resp. cca km 3,5 (varianta B) se nachází území chrán ěného ložiskového území ložiska
Slavošovice. Chrán ěnou surovinou jsou zde jíly, jílovce, kaolinity. Ložisko je net ěženo, t ěžební organizací je LB minerals, s.r.o.
V dotčeném území se nenachází žádné další zdroje nerostných surovin, nep
památek.
C.II.7.

ředpokládá se výskyt geologických nebo paleontologických

Fauna, flóra a ekosystémy

----------

Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na pomezí dvou bioregion
a Českokrumlovského (1.43).

ů - Třeboňského (1.31)

Dle fytogeografického členění ČR (Skalický, 1988) se dot čené území nachází v českomoravském mezofytiku, ve fytogeografickém okrese
37p - Novohradské podh ůří a 39 - Třeboňská pánev.
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Podle rekonstruk ční mapy p řirozené vegetace (Mikyška et al. 1972) území pokrývaly acidofilní doubravy ( Quercion robori-petraeae ), v údolní
nivě Spolského potoka jsou rekonstruovány luhy a olšiny ( Alno-Padion, Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae ).
Potenciální vegetaci území (Neuhäuslová, Moravec 1997) p ředstavují bikové a/nebo jedlové doubravy ( Luzulo albidae-Quercetum petraeae ,
Abieti-Quercetum ).
Ze zoogeografického hlediska území leží ve st ředoevropské zón ě listnatého lesa, v p řírodní lesní oblasti Jiho české pánve.
C.II.7.1. Přírodní stanovišt ě, flora a fauna
Současný stav území je vychází ze sou časného zem ědělského využití krajiny. Trasy obchvatu vedou v ětšinou p řes agrocenózy - louky (X5
Intenzivn ě obhospoda řované porosty) a pole (X2 Intenzivn ě obhospoda řované pole), p řechází remízky, lesíky a drobné vodote če. Trasy jsou
též vedeny p řes hráz rybníka Ka čerovec.
Přirozená a polop řirozená vegetace se v území skoro nedochovala. Lesní spole čenstva jsou zastoupena ve fragmentech a mají zm ěněnou
druhovou skladbu - náletové lesíky (X12B Nálety pionýrských d řevin) či jehličnaté lesy s vysokým podílem smrku nebo borovice, s p říměsí
dubu letního a lísky (X9A Lesní kultury s nep ůvodními jehli čnatými dřevinami). Nelesní zele ň je zastoupena lipovými, topolovými nebo
ovocnými alejemi podél cest a vodote čí (X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla). Ostatky p řírodních stanoviš ť jsou představovány
degradovanými fragmenty vlhkých pchá čových luk (T1.5) a mezofilních ovsíkových luk (T1.1).
Pro ověření aktuálního stavu stavbou dot čeného území byly provedeny tyto pr ůzkumy:
• floristický pr ůzkum,
• vertebratologický pr ůzkum.
Údaje zjištěné v terénu byly dopln ěny daty o výskytu druh ů z nálezové databáze AOPK ČR.
Rozsah jednotlivých pr ůzkumů byl stanoven na základ ě vegeta čního (biotopového) screeningu.
Tab.: Zastoupení biotop ů v posuzovaném území (dle Katalogu biotop ů Chytrý a kol 2000)
vegetační segment
1
2
3
4
5
6
7
8
9

převládající biotop
X1
X12B
X2
X6
X5
X6
X5
X12B
L2.2

minoritní biotop(y)
X13, X7B

10
11

T1.1
T1.1

T1.5
T1.5

12
13
14
15
18
19

X12B
X13
X5
X2
X1
X5

20
21
22
23
24
25
26
27
28

X2
X7B
X2
T1.5
X12B
X5
V1G
L2.2
X9A

29
30
31
32

X2
X1
X2
X5

33
34

X1
X9A
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X13
X12B

X7B
X7B, X13
T1.5, X7B
L2.2

X6
M1.7

X7B, X13
T1.5
X7B, X13
X13, X7B

popis
Silnice II/157 s nesouvislou lipovou alejí a ruderální vegetací v p říkopech.
Náletový lesík a podrostem ruderální vegetace (lípy srd čité, břízy bělokoré).
Pole.
Polní cesta s mladou alejí, p řevažují lípy srdčité.
Intenzivně kosený trvalý travní porost na orné p ůdě.
Liniový remíz podél cesty s náletovými d řevinami (b říza, osika, vrba jíva, líska)
Intenzivní pastvina na orné p ůdě.
Liniový remíz s náletovými d řevinami (osika, bříza, jasan).
Linie vlhkomilných d řevin podél strouhy (vrba k řehká, smrk, osika, b říza), podrost
zničený intenzivní pastvou.
Kosená louka místy s vlh činami a výskytem vlhkomilných druh ů.
Kosená louka místy s vlh činami a výskytem vlhkomilných druh ů. Záchytný p říkop s
vlhkomilnými druhy.
Osikový remíz.
Starý jabloňový sad s ruderálním podrostem.
Intenzivně kosený trvalý travní porost na orné p ůdě.
Pole.
Silnice s alejí vzrostlých topol ů kanadských, jejichž stá ří je cca 80 let.
Intenzivně kosená louka, po okrajích meliora ční kanály s prvky vlhkomilné vegetace a
ruderální.
Pole.
Linie olší lepkavých s ruderální vegetací (v podrostu) podél nap římené strouhy.
Pole.
Kosená louka se zastoupením vlhkomilných druh ů.
Náletové porosty (osiky, lísky, javory, jasan), v podrostu zbytky hájové vegetace.
Hráz rybníka, intenzivn ě kosený trávník.
Rybník Kačerovec. V dob ě průzkumu vypuštěný a bez vegetace.
Olšina pod hrází rybníka Ka čerovec.
Borová a smrková kultura s vtroušeným dubem letním a lískou, podrost typický pro
acidofilní doubravy.
Pole.
Silnice s nesouvislou jabloňovou alejí.
Pole.
Původně vlhká louka, dnes intenzivn ě obhospoda řovaná, meliorovaná, pouze se zbytky
vlhkomilné vegetace.
Silnice s alejí lip srdčitých, stáří cca 80 let.
Převážně náletový lesík (borovice, smrk, b říza) na stanovišti vlhké doubravy, místy
vlhkomilná vegetace, v návaznosti již mimo dot čený prostor drobné rybní čky.
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Obr.: Mapa vymezených vegeta čních segment ů
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Flora
Floristický pr ůzkum byl provád ěn do vzdálenosti cca 50 m na ob ě strany od osy budoucí komunikace, jehož sou částí bylo mapování
vegetace. Výstupem je výše prezentovaná mapa vegeta čních segment ů a seznam zjišt ěných druh ů. Floristický pr ůzkum byl proveden
v průběhu vegeta ční sezóny 2016.
Průzkum byl na základ ě vegeta čního screeningu soust ředěn do 3 hodnotn ějších lokalit (ozna čeny jako B1 - B3), ve kterých bylo možné
teoreticky výskyt zvlášt ě chrán ěných a vzácných druh ů předpokládat. Ostatní území mimo tyto 3 lokality pokrývají agrocenózy a siln ě
pozměněné biotopy a proto není botanicky zajímavé. Na každé lokalit ě by pořízen soupis nalezených druh ů cévnatých rostlin. Rešerší
dostupných údaj ů bylo zjišt ěno, že z dot čeného území výskyt zvlášt ě chrán ěných nebo ohrožených druh ů rostlin není znám.
Plné znění průzkumu je doloženo v p říloze 4 tohoto oznámení. Na tuto p řílohu v podrobnostech odkazujeme, v dalším textu jsou shrnuty její
závěry.
Lokalita B1
Zahrnuje soubor remíz ů náletového p ůvodu a mírně podmáčených luk. Lze jí rozd ělit na vegeta ční segmenty 6, 8, 9, 10 a 11. Segment 6 je
tvořen liniovým p řerušovaným remízem tvo řeným směsí náletových d řevin (jíva, b říza bělokorá, vrba popelavá, líska, bez černý, topol osika)
se semená či klimaxových druh ů (dub zimní, jasan ztepilý, lípa srd čitá). Podrost má zcela ruderální charakter s ob časným výskytem lu čních
druhů. Segment 8 zahrnuje starší osikový remíz s vtroušeným smrkem ztepilým, b řízou bělokorou, lípou srd čitou a jívou, podrost je tém ěř
zcela destruován pasoucím se dobytkem. Obdobn ě narušený je remíz v segmentu 9, kde p řevládá vrba k řehká, dále zde roste smrk, olše
lepkavá, topol osika a b říza bělokorá, ojedin ěle dub zimní. Ob ě louky mají podobný charakter, jedná se o tém ěř kulturní porosty. Vlhkomilná
vegetace se vyskytuje pouze místy ve sníženinách a sekundárn ě v záchytném p říkopu. Na spodním okraji lokality je zbudován záchytný
srážkový p říkop proti splach ům z polí. I v n ěm se nachází vlhkomilná vegetace, pouze však ty nejodoln ější druhy. Celá lokalita je intenzivn ě
obhospoda řována, pasena a kosena.
Obr.: Situace lokality B1

V botanické lokalit ě B1 bylo celkem nalezeno 139 druh ů cévnatých rostlin. Žádný z nalezených druh ů nepatří mezi zvlášt ě chráněné nebo
ohrožené.
Lokalita B2
Lokalita zahrnuje okolí rybníka Ka čerovec. Samotný rybník by m ěla komunikace p řekonat po stávající hrázi. Botanickou lokalitu krom ě
rybníka (segment 26), který byl v dob ě průzkumu vypušt ěný, zahrnuje okolní louky, náletové lesíky, poto ční olšinu a kulturní porost
východně od rybníka. Rybník má vyvinutý litorál s ost řicí štíhlou, orobincem širolistým, zblochanem nejv ětším a dalšími b ěžnými druhy. Po
březích rybníka rostou olše lepkavé a vrby popelavé. Na západním b řehu rybníka je svažitá mírn ě podmáčená pchá čová louka (segment 23)
s běžnými druhy jako je metlice trsnatá, pchá č bahenní, sítina rozkladitá či skřípina lesní. Na louku u hráze a pod hrází rybníka navazuje
náletový lesík (topol osika, b říza bělokorá, líska, aj.) se zbytky hájové vegetace (kopytník evropský, pta činec velkokv ětý). Pod hrází rybníka
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se rozkládá vcelku kvalitní olšina s ost řicí kalužní, ost řicí třeslicovitou, ost řicí měchýřkatou či papratkou sami čí. Les východn ě od rybníka má
téměř zcela kulturní charakter, p řevládá zde borovice lesní (starší porosty) a smrk ztepilý (mlaziny). P řimíšen je dub zimní, v podrostu pak
jeřáb ptačí a jedle b ělokorá. Bylinné patro odpovídá acidofilním či jedlovým doubravám. Roste zde ost řice kulkonosná, brusnice bor ůvka
a brusinka, rozrazil léka řský či metlička křivolaká, na bohatších místech vále čka lesní a srha hajní.
Obr.: Situace lokality B2

V botanické lokalit ě B2 bylo celkem nalezeno 140 druh ů cévnatých rostlin. Žádný z nalezených druh ů nepat ří mezi zvlášt ě chráněné, jen
jedle b ělokorá ( Abies alba) je v červeném seznamu za řazena mezi druhy vyžadující pozornost.
Lokalita B3
Lokalita zahrnuje území v míst ě připojení na stávající komunikaci III/14613. V tomto úseku vede p řes polokulturní louku (X5) se zbytky
vlhkomilné vegetace (segment 32), charakterem je z části snad ješt ě zařaditelná do vlhkých pchá čových luk. Roste nap ř. sítina rozkladitá,
ostřice chlupatá či skřípina lesní. Samotné napojení okrajov ě zasahuje do vlhkého lesíka se smrkem ztepilý, b řízou bělokorou a dubem
zimním. Hlouběji v lesíku jsou situovány drobné rybní čky s okolní vlhkomilnou vegetací, zám ěrem by však nem ěly být vůbec dot čeny.
Obr.: Situace lokality B3
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V botanické lokalit ě B2 bylo celkem nalezeno 99 druh ů cévnatých rostlin. Žádný z nalezených druh ů nepatří mezi zvlášt ě chráněné, jen jedle
bělokorá ( Abies alba) je v červeném seznamu za řazena mezi druhy vyžadující pozornost. Zjišt ěn byl výskyt n ěkolika semená čků.
Fauna
Pro ověření stavu z pohledu faunistického byl proveden vertebratologický pr ůzkum, a to standardními metodami, se zam ěřením na
obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Všechny tyto skupiny byly sledovány vizuáln ě, u ptáků a obojživelník ů také akusticky, zárove ň byly
cíleně vyhledávány další pobytové stopy a kadávery. Údaje zjišt ěné v terénu byly dopln ěny daty o výskytu druh ů z nálezové databáze AOPK
ČR (ndop.nature.cz, na základ ě licenční smlouvy o vyt ěžování databáze): AOPK ČR (2017): Nálezová databáze ochrany p řírody. (on-line
georeferencovaná elektronická databáze; portal.nature.cz). Verze 2017. Praha. Agentura ochrany p řírody a krajiny ČR. (Citováno 28-32017).
Celkem byl zjišt ěn výskyt 74 druh ů obratlovc ů, z toho 5 druh ů obojživelník ů, 3 druhy plaz ů, 42 druhů ptáků a 24 druh ů savců. Ze zjištěných
zvláště chrán ěných druh ů obratlovc ů patří 8 mezi siln ě ohrožené (§2) a 7 mezi ohrožené (§3). Dále byl zjišt ěn výskyt 1 siln ě ohroženého
(§2) druhu mlže.
Tab.: Vý čet zvláště chráněných druhů
Vědecký název
Anodonta cygnaea
Hyla arborea *
Rana dalmatina
Rana kl. esculenta

Český název
škeble rybničná
rosnička zelená *
skokan štíhlý
skokan zelený

Lacerta agilis
Ciconia nigra *

ještěrka obecná
čáp černý *

Alces alces *

los *

Lynx lynx *
Lutra lutra

rys ostrovid *
vydra říční

Bufo bufo

ropucha obecná

Anguis fragilis
slepýš křehký
Natrix natrix
užovka obojková
Ciconia ciconia
čáp bílý
Apus apus
rorýs obecný
Hirundo rustica
vlaštovka obecná
Sciurus vulgaris
veverka obecná
* Údaj z nálezové databáze AOPK ČR (ndop.nature.cz)

Výskyt v území
rybník Kačerovec
Ledenice - intravilán
rybník Kačerovec - rozmnožování
rybník Kačerovec - rozmnožování
migrace podél potok ů a struh
výskyt v celém území mimo agrocenóz
pozorován v území p ři sběru potravy
(rybník Kačerovec)
migrační výskyt v okolí Ledenic
v letech 1983, 1990 a 2004
údaj z roku 2001 (ko řist) v lokalitě Houska
stopy u Spolského potoka a rybníka
Kačerovec
rybník Kačerovec - rozmnožování
biotop v celém území
výskyt v celém území mimo agrocenóz
výskyt v celém území mimo agrocenóz
1 HP na sloupu u nám ěstí v Ledenicích
zálety za potravou
zálety za potravou
běžně v lesích a křovinách

Ochranářský statut
§2
§2
§2
§2
§2
§2
§2
§2
§2
§3
§3
§3
§3
§3
§3
§3

Dle metodiky AOPK ČR (2005) téměř celý hodnocený koridor trasy zasahuje do území zvýšeného významu pro migrace velkých savc ů.
Záměr kopíruje hranici migra čně významného území po obvodu vy členěné enklávy Ledenic. Nedochází k územnímu st řetu s dálkovými
migračními koridory, nicmén ě území je migra čně významné zejména pro vydru a losa, dále pro jelena evropského a rysa ostrovida.
Průchodnost navrženého zám ěru řeší rámcová migra ční studie, která tvo ří přílohu 5 tohoto oznámení.
Tato studie prov ěřila možnosti migrací jednotlivých druh ů živočichů podle kategorií, tj. kategorie A (velcí savci a druhy nejnáro čnější na
parametry objekt ů), kategorie B (ostatní kopytníci), kategorie C (savci st řední velikosti), kategorie D (obojživelníci, plazi, drobní savci)
a kategorie E (ryby a ostatní vodní živo čichové). Bylo identifikováno 5 kolizních míst (p ředevším na vodních tocích) s p řirozenými migra čními
trasami st ředních a drobných živo čichů. Je to:
• přechod interak čního prvku ÚSES s vodote čí v km 1,05 (1),
• přechod meliora čního příkopu (2),
• přechod p řítoku Spolského potoka (3),
• přechod Spolského potoka (4) na hrázi rybníka Ka čerovec,
• přechod meliora čního příkopu (5).
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Obr.: Kolizní místa na vodních tocích s vyzna čením možných migračních objekt ů

Všechna tato kolizní místa jsou významná p ředevším pro migraci druh ů kategorie C (vydra, tcho ř) a D (obojživelníci). Výjimkou je niva
Spolského potoka, která je nejvýznamn ější migrační trasou na území navrženého obchvatu, kde mimo druh ů kategorie C a D migrují hojn ě
i druhy kategorie B (prase divoké).
C.II.7.2. Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je dle zákona o ochran ě přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném zn ění definován jako
vzájemně propojený soubor p řirozených i pozm ěněných, avšak p řírodě blízkých ekosystém ů, které udržují p řírodní rovnováhu. Hlavním
smyslem ÚSES je posílení ekologické stability krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystém ů a jejich vzájemných vazeb.
ÚSES sestává z tzv. skladebných částí, které tvo ří biokoridory a biocentra nadregionální, regionální a lokální úrovn ě, včetně tzv.
interak čních prvk ů.
Trasa obchvatu k říží dle Územního plánu Ledenice prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) lokální úrovn

ě.

Tab.: Dot čené prvky ÚSES
Označení

Název prvku (význam)

Charakteristika

LBK 0251

Pod Vápenicí
(lokální biokoridor)
Prameniště pod Vápenicí
(interakční prvek)

V spodní části prochází biokoridor od Zborovského potoka m ělkou
terénní depresí na rozsáhlém pozemku orné p ůdy.
Interakční prvek je tvořen souvislým porostem d řevin v terénní
depresi, dále se napojuje na d řevinný pás podél místní
komunikace.
Interakční prvek je tvořen v současné době topolovou alejí podél
komunikace na České Budějovice.
Biokoridor propojuje rybník Sla víček s bezejmenným rybní čkem
u místní komunikace ke dvoru Mysletín a dále p řes rozsáhlé plochy
orné půdy k biocentru, vymezeném jihozápadn ě od Ohrazení
v pramenné oblasti bezejmenného pravostranného p řítoku
Spolského potoka.
V téměř celém úseku je biokoridor tvo řen Spolským potokem a jeho
břehovými společenstvy. Pod rybníkem Lazna navazují jednotlivé
oplocené zahrady. Dále prochází podél odtoku z bezpe čnostního
přelivu.
Interakční prvek je p ředstavován v sou časné době silně
mezerovitou alejí.

IP 0409
IP 0354
LBK 0214

K táborům
(interakční prvek)
U Mošen
(lokální biokoridor)

LBK 0220

Spolský potok V
(lokální biokoridor)

IP 0350

Láníkův vršek
(interakční prvek)

Lokalizace /
křížení v km trasy
varianty A/B
km 0

Lokalizace /
segment veget.
screeningu
1-4

cca km 0,95 - 1,04

6, 8 - 11

není v kontaktu

-

cca km 1,8
cca km 2,2
cca km 2,21 - 2,23

15, 18, 19

cca km 2,68 - 2,83

23 - 28

cca km 4,0 - 4,31

32 - 34

21

ÚSES byl převzat z Územního plánu Ledenice, UPLAN s.r.o. 2015.
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C.II.7.3. Významné krajinné prvky, památné stromy, p řírodní parky
Významný krajinný prvek (VKP) je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
část krajiny. P řispívá k udržení
stability krajiny. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliništ ě, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné
části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany p řírody jako významný krajinný prvek, zejména mok řady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé
travní porosty, nalezišt ě nerostů a zkamen ělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
VKP jsou chrán ěny před poškozováním a ni čením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k jejich ohrožení
nebo oslabení jejich stabiliza ční funkce. K zásah ům, které by mohly vést k poškození nebo zni čení VKP si musí ten, kdo takové zásahy
zamýšlí, opat řit závazné stanovisko orgánu ochrany p řírody.
Posuzovaný zám ěr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. Významným krajinným prvkem ze zákona jsou
v nejbližším okolí zám ěru rybník, les, vodní toky a údolní nivy.
Tab.: Vý čet významných krajinných prvk ů ze zákona - vodní toky a údolní nivy
Název toku a údolní nivy
levostranný p řítok Spolského potoka (drobný tok zaúst ěný do bezejmenného rybní čka)
levostranný p řítok Spolského potoka (drobný tok zaúst ěný do rybníka Slavíček)
levostranný p řítok Spolského potoka (drobný tok zaúst ěný do rybníka Slavíček)
Spolský potok, údolní nova s olšinou
drobný vodní tok zaúst ěný do rybníka Výskok

Lokalizace /
křížení v km trasy
varianta A
cca 2,4
cca 2,65
cca 3,2
cca 4,52

Lokalizace /
křížení v km trasy
varianta B
cca 1,05
cca 2,0
cca 2,25
cca 2,8
cca 4,15

Lokalizace /
segment veget.
screeningu
9
19
21
23, 27
34

Lokalizace /
křížení v km trasy
varianta A
3,1 - 3,2

Lokalizace /
křížení v km trasy
varianta B
2,7 - 2,8

Lokalizace /
segment veget.
screeningu
25, 26

Tab.: Vý čet významných krajinných prvk ů ze zákona - rybníky a jezera
Název vodní plochy
rybník Kačerovec
Tab.: Vý čet významných krajinných prvk ů ze zákona - les
Název/poloha
okolí rybníka Kačerovec
Láníkův vršek

Lokalizace /
křížení v km trasy
varianty A/B
cca 3,2 - 3,4 / 2,8 - 3,0
cca 4,6 / 4,2

Lokalizace / segment
veget. screeningu

Poznámka

27 - 28
34

průchod v délce cca 190 m
průchod v délce cca 15 m

V trase zám ěru, ani v jeho nejbližším okolí, nebyly vyhlášeny památné stromy.
Záměr není v prostorovém konfliktu s chrán ěným územím se statutem ochrany p řírodní park.
C.II.7.4. Chráněná území, lokality Natura 2000
Koridor obchvatu v posuzovaných variantách nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného zvlášt
ě chrán ěného území.
Nejbližším maloplošným chrán ěným územím je p řírodní památka Ohrazení, vzdálená cca 1,3 km severozápadn ě od osy navržené
komunikace.
Trasa zám ěru je v celém pr ůběhu vedena mimo lokality Natura 2000. Dot čené území není sou částí soustavy Natura 2000. Nejbližší
evropsky významnou lokalitou (EVL) je EVL Stropnice (CZ0313123) vzdálená cca 5,1 km jihovýchodn ě od záměru. Předmětem ochrany je
modrásek o čkovaný ( Maculinea teleius ). Nejbližší pta čí oblastí (PO) je PO T řeboňsko (CZ0311034) ve vzdálenosti cca 7,3 km východn ě.
C.II.8.

Krajina

----------

Předmětný záměr přeložky silnice II/157, je navržen jako západní obchvat m ěstyse Ledenice, jihozápadní část obchvatu je řešena variantn ě
(varianty A, B).
Dotčené území v okolí sídla tvo ří převážně polně-luční krajina, v severozápadní části hodnoceného území s p řechody do krajiny lesopolní
hercynika. Obec Ledenice leží v m ělké terénní depresi údolí Spolského potoka, krajinná mozaika má místy i drobn ější měřítko dané
pomístně členěním orné půdy na menší bloky dopln ěné četnými lučními enklávami a drobnou držbou místy lemující okraje sídla (sady,
zahrady). Zem ědělská krajina je obohacena drobn ějšími strukturami krajinné zelen ě charakteru náletových lesík ů či liniových porostlin, často
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podél místních cest, zachované jsou aleje podél silnic III. t řídy. Výrazné liniové struktury v hodnoceném území tvo ří bohatě vyvinuté b řehové
porosty podél Spolského potoka, místy p řecházející v lužní lesíky s vrbinami. Dále je to mozaika doprovodných porost ů podél sít ě místních
bezejmenných p řítoků Spolského potoka, vtékající do rybníku Lazna na Spolském potoce. Rybník Lazna p ředstavuje rozsáhlejší vodní
plochu v území, menší vodní plochy pak tvo ří kaskáda rybní čků na bezejmenném p řítoku, který prochází od jihu obcí, kde se vlévá do
Spolského potoka. Liniové struktury krajinné zelen ě a hrany les ů se vizuáln ě výrazně uplatňují v celkovém obraze zdejší krajiny. Odlesn ěný
prostor katastru obce od severu, východu a jihu lemují místy rozsáhlé lesní porosty, p řevážně borové. Ty vytvá ří z vyvýšených poloh
zřetelně vnímatelné horizonty v jinak ploché až mírn ě zvlněné pánevní krajin ě v širším okolí.
Samotná obec p ředstavuje v ětší sídlo v jádru charakteru návesní ulicovky s dominantou kostela Sv. Vav řince vnímatelného z vyvýšených
otevřených poloh v okolí obce, dnes zna čně urbanisticky i architektonicky pozm ěněné přestavbami a novodobými dostavbami a rozvojem
v okrajových částech s rastrovou zástavbou rodinných a místy i bytových dom ů.
C.II.9.

Hmotný majetek a kulturní památky

----------

C.II.9.1. Hmotný majetek
Trasa obchvatu je vedena mimo oblasti zastav ěné obytnými, ve řejnými nebo komer čními objekty, koridor komunikace není v kontaktu
s hmotným majetkem t řetích stran (s výjimkou pozemk ů).
C.II.9.2. Architektonické a historické památky
V okolí trasy obchvatu se nenachází žádné nemovité kulturní památky, památkov ě chrán ěná území, národní kulturní památky. Nemovité
památky jsou v dot čeném území soust ředěny v intravilánu m ěstyse Ledenice, bez kontaktu s trasou zám ěru v obou variantách.
C.II.9.3. Archeologická nalezišt ě
Dotčené území je územím archeologického zájmu. P ři zásazích do terénu nelze (vzhledem k jejich latenci) p ředem vyloučit narušení nebo
odkrytí archeologických nález ů.
V blízkosti okružní k řižovatky v km 0,0 na návrší Vápenický kopec se nachází slovanské mohylové poh řebiště z 8. - 9. století. P ůvodně se
zde nacházelo 51 mohyl, z nichž se do dneška dochovalo 16 mohyl. Zbývajících 35 mohyl bylo prozkoumáno v letech 1975-77 p
řed stavbou
přeložky silnice ( http://pamatkovykatalog.cz) .
C.II.10.

Dopravní a jiná infrastruktura

----------

Městys Ledenice je v sou časné dob ě dopravně obsluhován silnicemi č. II/157, III/14611 a III/14613. Silnice II/157 je prochází m ěstysem
v radiálních sm ěrech severozápad (ul. Bud ějovická) a jih (ul. Trocnovská). Silnice III/14611 prochází centrální částí městyse (nám ěstí, ul. Dr.
Stejskala) a severovýchodn ě města pokra čuje severozápadn ě (ul. Zalinská). Silnice III/14613 se severovýchodn ě městyse napojuje na
silnici III/14611 a pokra čuje severovýchodn ě (ul. Dr. Stejskala).
Stav silnic v centrální části městyse vykazuje (z čistě dopravního hlediska) vcelku únosný po čet dopravních závad, nicmén ě bezprost řední
kontakt s obytnými objekty je obt ěžujícím resp. i potenciáln ě rizikovým prvkem, i s ohledem na významnou intenzitu t ěžké dopravy.
Stávající intenzity dopravy na komunika ční síti dle Ředitelství silnic a dálnic ČR (aktuální s čítání z roku 2010) jsou z řejmé z následujících
obrázk ů a tabulky.
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Obr.: Schéma komunika ční sítědotčeného území, celková intenzita dopravy, čísla sčítacích profil ů (sčítání ŘSD ČR, rok 2010)

Tab.: Intenzity dopravy na komunika ční síti dot čeného území (s čítání ŘSD ČR, rok 2010)
Silnice

Profil

II/157

2-3246
2-2220
2-4840
2-4770

III/14611
III/14613

Roční průměr denních intenzit dopravy [vozidel/24 h], rok 2010
Těžká
577
596
147
298

Osobní
2978
3244
997
1407

Motocykly
56
48
15
10

Suma
3611
3888
1159
1715

Prognózované intenzity dopravy (bez realizace zám ěru) k roku 2040 jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab.: Prognóza intenzit dopravy na komunika ční síti dot čeného území (TP 225, rok 2030), bez realizace zám ěru
Silnice
II/157
III/14611
III/14613

Profil
2-3246
2-2220
2-4840
2-4770

Roční průměr denních intenzit dopravy [vozidel/24 h], rok 2010
Těžká
600
620
153
310

Osobní
4348
4736
1456
2054

Motocykly
82
70
22
15

Suma
5030
5426
1631
2379

Pozn.: Prognóza vychází z koeficient ů růstu dopravy dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání (EDIP, 2012)

Údaje o intenzit ě silniční dopravy na p řeložce silnice II/157 (po realizaci zám ěru) jsou uvedeny níže v kapitole D.I.10. Vlivy na dopravní
a jinou infrastrukturu (strana 50 tohoto oznámení).
V dotčeném území je p řítomna autobusová doprava, m ěstysem dále prochází n ěkolik značených cyklistických a p ěších (turistických) tras,
bez vztahu k zám ěru.
V území se dále vyskytují obvyklé sít ě technické infrastruktury.
C.II.11.

Jiné charakteristiky životního prost ředí

----------

Nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být zám ěrem dotčeny.
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D.
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ
1. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravd ěpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.I.1.

Vlivy na obyvatelstvo a ve řejné zdraví

----------

D.I.1.1. Zdravotní vlivy a rizika
Z hlediska ve řejného zdraví je dominantním faktorem automobilová doprava, tj. zne čišťování ovzduší a hluk. Jiné fyzikální vlivy (zá ření,
vibrace) se zde neuplatní. Další potenciální faktory (odpady, odpadní vody) jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.
Významným faktorem je, že zám ěr samotný automobilovou dopravu na území nep řivádí, ale p řevádí ji ze stávajících tras vedených p řes
město do bezpe čnějšího koridoru vedeného mimo m ěsto. Níže popisované dopady na ve řejné zdraví a rizika pro ve řejné zdraví jsou tedy již
součástí stávajícího stavu, realizace zám ěru tyto vlivy a rizika p řenáší dále od zastav ěného a obydleného území.
Jako potenciální zdravotn ě významné vlivy jsou tedy v dalším uvažovány:
• znečištění ovzduší,
• hluk,
• rizika.
Znečištění ovzduší
Výsledky rozptylové studie (viz p říloha 3 tohoto oznámení) dokladují, že pr ůměrné roční i krátkodobé maximální koncentrace referen čních
škodlivin (oxid dusi čitý, prach, benzen) jsou v blízkém obytném území hluboce podlimitní a ani s p ředpokládaným pozadím k limitu
nedosáhnou. Totéž se týká i dalších škodlivin z automobilové dopravy (benzo(a)pyren), které jsou emitovány v množství nižším (v pom
ěru
k hygienickému limitu) než výše uvedené referen ční škodliviny, a jsou rozptylovány paraleln ě s referen čními škodlivinami.
Výsledky provedených výpo čtů ukazují, že po uvedení zám ěru do provozu nebude docházet k nep řípustné zát ěži obyvatel. Z hlediska
potenciálního zne čištění ovzduší je proto zám ěr přijatelný. Oproti stávajícímu stavu (resp. stavu bez realizace zám ěru) zárove ň dochází
k omezení vlivu (v d ůsledku omezení/snížení intenzit dopravy na komunikaci v pr ůtahu obytnými oblastmi) a tím i zdravotnímu p řínosu oproti
stávajícímu stavu.
Hluk
Záměr je řešen ve dvou variantách. Z akustické studie (viz p říloha 2 tohoto oznámení) vyplývá, že limity dle na řízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví p řed nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném zn ění, jsou spolehliv ě dodrženy v obou variantách, které procházejí ve
více než dostate čné vzdálenosti od chrán ěného prostoru.
S ohledem na tyto skute čnosti nejsou významné negativní hlukové vlivy o čekávány a hluková problematika není pro volbu varianty
omezující.
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Rizika
Dopady na zdraví obyvatelstva v oblasti rizik lze p ředpokládat v následujících oblastech:
• rizika úraz ů,
• rizika havárií s únikem škodlivin ohrožujících lidské zdraví.
Tato rizika jsou obecn ě spojena se silni ční dopravou a jsou sou částí stávajícího stavu, kdy je tranzitující doprava vedena centrem m ěstyse.
Záměr předpokládá výstavbu p řeložky a p řevedení dopravy do nového a bezpe čnějšího koridoru. Celkov ě lze proto oproti sou časnému
stavu o čekávat snížení rizika úraz ů v důsledku dopravní nehody.
D.I.1.2. Sociální a ekonomické d ůsledky
Významné sociální resp. ekonomické d ůsledky nevznikají.
D.I.1.3. Počet dotčených obyvatel
Záměr se přeslimitními resp. negativními zdravotn ě významnými vlivy nebude dotýkat žádných obyvatel.
D.I.1.4. Vlivy v průběhu výstavby
Potenciální vlivy stavební činnosti (zejména hluk resp. zne čištění ovzduší) jsou vzhledem k umíst ění staveništ ě mimo obytnou zástavbu
dobře eliminovatelné a nebudou proto významné.
D.I.2.

Vlivy na ovzduší a klima

----------

D.I.2.1. Vlivy na kvalitu ovzduší
Pro vyhodnocení vliv ů na kvalitu ovzduší je vypracována rozptylová studie, která je v úplnosti doložena v p
V podrobnostech na tuto studii odkazujeme, dále uvádíme pouze souhrn výsledk ů.

říloze 3 tohoto oznámení.

Varianta A
NO2:

Průměrné roční koncentrace NO 2 v zájmovém území, vyvolané provozem dopravy po realizaci navrhovaného
záměru, dosahuje nejvýše 1,07 μg.m-3. Toto výpo čtové maximum vychází do prostoru nov ě navrhovaného
kruhového objezdu na silnici II/157 ve sm ěru na České Budějovice. V porovnání s hodnotou imisního limitu se
jedná o nízké hodnoty do 2,5% limitu (40 μg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území, mimo komunikace
budou hodnoty p říspěvku nižší - do 0,6 μg.m-3, tedy do 1,5% limitu (40 μg.m-3).
Maximální hodinové koncentrace NO 2 imisní příspěvek vychází v koncentracích do 10,76 μg.m-3, tedy do 6%
imisního limitu (200 μg.m-3). Toto výpo čtové maximum vychází do prostoru nov ě navrhovaného kruhového
objezdu na silnici II/157 ve sm ěru na České Bud ějovice. V ostatních částech hodnoceného území bude
příspěvek imisní zát ěže dosahovat hodnot ješt ě nižších (cca do 0,3 μg.m-3).
V porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci zám ěru u imisní zát ěže k poklesu v centru m ěsta, v prostoru
trasy obchvatu naopak k nár ůstu. Pokles v centru činí u průměrných ročních koncentrací až 1,79 μg.m-3, tedy do
4,5% imisního limitu (40 μg.m-3), u hodinových maxim až 19,34 μg.m-3, tedy do 9,7% imisního limitu (200 μg.m-3).
Nárůst v prostoru trasy obchvatu dosahuje u pr ůměrných ročních koncentrací až 0,56 μg.m-3, tedy do 1,4%
imisního limitu (40 μg.m-3), u hodinových maxim až 5,03 μg.m-3, tedy do 2,5% imisního limitu (200 μg.m-3).

PM10:

Průměrné roční koncentrace PM 10 v zájmovém území, vyvolané provozem dopravy po realizaci navrhovaného
záměru, dosahuje nejvýše 1,18 μg.m-3. Toto výpo čtové maximum vychází do prostoru nov ě navrhovaného
kruhového objezdu na silnici II/157 ve sm ěru na České Budějovice. V porovnání s hodnotou imisního limitu se
jedná o nízké hodnoty do 3% limitu (40 μg.m-3).
V případě maximálních 24-hodinových koncentracích PM 10 imisní příspěvek v prostoru trasy obchvatu vychází
v hodnotách do 5,9 μg.m-3, tedy do 12% imisního limitu (50 μg.m-3). Výpočtové maximum imisního p říspěvku
vychází do prostoru nov ě navrhovaného kruhového objezdu na silnici II/157 ve sm ěru na České Budějovice.
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V ostatních částech hodnoceného území bude p říspěvek imisní zát ěže dosahovat hodnot ješt ě nižších (cca do
2 μg.m-3).
V porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci zám ěru u imisní zát ěže v prostoru stávající trasy k poklesu
v centru městyse, v prostoru trasy obchvatu naopak k nár ůstu. Pokles v centru činí u průměrných ročních
koncentrací až 1,58 μg.m-3, tedy do 4% imisního limitu (40 μg.m-3), u 24-hodinových maxim až 8,36 μg.m-3, tedy
do 16,7% imisního limitu (50 μg.m-3). Nárůst v prostoru obchvatu dosahuje u pr ůměrných ročních koncentrací až
0,7 μg.m-3, tedy do 1,7% imisního limitu (40 μg.m-3), u denních maxim až 2,84 μg.m-3, tedy do 5,7% imisního
limitu (50 μg.m-3).
Benzen:

Průměrné roční koncentrace benzenu v území, vyvolané provozem navrhovaných zám ěrů, dosahuje nejvýše
0,34 μg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 7% imisního limitu (5 μg.m-3).
V porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci zám ěru u imisní zát ěže k poklesu v centru m ěstyse,
v prostoru trasy obchvatu naopak k nár ůstu. Pokles činí u průměrných ro čních koncentrací až 0,08 μg.m-3, tedy
do 1,5% imisního limitu (5 μg.m-3). Nárůst v prostoru obchvatu dosahuje až 0,24 μg.m-3 u průměrných ročních
koncentrací, tedy do 4,8% imisního limitu (5 μg.m-3).

Benzo(a)pyren (BaP):

Pr ůměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných zám ěrů, dosahuje
nejvýše 0,03 ng.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 3% imisního limitu (1 ng.m -3).
Toto výpo čtové maximum vychází do prostoru nov ě navrhovaného kruhového objezdu na silnici II/157 ve sm ěru
na České Bud ějovice. Mimo tento prostor jsou imisní p říspěvky nižší než 0,02 ng.m -3, v porovnání s hodnotou
imisního limitu se jedná o hodnoty pod 2% limitu (1 ng.m -3).
V porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci zám ěru u imisní zát ěže k poklesu v centru m ěstyse,
v prostoru trasy obchvatu naopak k nár ůstu. Pokles v centru činí u pr ůměrných ro čních koncentrací mén ě než
0,03 ng.m -3, tedy do 2,7% imisního limitu (1 ng.m -3). Nárůst v prostoru obchvatu dosahuje u pr ůměrných ročních
koncentrací až 0,02 ng.m -3, tedy do 2% imisního limitu (1 ng.m -3).

Varianta B
NO2:

Průměrné roční koncentrace NO 2 v zájmovém území, vyvolané provozem dopravy po realizaci navrhovaného
záměru, dosahuje nejvýše 1,16 μg.m-3. Toto výpo čtové maximum vychází do prostoru nov ě navrhovaného
kruhového objezdu na silnici II/157 ve sm ěru na České Budějovice. V porovnání s hodnotou imisního limitu se
jedná o nízké hodnoty do 3% limitu (40 μg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území, mimo komunikace
budou hodnoty p říspěvku nižší - do 0,6 μg.m-3, tedy do 1,5% limitu (40 μg.m-3).
Maximální hodinové koncentrace NO 2 imisní příspěvek vychází v koncentracích do 11,53 μg.m-3, tedy do 5,8%
imisního limitu (200 μg.m-3). Toto výpo čtové maximum vychází do prostoru nov ě navrhovaného kruhového
objezdu na silnici II/157 ve sm ěru na České Bud ějovice. V ostatních částech hodnoceného území bude
příspěvek imisní zát ěže dosahovat hodnot ješt ě nižších (cca do 0,3 μg.m-3).
V porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci zám ěru u imisní zát ěže k poklesu v centru m ěstyse,
v prostoru trasy obchvatu naopak k nár ůstu. Pokles v centru činí u pr ůměrných ro čních koncentrací až 1,75 μg.m3, tedy do 4,4% imisního limitu (40 μg.m-3), u hodinových maxim až 19,34 μg.m-3, tedy do 9,7% imisního limitu
(200 μg.m-3). Nárůst v prostoru obchvatu dosahuje u pr ůměrných ročních koncentrací až 0,49 μg.m-3, tedy do
1,2% imisního limitu (40 μg.m-3), u hodinových maxim až 5,79 μg.m-3, tedy do 2,9% imisního limitu (200 μg.m-3).

PM10:

Průměrné roční koncentrace PM 10 v zájmovém území, vyvolané provozem dopravy po realizaci navrhovaného
záměru, dosahuje nejvýše 1,23 μg.m-3. Toto výpo čtové maximum vychází do prostoru nov ě navrhovaného
kruhového objezdu na silnici II/157 ve sm ěru na České Budějovice. V porovnání s hodnotou imisního limitu se
jedná o nízké hodnoty do 3 % limitu (40 μg.m-3).
V případě maximálních 24-hodinových koncentracích PM 10 imisní příspěvek v prostoru trasy obchvatu vychází
v hodnotách do 6,39 μg.m-3, tedy do 13% imisního limitu (50 μg.m-3). Výpočtové maximum imisního p říspěvku
vychází do prostoru nov ě navrhovaného kruhového objezdu na silnici II/157 ve sm ěru na České Budějovice.
V ostatních částech hodnoceného území bude p říspěvek imisní zát ěže dosahovat hodnot ješt ě nižších (cca do
2 μg.m-3).
V porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci zám ěru u imisní zát ěže v prostoru stávající trasy k poklesu
v centru městyse, v prostoru trasy obchvatu naopak k nár ůstu. Pokles v centru činí u průměrných ročních
koncentrací až 1,54 μg.m-3, tedy do 3,9% imisního limitu (40 μg.m-3), u 24-hodinových maxim až 8,36 μg.m-3,
tedy do 16,7% imisního limitu (50 μg.m-3). Nárůst v prostoru obchvatu dosahuje u pr ůměrných ročních
koncentrací až 0,64 μg.m-3, tedy do 1,67% imisního limitu (40 μg.m-3), u denních maxim až 3,34 μg.m-3, tedy do
6,7% imisního limitu (50 μg.m-3).
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Benzen:

Průměrné roční koncentrace benzenu v území, vyvolané provozem navrhovaného zám ěru, dosahuje nejvýše
0,35 μg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 7% imisního limitu (5 μg.m-3). Jedná
se o zanedbatelný nár ůst, ke kterému dochází prakticky pouze v prostoru trasy obchvatu.
V porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci zám ěru u imisní zát ěže k poklesu v centru m ěstyse,
v prostoru trasy obchvatu naopak k nár ůstu. Pokles v centru činí u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,07 μg.m3, tedy do 1,3% imisního limitu (5 μg.m-3). Nárůst v prostoru obchvatu dosahuje u pr ůměrných ročních
koncentrací až 0,28 μg.m-3, tedy do 5,5% imisního limitu (5 μg.m-3).

Benzo(a)pyren (BaP):

Pr ůměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území dosahuje nejvýše 0,03 ng.m -3. V porovnání s hodnotou
imisního limitu se jedná o hodnoty do 2,6% imisního limitu (1 ng.m -3).
V porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci zám ěru u imisní zát ěže k poklesu v centru m ěstyse,
v prostoru trasy obchvatu naopak k nár ůstu. Pokles v centru činí u průměrných ročních koncentrací do
0,03 ng.m -3, tedy do 2,6% imisního limitu (1 ng.m -3). Nárůst v prostoru obchvatu dosahuje u pr ůměrných ročních
koncentrací až 0,02 ng.m -3, tedy do 2% imisního limitu (1 ng.m -3).

Shrnutí výsledk ů
Z hlediska stávající imisní zát ěže je realizace zám ěru přípustná v obou variantách, pon ěvadž součtem očekávaného imisního vlivu
hodnoceného zdroje (obchvatu komunikace) a p ředpokládaných hodnot stávající imisní zát ěže nedojde v okolí stavby k výraznému ovlivn ění
stávající kvality ovzduší ani ke vzniku nových p řeslimitní stav ů, tedy k dosažení či překročení hodnot imisního limitu pro pr ůměrné roční ani
maximální hodinové či denní koncentrace vlivem zám ěru.
Z uvedených d ůvodů není tedy t řeba navrhovat kompenza ční opatření1.
Vlivem vymístění tranzitní dopravy mimo intravilán m ěstyse dojde k p řesunu části imisní zát ěže z oblasti se zástavbou do prostoru z části
a/nebo prakticky bez obytné zástavby.
Tento přínos je vyhodnocen u obou variant a z hlediska imisní zát ěže centra jsou varianty prakticky totožné. Z hlediska vliv ů na obytnou
zástavbu v prostoru ulice Mysletínská logicky vychází mírn ě příznivěji varianta A, která je od zástavby více vzdálena. Rozdíly však jsou
nepatrné a s ohledem na stávající imisní zát ěž nevýznamné. P řípustné bez výhrad jsou tedy ob ě varianty.
D.I.2.2. Vlivy na klima
Vlivy na klima jsou vylou čeny.
D.I.2.3. Vlivy v průběhu výstavby
Vlivy stavební dopravy a stavební technologie na kvalitu ovzduší budou nízké, do

časné a celkov ě málo významné.

Významnější se jeví možnost vzniku emise prachu, jednak v d ůsledku stavebních (zemních) prací, jednak v d ůsledku vynášení materiálu ze
staveništ ě a jeho následné ví ření. Pro omezení tohoto vlivu budou realizována p říslušná opat ření.
D.I.3.

Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky

----------

D.I.3.1. Vlivy hluku
Pro vyhodnocení vliv ů hluku je vypracována akustická (hluková) studie, která je v úplnosti p
V podrobnostech na tuto studii odkazujeme, dále je uvedeno shrnutí jejích výsledk ů.

řiložena v p říloze 2 tohoto oznámení.

Hygienický limit hluku v chrán ěném venkovním prostoru staveb resp. chrán ěném venkovním prostoru činí pro silnice 2. t řídy
LAeq,T = 60/50 dB (den/noc), pro silnice 3. t řídy L Aeq,T = 55/45 dB (den/noc). Tento limit je spolehliv ě dodržen v následujících vzdálenostech.

1

V případě BaP jsou v části hodnoceného území za aktuální p ětiletí vykazovány nadlimitní hodnoty. P říspěvky této škodliviny v těsné blízkosti nových tras obou (A i B)
variant dosahují hodnot nad 1 % imisního limitu. Realizace obchvatu je však z podstaty v ěci kompenza čním opatřením, které vymis ťuje tranzitní dopravu z centra m ěstyse
a tedy přispívá ke snížení imisní zát ěže.
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Tab.: Vzdálenosti od osy silnice, ve kterých nelze vylou čit překročení hygienických limit ů
den (6:00 - 22:00)

LAeq,T = 60 dB
14 m

LAeq,T = 55 dB
29 m

noc (22:00 - 6:00)

LAeq,T = 50 dB
20 m

LAeq,T = 45 dB
40 m

Je zřejmé, že rozsah p řeslimitních hlukových vliv ů nepřekročí (při uplatnění všech konzervativních p ředpoklad ů) vzdálenost 40 metr ů
oboustrann ě od osy silnice (resp. ramen k řižovatek).
Protože nejbližší resp. potenciáln ě nejvíce dot čený chrán ěný venkovní prostor nebo chrán ěný venkovní prostor staveb se nachází ve
vzdálenosti 120 metr ů a více, limitní hladiny hluku pro chrán ěný venkovní prostor i pro chrán ěný venkovní prostor staveb budou spolehliv ě
dodrženy bez dalších dodate čných opat ření podél celé trasy obchvatu, a to v jakékoli jeho variant ě. Hluková problematika tedy není pro
možnost realizace zám ěru resp. volbu varianty omezující.
Samozřejmým efektem záměru je potom snížení hlukové zát ěže centrální části města, v sou časné dob ě zatížené tranzitující dopravou.
D.I.3.2. Další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy vibrací
Potenciální vibrace v d ůsledku provozu vozidel jsou utlumeny v podloží na zanedbatelné hodnoty již v bezprost
Jejich negativní vliv na životní prost ředí, stavby resp. obyvatelstvo je proto vylou čen.

ředním okolí jejich vzniku.

Vlivy záření a ostatních fyzikálních resp. biologických faktor ů
Vlivy záření nebo dalších faktor ů jsou vylou čeny.
D.I.3.3. Vlivy v průběhu výstavby
Hluk v období výstavby je v obou variantách spolehliv ě řešitelný. Staveništ ě se nachází mimo kontakt s chrán ěnou (obytnou) zástavbou, což
je v tomto případě výhodou. Obecn ě je doporu čeno časové omezení stavebních prací, a to mimo no ční období (22:00-6:00 hodin) a mimo
časné ranní a pozdní ve černí období (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin).
Případné vibrace, zp ůsobené stavebními mechanismy (zejména vibra čními válci) ovlivní pouze bezprost řední okolí provád ěných prací (do
vzdálenosti nejvýše n ěkolika metr ů), bez vlivu na stavby resp. obyvatelstvo. V pr ůběhu výstavby nebudou provád ěny trhací práce za použití
výbušnin.
D.I.4.

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

----------

D.I.4.1. Vlivy na povrchovou vodu
Vlivy na odvodn ění území
Záměr předpokládá výstavbu komunikace výhradn ě na nezpevn ěných plochách (p řevážně zemědělská půda, z malé části lesní pozemky).
Délka komunikace bude činit cca 4,8 km (varianta A), resp. 4,3 km (varianta B), plocha nov ě zastav ěná zpevn ěným povrchem pak bude činit
cca 3,2 ha (varianta A), resp. 2,9 ha (varianta B). Z hlediska odtokových pom ěrů dojde realizací stavby ke zm ěně poměru povrchu
zpevněných a nezpevn ěných ploch na lokalit ě. Aktuálně dochází na ploše budoucí výstavby k p řirozenému vsaku srážkových vod, a k jejich
odparu nebo spot řebě vegetací. Po realizaci zám ěru bude odvodn ění vozovky řešeno příčnými a podélnými sklony, dále bude srážková
voda preferen čně vsakována resp. odvád ěna do podélných p říkopů, které pak budou zaúst ěny do drobných tok ů a vodote čí, v jejichž povodí
se odvod ňovaný úsek nachází. Kone čným recipientem vod z celé plochy komunikace v obou variantách bude Spolský potok.
Trasu obchvatu ve variant ě A v úseku cca km 0,5 - 0,6 je nutno odvodnit prost řednictvím nov ě vybudovaného svodu/vodote če do stávajícího
protipovod ňového za řízení, resp. terénního pr ůlehu vymezeném pozemkem 3680/12 (k.ú. Ledenice).
Teoretický výpo čet produkce srážkových vod je u obou variant vícemén ě shodný, objem vod odvedených z komunikace bude v pr ůměrném
klimatickém roce činit cca 13 500 m 3 (varianta A), resp. 12 350 m 3 (varianta B). Zm ěnu odvodn ění území lze, s ohledem na celkov ě nízký
objem odtoku, považovat v p řípadě obou variant za málo významný dopad, část srážek se odpa ří či zasákne.
FileName:
SaveDate:

II_157_Ledenice_ozn(1).docx
31.03.2017 23:31:00

Zakázka/Dokument: 0523-16/D01
Vydání: 01

Strana: 42 z 57

ZÁPADNÍ OBCHVAT LEDENIC, SILNICE II/157
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

V důsledku realizace zám ěru v obou variantách nedojde ke zm ěně v rozsahu hydrologických povodí nebo k p řevodu vody z jednoho povodí
do jiného.
Trasa komunikace je v obou variantách shodn ě vedena p řes Spolský potok po hrázi rybníka Ka čerovec, který byl v roce 1999 upraven na
retenční nádrž. Výstavba p ředpokládá úpravu, p řitížení a rozší ření tělesa hráze bez významných dopad ů na retenční kapacitu nádrže. Na
toku Spolského potoka není vymezeno záplavové území, trasa komunikace je p řes vodní tok vedena po hrázi reten ční nádrže, tedy mimo
případná záplavová území toku.
Vlivy na kvalitu povrchových vod
Výstavbou a provozem zám ěru nebudou produkovány žádné splaškové nebo technologické odpadní vody.
Běžná kvalita vod z povrchu komunikace odpovídá kvalit ě srážkových vod, v zanedbatelné mí ře (ředění, přirozená degradace) m ůže dojít
k navýšení obsahu ropných látek v d ůsledku splach ů případných úkap ů z povrchu komunikace. V zimním období bývá p říčinou změny
kvality vod z komunikací chemická údržba silnic (navýšení koncentrací Cl -). Realizací zám ěru dojde ke zvýšení objemu transportu soli
z chemické údržby z území do povrchového toku oproti stávajícímu stavu. Tato skute čnost je ovšem pr ůvodním jevem provozu každé silnice
a musí být řešena hospodárným využitím a kvalitou posypového materiálu.
Vliv záměru na kvalitu povrchových vod lze ozna čit za běžný a s ohledem na charakter zám ěru není řazen mezi limitující faktory.
D.I.4.2. Vlivy na podzemní vodu
Vlivy na kvalitu podzemní vody, ovlivn ění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických pom ěrů a/nebo hydrogeologických charakteristik horninového prost ředí bezprost ředně dotčeného zám ěrem
může docházet v souvislosti se zásahem do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody, p
řípadně
v místech zá řezů, u nichž nelze vylou čit drenážní ú činek s následným snížením hladiny podzemní vody v okolí komunikace a/nebo
urychleným odtokem podzemních vod, p řípadně lokální zm ěnou směru proud ění podzemní vody.
V trase komunikace významn ě převažují v obou variantách násypy nad zá řezy. V místech, kde jsou hodnocené varianty vedeny v rozdílné
stopě, tj. od okružní k řižovatky v km 0,0 po km cca 2,2 (varianta A), resp. 1,8 (varianta B) se rozdíly projevují pouze p ři přechodu místní
komunikace, která je v p řípadě varianty A vedena v úrovni terénu, varianta B p řekonává tuto komunikaci mimoúrov ňově, tj. po náspu.
Zářezy jsou na trase budovány v úsecích mimo údolí Spolského potoka a jeho p řítoků, ve kterých je p ředpokládán nepravidelný výskyt
zvodnění tranzitního charakteru na rozhraní kvartér a p ředkvartérní podklad. S ohledem na nízké mocnosti kvartérních sediment ů v místech
zářezů, budovaných v rulových horninách, nelze zasažení zvodn ěných vrstev vylou čit. Maximální hloubka zá řezu je uvažována cca 6,2 m
v cca km 2,86 (varianta A), resp. cca km 2,45 (varianta B).
Zástavbou území dojde k navýšení rozlohy zpevn ěných ploch na území a k lokální zm ěně odtokových pom ěrů. Po realizaci silnice bude
v nevýznamném objemu navýšen p římý odtok srážkových vod z komunikace do povrchových tok ů.
Vliv na kvalitu podzemní vody a hydrogeologické pom ěry lze ozna čit jako nevýznamný, hydrogeologické charakteristiky nebudou narušeny.
Významnější riziko pro zne čištění podzemních vod mohou p ředstavovat dopravní nehody, p ři nichž by mohlo dojít k úniku nebezpe čných
látek do p ůdního a horninového prost ředí. Míra tohoto rizika však nep řekračuje riziko stávající a zlepšením transportních podmínek (kvality
dopravní cesty) je naopak snižováno.
Vlivy na vodní zdroje
Trasa obchvatu zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje pro vodovod
České Bud ějovice, které slouží jako dopl ňující zdroj pro
úpravnu vody Plav. Zásobování je provád ěno stávajícími vrty Vi-5 a Vi-6, které jsou vystrojeny pro odb ěr podzemní vody z hloubek v ětších
než 30,0 m p.t. a od prostoru uvažovaného zám ěru jsou vzdáleny více než 8 km. Kvalitativní ochrana zdrojových kolektor ů, tj. tektonicky
porušených k řídových sediment ů českobud ějovické pánve, je dob ře zajišt ěna nepropustnými jílovými sedimenty vyskytujícími se ve svrchní
části svrchnok řídového souvrství.
Ochranné pásmo je vymezeno v prostoru okružní k řižovatky v km 0,0, kde dochází ke st řetu v p řípadě varianty A i B, koridor varianty A je
následně veden cca 400 m podél vn ějšího okraje tohoto ochranného pásma. Jedná se o nevýznamný zásah v okrajové
části ochranného
pásma, případná rizika pro vodní zdroj vyplývající z dopravy jsou již sou částí stávajícího stavu a realizací zám ěru nebudou navýšena.
Srážkové vody z t ělesa komunikace budou odvedeny mimo prostor ochranného pásma.
Vodní zdroj pro vodovod Ledenice nebude realizací zám ěru ovlivněn.
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D.I.4.3. Vlivy v průběhu výstavby
Vliv na charakter odvodn ění oblasti v pr ůběhu výstavby je možno považovat za zanedbatelný. Množství srážkových vod (zm ěna charakteru
odvodn ění) bude s postupem výstavby nar ůstat, až dosáhne objem ů obdobných jako ve fázi provozu. Na rozdíl od období provozu však
není p ředpokládáno její zne čištění (zejména solemi p ři zimní údržb ě). Riziko kvalitativního ovlivn ění se nevymyká b ěžným rizik ům při
jakékoliv výstavb ě. V prostoru ochranného pásma pro zásobování m ěsta České Budějovice (vodní zdroj Vidov) nebude t ěleso komunikace
umístěno v zá řezu, svrchní část geologického profilu z ůstane zachována, p ři zemních pracích nedojde k dosažení hladiny podzemní vody.
Pro fázi p řípravy stavby bude vypracován havarijní plán, který p ředepsanými a zavedenými postupy minimalizuje vznik, pop ř. dosah
možných drobných havárií a stanoví následná opat ření.
D.I.5.

Vlivy na půdu

----------

D.I.5.1. Vlivy na p ůdu
Zábor půdy
Obecně jsou vlivy na p ůdu dány záborem plochy p ůd řazené do zem ědělského p ůdního fondu (ZPF), dále pozemk ům určeným k plnění
funkcí lesa (PUPFL) nebo celkov ě ovlivněním její kvality.
Trasa obchvatu je v obou variantách vedena prakticky výhradn ě po pozemcích podléhajících ochran ě ZPF nebo PUPFL, p řičemž výrazně
převyšují nároky na zábor ZPF. Zám ěr realizace obchvatu v plné délce vyžaduje zábor ZPF v rozsahu cca 7,4 ha (varianta A), resp. 7,05 ha
(varianta B), zábor PUPFL v rozsahu 0,44 ha (shodný pro ob ě varianty). P ůdy v trase obchvatu jsou řazeny mezi p ůdy s nadpr ůměrnou až
průměrnou produk ční schopností, podléhající II. a III. t řídě ochrany. Do II. t řídy ochrany náleží cca 74 % celkového záboru ZPF, zbytek pak
III. třídě ochrany. Ve variant ě A převažuje zábor BPEJ 75 001, varianta B je více vedena p řes pozemky se stanoveným BPEJ 75 011. Ob ě
BPEJ jsou shodn ě řazeny do II. t řídy ochrany.
Pozemky určené k pln ění funkcí lesa (PUPFL) se na celkovém rozsahu trvalého záboru podílí cca 5,9 % .
Před výstavbou bude provedeno trvalé vyn ětí pozemk ů ze ZPF. Skrytý p ůdní profil na zem ědělských p ůdách bude použit pro ozelen ění
svahů resp. dle požadavk ů orgánu ochrany zem ědělského p ůdního fondu.
Z hlediska záboru p ůdy je vliv (s ohledem na zábor zem ědělské půdy) klasifikován jako podmíne čně negativní. V obou variantách dochází
k záboru bonitn ě cenných p ůd (v daném klimatickém regionu). Varianta A vykazuje v ětší vlivy na zábor p ůdy zemědělské půdy z pohledu
kvantitativního než varianta B, kvalita dot čených p ůd je v obou variantách srovnatelná.
Stabilita a eroze p ůdy
Navržená komunikace prochází územím, které má mírn ě zvlněný charakter.
Zajištění stability t ělesa komunikace bude řešeno použitím vhodného materiálu a ov ěřením stability výpo čtem. Projevy vodní eroze na
svazích t ělesa a na deponiích zemin budou omezeny využitím propustných zemin, úpravou sklonu svah ů a vegeta čními úpravami.
V území nehrozí výrazné eroze p ůdy. V průběhu výstavby a provozu nep ředpokládáme ohrožení její stability.
D.I.5.2. Vlivy v průběhu výstavby
Pro výstavbu (pohyb techniky, vlastní stavební práce) budou využity plochy trvalého záboru, pro za
řízení staveništ ě budou p řednostně
využity ostatní funk ční plochy, zem ědělská půda bude pro do časný zábor využívána pouze v nezbytn ě nutné míře.
Ve stadiu výstavby dále vzniká potenciální možnost zne čištění půd, které m ůže být zp ůsobeno jednak p řemístěním kontaminovaných zemin
(pokud budou transportovány zeminy z jiných lokalit) resp. únikem rizikových látek z používaných mechanism
ů. Znečištění půdy
přemístěním kontaminovaných zemin bude zamezeno provedením laboratorních rozbor ů před jejich použitím. P ři běžném využívání
stavebních stroj ů, které jsou v dobrém technickém stavu, nedochází k závažnému vnosu cizorodých látek do p ůd. V případě havárie
s následným únikem rizikových látek do p ůd bude provedeno odt ěžení kontaminovaných zemin, jejich dekontaminace nebo uložení na
skládku, kde je ukládání takto zne čištěných zemin povoleno. Závažn ější riziko kontaminace zemin v pr ůběhu výstavby proto nevzniká.
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D.I.6.

Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje

----------

D.I.6.1. Vlivy na horninové prost ředí
Záměr neprochází žádnou geologicky významnou oblastí.
Stavba předpokládá terénní úpravy v lokálním rozsahu, terénní úpravy budou zahrnovat zejména hloubení zá
řezů a budování násp ů,
nebudou hloubeny podzemní prostory. Místn ě tak dojde k zásahu do p řirozeného vrstevního sledu bez významných pozitivních nebo
negativních dopad ů. Zásahy do horninového prost ředí budou v p řípadě varianty realizace stavby v plném rozsahu výrazn ě vyšší bez
významných rozdíl ů v celkovém dopadu stavby na horninové prost ředí.
Předpokládá se materiálov ě deficitní bilance zemních prací.
Vliv na horninové prost ředí není řazen mezi limitující faktory.
D.I.6.2. Vlivy na surovinové a jiné p řírodní zdroje, ostatní vlivy
Trasa komunikace v obou hodnocených variantách prochází území ložiska jíl ů Slavošovice s vyhlášeným CHLÚ (cca km 3,9 - varianta A,
resp. cca km 3,5 - varianta B). Surovina není dosud t ěžena. V další fázi projektové p řípravy bude řešena časová souslednost jednotlivých
činností v území, p řípadně odepsání části zásob.
Jiné přírodní zdroje nebudou zám ěrem 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
Veškeré výše popsané vlivy na horninové prost ředí budou postupovat s pr ůběhem výstavby od stávajícího stavu až po cílový stav.
Významné ovlivn ění horninového prost ředí není v pr ůběhu výstavby o čekáváno.
D.I.7.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

----------

D.I.7.1. Vlivy na p řírodní stanoviště, flóru a faunu
Ovlivnění biotické složky životního prost ředí realizací zám ěru je vyhodnoceno na základ ě výsledk ů biologických pr ůzkumů, jejichž podrobné
výsledky jsou uvedeny v p říloze 4 tohoto oznámení. Hodnocení bylo zpracováno na základ ě výsledků dílčích průzkumů zájmového území
(floristický a vertebratologický pr ůzkum). Záv ěry konstatují, že zám ěr nemá v p ředložené podob ě (v obou řešených variantách) významný
negativní vliv na p řírodní stanovišt ě a zvlášt ě chrán ěné druhy rostlin a živo čichů, může mít mírný negativní vliv p řírodní stanovišt ě
a populace vybraných zvlášt ě chráněných druh ů živočichů.
Stavba komunikace v nové stop ě zvýší fragmentaci krajiny.
Vlivy na přírodní stanovišt ě
Tab.: Přehled zastoupení biotop ů včetně nepřírodních stanoviš ť v trase záměru a hodnocení vlivu zám ěru
Název biotopu (dle Katalogu biotop ů - Chytrý a kol 2000)
převládající biotop
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
X5 Intenzivně obhospoda řované louky a pastviny
X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
T1.5 Vlhké pcháčové louky
X12B Nálety pionýrských d řevin
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s p řirozeným
nebo přírodně blízkým charakterem dna a b řehu
L2.2 Údolní jasanovo -olšové luhy
X5 Intenzivně obhospoda řované louky a pastviny
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minoritní biotop
T1.5 Vlhké pcháčové louky
T1.5 Vlhké pcháčové louky,
X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
L2.2 Údolní jasanovo -olšové luhy

Segment veget.
screeningu
9
10, 11
19

Hodnocení vlivu
(+/0/-1,-2)
-1
-1
-1

M1.7 porosty vysokých ostřic

21
23
24
26

-1
-1
-1
-1

T1.5 Vlhké pcháčové louky

27
32

-1
-1
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Negativní vliv zám ěru je spojen zejména s p římý záborem plochy p řírodního stanovišt ě, narušení biotopu výstavbou nebo narušení biotopu
při provozu komunikace (splachy, emise). Dot čeny budou čtyři typy přírodních stanoviš ť, všechny ale pouze okrajov ě. Navíc se v žádném
z výskytů nejedná o reprezentativní biotopy. Nejpodstatn ější z hlediska vlivu na p řírodní stanovišt ě je přechod p řes hráz rybníka Ka čerovec.
Na jedné stran ě je třeba zachovat rybník, jehož b řehy mají p řirozený charakter s vyvinutou litorální zónou, na druhou stranu je nutné
minimalizovat vliv na olšinu pod hrází rybníka. Tyto vlivy zp ůsobené p římým záborem nelze bez p řípadné změny trasování komunikace
omezit. Pro ostatní vlivy jsou navržena adekvátní zmír ňující opat ření a podmínky:
• mimo stavební pruh do vodních tok ů a mokřadů nebude zasahováno ani vjížd ěno mechanizací;
• bude minimalizován zábor p řírodních stanoviš ť, dočasný zábor v okolí komunikace bude minimalizován na technologické minimum,
v místě výskytu p řírodních stanoviš ť nebudou neumís ťovány manipula ční plochy a/nebo do časné deponie ornice;
• za pokácené d řeviny podél vodních tok ů, alejí a k řovinatých mezí (d řeviny rostoucí mimo les) bude provedena adekvátní náhradní
výsadba autochtonních d řevin (olše lepkavá, vrby) do b řehových porost ů;
• kácení dřevin bude provedeno v období mimo doby hnízd ění ptactva, tj. kácení nebude probíhat v m ěsících III. - VIII;
• při realizaci prací v hodnotných p řírodních stanovištích a v jejich t ěsné blízkosti, zejména p ři projektování p říjezdových tras nebo p ři
terénních úpravách, se navrhuje zajistit biologický dozor odborn ě způsobilou osobou;
• po ukončení výstavby zajiš ťovat po p řiměřenou dobu na staveništi a v jeho bezprost ředním okolí kontrolu a p řípadně opatření proti ší ření
invazních druh ů rostlin.
Vlivy na flóru
Ve sledovaném území bylo determinováno celkem 192 druh ů cévnatých rostlin na 3 botanických lokalitách. V území byl nalezen pouze
1 druh uvedený v Červeném seznamu (Grulich 2012). Jedná se o jedli b ělokorou ( Abies alba ) zjištěnou na lokalitách B2 a B3, která je
uvedena v kategorii CIVa (druhy vyžadující pozornost). Výstavbou bude dot čeno maximáln ě několik desítek semená čů nebo stromk ů do
výšky cca 1 m. Místní populace nebude zám ěrem ovlivněna.
V území nebyly nalezeny žádné zvlášt ě chráněné druhy rostlin.
Jako hlavní zmír ňující opat ření pro rostliny je navržen biologický dozor, který bude kontrolovat dodržování stanoveného stavebního pruhu.
Ztrátu semená čků a mladých jedlí v podrostu hospodá řského lesa lze nahradit cílenou dosadbou.
Vlivy na faunu
Celkem byl zjišt ěn výskyt 74 druh ů obratlovc ů, 5 druh ů obojživelník ů, 3 druhy plaz ů, 42 druh ů ptáků a 24 druh ů savců. Část druh ů se
v území vyskytuje p řechodně (např. ptáci na tahu, netopý ři). Průzkum prokázal výskyt zvlášt ě chráněných živo čichů, z nichž 8 pat ří mezi
silně ohrožené a 7 mezi ohrožené. Dále byl zjišt ěn výskyt 1 siln ě ohroženého druhu mlže.
Jako relevantní byly zvažovány takové p římé a nep římé vlivy zám ěru, které svojí podstatou mohou ovlivnit kvantitativní a kvalitativní
charakteristiky jednotlivých zvlášt ě chráněných nebo ohrožených druh ů. Výčet možných vliv ů je identifikován v následující tabulce.
Tab.: Vý čet možných p římých a nep římých vlivů
1)
2)
3)
4)
5)

Přímý zábor biotopu
Ovlivnění kvalitativních charakteristik biotopu
Rušení
Usmrcení jednotlivých exemplá řů při výstavbě a kácení d řevin
Zvýšené riziko usmrcování živo čichů

Tab.: Přehled zjišt ěných zvlášt ě chráněných druhů a vyhodnocení vlivu zám ěru
Vědecký název

Český název

Charakteristika Ochranářský
vlivu
statut

Hodnocení vlivu
(+/0/-1,-2)

Komentář/návrh opatření

škeble rybničná

2)

§2

-1

dočasné vypuštění a narušení rybníka Ka čerovec ovlivní
místní populaci druhu, v p řípadě vhodného managementu
v rybníce velká pravd ěpodobnost znovuosídlení lokality

Hyla arborea

rosnička zelená

5)

§2

-1

Rana dalmatina
Rana kl. esculenta

skokan štíhlý
skokan zelený

2), 5)
2), 5)

§2
§2

-1
-1

Bufo bufo

ropucha obecná

2), 5)

§3

-1

mírné zvýšení rizika usmrcení jednotlivých exemplá řů při
migracích
narušení rozmnožovacího biotopu v r ybníce Kačerovec
během výstavby, mírné zvýšení rizika usmrcení jednotlivých
exemplářů při migracích
mírné zvýšení rizika usmrcení jednotlivých exemplá řů při
migracích

MĚKKÝŠI (Bivalvia)

Anodonta cygnaea
OBOJŽIVELNÍCI (Amphibia)
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PLAZI (Reptilia)

Lacerta agilis
Anguis fragilis
Natrix natrix
PTÁCI (Aves)
Ciconia nigra

ještěrka obecná
slepýš křehký
užovka obojková

1), 2), 4), 5)
1), 2), 4), 5)
1), 2), 4), 5)

§2
§3
§3

-1
-1
-1

narušení stávajícího biotopu druhu, riziko úhyn ů při výstavbě,
mírné zvýšení rizika usmrcení jednotlivých exemplá řů při
provozu komunikace

čáp černý

2)

§2

-1

Ciconia ciconia
Apus apus
Hirundo rustica
SAVCI (Mammalia )
Alces alces
Lynx lynx
Lutra lutra
Sciurus vulgaris

čáp bílý
2)u
rorýs obecný
vlaštovka obecná

§3
§3
§3

-1
0
0

rušivé vlivy nové komunikace v míst ě loviště podél
Spolského potoka
rušivé vlivy nové komunikace v části potravního biotopu 1 HP
jen loviště, nebude dotčen
jen loviště, nebude dotčen

los evropský
rys ostrovid
vydra říční
veverka obecná

§2
§2
§2
§3

-1
-1
-1
-1

5)
5)
5)
1), 2), 5)

mírné zvýšení rizika usmrcení jednotlivých exemplá řů při
migracích
průchod komunikace skrze lesní porosty p ředstavuje mírné
ovlivnění biotopu druhu, zvýší se i riziko úhyn ů, místní
populace ale nebude významn ěji ovlivněna

Škeble rybni čná osidluje trase zám ěru pouze rybník Ka čerovec, jiné vhodné biotopy zde nejsou. V dob ě průzkumu byl rybník vypušt ěný
a většina škeblí uhynulých. Lze ale p ředpokládat p řežívání části populace ve Spolském potoce a zp ětné osídlení rybníka po jeho napušt ění.
Obdobná situace nastane p ři výstavbě obchvatu. Obojživelníci a plazi budou ovlivn ěni při výstavb ě (zvýšené riziko zran ění a uhynutí)
a během provozu zvýšeným rizikem úhyn ů při běžném pohybu v rámci potravního biotopu i p ři rozmnožovacích migracích. Ovlivn ěn bude
rovněž rozmnožovací biotop obojživelník ů, rybník Ka čerovec.
Z pták ů lze jako do časně ovlivn ěné charakterizovat druhy hnízdící v t ěsné blízkosti zám ěru. Ptáci budou omezen ě ovlivn ěni stavebním
ruchem, p římé úhyny p ři stavbě se při dodržení podmínek biologického hodnocení nep ředpokládají. Riziko st řetů s vozidly se oproti
stávajícímu stavu zvýší. Za negativní vliv lez uvést nap ř. pro oba druhy čápů změnu charakteru části potravního biotopu v četně trvalého
rušení. U savc ů lze jako mírn ě ovlivn ěné uvést druhy s trvalými zemními nebo stromovými úkryty, u kterých nelze vylou čit dotčení
jednotlivc ů při zemních pracích a kácení. Dále mohou být provozem komunikace ohroženi více oproti stávajícímu stavu migrující druhy jako
je vydra, los, rys či jelen evropský.
Pro omezení definovaných vliv ů byla doporu čena zmírňující opat ření:
• po vypušt ění rybníka Ka čerovec bude proveden do časný záchranný transfer škeble rybni čné, odlovené exemplá ře budou do rybníka po
napušt ění vráceny;
• bude dodrženo termínové omezení pro kácení porost ů v celé trase (ochrana hnízdících pták ů), kácení musí probíhat mimo období
hnízdění ptactva, tj. nesmí se kácet v m ěsících III.-VIII.;
• na vhodných místech podél komunikace bude provedena výsadby d

řevin, nejlépe ovocných, jako hnízdního biotopu pro ptáky;

• budou navrženy vhodné migra ční objekty na všech drobných vodních tocích pro obojživelníky a pro vydru (podrobn

ěji viz níže).

Rámcová migrační studie vyhodnotila pr ůchodnost pro druhy kategorie A (velcí savci a druhy nejnáro čnější na parametry objekt ů), kategorie
B (ostatní kopytníci), kategorie C (savci st řední velikosti), kategorie D (obojživelníci, plazi, drobní savci) a kategorie E (ryby a ostatní vodní
živočichové).
Pro živočichy kategorie A a kategorie B bude pro migraci využitelná celá trasa komunikace, zejména v denních a no čních hodinách s nižší
intenzitou dopravy. Nep řekonatelná bariéra výstavbou nevzniká. Migra ční objekty pro druhy t ěchto kategorií nejsou uvažovány/navrhovány.
U druhů kategorie B nelze bezprost ředně po zahájení provozu na komunikaci vylou čit zvýšenou frekvenci úhyn ů způsobených st řety
živočichů s automobily. Lze však oprávn ěně předpokládat, že druhé až t řetí generace lokální populace se na p řítomnost komunikace
adaptují a situace se postupem času stabilizuje.
Pro savce st řední velikosti (kategorie C) je klí čovým parametrem po čet průchodů přes komunikaci, které se nau čí využívat. Pro zajišt ění
migrace musí být/budou vhodn ě upraveny navržené mostní objekty. Pro pohyb vydry je v dot čeném území zásadní ponechat dostate čné
průchody podél vodných vodote čí. Jedná se o kolizní místa 3, 4 a 5. Zejména Spolský potok (kolizní místo 4) je trvalou migra ční trasou
v rámci potravního okrsku zdejší populace.
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Obr.: Kolizní místa na vodních tocích s vyzna čením možných migračních objekt ů

K omezení p řirozeného pohybu druh ů řazených do kategorie D m ůže po realizaci zám ěru docházet v krajin ě především v dob ě sezónních
migrací. Zejména obojživelníci a n ěkteří plazi jsou druhy se zna čnou denní či sezónní prostorovou dynamikou, často spojenou se zm ěnou
typu stanovišt ě během roku. Základním negativním vlivem je mortalita t ěchto živo čichů na komunikacích, která je obvykle pozorována
zejména v místech p řirozených biokoridor ů v období jarní migrace obojživelník ů a pak v dob ě rozsidlování mlá ďat. Hlavní opat ření jsou proto
zaměřena na omezení jejich vstupu na komunikaci v kombinaci s migra čními objekty. Využívání migra čních objekt ů může být významn ě
negativně ovlivňováno hlukem, osv ětlením a vizuálním kontaktem, pozitivn ě pak jejich umíst ěním, technickým řešením a doprovodnou
vegetací.
Druhy kategorie E jsou vázané výlu čně na vodní prost ředí. V dotčeném území jim částečně vhodné podmínky poskytuje jen Spolský potok,
konkrétní údaje o výskytu druh ů však chybí. P ři terénním pr ůzkumu výskyt rak ů, mihulovců nebo ryb v úseku t ěsně pod hrází rybníka
Kačerovec nebyl zjišt ěn. Migrační objekty nejsou navrhovány.
Objekty pro p řechod stávajících vodních tok ů (viz seznam kolizních míst) budou dovybaveny/projek čně dořešeny jako plnohodnotné
migrační objekty, které splní následující podmínky:
• V podmostí či v bezprost ředním okolí vstupu do propustku bude vytvo řen přirozený charakter terénu. Povrch bude pokryt zeminou.
• Podél zdi pod mostkem bude vytvo řen pás ze suchých v ětví a roští pro pot řeby drobných savc ů.
• případné odvod ňovací p říkopy bude m ělké, neopevn ěné, s mírnými svahy (budou využívány p ři migracích obojživelníky).
• V okolí migračních trasy (kolizních míst) budou navrženými vegeta čními úpravami zajišt ěno napojení na okolní krajinné struktury
autochtonními druhy d řevin. Tato vegetace bude druhotn ě fungovat jako navád ěcí prvek.
D.I.7.2. Vliv na územní systém ekologické stability
Záměrem budou ovlivn ěny prvky územního systému ekologické stability lokální úrovn ě. Možné negativní vlivy zám ěru na dot čené prvky
ÚSES jsou řešeny podmínkami a zmír ňujícími opat řeními na detailn ějších úrovních - ochrana VKP (kapitola D.I.7.3.), p řírodních stanoviš ť
a druh ů (kapitola D.I.7.1.) a migra ční prostupnost krajiny (viz Rámcová migra ční studie, p říloha 5 tohoto oznámení).
D.I.7.3. Vliv na významné krajinné prvky, památné stromy, p řírodní parky
Významné krajinné prvky registrované nebudou, vzhledem ke své absenci v území, realizací zám ěru dotčeny. Zásah do prostoru nivy a toku
Spolského potoka a jeho p řítoků, tj. významných krajinných prvk ů ze zákona (dále VKP), se projeví p římým záborem biotopu údolní nivy,
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vodního toku či lesa. Stabiliza ční funkce může být narušena rovn ěž vjížděním mechanizace. Z pohledu funk čnosti je zejména významné
zachovat migra ční prostupnost podél liniových významných krajinných prvk ů (potoky a údolní nivy) a p ři průchodu trasy lesem. Sou částí
projektové dokumentace posuzované v následných správních krocích bude návrh realizace/dopln
ění propustk ů, uzpůsobených migraci
malých a st ředních obratlovc ů (obojživelníci, vydra).
Tab.: Vyhodnocení vliv ů záměru na VKP
VKP
levostranný p řítok Spolského potoka (drobný tok zaúst ěný do bezejmenného rybní čka)
levostranný p řítok Spolského potoka (drobný tok zaúst ěný do rybníka Slavíček)
levostranný p řítok Spolského potoka (drobný tok zaúst ěný do rybníka Slavíček)
Spolský potok, údolní nova s olšinou
drobný vodní tok zaúst ěný do rybníka Výskok
rybník Kačerovec
okolí rybníka Ka čerovec
les Láníkův vršek

Lokalizace / segment veget .
screeningu
9
19
21
23, 27
34
25, 26
27 - 28
34

Hodnocení vlivu
(+/0/-1,-2)
0/-1
-1
0
-1
-1
0
-1
-1

Záměrem nejsou dot čeny žádné vyhlášené památné stromy, vliv na p řírodní parky je vylou čen.
Z důvodu minimalizace vlivu zám ěru na významné krajinné prvky byla navržena tato zmír ňující opat ření:
• bude minimalizován rozsah zásahu do lesních porost ů, bude zajišt ěna migrační prostupnost území v souladu s doporu čením detailní
migrační studie (úrove ň DUR);
• bude minimalizován rozsah zásahu do vodních tok ů, doba trvání p řekopu a zajišt ěna rekultivaci míst p řekopů vodních tok ů tak, aby bylo
dosaženo obdobného nebo p říznivějšího hydromorfologického stavu jako p řed zásahem;
• mostní objekty budou respektovat nároky na plynulou pr ůchodnost území (odpovídající parametry a charakter propustk ů pro všechny
cílové skupiny živo čichů), ve dn ě toků nevzniknou žádné migra ční překážky ani prahy;
• kácení dřevin bude provedeno v období mimo doby hnízd ění ptactva, tj. kácení nebude probíhat v m ěsících III.-VIII, sou částí kácení
bude d ůsledné vyklizení a likvidace d řevní hmoty.
D.I.7.4. Vliv na zvlášt ě chráněná území, lokality Natura 2000
Zvláště chrán ěná území a lokality Natura 2000 nebudou realizací zám ěru dotčeny. Významně negativní vliv na lokality Natura 2000 byl
Krajským úřadem Jiho českého kraje vylou čen (doloženo v p říloze 6 tohoto oznámení).
D.I.7.5. Vlivy v průběhu výstavby
Vlivy v průběhu výstavby v oblasti bioty p ředstavují p ředevším práce spojené s kácením d řevin a terénními pracemi. Tento vliv je možné
prostřednictvím termínových omezení, resp. správn ě nastaveným harmonogramem pro zahájení prací, snížit na minimum. Tato opat ření
jsou již sou částí doporu čení pro další fázi projektové p řípravy.
D.I.8.

Vlivy na krajinu

----------

D.I.8.1. Vlivy na krajinu
Realizace p řeložky silnic jako obchvatu p ředstavuje vnos nové liniové stavby procházející v oblouku od jihu na západ až severozápad
a sever, p řes západní p ředpolí městyse. Toto území je dosud málo fragmentované, prochází zde pouze silnice II/157 a III/14611, s drobnou
sítí místních komunikací a polních cest. Vedení obchvatu zde rozd ělí zemědělsky využívané pozemky (pole a lu ční enklávy) a ve variant ě B
zasáhne liniové náletové porostliny podél místní komunikace do Mysletína. Na severozápad ě pak bude trasa obchvatu již shodn ě v obou
variantách procházet nap říč údolím Spolského potoka, kde dojde v rámci p řemostění k zásah ům do břehových porost ů a jižního výb ěžku
lesa.
Z hlediska p ůsobení liniové stavby v krajin ě se řešení části trasy obchvatu ve variant ě A jeví jako mírn ě příznivější s ohledem na její
trasování v úrovni povrchu terénu nebo v mírných násypech do cca jednoho metru. Ve variant ě B bude více vizuáln ě působit vedení na
náspu v rámci p řemostění místního komunika čního propojení do Mysletína. Trasa v prostoru pr ůchodu podél hráze rybníka Ka čerovec bude
řešena shodn ě v obou variantách pom ěrně vysokým náspem o výšce cca 14 m. T ěleso náspu však od jihu pohledov ě odcloní výb ěžek
lesních a b řehových porost ů podél Spolského potoka. V rámci realizace zám ěru je počítáno s minimalizací rozsahu pr ůseku pro vedení
tělesa obchvatu v tomto prostoru.
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Z hlediska vliv ů na krajinu lze konstatovat, že umíst ění tělesa obchvatu nebude v okolní krajin ě výrazn ěji působit rušiv ě či jako vizuální
bariéra. V tomto ohledu je možno hodnotit dopady zám ěru v obou variantách jako akceptovatelné.
D.I.8.2. Vlivy v průběhu výstavby
V rámci období výstavby to budou p ředevším zemní a výkopové práce, které budou vizuáln ě nejvíce vnímatelné. Dojde ke smýcení trvalých
vegeta čních formací v trase zám ěru (zejména d řevinné porosty), čímž dojde k pohledovému vy čištění území. Dále bude otev řeno staveništ ě
a vzniknou do časné deponie zemin resp. stavebních materiál ů. Tyto vlivy lze hodnotit jako do časné a budou kompenzované následným
zapojením t ělesa komunikace do krajiny a provedenými vegeta čními úpravami trasy p řeložky.
D.I.9.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

----------

D.I.9.1. Vlivy na hmotný majetek
Trasa není v obou variantách ve st řetu s obytnými, ve řejnými nebo komer čními budovami. Problematika majetkoprávního vypo řádání
s majiteli dot čených pozemk ů je řešena mimo proces posouzení vliv ů na životní prost ředí.
D.I.9.2. Vlivy na architektonické a historické památky
Na pozemcích dot čených zám ěrem se nenachází žádné kulturní památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové pé či, ve
znění pozd ějších p ředpisů, a evidované v Úst ředním seznamu kulturních památek České republiky. Nemovité architektonické či historické
památky nebudou zám ěrem ovlivn ěny.
D.I.9.3. Vlivy na archeologické památky
Možnost archeologického nálezu v pr ůběhu zemních prací p ři výstavbě záměru není jednozna čně vyloučena, prostor je územím
archeologického zájmu. Stavebník je povinen p ředem oznámit zám ěr provád ění výkopových prací oprávn ěnému pracovišti (nap ř.
Archeologickému ústavu Akademie v ěd) a v případě archeologického nálezu postupovat podle §176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu
ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové pé či ve zn ění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.
D.I.9.4. Vlivy v průběhu výstavby
Výše popsané vlivy se týkají zejména období provád ění stavebních prací. Žádné další vlivy v období výstavby vyjma výše uvedených nejsou
předpokládány.
D.I.10.

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu

----------

D.I.10.1. Vlivy na dopravní infrastrukturu
Záměr je stavbou dopravní, jejím ú čelem je optimální pln ění dopravních funkcí v četně požadavk ů na bezpe čnost dopravy. Tato podmínka je
splněna návrhem technického řešení komunikace ve smyslu platných projek čních požadavk ů a norem.
Hlavní dopravní efekt zám ěru se projeví v oblasti dopravního zatížení komunikací. Zám ěr vytvoří alternativní trasu pro realizaci existujících
dopravních vztah ů. Po realizaci tak p řevezme část dopravních vztah ů a tím změní dopravní zát ěž stávajících silnic. Tento efekt se projeví
zejména v centrální části městyse (v sou časné dob ě zatížené pr ůtahy silnic II/157, III/14611 a III/14613), a to snížením intenzit dopravy.
Prognózovaná intenzita dopravy na obchvatu je konzervativn ě očekávána v úrovni 3000 vozidel/24 hodin, z toho 500 t ěžkých (prognóza
k roku 2030). Intenzita nezávisí na zvolené variant ě trasy obchvatu.

FileName:
SaveDate:

II_157_Ledenice_ozn(1).docx
31.03.2017 23:31:00

Zakázka/Dokument: 0523-16/D01
Vydání: 01

Strana: 50 z 57

ZÁPADNÍ OBCHVAT LEDENIC, SILNICE II/157
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

D.I.10.2. Vlivy na jinou infrastrukturu
Jiné vlivy na infrastrukturu nejsou o čekávány. Sít ě dotčené záměrem, budou uvedeny do p ůvodního stavu (resp. stavu vyžadovaného jejich
správci), nedochází tedy ani k rozvoji, ani k omezení technické infrastruktury území.
D.I.10.3. Vlivy v pr ůběhu výstavby
Záměr bude budován ve dvou etapách. Ob ě budou umíst ěny ve volném prostoru, mimo stávající silnice (s výjimkou k řižovatek, napojujících
záměr na komunika ční síť. Z tohoto d ůvodu nelze o čekávat dlouhodobé uzavírky a z nich vyplývající objízdné trasy.
Intenzita stavební dopravy (v po čtu nejvýše n ěkolika desítek nákladních vozidel denn ě) zatíží okolní komunika ční síť dočasně a celkov ě
málo významn ě. Z hlediska vliv ů na životní proto nelze o čekávat významné vlivy.
D.I.11.

Jiné ekologické vlivy

----------

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Rozsah p římých vlivů je omezen na kontaktní území podél trasy zám ěru, nedochází k zasažení širšího území.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
3. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech přesahujících státní hranice

Nepříznivé vlivy p řesahující státní hranice jsou vylou čeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ, POPIS KOMPENZACÍ
4. Charakteristika opat ření k prevenci, vylou čení a snížení všech významných nep říznivých vlivů
na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k zám ěru možné

Základní projektová opat ření k prevenci, vylou čení, snížení pop řípadě kompenzaci nep říznivých vliv ů spočívají v oblasti minimalizace
prostorových nárok ů silnice a dodržení všeobecn ě závazných zákonných p ředpisů a norem v oblasti projek čního návrhu i v oblasti ochrany
životního prost ředí a veřejného zdraví.
Opatření, která bezprost ředně nevyplývají z p říslušných zákon ů či předpisů stavebních, provozních, dopravních apod. se týkají návaznosti
na provedené biologické pr ůzkumy. Jsou uvažována jako nedílná sou část projektu a budou zohledn ěna v rámci další podrobné p řípravy
záměru. Jedná se o tato opat ření:
• Ve významných krajinných prvcích (údolní nivy, les) a p řírodních stanovištích (podmá čené louky, údolní luh) bude minimalizován zásah
na nezbytný stavební pruh a nebudou zde z řizovány manipula ční plochy a mezideponie (nap ř. ornice).
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• Při realizaci zám ěru nevznikne ve dn ě toků žádná p říčná migrační překážka ani práh, vhodnými opat řeními a parametry propustk ů
a mostních objekt ů bude zajišt ěna migrační prostupnost celé trasy pro všechny cílové skupiny živo čichů. Na úrovni dokumentace pro
územní řízení bude ve spolupráci s projektantem zpracována detailní migra ční studie, která vyhodnotí všechny migra ční objekty p řes
vodní toky a údolnice, uvedené v rámcové migra ční studii. Prioritou je pr ůchodnost Spolského potoka pro vydru a dále zachování
celkové prostupnosti krajiny pro obojživelníky (vhodné propustky na všech vodních tocích bez barier). Úseky vedoucích p
řes les budou
osazeny zna čkami upozor ňujícími na přebíhající zv ěř.
• Jako ochrana hnízdících pták ů bude do harmonogramu prací a plánu organizace výstavby za členěno termínové omezení pro kácení
zeleně. Kácení bude mimo období hnízd ění ptactva, tj. nesmí se kácet v m ěsících III. - VIII. Po dohod ě s biologickým dozorem m ůže být
termínové omezení na žádost investora upraveno podle aktuálního pr ůběhu hnízdní sezóny.
• Za vykácenou a vy řezanou nelesní zele ň včetně křovin bude provedena adekvátní náhradní výsadba d řevin (ovocné d řeviny
a autochtonní druhy) respektující lokální krajinnou strukturu (meze, údolnice) a na vhodných místech v soub
ěhu s novou komunikací.
• V dotčených lesních porostech bude provedena výsadba adekvátního množství jedlí b ělokorých (do 100 ks) v četně ochrany proti okusu.
• Po vypuštění rybníka Ka čerovec (z d ůvodu stavby) bude proveden do časný záchranný transfer škeble rybni čné, odlovené exemplá ře
budou do rybníka po napušt ění vráceny.
• Po ukončení výstavby budou zajišt ěna a v p řípadě potřeby provád ěna po p řiměřenou dobu opat ření proti ší ření invazních druh ů rostlin
na rekultivovaných plochách staveništ ě.
• Při realizaci prací v hodnotných p řírodních stanovištích a v jejich t ěsné blízkosti, zejména p ři projektování p říjezdových tras nebo p ři
terénních úpravách, se navrhuje zajistit biologický dozor odborn ě způsobilou osobou. Dozor bude kontrolovat dodržování podmínek
stanovených orgánem ochrany p řírody a realizaci zmír ňujících opat ření.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ
5. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se vyskytly p ři specifikaci vlivů

V průběhu zpracování tohoto oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neur čitosti, které by znemož ňovaly
jednozna čnou specifikaci možných vliv ů záměru na jednotlivé složky životního prost ředí a ve řejného zdraví. Podklady pro zpracování
oznámení obsahují všechny nezbytné informace o zám ěru, v rámci jeho zpracování byly provedeny všechny nezbytné pr ůzkumy, potřebné
pro zjištění stavu území a následnou specifikaci možných vliv ů.
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E.
(POROVNÁNÍ VARIANT)
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)

Záměr je řešen ve dvou variantách trasy.
Varianta A

p ředstavuje trasování p řeložky komunikace dle aktuáln ě platného ÚP m ěstyse Ledenice, resp. je umís ťována
do koridoru vymezeného jako územní rezerva pro silni ční dopravu. Celková délka úpravy je cca 4,8 km.
Umístění obchvatu v koridoru daném ÚPD však neumož ňuje v části trasy (k řížení s místní komunikací Ledenice Mysletín) dodržení normových požadavk ů na vzdálenost k řižovatek ( ČSN 736101). V úseku mezi cca km 0,5 0,6 trasy (niveleta terénu zde vyžaduje umíst ění vydutého oblouku) není možné bez dopl ňujících technických
opatření odvést ze silni čních příkopů dešťovou vodu, bylo by tedy nutné vybudovat novou vodote č. Budoucí
projektovou p řípravu komplikuje i fakt, že stávající koridor je široký jen 60 m.

Varianta B

reaguje na problémy varianty A, tj. umožní dodržení normových požadavk ů (oproti variant ě A s plynulejším
průběhem), deš ťová voda z p říkopů bude odvedena do stávajícího protipovod ňového za řízení. Ve variant ě B je
oproti variant ě A uvažováno s etapizací zám ěru. I. etapa zahrnuje realizaci vlastního obchvatu silnice II/157
v jihozápadním okolí m ěstyse Ledenice, v úseku cca km 0,0 až km 1,8. V pozd ějším výhledu je p ředpokládáno
dokončení obchvatu (II. etapa) ve sm ěru jih-sever a propojení silnice II/157 se silnicemi III/14611 a III/14613 v
prostoru mimo intravilán m ěstyse. Navazující úsek je vymezen cca km 1,8 a 4,31 trasy obchvatu. Celková délka
úpravy je cca 4,3 km.
Tato varianta, resp. její I. etapa není v souladu s aktuáln ě platným ÚP městyse Ledenice.

Z hlediska charakteru vliv ů na životní prost ředí (pozitivních i negativních) jsou ob ě varianty prakticky shodné, o variant ě je možno
rozhodnout na základ ě jiných ukazatel ů, aniž by byly dot čeny oprávn ěné zájmy ochrany životního prost ředí.
Hodnocení je provedeno pro všechny významné složky životního prost ředí, tj., vlivy na obyvatelstvo a s tím spojené vlivy na ovzduší a vlivy
hluku, vlivy na p ůdy, vlivy na chrán ěná území a chrán ěné druhy živo čichů, vlivy na ochranná pásma podzemních vod a vlivy na krajinu.
Pozitivní vlivy zám ěru se shodn ě v obou variantách projevují v souvislosti s odvedením tranzitní dopravy mimo obytnou zástavbu, v okolí
stávajících komunikací vedených centrem m ěsta dojde ke snížení hlukové zát ěže a snížení emisí škodlivin do ovzduší. V území nejsou ani
za stávajícího stavu p řekračovány imisní limity, pokles v p řípadě realizace zám ěru je uvažován v řádu jednotek procent t ěchto limitů.
Modelované poklesy i nár ůsty imisí jsou vícemén ě srovnatelné, p řípustná je realizace obou variant. Varianta B je díky p řemostění místní
komunikace na Mysletín bezpe čnější a komfortn ější pro pohyb p ěších a cyklist ů.
Negativní vlivy stavby jsou u obou variant spojeny s trvalým záborem zem ědělských pozemk ů, pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa,
zásahem do pozemk ů vymezených jako ochranné pásmo vodního zdroje, omezením biotop ů s výskytem chrán ěných druh ů živočichů,
kácením mimolesní zelen ě, zásahem do prvk ů ÚSES, případně fragmentací krajiny.
V případě záboru ZPF vyžaduje varianta A zábor zem ědělské půdy o cca 5 % v ětší, přičemž předmětem záboru jsou p ůdy II. třídy ochrany.
Rozsah záboru PUPFL je v obou variantách shodný.
Vliv na ochranné pásmo vodního zdroje pro vodovod České Bud ějovice je v obou variantách srovnatelný, i p řesto, že v p řípadě varianty A je
koridor komunikace veden cca 400 m podél vn ějšího okraje tohoto ochranného pásma. Vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost
čerpaných vod nebude zám ěrem ovlivn ěna.
Z hlediska vliv ů na biotickou složku je zásah do území hodnocen jako mírn ě negativní, p řijatelný pro ob ě varianty. Trasa komunikace ve
variant ě A i B kříží biokoridory lokální úrovn ě a několik interak čních prvk ů. Větší negativní vliv varianty B spo čívá v zásahu do prostoru
interak čního prvku jihozápadn ě od Ledenic (v širším okolí místní komunikace do Mysletína). Záborem lesních pozemk ů (VKP) dojde shodn ě
v obou variantách k odstran ění vegetace na ploše cca 0,44 ha.
Z hlediska p ůsobení liniové stavby v krajin ě se řešení části trasy obchvatu ve variant ě A jeví jako mírn ě příznivější s ohledem na její
trasování v úrovni povrchu terénu nebo v mírných násypech do cca jednoho metru. Ve variant ě B bude více vizuáln ě působit vedení
na náspu v rámci p řemostění místního komunika čního propojení do Mysletína, zásah však nebude p ůsobit významn ě rušivě nebo tvo řit
vizuální bariéru, dopady zám ěru v obou variantách jsou akceptovatelné.
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F.
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj ů v oznámení

Situační řešení zám ěru je dokladováno v p řílohové části tohoto oznámení. Tamtéž jsou doloženy i další nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE
2. Další podstatné informace oznamovatele

Nejsou uvedeny.
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G.
(SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stru čné a srozumitelné form ě údaje o zám ěru a dále záv ěry jednotlivých díl čích okruh ů
hodnocení možných vliv ů záměru na životní prost ředí. Zájemcům o podrobn ější údaje proto doporu čujeme prostudování p říslušných kapitol
oznámení.
Základní údaje o zám ěru
Při východním okraji m ěstyse Ledenice je p řipravována výstavba p řeložky silnice II/157 a navazujícím propojením silnice II/157 se silnicemi
III/14611 a III/14613 novou komunikací. Zám ěr je připravován jako silnice II. t řídy, se dv ěma jízdními pruhy.
Cílem tohoto záměru je zajišt ění kapacity, bezpe čnosti a přiměřeného komfortu funkce komunika čního systému Jiho českého kraje, m ěstyse
Ledenice a jeho okolí. Ú čelem je odvést tranzitní dopravu mimo centrální část městyse a zajistit tak snížení zát ěže obyvatelstva a ve řejného
prostoru negativními vlivy a riziky, které jsou se silni ční dopravou spojeny.
Záměr je řešen ve dvou variantách trasy. Tyto varianty se liší v úvodní části navrženého obchvatu, tj. po napojení na stávající silnici II/157 ve
směru na České Bud ějovice. Druhá část obchvatu je v obou variantách vedena vícemén ě stejnou trasou. Varianta A p ředstavuje trasování
přeložky komunikace dle aktuáln ě platného ÚP m ěstyse Ledenice, resp. je umís ťována do koridoru vymezeného jako územní rezerva pro
silniční dopravu. Celková délka úpravy je cca 4,8 km. Vedení trasy komunikace v tomto koridoru neumož ňuje dodržení n ěkterých
technických požadavk ů (např. normová vzdálenost k řižovatek). Budoucí projektovou p řípravu komplikuje i fakt, že stávající koridor je široký
jen 60 m.
Varianta B reaguje na problémy varianty A, tj. umožní dodržení normových požadavk ů. Celková délka úpravy je cca 4,3 km. Ve variant ě B je
oproti variant ě A uvažováno s etapizací zám ěru. I. etapa zahrnuje realizaci vlastního obchvatu silnice II/157 v jihozápadním okolí m ěstyse
Ledenice. V této části je uvažováno s výstavbou mostu pro p řevedení obchvatu p řes místní komunikaci na Mysletín. V pozd ějším výhledu je
předpokládáno dokon čení obchvatu (II. etapa) ve sm ěru jih-sever a propojení silnice II/157 se silnicemi III/14611 a III/14613 v prostoru mimo
intravilán m ěstyse. Tato varianta, resp. její I. etapa není v souladu s aktuáln ě platným ÚP městyse Ledenice.
Umístění záměru je z řejmé z následujícího obrázku:
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Nová silnice je v prvním úseku (p řeložka silnice II/157) vedena jihovýchodním okolím m ěsta. Úvodní část obchvatu je napojena na stávající
silnici v míst ě křižovatky silnic II/157 a II/155 zhruba 800 m jižn ě od okraje m ěstyse Ledenice. Pokra čující úsek mezi silnicemi II/157
a III/14611 je veden volným terénem p římo severoseverovýchodním sm ěrem, od k řížení se silnicí III/14613 sm ěřuje k východu
a levostranným obloukem se v záv ěrečné části obchvatu p řipojuje na III/14613. Na stávající trasu silnice III/14613 obchvat navazuje asi
450 m severovýchodn ě od okraje m ěsta.
V trase obchvatu je navrženo celkem 5 k řižovatek ve variant ě a 4 křižovatky ve variant ě B, z toho jsou dv ě křižovatky navrženy jako okružní
a tři jako pr ůsečné. V km 0,95 ve variant ě B je místo k řižovatky navrženo mimoúrov ňové křížení obchvatu s místní komunikací Ledenice Mysletín z d ůvodu častého pohybu chodc ů. Mostní objekt p řevádí p řeložku silnice II/157 p řes místní komunikaci.
Údaje o možných vlivech zám ěru na životní prost ředí
Pozitivní vlivy zám ěru se shodn ě v obou variantách projevují v souvislosti s odvedením tranzitní dopravy mimo obytnou zástavbu, v okolí
stávajících komunikací vedených centrem m ěsta dojde ke snížení hlukové zát ěže a snížení emisí škodlivin do ovzduší. V území nejsou ani
za stávajícího stavu p řekračovány imisní limity, pokles v p řípadě realizace zám ěru je uvažován v řádu jednotek procent t ěchto limitů.
Modelované poklesy i nár ůsty imisí jsou vícemén ě srovnatelné, p řípustná je realizace obou variant. Varianta B je díky p řemostění místní
komunikace na Mysletín bezpe čnější a komfortn ější pro častý pohyb peších a cyklist ů.
Negativní vlivy stavby jsou u obou variant spojeny s trvalým záborem zem ědělských pozemk ů, pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa,
zásahem do pozemk ů vymezených jako ochranné pásmo vodního zdroje, omezením biotop ů s výskytem chrán ěných druh ů živočichů,
kácením mimolesní zelen ě, zásahem do prvk ů ÚSES, případně fragmentací krajiny.
V případě záboru ZPF vyžaduje varianta A zábor zem ědělské půdy o cca 5 % v ětší, přičemž předmětem záboru jsou p ůdy II. třídy ochrany.
Lesní pozemky za rybníkem Ka čerovec budou zasaženy na ploše zhruba 0,44 ha, rozsah záboru je v obou variantách shodný.
Ochranná pásma vodních zdroj ů pro zásobování m ěsta České Budějovice a Ledenic, resp. vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost
čerpaných vod nebude zám ěrem ovlivn ěna.
Trasa zám ěru nezasahuje do žádného zvlášt ě chráněného území ani území Natura 2000 (evropsky významné lokality a/nebo pta čí oblasti).
Hodnocený koridor trasy je umíst ěn v území se zvýšeným významem pro migrace velkých savc ů. Z hlediska vliv ů na biotickou složku byl
zásah do území hodnocen jako mírn ě negativní (v území byl biologickým pr ůzkumem prokázán výskyt zvlášt ě chráněných druh ů živočichů).
Trasa komunikace ve variant ě A i B kříží biokoridory lokální úrovn ě a několik interak čních prvk ů. Větší (mírně) negativní vliv varianty B
spočívá v zásahu do prostoru interak čního prvku jihozápadn ě od Ledenic (v širším okolí místní komunikace do Mysletína). Záborem lesních
pozemků (VKP) dojde shodn ě k odstran ění lesní vegetace na ploše cca 0,44 ha.
Působení liniové stavby v krajin ě části trasy obchvatu ve variant ě A se jeví jako mírn ě příznivější s ohledem na její trasování v úrovni
povrchu terénu nebo v mírných násypech do cca jednoho metru. Ve variant ě B bude více vizuáln ě působit vedení na náspu v rámci
přemostění místního komunika čního propojení do Mysletína, zásah však nebude p ůsobit významn ě rušivě nebo tvo řit vizuální bariéru,
dopady zám ěru v obou variantách jako akceptovatelné.
Koridor obchvatu je v prostorovém kontaktu s chrán ěným ložiskovým územím a vymezeným dobývacím prostorem dosud net ěženého
ložiska jíl ů Slavošovice. V další fázi projektové p řípravy bude řešena časová souslednost jednotlivých činností v území, p řípadně odepsání
části zásob.
Shrnutí:
Ve všech hodnocených oblastech (obyvatelstvo a ve řejné zdraví, ovzduší, povrchová a podzemní voda, p ůda, fauna, flóra a ekosystémy,
krajina resp. další) jsou o čekávané vlivy zám ěru přijatelné a řešitelné v souladu se zákonnými požadavky. Ob ě varianty jsou z hlediska vliv ů
na životní prost ředí prakticky shodné.
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Příloha 1
(Mapové a situační přílohy)

Vý e z ze zákla dní to po grafické mapy R, m ítko 1 : 10 0 00

M 1 : 10 000

(Situace zám ru)

OZNÁMENÍ ZÁM RU

Příloha 2
(Akustická studie)
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1.

Zadání a cíl studie

Akustická studie je vypracována jako p říloha oznámení zám ěru (dle § 6 a p řílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů
na životní prost ředí, v platném zn ění) pro akci
ZÁPADNÍ OBCHVAT LEDENIC, SILNICE II/157.
Cílem této studie je dokladovat zp ůsob řešení hlukové problematiky, prokázat, že je zajišt ěn reálný p ředpoklad nep řekročení
hygienických limit ů hluku a navrhnout p říslušná opat ření pro vylou čení nep říznivých vliv ů (pokud nutno).
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2.

Vstupní údaje

2.1. Popis záměru a dotčeného území
Umístění a předmět záměru
Předmětem záměru je výstavba p řeložky silnice č. II/157 - západního obchvatu m ěstyse Ledenice.
Obchvat je rozd ělen do 2 etap:
• první etapa silnice II/157 spojuje m ěsto Borovany s Českými Budějovicemi,
• druhá etapa silnice III/14613 spojuje České Bud ějovice s obcí Slavošovice a se silnicí I/23 sm ěrem na Jindřichův Hradec.
Hlavní trasa za číná napojením na nov ě navrženou 5-ramennou okružní k řižovatku mezi Ledenicemi a Borovany, vedle stávajícího
skladu Ledenického nábytku a v míst ě stávající k řižovatky silnic II/157 a II/155. Okružní k řižovatka napojuje silnici II/157 sm ěrem
Borovany, silnici II/155 sm ěrem na Strážkovice, stávající komunikaci do Mysletína, silnici II/157 sm ěrem na Ledenice, a novou
silnici II/157 sm ěrem na České Budějovice.
Trasa dále pokra čuje ve dvou variantách (varianta A dle platného územního plánu m ěstyse Ledenice a varianta B více se
přimykající k zastav ěnému území obce) do prostoru stávajících polí ke komunikaci vedoucí na Mysletín, kterou k říží
mimoúrovňově. Dále vede trasa severn ě až k silnici II/157 spojující Ledenice s Českými Budějovicemi, kde je navržena nová
okružní čtyřramenná okružní k řižovatka. Okružní k řižovatka se napojuje dv ěma rameny stávající silnici II/157 a dv ěma rameny na
navrhovaný obchvat.
Dále vede trasa již jednovariantn ě směrem severovýchod až k hrázi rybníka Ka čerovec, jehož hráz bude částečně využita jako
násyp nové komunikace. Dále trasa protíná silnici III/14611 spojující Ledenice a Zaliny. Zde je navržena nová pr
ůsečná
křižovatka. Dále vede trasa p řes pole až ke stávající silnici III/14613, na kterou se nový obchvat napojuje. Zde vzniká také nová
styková k řižovatka.
Délka navržené trasy je cca 4,3 km. Komunikace je navržena v kategorii S7,5/70, jedná se tedy o dvoupruhovou komunikaci
s návrhovou i sm ěrodatnou rychlostí V n = 70 km/h (nejvyšší povolená rychlost 90 km/h). Ší řka jízdního pruhu je 3,00 m, ší řka
vodicího proužku 0,25 m. Maximální podélný sklon 4 % (z konzervativních d ůvodů uvažován na celé délce p řeložky).
Chráněný prostor
Nejbližší resp. nejvíce dot čený chrán ěný venkovní prostor staveb nebo chrán ěný venkovní prostor se nachází v západní části
městyse Ledenice, ve vzdálenosti v ětší než 120 metr ů od trasy zám ěru. Jde o prostor zástavby rodinných dom ů ul. Okružní,
včetně k nim příslušejících pozemk ů. Jiné chrán ěné prostory se v kontaktním území zám ěru nenacházejí.
Vymezení chrán ěného prostoru je z řejmé z přílohy 1 této studie.
Zdroje hluku
Přeložka silnice II/105:

intenzita dopravy:
nejvyšší povolená rychlost:
podélný sklon:

3000 vozidel/24 h, z toho 500 t
90 km/h
do 4,0 %

ěžkých (výhled k roku 2030)

2.2. Použité podklady
[1] Studie proveditelnosti západního obchvatu Ledenic, silnice II/157. Akiprojekt s.r.o., listopad 2015
[2] Západní obchvat Ledenic, silnice II/157. Oznámení zám ěru. INVEK s.r.o., koncept b řezen 2017
[3] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran ě zdraví před nepříznivými ú činky hluku a vibrací, ve zn ění nařízení vlády
č. 217/2016 Sb.
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2.3. Použitá metodika
Studie je zpracována ve smyslu metodického pokynu NRL pro výpo čtové akustické studie ze dne 11.9.2008, schváleného
Hlavním hygienikem ČR dne 13.10.2008.
Výsledky jsou hodnoceny dle Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví
1.11.2010 ze dne 1.11.2010.

ČR (Hlavní hygienik) č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-

Vliv hluku technologie je vyhodnocen na základ ě ČSN ISO 9613-2 Akustika - Útlum p ři šíření zvuku ve venkovním prostoru ( Část
2 Obecná metoda výpo čtu) a dle b ěžných postup ů technické a akustické praxe.
Vliv dopravního hluku je vyhodnocen ve smyslu Metodických pokyn ů pro výpo čet hladin hluku z dopravy (RNDr. Miloš Liberko,
VÚVA Praha, pracoviště Brno, I. vydání 1991, novela 1996, 2005).
Výpočetní postupy jsou aplikovány v autorizovaném programu HLUK+, verze 11profi.
Uvažovaná nejistota výpo čtu je ±5,0 dB.

2.4. Hygienické limity
Hygienické limity hluku v chrán ěných venkovních prostorech staveb a v chrán ěném venkovním prostoru jsou dány na řízením
vlády č. 272/2011 Sb., o ochran ě zdraví p řed nep říznivými ú činky hluku a vibrací, ve zn ění nařízení vlády č. 217/2016 Sb., takto:
Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je ekvivalentní hladina akustického tlaku A
LAeq,T
a odpovídající hladiny v kmito čtových pásmech. V denní dob ě se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlu čnějších
hodin (LAeq,8h), v no ční době pro nejhlu čnější 1 hodinu ( LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách a pro
hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní ( LAeq,16h) a celou no ční dobu
(LAeq,8h).
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního
hluku, se stanoví sou čtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekcí p řihlížejících ke druhu chrán ěného prostoru
a denní a no ční době podle p řílohy č. 3 k na řízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se p řičte další korekce -12 dB. V p řípadě hluku
s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu se p
řičte další
korekce -5 dB.
Korekce podle p řílohy č. 3 k nařízení vlády jsou následující:
Korekce
[dB]

Druh chráněného prostoru

Chráněný venkovní prostor staveb l ůžkových zdravotnických za řízení včetně lázní

1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor l ůžkových zdravotnických za řízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chrán ěný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nes čítají.
Pro noční dobu se pro chrán ěný venkovní prostor staveb p řičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železni čních drahách, kde se
použije korekce -5 dB.
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdroj ů a hluk ze železni čních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména roz řaďování a sestavu
nákladních vlak ů, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železni čních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu p řede
dnem 1. listopadu 2011, se p řičítá pro no ční dobu další korekce +5 dB.
Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. t řídy, místních komunikacích III. t řídy a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ění pozdějších předpisů.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. t řídy a místních komunikacích I. a II. t řídy v území, kde hluk z dopravy na t ěchto
komunikacích je p řevažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném
pásmu dráhy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zát ěže.
2)
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Korekce pro stanovení hygienických limit ů hluku v chrán ěném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební
uvedeny v následující tabulce:
Posuzovaná doba [hod]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5

činnosti jsou

S ohledem na uvedené požadavky lze v posuzovaném p řípadě stanovit nejvyšší p řípustné hodnoty hluku následovn ě:
Nejvyšší p řípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chrán
z dopravy na hlavních silni čních komunikacích uvažována hodnotami:

ěný venkovní prostor staveb je pro hluk

LAeq,16h = 60 dB v denní dob ě (pro celé denní období),
LAeq,8h = 50 dB v no ční době (pro celé no ční období).
Nejvyšší p řípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chrán
z dopravy na silni čních komunikacích uvažována hodnotami:

ěný venkovní prostor staveb je pro hluk

LAeq,16h = 55 dB v denní dob ě (pro celé denní období),
LAeq,8h = 45 dB v no ční době (pro celé no ční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chrán
stavební činnosti uvažována hodnotami:

ěný venkovní prostor staveb je pro hluk ze

LAeq,14h = 65 dB v denní dob ě (7:00 - 21:00),
LAeq,1h = 60 dB v brzké ranní a pozdní ve černí době (6:00 - 7:00, 21:00 - 22:00),
LAeq,8h = 45 dB v no ční době (22:00 - 6:00).
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3.

Hluk ze stacionárních zdrojů a účelových komunikací

V posuzovaném p řípadě nerelevantní.
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4.

Hluk z dopravy

Hluk z dopravy je dán provozem na ve řejných silni čních komunikacích.
Pro stanovení rozsahu pásma, ve kterých budou (bez dodate čných opat ření) překročeny v okolí zám ěru limity, je proveden
výpočet dle Metodických pokyn ů pro výpo čet hladin hluku z dopravy (RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracovišt ě Brno, I. vydání
1991, novela 1996, 2005). Výpo četní postupy jsou aplikovány v autorizovaném programu HLUK+, verze 11 profi.
Výsledky jsou shrnuty v následujících obrázcích a tabulkách:
Obr.: Průběh limitních izofon, den

HLUK+ verze 11.50 profi11X
Uživatel: 4028/Ing. Petr Myná
ř
Soubor: C:\MYNAR\AKTUALNI\0523-16 OBCHVAT LEDENICE - OZN\PRACOVNí\II157.ZAD
Vytištěno: 08.03.2017 20:04
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1 AUTOMOBILY: II_157
(V rovin
ě) |
| Počet vozidel za hodinu ( D E N ): OA=174, NA=28, NS=0
|
|/1 Krajní body: [-1200.0,
0.0] [1200.0,
0.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 90.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
K
řižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 4.0% (obousměrná).
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 62.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O DŮ
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
5.0 |
0.0;
10.0 | 60.2 |
| 60.2 |
|
|
| 2 |
5.0 |
0.0;
20.0 | 56.0 |
| 56.0 |
|
|
| 3 |
5.0 |
0.0;
30.0 | 53.1 |
| 53.1 |
|
|
| 4 |
5.0 |
0.0;
40.0 | 51.0 |
| 51.0 |
|
|
| 5 |
5.0 |
0.0;
50.0 | 49.3 |
| 49.3 |
|
|
| 6 |
5.0 |
0.0;
60.0 | 47.9 |
| 47.9 |
|
|
| 7 |
5.0 |
0.0;
70.0 | 46.8 |
| 46.8 |
|
|
| 8 |
5.0 |
0.0;
80.0 | 45.8 |
| 45.8 |
|
|
| 9 |
5.0 |
0.0;
90.0 | 44.9 |
| 44.9 |
|
|
| 10 |
5.0 |
0.0; 100.0 | 44.0 |
| 44.0 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Obr.: Průběh limitních izofon, noc

HLUK+ verze 11.50 profi11X
Uživatel: 4028/Ing. Petr Myná
ř
Soubor: C:\MYNAR\AKTUALNI\0523-16 OBCHVAT LEDENICE - OZN\PRACOVNí\ II157.ZAD
Vytištěno: 08.03.2017 20:07
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1 AUTOMOBILY: II_157
(V rovin
ě) |
| Počet vozidel za hodinu ( N O C ): OA=26, NA=6, NS=0
|
|/1 Krajní body: [-1200.0,
0.0] [1200.0,
0.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 90.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
K
řižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 4.0% (obousměrná).
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O DŮ
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
5.0 |
0.0;
10.0 | 52.7 |
| 52.7 |( 60.2)|
|
| 2 |
5.0 |
0.0;
20.0 | 48.4 |
| 48.4 |( 56.0)|
|
| 3 |
5.0 |
0.0;
30.0 | 45.5 |
| 45.5 |( 53.1)|
|
| 4 |
5.0 |
0.0;
40.0 | 43.4 |
| 43.4 |( 51.0)|
|
| 5 |
5.0 |
0.0;
50.0 | 41.8 |
| 41.8 |( 49.3)|
|
| 6 |
5.0 |
0.0;
60.0 | 40.4 |
| 40.4 |( 47.9)|
|
| 7 |
5.0 |
0.0;
70.0 | 39.2 |
| 39.2 |( 46.8)|
|
| 8 |
5.0 |
0.0;
80.0 | 38.2 |
| 38.2 |( 45.8)|
|
| 9 |
5.0 |
0.0;
90.0 | 37.3 |
| 37.3 |( 44.9)|
|
| 10 |
5.0 |
0.0; 100.0 | 36.5 |
| 36.5 |( 44.0)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
Tab.: Vzdálenosti od osy silnice, ve kterých nelze vylou čit překročení hygienických limit ů
den (6:00 - 22:00)

LAeq,T = 60 dB
14 m

LAeq,T = 55 dB
29 m

noc (22:00 - 6:00)

LAeq,T = 50 dB
20 m

LAeq,T = 45 dB
40 m

Z výsledk ů je zřejmé, že rozsah p řeslimitních hlukových vliv ů nepřekročí (při uplatnění všech konzervativních p ředpoklad ů)
vzdálenost 40 metr ů oboustrann ě od osy silnice (resp. ramen k řižovatek).
Z tohoto výsledku je možno vyvodit následující záv ěr:
Protože nejbližší resp. potenciáln ě nejvíce dot čený chrán ěný venkovní prostor nebo chrán ěný venkovní prostor staveb se nachází
ve vzdálenosti 120 metr ů a více, limitní hladiny hluku pro chráněný venkovní prostor i pro chráněný venkovní prostor staveb budou
spolehliv ě dodrženy bez dalších dodate čných opat ření podél celé trasy obchvatu.
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5.

Hluk ze stavební činnosti

V rámci stavební činnosti budou provád ěny zemní a p řípravné práce (zemní t ěleso), výstavba souvisejících objekt ů a vlastní
komunikace. Výrazn ější hlukové zatížení bude na po čátku výstavby v dob ě provádění zemních a p řípravných prací, v dalších
fázích výstavby bude hlukové zatížení nižší.
Akustický výkon zdroj ů hluku je limitován na řízením vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky
z hlediska emisí hluku, ve zn ění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a 198/2006 Sb. Nep řekročí hladinu akustického výkonu
LwA = 103 dB, čemuž odpovídá hladina akustického tlaku L A,10m = 78 dB resp. L A,50m = 64 dB.
Korigovaný limit nejvyšší p řípustné hladiny hluku pro období provád ění stavebních prací (L Aeq,T = 65 dB, platí pro období mezi 7:00
a 21:00) tak bude spln ěn při nepřetržité činnosti do vzdálenosti nejvýše cca 50 metr ů od místa provád ění prací.
Chráněný prostor se v dot čeném území nachází ve v ětší vzdálenosti, hluková problematika v pr ůběhu výstavby je proto spolehliv ě
řešitelná.
Doporučená opat ření jsou následující:
• stavební práce v četně stavební dopravy nebudou provád ěny v no čním období (22:00-6:00 hodin) ani v časném ranním
a pozdním ve černím období (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin).
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6.

Závěry a doporučení

Řešení zám ěru ZÁPADNÍ OBCHVAT LEDENIC, SILNICE II/157 respektuje požadavky na řízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran ě
zdraví p řed nep říznivými ú činky hluku a vibrací, ve zn ění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Zajiš ťuje reálný p ředpoklad dodržení
hygienických limit ů hluku v nejbližším resp. nejvíce dot čeném chrán ěném venkovním prostoru staveb.
Souhrn navržených opat ření je následující:
• stavební práce v četně stavební dopravy nebudou provád ěny v no čním období (22:00-6:00 hodin) ani v časném ranním
a pozdním ve černím období (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin).
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Přílohy

Příloha 1 (Situace chrán ěného prostoru, pr ůběh limitních izofon)
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ZÁPADNÍ OBCHVAT LEDENIC
SILNICE II/157
ROZPTYLOVÁ STUDIE

Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném zn ění, přílohy č. 15
k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb. a metodiky SYMOS 97

Zpracoval: ing. Pavel Cetl

Brno, b řezen 2017
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována pro ú čely zpracování oznámení zám ěru. Rozptylová studie
vyhodnocuje zm ěnu imisní zát ěže vyvolanou provozem zám ěru "ZÁPADNÍ OBCHVAT LEDENIC,
SILNICE II/157". Výsledkem výpo čtu je příspěvek ke stávající imisní zát ěži hodnoceného území
vyvolaný navrhovaným stavem.
Výpočtově byla hodnocena imisní zát ěž tuhými látkami (PM 10), oxidem dusi čitým (NO2), benzenem a
benzo(a)pyrenem.
Jako zdrojová data pro výpo čet byly použity hodnoty p ředané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha ( ČHMÚ).
Pro výpo čet byl použit po čítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvo řený spole čností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné
legislativy. Rozptylová studie je zpracována dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném zn ění,
přílohy č. 15. k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpo čet znečištění ovzduší vychází z nejnov ějších dostupných poznatk ů
získaných domácím i zahrani čním výzkumem, navazuje na d říve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametr ů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodá řství ČSR v roce 1979 a podstatným zp ůsobem ji rozši řuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdroj ů
výpočet znečištění od většího po čtu zdroj ů
stanovit charakteristiky zne čištění v husté geometrické síti referen čních bodů a připravit tímto
způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledk ů výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení sm ěru a rychlosti v ětru vztažené ke t řídám stability mezní vrstvy
ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace zne čišťujících látek p ři bezv ětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referenční bod umož ňuje metodika výpo čet těchto základních charakteristik
znečištění ovzduší:
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací zne čišťujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech t řídách rychlosti v ětru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací zne čišťujících látek bez ohledu na
třídu stability a rychlost v ětru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací p řevyšujících ur čité, předem zadané, hodnoty (nap ř. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na spln ění imisních limit ů
stanovit podíl zdroj ů znečištění ovzduší na celkovém zne čištění do vzdálenosti 100 km od zdroj ů
stanovit doby p řekročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónn ě proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypoušt ěných chladícími v ěžemi

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpo čtu byl použit po čítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypo čtených koncentrací v referen čním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpo čet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti bu ňky.
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Do výpočtu může být zahrnut vliv p řevýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat zne čistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ješt ě vlečka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar k řivky, po které stoupají exhalace, a tedy po čítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se n ěkolik komín ů blízko sebe tak, že se jejich kou řové
vlečky mohou vzájemn ě ovliv ňovat, celkové p řevýšení vle ček vzrůstá. Ve výpo čtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypo čte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdroj ů na zne čištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se zne čištění z nízkých zdroj ů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjad řující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických m ěření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní ro ční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referen čním bodem je terén zvýšený se p ředpokládá, že kou řová
vlečka vystupuje podél svah ů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosfé ře podrobují r ůzným proces ům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se bu ď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále d ělí na
mokrou a suchou depozici, podle zp ůsobu jakým jsou p říměsi odstra ňovány.
•
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.
Mokrá depozice: je vychytávání t ěchto látek padajícími srážkami.

Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje pr ůměrnou dobu setrvání látky v atmosfé ře, kterou je možno stanovit pro řadu látek.
Pro první přiblížení se látky d ělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypo čítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztah ů pro danou kategorii zne čišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky jsou rozd ěleny do kategorií podle pr ůměrné doby setrvání v atmosfé ře.
•
•
•

Kat. I - 20 hodin
Kat. II - 6 dní
Kat. III - 2 roky

Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpo čet průměrných ro čních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou v ětrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu sm ěru větru pro každý azimut od 0° do 359° p ři všech třídách stability a
třídách rychlosti v ětru. Vstupní v ětrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezv ětří ve všech t řídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(p ředvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je t řeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpo čtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost zna čně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpo čtu, ale i na typu klimatických údaj ů.
Jako nejd ůležitější klimatický vstupní údaj se zadává v ětrná růžice rozlišená podle rychlosti v ětru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost v ětru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
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• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjiš ťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - b ěžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
vyskytující mírn ě zhoršené rozptylové podmínky

často se

• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, b ěžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl zne čišťujících látek.
Ne všechny t řídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí v ětru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací t říd stability a t říd rychlosti v ětru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpo čet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních sm ěrů pro těchto 11 r ůzných
rozptylových podmínek a krom ě toho četnost bezv ětří pro každou t řídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpočet byl proveden pro následující zdroje:
•

automobilová doprava využívající silnici II/157

•

automobilová doprava využívající silnici III/14611

•

automobilová doprava využívající silnici III/14613

•

průjezd výše uvedených komunikací obcí

•

nový obchvat

Výpočtově byla vyhodnocena 3 varianty:
•

stávající trasa (stávající stav) - provoz v roce 2030

•

realizace obchvatu trasa ve variant ě A - provoz v roce 2030

•

realizace obchvatu trasa ve variant ě B - provoz v roce 2030

Jako výsledek výpo čtu je presentována zm ěna imisní zát ěže oproti stávajícímu stavu.
Emise z dopravy
Pro výpo čet imisní zát ěže z dopravy byl uvažován provoz automobilové dopravy využívající
předmětné úseky komunikací.
intenzity dopravy
Vozidla využívají stávající dopravní trasy, výpo čet je proveden pro následující intenzity dopravy
předpokládané v cílovém roce 2030:
2010

II/157 - sever

v obci

2030

2030 + obchvat

OA

TN

OA

TN

3244

196

4736

204

OA
959

41

4736

204

879

121

mimo obec

4348

600

v obci

452

48

1456

153

mimo obec
II/157 - jih
14611

v obci

2978

577

997

147

4348
1456

600
153

mimo obec
14613

TN

v obci

1407

298

2054

310

mimo obec
obchvat

0

0

0

0

434

66

2054

310

2500

500

Intenzity dopravy jsou pro ob ě varianty vedení obchvatu shodné.
Emisní faktory
Pro výpo čet emisí z autodopravy byly využity emisní faktory získané programem MEFA 13, uvažovaná
emisní úrove ň rok 2030:
pro rychlost 50 km/h

pro rychlost 80 km/h

OA

LN

TN

OA

LN

TN

NOx

0.3989

1.1656

3.2726

0.1898

0.5692

1.4084

PM10

0.0397

0.1147

0.2379

0.0202

0.0665

0.0933

benzen

0.0029

0.0025

0.0142

0.0018

0.0013

0.0178

BaP

0.0054

0.0113

0.0132

0.0051

0.0119

0.0142

Podíl vozidel s naftovým motorem byl uvažován 30%.
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3.2. Meteorologické podklady
Pro výpo čet byl využit odborný odhad v ětrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité
větrné růžice je uveden v následující tabulce:
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

11.07

11.01

9.18

10.92

12.45

11.81

19.54

9.1

4.92

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zát ěže byla vytvo řena pravidelná sí ť referenčních bodů o rozměrech 3300x3300 m
s krokem sít ě 100 m, orientovaní rovnob ěžně se souřadnou sítí JTSK.
Rozmístění jednotlivých bod ů je zřejmé z grafické p řílohy této studie. Pro všechny referen ční body byl
výpočtovým programem SYMOS vygenerován výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledk ů výpočtu byly použity imisní limity uvedené v p říloze č.1 k zákonu
201/2012 Sb.:
doba průměrování

imisní limit

přípustná četnost překročení
za kalendářní rok

1 hodina

200 µg.m-3

18

1 rok

40 µg.m-3

-

24 hodin

50 µg.m-3

35

1 rok

40 µg.m-3

-

benzen

1 rok

5 µg.m-3

-

benzo(a)pyren (BaP)

1 rok

1 µg.m-3

-

znečišťující látka

oxid dusičitý (NO2)

tuhé látky frakce PM10
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4. Výsledky výpočtu
4.1. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži NO 2
4.1.1. Celkový imisní p říspěvek vyvolaný dopravou na řešených úsecích varianta A
Průměrné roční koncentrace NO 2 v zájmovém území, vyvolané provozem po nov ě vybudovaných
trasách, dosahuje nejvýše 1,07 µg.m -3. Toto výpo čtové maximum vychází do prostoru nov ě
vybudovaného kruhového objezdu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty
do 2,5 % limitu (40 µg.m -3). V ostatních částech hodnoceného území, mimo komunikace, budou
hodnoty příspěvku nižší – do 0,6 µg.m -3 (tedy do 1,5 % limitu (40 µg.m -3).
Maximální hodinové koncentrace NO 2, vyvolané provozem po nov ě vybudovaných trasách
z výpo čtu vycházejí ve výši do 10,76 µg.m -3, tedy do 6 % imisního limitu (200 µg.m -3). Toto výpo čtové
maximum vychází do blízkosti nov ě vybudovaného kruhového objezdu. Mimo nejbližší okolí
komunikací bude p říspěvek imisní zát ěže dosahovat hodnot nižších – cca do 3 µg.m -3.
Orientační grafické znázorn ění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úrove ň rozložení imisní zát ěže zřejmé z grafické p řílohy této studie.
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4.1.2. Zm ěna imisní situace vyvolaná dopravou po realizaci obchvatu – varianta A
V porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci zám ěru u imisní zát ěže k poklesu (znázorn ěno
zeleně) v centru obce, v prostoru trasy obchvatu dochází naopak k nár ůstu (znázorn ěno červeně).
Pokles v centru činí u průměrných ro čních koncentrací až 1,79 µg.m -3, tedy do 4,5% imisního limitu
(40 µg.m-3), u hodinových maxim až 19,34 µg.m -3, tedy do 9,7% imisního limitu (200 µg.m -3).
Nárůst v prostoru trasy obchvatu dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,56 µg.m -3, tedy do
1,4% imisního limitu (40 µg.m -3), u hodinových maxim až 5,03 µg.m -3, tedy do 2,5% imisního limitu
(200 µg.m-3).

změna průměrné roční koncentrace NO2

změna maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zát ěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.1.3. Celkový imisní p říspěvek vyvolaný dopravou na řešených úsecích varianta B
Průměrné roční koncentrace NO 2 v zájmovém území, vyvolané provozem po nov ě vybudovaných
trasách, dosahuje nejvýše 1,16 µg.m -3. Toto výpo čtové maximum vychází do prostoru nov ě
vybudovaného kruhového objezdu. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty
do 3 % limitu (40 µg.m -3). V ostatních částech hodnoceného území, mimo komunikace, budou hodnoty
příspěvku nižší – do 0,6 µg.m -3 (tedy do 1,5 % limitu (40 µg.m -3).
Maximální hodinové koncentrace NO 2, vyvolané provozem po nov ě vybudovaných trasách
z výpo čtu vycházejí ve výši do 11,53 µg.m -3, tedy do 5,8 % imisního limitu (200 µg.m -3). Toto
výpočtové maximum vychází do blízkosti nav ě vybudovaného kruhového objezdu. Mimo nejbližsí okolí
komunikací bude p říspěvek imisní zát ěže dosahovat hodnot nižších – cca do 3 µg.m -3.
Orientační grafické znázorn ění je uvedeno na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úrove ň rozložení imisní zát ěže zřejmé z grafické p řílohy této studie.
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4.1.4. Zm ěna imisní situace vyvolaná dopravou po realizaci obchvatu – varianta B
V porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci zám ěru u imisní zát ěže k poklesu (znázorn ěno
zeleně) v centru obce, v prostoru trasy obchvatu dochází naopak k nár ůstu (znázorn ěno červeně).
Pokles v centru činí u průměrných ro čních koncentrací až 1,75 µg.m -3, tedy do 4,4% imisního limitu
(40 µg.m-3), u hodinových maxim až 19,34 µg.m -3, tedy do 9,7% imisního limitu (200 µg.m -3).
Nárůst v prostoru trasy obchvatu dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,49 µg.m -3, tedy do
1,2% imisního limitu (40 µg.m -3), u hodinových maxim až 5,79 µg.m -3, tedy do 2,9% imisního limitu
(200 µg.m-3).

změna průměrné roční koncentrace NO2

změna maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zát ěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.2. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži PM 10
4.2.1. Celkový imisní p říspěvek vyvolaný dopravou na řešených úsecích – varianta A
Průměrné roční koncentrace PM 10 v zájmovém území, vyvolané provozem po nov ě vybudovaných
trasách dosahuje nejvýše 1,18 µg.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do
3% limitu (40 µg.m -3). Toto výpo čtové maximum vychází do prostoru nov ě vybudovaného kruhového
objezdu. V ostatních částech hodnoceného území bude p říspěvek imisní zát ěže dosahovat hodnot
nižších - mimo p říjezdové trasy do 0,4 µg.m -3.
Průměrné denní koncentrace PM 10, vyvolané provozem po nov ě vybudovaných trasách z výpo čtu
vycházejí ve výši do 5,9 µg.m -3, tedy 12% imisního limitu (50 µg.m -3). Výpočtové maximum vychází do
prostoru nov ě vybudovaného kruhového objezdu, mimo nejbližší okolí komunikace jsou p říspěvky
denního maxima nižší - cca do 2 µg.m -3, tedy 4% imisního limitu (50 µg.m -3). Doby trvání maximální
koncentrace jsou relativn ě krátké. Významn ější ovlivn ění stávající četnosti dosažení imisního limitu
tedy nepředpokládáme.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativn ě malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významn ě nižší.
Orientační grafické znázorn ění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální denní koncentrace PM10

Podrobněji je úrove ň rozložení imisní zát ěže zřejmé z grafické p řílohy této studie.
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4.2.2. Zm ěna imisní situace vyvolaná dopravou po realizaci obchvatu – varianta A
V porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci zám ěru u imisní zát ěže k poklesu (znázorn ěno
zeleně) v centru obce, v prostoru trasy obchvatu dochází naopak k nár ůstu (znázorn ěno červeně).
Pokles v centru činí u průměrných ro čních koncentrací až 1,58 µg.m -3, tedy do 4 % imisního limitu
(40 µg.m-3), u 24hodinových maxim až 8,36 µg.m -3, tedy do 16,7% imisního limitu (50 µg.m -3).
Nárůst v prostoru trasy obchvatu dosahuje u pr ůměrných ročních koncentrací až 0,7 µg.m -3, tedy do
1,7% imisního limitu (40 µg.m -3), u 24hodinových maxim až 2,84 µg.m -3, tedy do 5,7% imisního limitu
(50 µg.m-3).

změna průměrné roční koncentrace PM10

změna maximální denní koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zát ěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.2.3. Celkový imisní p říspěvek vyvolaný dopravou na řešených úsecích – varianta B
Průměrné roční koncentrace PM 10 v zájmovém území, vyvolané provozem po nov ě vybudovaných
trasách dosahuje nejvýše 1,23 µg.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do
3% limitu (40 µg.m -3). Toto výpo čtové maximum vychází do prostoru nov ě vybudovaného kruhového
objezdu. V ostatních částech hodnoceného území bude p říspěvek imisní zát ěže dosahovat hodnot
nižších - mimo trasy do 0,4 µg.m -3.
Průměrné denní koncentrace PM 10, vyvolané provozem po nov ě vybudovaných trasách z výpo čtu
vycházejí ve výši do 6,39 µg.m -3, tedy 13% imisního limitu (50 µg.m -3). Výpočtové maximum vychází
do prostoru nov ě vybudovaného kruhového objezdu, mimo nejbližší okolí komunikace jsou p říspěvky
denního maxima nižší - cca 2 µg.m -3, tedy 2% imisního limitu (50 µg.m -3). Doby trvání maximální
koncentrace jsou relativn ě krátké. Významn ější ovlivn ění stávající četnosti dosažení imisního limitu
tedy nepředpokládáme.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativn ě malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významn ě nižší.
Orientační grafické znázorn ění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální denní koncentrace PM10

Podrobněji je úrove ň rozložení imisní zát ěže zřejmé z grafické p řílohy této studie.
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4.2.4. Zm ěna imisní situace vyvolaná dopravou po realizaci obchvatu – varianta B
V porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci zám ěru u imisní zát ěže k poklesu (znázorn ěno
zeleně) v centru obce, v prostoru trasy obchvatu dochází naopak k nár ůstu (znázorn ěno červeně).
Pokles v centru činí u pr ůměrných ro čních koncentrací až 1,54 µg.m -3, tedy do 3,9 % imisního limitu
(40 µg.m-3), u 24hodinových maxim až 8,36 µg.m -3, tedy do 16,7% imisního limitu (50 µg.m -3).
Nárůst v prostoru trasy obchvatu dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,64 µg.m -3, tedy do
1,6% imisního limitu (40 µg.m -3), u 24hodinových maxim až 3,34 µg.m -3, tedy do 6,7% imisního limitu
(50 µg.m-3).

změna průměrné roční koncentrace PM10

změna maximální denní koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zát ěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.3. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěž benzenu
4.3.1. Celkový imisní p říspěvek vyvolaný dopravou na řešených úsecích – varianta A
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem po nov ě
vybudovaných trasách, dosahuje nejvýše 0,34 µg.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se
jedná o hodnoty do 7% limitu (5 µg.m -3). Jedná se tedy o zanedbatelný nár ůst, ke kterému dochází
prakticky pouze v prostoru trasy obchvatu.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo okolí silnice, budou hodnoty p říspěvku nižší.
Orientační grafické znázorn ění je uvedeno na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace benzenu
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4.3.2. Zm ěna imisní situace vyvolaná dopravou po realizaci obchvatu – varianta A
V porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci zám ěru u imisní zát ěže k poklesu (znázorn ěno
zeleně) v centru obce, v prostoru trasy obchvatu dochází naopak k nár ůstu (znázorn ěno červeně).
Pokles v centru činí u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,08 µg.m -3, tedy do 1,5 % imisního limitu
(5 µg.m-3).
Nárůst v prostoru trasy obchvatu dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,24 µg.m -3, tedy do
4,8% imisního limitu (5 µg.m -3).

změna průměrné roční koncentrace benzenu
Podrobněji je úroveň rozložení imisní zát ěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.3.3. Celkový imisní p říspěvek vyvolaný dopravou na řešených úsecích – varianta B
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem po nov ě
vybudovaných trasách, dosahuje nejvýše 0,35 µg.m -3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se
jedná o hodnoty do 7% limitu (5 µg.m -3). Jedná se tedy o zanedbatelný nár ůst, ke kterému dochází
prakticky pouze v prostoru trasy obchvatu.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo okolí silnice, budou hodnoty p říspěvku nižší.
Orientační grafické znázorn ění je uvedeno na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace benzenu
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4.3.4. Zm ěna imisní situace vyvolaná dopravou po realizaci obchvatu – varianta B
V porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci zám ěru u imisní zát ěže k poklesu (znázorn ěno
zeleně) v centru obce, v prostoru trasy obchvatu dochází naopak k nár ůstu (znázorn ěno červeně).
Pokles v centru činí u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,07 µg.m -3, tedy do 1,3 % imisního limitu
(5 µg.m-3).
Nárůst v prostoru trasy obchvatu dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,28 µg.m -3, tedy do
5,5% imisního limitu (5 µg.m -3).

změna průměrné roční koncentrace benzenu
Podrobněji je úroveň rozložení imisní zát ěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.4. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěž BaP
4.4.1. Celkový imisní p říspěvek vyvolaný dopravou na řešených úsecích – varianta A
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem po nov ě vybudovaných
trasách, dosahuje nejvýše 0,03 ng.m -3 (3 % limitu 1 ng.m -3) v prostoru kruhových objezd ů.
Mimo tento prostor jsou imisní p říspěvky nižší než 0,02 ng.m -3 - v porovnání s hodnotou imisního
limitu se jedná o hodnoty pod 2% limitu (1 ng.m -3).
Orientační grafické znázorn ění je uvedeno na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace BaP
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4.2.2. Zm ěna imisní situace vyvolaná dopravou po realizaci obchvatu – varianta A
V porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci zám ěru u imisní zát ěže k poklesu (znázorn ěno
zeleně) v centru obce, v prostoru trasy obchvatu dochází naopak k nár ůstu (znázorn ěno červeně).
Pokles v centru činí u průměrných ro čních koncentrací až 0,03 ng.m -3, tedy do 2,7 % imisního limitu
(1 ng.m-3).
Nárůst v prostoru trasy obchvatu dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,02 µg.m -3, tedy do
2% imisního limitu (1 ng.m -3).

změna průměrné roční koncentrace BaP
Podrobněji je úroveň rozložení imisní zát ěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.4.3. Celkový imisní p říspěvek vyvolaný dopravou na řešených úsecích – varianta B
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem po nov ě vybudovaných
trasách, dosahuje nejvýše 0,03 ng.m -3 (3 % limitu 1 ng.m -3) v prostoru kruhových objezd ů.
Mimo tento prostor jsou imisní p říspěvky nižší než 0,02 ng.m -3 - v porovnání s hodnotou imisního
limitu se jedná o hodnoty pod 2% limitu (1 ng.m -3).
Orientační grafické znázorn ění je uvedeno na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace BaP
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4.2.4. Zm ěna imisní situace vyvolaná dopravou po realizaci obchvatu – varianta B
V porovnání se stávajícím stavem dojde po realizaci zám ěru u imisní zát ěže k poklesu (znázorn ěno
zeleně) v centru obce, v prostoru trasy obchvatu dochází naopak k nár ůstu (znázorn ěno červeně).
Pokles v centru činí u průměrných ro čních koncentrací až 0,03 ng.m -3, tedy do 2,6 % imisního limitu
(1 ng.m-3).
Nárůst v prostoru trasy obchvatu dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,02 ng.m -3, tedy do
2% imisního limitu (1 ng.m -3).

změna průměrné roční koncentrace BaP
Podrobněji je úroveň rozložení imisní zát ěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území
Nejbližší stanice 1 imisního monitoringu se nacházejí ve vzdálenosti 8,6 km až 12,4 km od lokality
(jedná se o stanici v Českých Bud ějovicích), dále pro popis stávajícího stavu využíváme hlavn ě údaje
o průměrné imisní zát ěži za aktuální p ětiletí poskytované ČHMÚ.
Oxid dusičitý (NO2)

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace NO 2 na těchto stanicích do 16,8 µg.m -3, což činí 42%
imisního limitu (40 µg.m -3). Stávající hodnoty tedy nep řesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální hodinová koncentrace NO2 na těchto stanicích dosáhla do 88 µg.m-3 což je 44%
hodnoty imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3), limit tedy je dodržován.
Dle údajů o průměrných ro čních koncentracích za období 2011 až 2015 (dle údaj ů pro vymezení
OZKO) jsou v prostoru zám ěru dosahovány následující koncentrace NO 2:

V blízkosti navrhovaného zám ěru tedy dosahuje stávající imisní zát ěž oxidu dusi čitého průměrné roční
koncentrace až 10,9 µg.m -3, tedy cca 27% limitu (LVr=40 µg.m-3).
Imisní příspěvek dopravy využívající stávající trasy bude v cílovém roce (2030) dosahovat
následujících hodnot:

průměrné roční koncentrace NO2

1

maximální hodinové koncentrace NO2

Nejbližší stanice jejíž uvád ěná representativnost zahrnuje i hodnocené území
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Příspěvky průměrné roční koncentrace dosahují hodnoty do 2,45 µg.m
hodinové koncentrace pak hodnot do 24,36 µg.m -3 (tedy 12% limitu).

-3

(tedy 6% limitu), maximální

Oproti stavu bez realizace obchvatu (viz výše) dojde k p řesunu části imisní zát ěže mimo centrum obce
do prostoru nové trasy (viz kapitola 4).
Pokles v centru:
U varianty A činí u průměrných ro čních koncentrací až 1,79 µg.m -3, tedy do 4,5% imisního limitu
(40 µg.m-3), u hodinových maxim až 19,3 µg.m -3, tedy do 9,7% imisního limitu (200 µg.m -3).
U varianty B činí u průměrných ro čních koncentrací až 1,75 µg.m -3, tedy do 4,4% imisního limitu
(40 µg.m-3), u hodinových maxim až 19,3 µg.m -3, tedy do 9,7% imisního limitu (200 µg.m -3).
Nárůst v prostoru trasy obchvatu:
U varianty A dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,56 µg.m -3, tedy do 1,2% imisního limitu
(40 µg.m-3), u hodinových maxim až 5 µg.m -3, tedy do 2,5% limitu (200 µg.m -3).
U varianty B dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,49 µg.m -3, tedy do 1,4% imisního limitu
(40 µg.m-3), u hodinových maxim až 5,8 µg.m -3, tedy do 2,9% limitu (200 µg.m -3).
Shrnutí výsledk ů výpočtu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce:
stávající stav dle:

roční průměr
hodinové maximum

pětiletí 2011-2015

maximální
příspěvek záměru

imisní limit

měření AIM 1
do 16,8 µg.m-3

10,9 µg.m-3

0,56 µg.m-3

40,0 µg.m-3

do 88 µg.m-3

-

5,8 µg.m-3

200,0 µg.m-3

Imisní příspěvky vyvolané provozem hodnoceného zám ěru jsou tedy pom ěrně nízké. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zát ěže tedy konstatujeme, že provoz významným zp ůsobem
neovliv ňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp ůsobuje navýšení imisní zát ěže nad hodnotu imisního
limitu.
Tuhé látky - PM10

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace PM 10 na stanici Českých Bud ějovicích do 20,6 µg.m -3,
tedy do 52% imisního limitu (40 µg.m -3). Stávající hodnoty tedy nep řesahují hranici platného imisního
limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 na těchto stanicích dosáhla hodnot nad hranicí imisního limitu
(LV24h =50 µg.m-3), četnost překročení limitní hodnoty zde byla do 34 p řípadů, tedy méně než limitem
tolerovaná četnost (35 případů za rok).
Dle údajů o průměrných ro čních koncentracích za období 2011 až 2015 (dle údaj ů pro vymezení
OZKO) jsou v prostoru zám ěru dosahovány následující koncentrace PM 10:
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V blízkosti navrhovaného zám ěru tedy dosahuje stávající imisní zát ěž PM10 průměrné roční
koncentrace do hodnoty 18,8 µg.m -3, tedy do 47% limitu (LVr=40 µg.m-3).
V případě maximálních denních koncentrací za období 2011 až 2015 (dle údaj ů pro vymezení OZKO)
jsou v prostoru zám ěru uváděny následující 36. koncentrace PM 10 (tedy nejvyšší koncentrace po
odečtení 35 případů ve kterých je limitem tolerováno p řekročení limitu):

V blízkosti navrhovaného zám ěru tedy dosahuje stávající imisní zát ěž PM10 průměrné denní
koncentrace do hodnoty 33,4 µg.m -3, tedy pod hodnotou limitu (LV24h =50 µg.m-3).
Imisní příspěvek dopravy využívající stávající trasy bude v cílovém roce (2030) dosahovat
následujících hodnot:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Příspěvky průměrné roční koncentrace dosahují hodnoty do 2,17 µg.m
denní koncentrace pak hodnot do 10,5 µg.m -3 (tedy 21% limitu).

-3

(tedy 5,4 % limitu), maximální

Oproti stavu bez realizace obchvatu (viz výše) dojde k p řesunu části imisní zát ěže mimo centrum obce
do prostoru nové trasy (viz kapitola 4).
Pokles v centru:
U varianty A činí u průměrných ro čních koncentrací až 1,58 µg.m -3, tedy do 4,0% imisního limitu
(40 µg.m-3), u 24hodinových maxim až 8,4 µg.m -3, tedy do 16,7% imisního limitu (50 µg.m -3).
U varianty B činí u průměrných ro čních koncentrací až 1,54 µg.m -3, tedy do 3,9% imisního limitu
(40 µg.m-3), u 24hodinových maxim až 8,4 µg.m -3, tedy do 16,7% imisního limitu (50 µg.m -3).
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Nárůst v prostoru trasy obchvatu:
U varianty A dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,7 µg.m -3, tedy do 1,7% imisního limitu
(40 µg.m-3), u 24hodinových maxim až 2,8 µg.m -3, tedy do 5,7% limitu (50 µg.m -3).
U varianty B dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,64 µg.m -3, tedy do 1,6% imisního limitu
(40 µg.m-3), u 24hodinových maxim až 3,3 µg.m -3, tedy do 6,7% limitu (50 µg.m -3).
Shrnutí výsledk ů výpočtu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce:
stávající stav dle:

roční průměr
denní maximum)2
četnost překr. limitu

pětiletí 2011-2015

maximální
příspěvek záměru

imisní limit

Měření AIM
20,6 µg.m-3

18,8 µg.m-3

0,7 µg.m-3

40,0 µg.m-3

-

33,4 µg.m-3

6,7 µg.m-3

50,0 µg.m-3

34 x

-

35 x/rok

Imisní příspěvky vyvolané provozem hodnoceného zám ěru jsou tedy pom ěrně nízké. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zát ěže tedy konstatujeme, že provoz významným zp ůsobem
neovliv ňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp ůsobuje navýšení imisní zát ěže a vznik nových
nadlimitních stav ů.
Tuhé látky - PM2,5

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace PM 2,5 na této stanici nam ěřena ve výši 14,3 µg.m -3,
tedy do 57% imisního limitu (25 µg.m -3).
Dle údajů o průměrných ro čních koncentracích za období 2011 až 2015 (dle údaj ů pro vymezení
OZKO) jsou v prostoru zám ěru dosahovány následující koncentrace PM 2,5:

V blízkosti navrhovaného zám ěru tedy dosahuje stávající imisní zát ěž PM25 průměrné roční
koncentrace do hodnoty 15 µg.m -3, tedy pod hodnotou limitu (LVr=25 µg.m-3).
Oproti stavu bez realizace obchvatu (viz výše) dojde k p řesunu části imisní zát ěže mimo centrum obce
do prostoru nové trasy (viz kapitola 4).
Pokles v centru:
U varianty A činí u průměrných ročních koncentrací až 1,0 µg.m -3, tedy do 4% imisního limitu
(25 µg.m-3).
U varianty B činí u průměrných ro čních koncentrací až 0,97 µg.m -3, tedy do 3,9% imisního limitu
(25 µg.m-3).
Nárůst v prostoru trasy obchvatu:
U varianty A dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,44 µg.m -3, tedy do 1,8% imisního limitu
(25 µg.m-3).

2

u hodnoty za p ětiletí je uvedena 36. nejvyšší koncentrace
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U varianty B dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,40 µg.m -3, tedy do 1,6% imisního limitu
(25 µg.m-3).
Shrnutí výsledk ů výpočtu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce:
stávající stav dle:

roční průměr

pětiletí 2011-20152

maximální
příspěvek záměru

imisní limit

měření AIM
14,3

15,0 µg.m-3

0,44 µg.m-3

25,0 µg.m-3

Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného zám ěru je tedy poměrně nízký a omezený na
relativně malé území v t ěsné blízkosti zám ěru. Vzhledem k výše uvád ěným hodnotám stávající imisní
zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným zp ůsobem neovliv ňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí
a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stav ů.
Dosažení limitních hodnot vlivem hodnoceného zám ěru nepředpokládáme ani po uvažovaném snížení
hodnoty imisního limitu pro PM 2,5 na 20 µg.m-3.
Benzen

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace benzenu na této stanici nam ěřena ve výši 1,2 µg.m -3,
tedy do 24% imisního limitu (5 µg.m -3).
Dle údajů o průměrných ro čních koncentracích za období 2011 až 2015 (dle údaj ů pro vymezení
OZKO) jsou v prostoru zám ěru dosahovány následující koncentrace NO 2:

V blízkosti navrhovaného zám ěru tedy dosahuje stávající imisní zát ěž benzenu pr ůměrné roční
koncentrace 0,9 µg.m -3, tedy do 20% limitu (LVr=5 µg.m-3).
Oproti stavu bez realizace obchvatu (viz výše) dojde k p řesunu části imisní zát ěže mimo centrum obce
do prostoru nové trasy (viz kapitola 4).
Pokles v centru:
U varianty A činí u průměrných ro čních koncentrací až 0,08 µg.m -3, tedy do 1,5% imisního limitu
(5 µg.m-3).
U varianty B činí u průměrných ro čních koncentrací až 0,07 µg.m -3, tedy do 1,3% imisního limitu
(5 µg.m-3).
Nárůst v prostoru trasy obchvatu:
U varianty A dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,24 µg.m -3, tedy do 4,8% imisního limitu
(5 µg.m-3).
U varianty B dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,28 µg.m -3, tedy do 5,5% imisního limitu
(5 µg.m-3).
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Shrnutí výsledk ů výpočtu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce:
stávající stav dle:

roční průměr

pětiletí 2011-2015

maximální
příspěvek záměru

imisní limit

měření AIM
1,2 µg.m-3

0,9 µg.m-3

0,28 µg.m-3

5,0 µg.m-3

Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného zám ěru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zát ěže tedy konstatujeme, že provoz významným zp ůsobem
neovliv ňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp ůsobuje navýšení imisní zát ěže nad hodnotu imisního
limitu.
Benzo(a)Pyren

V roce 2015 byla průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na citované stanici do 1,4 ng.m -3,
což je nad hranicí imisního limitu (1 ng.m -3). Stávající hodnota tedy p řesahuje hranici platného
imisního limitu.

Pětiletý pr ůměr průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v p ředmětné lokalit ě dosahuje do
0,67 ng.m-3, imisní limit (1 ng.m -3) tedy není p řekročen.
Oproti stavu bez realizace obchvatu (viz výše) dojde k p řesunu části imisní zát ěže mimo centrum obce
do prostoru nové trasy (viz kapitola 4).
Pokles v centru:
U varianty A činí u průměrných ro čních koncentrací až 0,03 ng.m -3, tedy do 2,7% imisního limitu
(1 ng.m-3).
U varianty B činí u průměrných ro čních koncentrací až 0,03 ng.m -3, tedy do 2,6% imisního limitu
(1 ng.m-3).
Nárůst v prostoru trasy obchvatu:
U varianty A dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,02 ng.m -3, tedy do 2% imisního limitu
(1 ng.m-3).
U varianty B dosahuje u pr ůměrných ro čních koncentrací až 0,02 ng.m -3, tedy do 2% imisního limitu
(1 ng.m-3).
Shrnutí výsledk ů výpočtu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce:
stávající stav dle:

roční průměr

pětiletí 2011-2015

maximální
příspěvek záměru

imisní limit

měření AIM
1,4 ng.m-3

0,67 ng.m-3

0,02 ng.m-3

1,0 ng.m-3

Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného zám ěru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zát ěže tedy konstatujeme, že provoz významným zp ůsobem
neovliv ňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp ůsobuje vznik nových nadlimitních stav ů.
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6. Kompenzační opatření
Povinnost uložení kompenza čních opat ření vyplývá z §11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. Jak je
dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zát ěže pro oxid dusičitý (NO2),
PM10 ani BaP v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována .
Proto nepředpokládáme nutnost p řípadného uložení kompenza čních opat ření prov ěřit v rámci
územního řízení.

7. Závěry
Z hlediska stávající imisní zát ěže je realizace zám ěru přípustná, nebo ť v případě součtu očekávaného
imisního vlivu hodnocených zdroj ů a předpokládaných hodnot stávající imisní zát ěže docházíme
k závěru, že provozem nov ě vybudovaného obchvatu nedojde v okolí stavby k výraznému ovlivn ění
stávající kvality ovzduší.
Díky přesunu tranzitní dopravy mimo centrum obce dojde k mírnému poklesu stávající imisní zát ěže
v centru.
Tento přínos je vyhodnocen u obou variant a z hlediska imisní zát ěže centra jsou varianty prakticky
totožné. Z hlediska vliv ů na obytnou zástavbu v prostoru ul. Mysletínské vychází mírn ě příznivěji
varianta A, která je od zástavby více vzdálena. Rozdíly však jsou nepatrn ě a s ohledem na stávající
imisní zát ěž nevýznamné. P řípustné bez výhrad jsou tedy ob ě varianty.
V okolí posuzované stavby jsou hodnoty p říspěvků výrazně nižší proto nep ředpokládáme výrazn ější
ovlivnění stávající kvality ovzduší v širším území, ani ke vzniku nových p řeslimitní stav ů, tedy
k dosažení či překročení hodnot imisního limitu pro pr ůměrné roční ani maximální hodinové či denní
koncentrace vlivem navrženého zám ěru.
V Brně 28.3.2017

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy
8.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů

Poznámka:
•

vzdálenost referen čních bodů pravidelné sít ě činí 100m
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8.2. Změna příspěvku průměrné roční koncentrace NO2 po realizaci
Varanta A
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Varianta B
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8.3. Změna příspěvku maximální hodinové koncentrace NO2 po realizaci
Varanta A
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Varianta B
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8.4. Změna příspěvku průměrné roční koncentrace PM10 po realizaci
Varanta A
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Varianta B
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8.5. Změna příspěvku maximální denní koncentrace PM10 po realizaci
Varanta A
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Varianta B
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8.6. Změna příspěvku průměrné roční koncentrace benzenu po realizaci
Varanta A
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Varianta B
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8.7. Změna příspěvku průměrné roční koncentrace BaP po realizaci
Varanta A
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Varianta B
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ZÁPADNÍ OBCHVAT LEDENIC, SILNICE II/157
Biologické hodnocení podle § 67 zákona
č. 114/1992 Sb.

Zpracováno v Karlových Varech dne 28. 3. 2017

………………………………………………………………..
Mgr. Vladimír Melichar
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1. Úvod
1.1 Zadání
Předmětem biologického hodnocení je záměr dopravní stavby západního obchvatu Ledenic,
jejímž cílem je odvedení tranzitní přepravy mimo městys Ledenice. Záměr je pro tranzitní
dopravu přímou náhradou silnice II/157, která v současné době prochází jihozápadní částí
městyse, a navazujících úseků silnic III/14611 a III/14613, které p řivádějí dopravu do městyse
ze severu.
Jedná se o biologické hodnocení dle § 67 odst. 1. zákona č. 114/1992 Sb.
Biologické hodnocení je zpracováno jako součást oznámení ve smyslu § 6 a přílohy č. 3
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Požadavek na biologické hodnocení záměru vyplývá ze stanoviska orgánu ochrany přírody (č.
j. KUJCK 94238/2015/OZZL, Krajský ú řad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství ze dne 4. 2. 2016), ve kterém je zpracování základního botanického průzkumu
trasy a biologického hodnocení požadováno. Zároveň se v něm požaduje zpracování
Rámcové migrační studie.
K záměru bylo dne 29. 11. 2016 vydáno další stanovisko orgánu ochrany p řírody (č. j. KUJCK
153718/2016/OZZL, Krajský ú řad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství), ve kterém se tvrdí, že záměr „Západní obchvat Ledenic, silnice II/157“ nemůže
mít samostatně nebo ve spojení s jinými zám ěry významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a pta čích oblastí ležících na území v
působnosti Krajského ú řadu – Jihočeský kraj.
1.2 Cíl biologického hodnocení
Cílem provedeného biologického hodnocení je posoudit dopady záměru „Západní obchvat
Ledenic, silnice II/157“ na přírodní stanoviště, rostliny a živočichy a zvláště chráněná území
v celém jeho průběhu. Vyhodnocuje významnost případných negativních vlivů a navrhuje
účelná opatření, která negativní vlivy eliminují, zmírňují nebo kompenzují.
1.3. Postup zpracování
Postup prací při zpracování biologického hodnocení byl následující:
Nejprve jsem se prostudoval dostupné podklady o záměru poskytnuté zadavatelem.
Následně jsem provedl rešerši dostupných odborných podkladů (viz kapitola Literatura).
Poté jsem v dotčeném území provedl terénní průzkumy.
Prvním z provedených průzkumů bylo mapování vegetace podél navržených tras obchvatu.
Tzv. „vegetační screening“ byl prováděn v průběhu vegetační sezóny 2016. Výstupem z něj
je vegetační mapa (Příloha 7.1), a také georeferencovaná vrstva ve formátu shapefile
umožňující variabilní zobrazování získaných dat.
V každém segmentu vegetačního screeningu byly zaznamenány následující parametry:
- dominantní biotop (dle Katalogu biotopů Chytrý a kol. 2000),
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- vedlejší biotopy,
- přítomné významné krajinné prvky.
Číslované segmenty jsou využity k popisu v rámci dalších průzkumů (floristický a zoologický)
a také při lokalizaci zmír ňujících opatření a omezujících podmínek.
Základní floristický průzkum byl proveden ve vegetační sezóně 2016. Průzkum byl na základě
vegetačního screeningu soustředěn do 3 hodnotnějších lokalit. Ostatní území mimo tyto 3
lokality pokrývají agrocenózy a silně pozměněné biotopy a proto není botanicky zajímavé. Na
každé lokalitě by pořízen soupis nalezených druhů cévnatých rostlin (Příloha 7.2) a byly
popsány biotopy. Pokud zde byly zjištěny druhy ochranářsky významnější – chráněné podle
vyhlášky 395/92 Sb. nebo zařazené do Červeného seznamu (Grulich 2012) – byl jejich výskyt
alespoň odhadem kvantifikován. Nomenklatura taxonů je sjednocena podle Kubáta (Kubát
2002). Zvláště chráněné taxony, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., jsou ve
floristickém seznamu zvýrazněny tučně a je uveden jejich ochranný statut (§3 – ohrožený, §2
– silně ohrožený, §1 – kriticky ohrožený). Druhy z červeného seznamu jsou též uvedeny
tučně a je uveden stupeň jejich ohrožení: C1, C2, C3, C4.
Výstupem floristického průzkumu jsou navržené podmínky a zmírňující opatření
z hlediska ochrany flóry, zejména opatření týkající se zvláště chráněných druhů rostlin.
Faunistický průzkum byl proveden rovněž též ve vegetační sezóně v roce 2016, doplněn byl i
o údaje získané během zimy 2016. Průzkum byl prováděn standardními metodami, byl
zaměřen na obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Z hlediska bezobratlých byl proveden
orientační průzkum cílený na zjištění možného výskytu zvláště chráněných druhů. Všechny
tyto skupiny byly sledovány vizuálně, u ptáků a obojživelníků samozřejmě také akusticky,
zároveň byly cíleně vyhledávány další pobytové stopy (nory, požerky, okusy, svlečky,
schránky atd.). Byla též zjišťována přítomnost kadáverů na komunikacích. Vodní toky byly
prozkoumávány výhradně vizuálně. Kromě koridorů obou tras byl průzkum rozšířen i na
sousední pozemky s možným výskytem ochranářsky významných druhů.
Při průzkumu byl pořízen soupis zjištěných druhů obratlovců (Příloha 7.3), včetně
zvláště chráněných dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Ty jsou ve vertebratologickém seznamu
zvýrazněny tučně a je uveden jejich ochranný statut (§3 – ohrožený, §2 – silně ohrožený, §1
– kriticky ohrožený).
Výstupem faunistického průzkumu jsou navržené podmínky a zmírňující opatření
z hlediska ochrany obratlovců, zejména zvláště chráněných druhů.
Výsledky vegetačního screeningu, floristického a zoologického průzkumu jsou podrobně
popsány níže v textu. Seznamy nalezených druhů jsou uvedeny v příloze.
Údaje zjištěné v terénu byly doplněny daty o výskytu druhů z nálezové databáze AOPK ČR
(ndop.nature.cz, na základě licenční smlouvy o vytěžování databáze): AOPK ČR (2017):
Nálezová databáze ochrany přírody. (on-line georeferencovaná elektronická databáze;
portal.nature.cz). Verze 2017. Praha. Agentura ochrany p řírody a krajiny ČR. (Citováno 28-32017).
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1.4 Seznam zkratek
č.j. – číslo jednací
ČS – červený seznam
EN – endangered (ohrožený druh), dle Červeného seznamu
EVL – evropsky významné lokalita
KO – kriticky ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
k.ú. – katastrální území
MZCHÚ – maloplošná zvláště chráněná území
NRBC – nadregionální biocentrum
NRBK – nadregionální biokoridor
NT - near threatened (téměř ohrožený), dle Červeného seznamu
NV – nařízení vlády
O – ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
OP – ochranné pásmo
PO – ptačí oblast
PP – přírodní památka
PUPFL – pozemek určený k plnění funkce lesa
RBC – regionální biocentrum
RBK – regionální biokoridor
SO – silně ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
ÚSES – územní systém ekologické stability
VKP – významný krajinný prvek
ZPF – zemědělský půdní fond
ZCHD – zvláště chráněný druh
ZCHÚ – zvláště chráněné území
ZOPK – zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
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2. Údaje o zám ěru
2.1 Základní údaje
Název záměru
Západní obchvat Ledenic, silnice II/157.
Kapacitní údaje záměru:
třída silnice:
II
celková délka úpravy:

cca 4,8 km

Popis záměru
Záměrem je vybudování obchvatu městyse Ledenice přeložením koridoru silnice II/157 a
navazujících úseků silnic III/14611 a III/14613 mimo stávající trasy vedené centrem m ěstyse.
Délka obchvatu činí cca 4,8 km, účelem obchvatu je odvedení tranzitní dopravy z městyse.
Návrhová i směrodatná rychlost činí 70 km/h.
Obchvat propojuje v trase mimo městys následující silnice:
• silnice II/157 a II/157 - úsek cca km 0,0 - 2,2 (varianta A), úsek cca km 0,0 - 1,8 (varianta B)
trasy obchvatu,
• silnice II/157 a III/14611 - úsek cca km 2,2 - 3,5 (varianta A), úsek cca km 1,8 - 3,1
(varianta B) trasy obchvatu,
• silnice III/14611 a III/14613 - úsek cca km 3,5 - 4,8 (varianta A), úsek cca km 3,1 - 4,3
(varianta B) trasy obchvatu.
Součástí záměru jsou následující stavební soubory:
•
•
•
•
•
•
•

trasa obchvatu městyse Ledenice, silnice II/157 o celkové délce až cca 4,8 km,
přemostění místní komunikace (pouze ve variantě B),
obnova hráze rybníka Kačerovec,
okružní a průsečné křižovatky,
trvalé dopravní značení,
veřejné osvětlení okružních křižovatek,
přeložky inženýrských sítí.

Záměr je řešen ve dvou variantách trasy:
Varianta A
Představuje trasování přeložky komunikace dle aktuálně platného ÚP městyse Ledenice,
resp. je umísťována do koridoru vymezeného jako územní rezerva pro silniční dopravu.
Celková délka úpravy je cca 4,8 km.
Umístění obchvatu v koridoru daném ÚPD však neumožňuje v části trasy (křížení s
místní komunikací Ledenice - Mysletín) dodržení normových požadavků na vzdálenost
křižovatek (ČSN 736101). V úseku mezi cca km 0,5 - 0,6 trasy (niveleta terénu zde vyžaduje
umístění vydutého oblouku) není možné bez doplňujících technických opatření odvést ze
silničních příkopů dešťovou vodu, bylo by tedy nutné vybudovat novou vodoteč. Budoucí
projektovou přípravu komplikuje i fakt, že stávající koridor je široký jen 60 m.
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Varianta B
Reaguje na problémy varianty A, tj. umožní dodržení normových požadavků (oproti variantě
A s plynulejším průběhem), dešťová voda z příkopů bude odvedena do stávajícího
protipovodňového zařízení. Ve variantě B je oproti variantě A uvažováno s etapizací záměru.
I. etapa zahrnuje realizaci vlastního obchvatu silnice II/157 v jihozápadním okolí m ěstyse
Ledenice, v úseku cca km 0,0 až km 1,8. V pozdějším výhledu je předpokládáno dokončení
obchvatu městyse (II. etapa) ve směru jih-sever a propojení silnice II/157 se silnicemi
III/14611 a III/14613 v prostoru mimo intravilán m ěstyse. Navazující úsek je vymezen cca km
1,8 a 4,31 trasy obchvatu. Celková délka úpravy je cca 4,3 km.
Tato varianta, resp. její I. etapa není v souladu s aktuálně platným ÚP městyse
Ledenice.
2.2 Lokalizace
Záměr je lokalizován na území Jihočeského kraje, na území následujících územních jednotek:
Kraj

Okres

Obec

Katastrální území

Jihočeský

České Budějovice

Ledenice

k.ú. Ledenice

Trasy (A, B) ochvatu jsou zřejmé z následujícího obrázku:
Obr. č. 1: Umístění záměru na podkladu mapy 1:25000.

Technické řešení záměru
Směrové řešení
Nová silnice je v prvním úseku (přeložka silnice II/157) vedena jihozápadním okolím městyse.
Úvodní část obchvatu je napojena na stávající silnici v místě křižovatky silnic II/157 a II/155
cca 800 m jižn ě od okraje městyse Ledenice. Silnice je v úvodní části vedena volným terénem
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a postupně se stáčí severoseverozápadním směrem. Obchvat je na stávající silnici II/157
napojen západně od městyse, v cca km 2,2 (varianta A) resp. cca km 1,8 (varianta B).
V úseku mezi silnicemi II/157 a III/14611 (od napojení na stávající II/157 jsou již ob ě
varianty vedeny víceméně ve shodné stopě) prochází koridor silnice volným terénem přímo
severoseverovýchodním směrem na úroveň cca km 2,6 (varianta A) resp. cca km 2,35
(varianta B), za kterým navazuje pravostranný oblouk, který je ukončen v místě křížení se
silnicí III/14611, tj. cca km 3,5 (varianta A) resp. cca km 3,1 (varianta B).
V navazujícím úseku k silnici III/14613 je silnice sm ěrována k východu a je vedena
přímo po úroveň cca km 4,1 (varianta A) resp. cca km 3,7 (varianta B). Záv ěrečný úsek trasy
je veden levostranným obloukem, kterým je silnice připojena ke stávající silnici III/14613, jež
dále pokračuje severovýchodním směrem. Na stávající trasu silnice III/14613 obchvat
navazuje cca 450 m severovýchodně od okraje městyse.
Výškové řešení
Nejvyšším bodem v trase (538,1 m n.m.) je zahájení obchvatu (km 0,0), nejnižším bodem
(484,3 m n.m.) je ukončení obchvatu napojením na silnici III/14613. Celkové převýšení
v trase obchvatu činí 54 m, průměrný sklon komunikace pak zhruba 1,26 %.
Trasa komunikace je vedena střídavě v násypu a zářezu (varianta A), v případě
varianty B převažuje násyp (přemostění místní komunikace do Mysletína). Maximální výška
náspu činí v trase zhruba 14 m v míst ě průchodu obchvatu podél hráze rybníka Kačerovec.
Maximální hloubka zářezu v trase činí zhruba 6 m ve variantě B (cca km 2,46).
Z pohledu šířkového řešení je uvažováno s příčným uspořádáním kategorie S 7,5/50,
což zahrnuje šířky dvou jízdních pruhů 2 x 3,00 m, ší řka vnějšího vodícího proužku 0,25 m a
základní šířka nezpevněné krajnice je 0,75 m, v případě osazení svodidel na vysokých
násypech a v místech pevných překážek pak 1,50 m.
Obr. č. 2: Výškový profil trasy obchvatu, varianta A (měřítko horizontální 1: 25000, m ěřítko
vertikální 1: 2500)

Obr. č. 3: Výškový profil trasy obchvatu, varianta B (měřítko horizontální 1:25000, měřítko
vertikální 1: 2500)
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Nejvyšším bodem v trase (538,1 m n.m.) je zahájení obchvatu (km 0,0), nejnižším bodem
(484,3 m n.m.) je ukončení obchvatu napojením na silnici III/14613. Celkové převýšení
v trase obchvatu činí 54 m, průměrný sklon komunikace pak zhruba 1,26 %.
Trasa komunikace je vedena převážně v násypu, maximální výška náspu činí v trase zhruba
14 m (km 2,76). Maximální hloubka zá řezu v trase činí zhruba 6 m (km 2,46). Celková délka
vedení trasy v zářezu činí zhruba 1 470 m, v náspu je komunikace vedena v délce zhruba
2 840 m.
Odvodnění
Systém odvodnění bude obdobný, jako u navazujících úseků stávajících silnic. Odvodnění
vozovek bude řešeno příčnými a podélnými sklony, dále bude srážková voda preferenčně
vsakována resp. odváděna do podélných příkopů, které pak budou zaústěny do nejbližších
vhodných křižujících vodotečí.
Trasa komunikace se nachází v povodí Spolského potoka, do něhož bude odvodněna
buď přímo nebo prostřednictvím jeho menších bočních přítoků či melioračních odpadů.
Trasu obchvatu ve variantě A v úseku cca km 0,5 - 0,6 je nutno odvodnit
prostřednictvím nově vybudovaného svodu/vodoteče do stávajícího protipovodňového
zařízení, resp. terénního průlehu vymezeném pozemkem 3680/12 (k.ú. Ledenice).
Křižovatky

V řešeném úseku obchvatu městyse Ledenice je navrženo pět (varianta A) resp. čtyři
(varianta B) nové úrovňové křižovatky napojující stávající silniční síť. Jejich rozmístění vychází
ze stávající konfigurace terénu a dostatečné dopravní dostupnosti území. Dvě křižovatky jsou
řešeny jako okružní, tři jako průsečné. Úrovňové průsečné křižovatky (mimo křížení s místní
komunikací na Mysletín) budou z důvodu větší bezpečnosti opatřeny pruhem pro odbočení
vlevo nebo rozšířením zpevněné krajnice umožňující objíždění vozidla odbočujícího vlevo.
Šířka zpevnění pravého pásu je v souladu ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních
komunikacích 5,50 m.
V trase obchvatu jsou navrženy následující nové křižovatky:
• Okružní křižovatka silnic II/157, II/155, místní komunikace a stávajícího připojení silnice II/157 do
městyse. Křižovatka v km 0,0 je pětiramenná, tři ramena napojují stávající silnice II/157 a II/155,
jedno rameno polní cestu do Mysletína a jedno rameno navazuje úvodní úsek obchvatu. Vnější
průměr křižovatky činí 50 m, šířka komunikace v okruhu je 6 m.
• Průsečná čtyřramenná křižovatka obchvatu a místní komunikace Ledenice - Mysletín. Není
uvažováno s umístěním odbočovacích pruhů.
• Okružní křižovatka silnic II/157, pokračování obchvatu (silnice III/14611) a stávajícího připojení
silnice II/157 do městyse. Křižovatka je čtyřramenná, dvě ramena navazují na stávající trasu silnice
II/157, dvě ramena navazují trasu obchvatu. Vnější průměr okruhu činí 50 m, jízdní pás okružní
křižovatky mezi obrubami má šířku 6 m. Průměr středového ostrova je 34 m, šířka pojížděné části
středového ostrova je 2 m.
• Průsečná čtyřramenná křižovatka obchvatu a stávající silnice III/14611. Na odbočení z obchvatu
směrem na Zaliny je navržen levý odbočovací pruh.
• Průsečná křižovatka před připojením obchvatu na stávající III/14613 je tříramenná, dvě ramena
jsou v trase obchvatu, třetí napojuje silnici k městysi Ledenice. Směrem na Ledenice je navržen
levý odbočovací pruh.
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Mosty, opěrné zdi

V cca km 0,95 je ve variantě B navrženo z důvodu častého pohybu chodců realizovat
mimoúrovňové křížení obchvatu s místní komunikací Ledenice - Mysletín (náhrada za
úrovňové křížení). Mostní objekt převádí přeložku silnice II/157 přes místní komunikaci. Most
se nachází mimo obec, má jedno pole o kolmé světlosti 10,5 m. Nosná konstrukce mostu je
tvořena monolitickým železobetonovým rámem o šikmém rozpětí 12,658 m. Římsy jsou
železobetonové s kotvenými obrubníky. Šířka komunikace na mostu činí mezi obrubníky 7,5
m.
Související zařízení
Komunikace bude vybavena v souladu s normovými požadavky bezpečnostními zařízeními
(směrové sloupky, svodidla) a vodorovným a svislým dopravním značením.
V rámci záměru nejsou navržena žádná obslužná zařízení typu čerpacích stanic
pohonných hmot, odpočívek apod.
Součástí záměru jsou vegetační úpravy tělesa komunikace.
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:
2021
Předpokládaný termín dokončení, uvedení do provozu: 2022
Možnost kumulace s jinými záměry
V dotčeném území nejsou připravovány další komunikační stavby ani nejsou známy jiné
záměry, které by mohly vést k významné kumulaci vlivů se záměrem.
Záměr nevyvolává přímé nároky na realizaci dalších komunikačních, infrastrukturních či
jiných staveb.
Záměr bude interferovat s rozvojovými záměry v území (výroba, bydlení resp. další). Protože
rozvoj území bude koordinovaný (v souladu s územně-plánovací dokumentací na různých
stupních, která vždy zohledňuje přítomnost obchvatu), není v dotčeném území
očekávána významná kumulace vlivů jiných záměrů s předkládaným záměrem.
Možné přeshraniční vlivy
Přeshraniční vlivy nebyly identifikovány.
2.3 Údaje o vstupech
2.3.1 Půda

Trvalý zábor/odnětí
varianta A
cca 8,2 ha
varianta B
cca 7,5 ha
Realizace záměru v celé délce trasy obchvatu si vyžádá trvalý zábor zemědělského půdního
fondu (ZPF), kategorizovaných jako orná půda ve výši 7,75 ha a trvalý zábor pozemků
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) ve výši 0,44 ha ve variant ě A. Varianta B nárokuje
trvalý zábor ZPF ve výši 7,05 ha a 0,44 ha PUPFL.
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Dočasný zábor/odnětí
cca 0,5 ha
Dočasný zábor se předpokládá pouze pro zařízení staveniště, jehož umístění však není
doposud stanoveno. Přednostně se předpokládá zábor ostatních funkčních ploch,
zemědělská půda bude využívána pouze v nezbytně nutné míře. Pohyb techniky po stavbě se
předpokládá v rozsahu trvalého záboru.
2.3.1 Voda

Pitná voda:

bez nároků

Požární voda:

bez nároků (mobilní zdroj)

Ostatní (technologická) voda:

bez nároků

pitná voda - výstavba:
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 - výstavba:
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.
2.3.2 Ostatní surovinové a energetické zdroje

Elektrická energie:
bez významných nároků
Nelze vyloučit instalaci veřejného osvětlení resp. světelného signalizačního zařízení v
prostoru kontaktu s intravilánem městyse (týká se zejména varianty A).
Zemní plyn:
bez nároků
Ostatní:
bez nároků
Výstavba:
nespecifikováno
Stavební a konstrukční materiály, množství běžné, jednorázově, bez nároků na pravidelný
odběr. Bilance zemních prací je p řibližně vyrovnaná, nevznikají významné nároky na
transport výkopové zeminy resp. násypového materiálu.
2.3.3 Nároky na dopravní infrastrukturu

Doprava - provoz:
bez dodatečných nároků
Záměr je dopravní stavbou. Po své realizaci se stane přímou součástí dopravní infrastruktury
území a bude přenášet dopravní zatížení, dané realizací odpovídajících dopravních vztahů.
Nevyvolává bezprostřední nároky na realizaci dalších komunikačních staveb.
Doprava - výstavba:
cca desítky nákladních vozidel/den
Stavební doprava v období výstavby bude variabilní v závislosti na prováděných pracích a
bude se pohybovat v řádu nejvýše několik desítek nákladních vozidel za den.
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Záměr bude ve variantě A budován v koridoru stávajících ulic, je tedy možno očekávat
nároky na uzavírky a dlouhodobé objízdné trasy. Varianta B se nachází převážně v prostoru
mimo stávající silnice, v pr ůběhu výstavby tedy nevznikají významné nároky na uzavírky
komunikací a z toho vyplývající dlouhodobé objízdné trasy.
Ostatní infrastruktura:
bez nároků
Záměr neklade nároky na ostatní infrastrukturu. Jednotlivé sítě, dotčené výstavbou, budou
uvedeny do původního stavu resp. do stavu vyžadovaného jejich správci.
2.4 Údaje o výstupech
2.4.1 Emise do ovzduší

Bodové zdroje:
bez výstupů
V souvislosti se záměrem nevznikne žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší.
Liniové zdroje:
nespecifikováno
Záměr nemění oproti pozaďovému stavu počet vozidel pohybujících se po komunikační síti,
nabízí však pro jejich pohyb alternativní trasy. Emise je kvantifikována v samostatné
rozptylové studii, jež je přílohou oznámení.
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 navržena 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.
2.4.2 Odpadní voda

Splaškové vody - provoz:

nejsou produkovány

Srážkové vody - provoz:
cca 13 500 m 3/rok
Jedná se o maximální hrubý odhad množství odpadních vod odvozený z průměrné délky
odvodňované plochy. Teoretický výpočet produkce srážkových vod je u obou variant
prakticky shodný, v případě varianty B však bude reálná produkce nižší o cca 9 %, tj. cca 12
300 m3/rok, oproti množství 13 500 m 3/rok ve variantě A. Lze předpokládat, že část srážek
se odpaří či zasákne.
Za srážkové odpadní vody se považují vody, jejímž zdrojem jsou atmosférické srážky
(dešťové, sněhové) a které budou odvedeny ze zpevněného povrchu komunikace a
přilehlých svahů a násypů
Nakládání - provoz:
vsakování, odvod do recipientu
Odvodnění vozovky bude řešeno příčnými a podélnými sklony. Srážková voda bude
odváděna do podélných příkopů, zaústěných do nejbližších vhodných křižujících vodotečí,
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jejichž recipientem je Spolský potok. Ve variantě A bude nutno v úseku 0,5 - 0,6 odvést vodu
do nově vybudovaného svodu/vodoteče zaústěné do stávajícího protipovodňového zařízení.
Splaškové vody - výstavba:
řádově jednotky m3/den
Předpokládá se využití mobilních WC a sociálních zařízení, vybavených bezodtokými jímkami.
Srážkové vody - výstavba:
nespecifikováno
Množství srážkových odpadních vod bude s postupem výstavby narůstat, až dosáhne objemů
obdobných jako ve fázi provozu.
Technologické vody - výstavba:
spotřeba nespecifikována (běžná)
Jde o vodu použitou pro výrobu betonu, skrápění apod.
2.4.3 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 jednotek tun za rok.
skupina 17 Stavební a demoliční odpady
skupina 15 Odpadní obaly
Jde o odpady z oprav komunikace, konstrukčních prvků resp. dopravního značení (17 03
Asfaltové směsi, dehet, 17 04 Kovy, 17 05 Zemina, kamení a vyt ěžená hlušina, 17 09 Jiné
stavební a demoliční odpady, 15 01 Obaly). Kategorie převážně O, výjimečně N (zejména
zbytky nátěrových hmot resp. absorpční činidla). Produkce nepravidelná a málo častá,
množství nespecifikováno.
Výstavba:

skupina 17 Stavební a demoliční odpady
skupina 15 Odpadní obaly
skupina 20 Komunální odpady
Během výstavby budou produkovány zejména odpady z přípravy stavby (odstranění
vegetace, terénní úpravy), odpady z demolice stávajících komunikací v místech křížení,
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 tisíců tun (výkopová zemina a kamení) resp. desítek tun
(ostatní).
2.4.4 Ostatní

Hluk z dopravy:
Hluk v průběhu výstavby:

< LAeq,T = 60/50 dB (den/noc)
< LAeq,T = 65 dB (7:00 až 21:00)

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).
Při bourání starých vozovek a konstrukcí nelze vyloučit použití těžkých bouracích kladiv, i v
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tomto případě však vznikající vibrace nebudou významné. Trhací práce s použitím výbušnin
nebudou v průběhu výstavby prováděny.
Záření ionizující:

zdroje nejsou používány

Záření elektromagnetické:
zdroje nejsou používány
Lze uvažovat pouze s běžnými komunikačními prostředky (vysílačky, mobilní telefony)
případně defektoskopickými přístroji, bez vlivů na okolí.
2.4.5 Doplňující údaje

Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s
nepříznivými environmentálními důsledky. Vytváří pouze běžně akceptované riziko vzniku
dopravních nehod, přičemž technické řešení silnice v souladu s platnými předpisy v oblasti
projektování pozemních komunikací toto riziko minimalizuje.
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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3. Údaje o lokalitě
3.1 Charakteristika dotčeného území
Záměr je umístěn na západní okraj městyse Ledenice, které se nachází cca 10km východně
od Č. Budějovic. Dotčené území leží v nadmořské výšce od 490 do 525 m n. m. Z krajinn ě typologického hlediska se jedná o krajinu lesozemědělskou. Přeložka prochází převážně přes
pole a louky, kříží 5 vodotečí v povodí Spolského potoka a vede po obnovené hrázi rybníka
Kačerovec.
3.2 Geologické podloží a reliéf
Dle geomorfologického členění ČR patří dotčené území do Česko-moravské soustavy,
podsoustavy Jihočeské pánve, celku Třeboňská pánev a podcelku Lišovský práh. Ledenice se
nachází v geomorfologickém okrsku Dobrovodská pahorkatina.
Reliéf krajiny je pahorkatinný.
Geologické podloží je tvořeno převážně kvartérními horninami - písčito-hlinitými až hlinitopísčitými sedimenty, štěrky, dále paralulami, a na severu dotčeného území také pískovci,
slepenci, jílovci a prachovci.
Nejvyšším bodem území je vrch Vápenice (542 m n. m.). Nejníže položené místo se nachází u
Spolského potoka (490 m n. m.).
3.3 Podnebí
Posuzované území se podle klimatické klasifikace (Quitt 1971) nachází v mírn ě teplé oblasti
MT 5.
Pro oblast MT 5 je charakteristické normální až krátké léto, mírné, až mírně chladné, suché
až mírně suché. Přechodné období je normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným
podzimem. Zima bývá normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až
krátkou sněhovou pokrývkou.
Klimatická charakteristika MT5:
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 °C
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu (°C)
Průměrná teplota v dubnu (°C)
Průměrná teplota v červenci (°C)
Průměrná teplota v říjnu (°C)
Počet dnů se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zatažených

30-40
140-160
130-140
40-50
-4 - -5
6-7
16-17
6-7
100-120
350-450
250-300
60-100
120-150
18
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Počet dnů jasných

50-60

3.4 Vodstvo
Posuzované území patří dle vodopisného členění do hlavního povodí Labe, dílčího povodí (2.
řádu) Vltavy, povodí Rybné a Lužnice (3. řádu) a povodí Spolského potoka (4. řádu, č.
hydrologického pořadí 1-07-02-0390).
Záměr kříží Spolský potok a jeho drobné, bezejmenné přítoky. Řeky se v dotčeném území
nenachází. Trasa obchvatu je plánována přes hráz rybníka Kačerovec.
Dotčené území leží ve zranitelné oblasti dle NV č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a akčním programu.
Záměr nezasahuje do vyhlášených záplavových území.
Dotčené území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
3.5 Biota
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na pomezí
dvou bioregionů - Třeboňského (1.31) a Českokrumlovského (1.43).
Třeboňský bioregion zasahuje severní polovinu dotčeného území.
Bioregion je tvořen pánví vyplněnou kyselými sedimenty, s rozsáhlými podmáčenými
sníženinami a přechodnými rašeliništi. Biota je do značné míry azonálního charakteru, zvláště
převažující mokřadní a psamofilní biota. Základní vegetační stupňovitost je narušena, v biotě
jsou zastoupeny četné exklávní prvky rozmanitého původu, avšak celkově převažuje biota
dubojehličnaté varianty 4. vegetačního stupně. Potenciální vegetace náleží do acidofilních
doubrav, borů, olšin a rašelinišť. Méně typickou část tvoří zdvižené okraje na krystaliniku s
členitějším reliéfem, hojnějším výskytem bučin (i květnatých) a bez větších rašelinišť a
bažinných olšin.
Českokrumlovský bioregion charakterizuje jižní část dotčeného území.
Bioregion má vysokou biodiverzitu, místy i reliktního charakteru. Charakteristická je mozaika
bioty 3., dubovo-bukového až 5. jedlovo-bukového stupně, s extrémními ostrůvky teplomilné
i horské bioty. Potenciální vegetace je řazena v nižších částech do acidofilních doubrav, ve
vyšších částech do květnatých, vzácněji též bikových bučin. V údolích jsou háje (Vltava) a
malé ostrůvky reliktních borů, na plošinách místy i olšiny. Na ostrůvcích vápenců je možno
předpokládat teplomilné doubravy, na hadcích reliktní bory.
Dle fytogeografického členění ČR (Skalický, 1988) se dotčené území nachází v
českomoravském mezofytiku, a leží ve fytogeografických okresech 37p –Novohradské
podhůří a 39 - T řeboňská pánev.
Potenciální vegetaci území (Neuhäuslová, Moravec 1997) představují bikové a/nebo jedlové
doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum ).
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Podle rekonstrukční mapy přirozené vegetace (Mikyška et al. 1972) území pokrývaly
acidofilní doubravy (Quercion robori-petraeae), v údolní nivě Spolského potoka jsou
rekonstruovány luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae ).
Ze zoogeografického hlediska území leží ve středoevropské zóně listnatého lesa, v přírodní
lesní oblasti Jihočeské pánve.
3.6 Současný stav bioty v území
Současný stav území je vychází ze současného zemědělského využití krajiny. Trasy obchvatu
vedou většinou přes agrocenózy - louky (X5 Intenzivně obhospodařované porosty) a pole (X2
Intenzivně obhospodařované pole), přechází remízky, lesíky a drobné vodoteče. Trasy jsou
též vedena přes hráz rybníka Kačerovec.
Přirozená a polopřirozená vegetace se v území skoro nedochovala. Lesní společenstva
jsou zastoupena ve fragmentech a mají změněnou druhovou skladbu - náletové lesíky (X12B
Nálety pionýrských dřevin) či jehličnaté lesy s vysokým podílem smrku nebo borovice,
s příměsí dubu letního a lísky (X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami).
Nelesní zeleň je zastoupena lipovými, topolovými nebo ovocnými alejemi podél cest a
vodotečí (X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla). Ostatky přírodních stanovišť jsou
představovány degradovanými fragmenty vlhkých pcháčových luk (T1.5) a mezofilních
ovsíkových luk (T1.1).
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4. Vyhodnocení vlivu a návrhy opat ření
Významnost vlivů a stupnice pro hodnocení vlivu záměru na biotu
Vliv

Hodnota

Významný
negativní

-2

Mírně
negativní

-1

Nulový

0

Mírně
pozitivní

+1

Významný
pozitivní

+2

Popis
Významný rušivý až likvidační vliv chráněné území, funkci VKP, na stanoviště
či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv.
Mírný rušivý vliv na chráněné území, funkci VKP, stanoviště či populaci
druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Záměr nemá žádný vliv.
Mírný příznivý vliv na chráněné území, funkci VKP, stanoviště či populaci
druhu; mírné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně
příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na chráněné území, funkci VKP, stanoviště či populaci
druhu; významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu,
významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

4.1 Dotčená zvláště chráněná území
Jako dotčené budou identifikovány lokality, které:
• jsou v přímém územním střetu se záměrem nebo v jeho bezprostřední blízkosti,
• jsou ovlivněny v souvislosti se vstupy (těžba surovin, odběr vody, vedení, přípojky sítí
atd.), a to ve fázi přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru,
• jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy (odpady, emise, odpadní vody, hluk atd.) ve fázi
přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru.
Soupis ZCHÚ v okolí záměru, včetně hodnocení vlivu záměru:
Název ZCHÚ
PP Ohrazení
PP Kaliště

Vzdálenost od obchvatu
1 280 m
2 420 m
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Obr. č. 4: Mapa zvláště chráněných území v okolí do 5 km od záměru

Odůvodnění
Všechna výše uvedená ZCHÚ leží v dostate čné vzdálenosti od zám ěru a proto nebudou
záměrem nijak dotčena. Kromě odlehlosti od zám ěru byla zvážena i možnost ovlivn ění ZCHÚ
v souvislosti se vstupy (t ěžba surovin, odb ěr vody, vedení, přípojky sítí atd.) a výstupy
(odpady, emise, odpadní vody, hluk atd.) zám ěru. Předpokládá se ale, že vliv vstup ů a
výstupů záměru na zvláště chráněná území bude nulový.
4.2 Dotčená území soustavy Natura 2000
K záměru bylo dne 29. 11. 2016 vydáno stanovisko orgánu ochrany p řírody (č. j. KUJCK
153718/2016/OZZL, Krajský ú řad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství), ve kterém se tvrdí, že záměr „Západní obchvat Ledenic, silnice II/157“ nemůže
mít samostatně nebo ve spojení s jinými zám ěry významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a pta čích oblastí ležících na území v
působnosti Krajského ú řadu – Jihočeský kraj.
Vzhledem k tomuto vyjádření a značným vzdálenostem okolních lokalit soustavy Natura
2000 se vliv na lokality a předměty ochrany soustavy Natura 2000 dále nehodnotí.
Přehled lokalit soustavy Natura 2000 v okolí záměru:
Název
EVL CZ0313123
Stropnice
PO CZ0311033

Předměty ochrany

Vzdálenost od obchvatu

1059 modrásek očkovaný (Maculinea
teleius)
1355 vydra říční (Lutra lutra)
čáp černý (Ciconia nigra)
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Třeboňsko

datel černý (Dryocopus martius)
husa velká (Anser anser)
kopřivka obecná (Anas strepera)
kulíšek nejmenší (Glaucidium
passerinum)
kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
ledňáček říční (Alcedo atthis)
lelek lesní (Caprimulgus europaeus )
lžičák pestrý (Anas clypeata)
moták pochop (Circus aeruginosus )
orel mořský (Haliaeetus albicilla )
rybák obecný (Sterna hirundo)
skřivan lesní (Lullula arborea )
slavík modráček středoevropský (Luscinia
svecica cyanecula)
strakapoud prostřední (Dendrocopos
medius)
sýc rousný (Aegolius funereus )
včelojed lesní (Pernis apivorus)
volavka bílá (Egretta alba)
žluna šedá (Picus canus)

Odůvodnění
Záměr nezasahuje do území soustavy Natura 2000 (Evropsky významné lokality, Pta čí
oblasti). Nejbližší EVL CZ0313123 Stropnice leží ve vzdálenosti 5 100 m od zám ěru. Vzhledem
k povaze záměru a dostatečným vzdálenostem okolních lokalit soustavy Natura 2000
nebudou dotčeny žádné předměty ochrany ani narušena jejich integrita. Zárove ň se důvodně
předpokládá, že předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000 nebudou
ovlivněny ani v souvislosti se vstupy a výstupy zám ěru.
4.3 Významné krajinné prvky a památné stromy
Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody
a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon) jako „ekologicky, geomorfologicky
nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení
její stability.“
VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách:
VKP „ex lege“ – veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy;
registrované VKP – mohou se jimi stát jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní trávníky,
remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní
útvary, výchozy či odkryvy nebo i cenné plochy porostů v sídelním útvaru, např. historické
zahrady nebo parky. Jako VKP je možné registrovat i jiné části krajiny.
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Výčet dotčených VKP (dle § 3 zákona 114/92 Sb.):
Vodní toky a údolní nivy:
Název toku a údolní nivy

Segment vegetačního screeningu

drobný napřímený tok - levostranný
přítok Spolského potoka
Spolský potok, údolní niva s olšinou

21
23, 27

Rybníky:
Název

Segment vegetačního screeningu
25, 26

rybník Kačerovec
Lesy:

Segment
vegetačního
screeningu
27-28
34

Název / katastrální území
u rybníka Kačerovec
Láníkův vršek

Délka průchodu přes
les
(změřeno v GIS)
190 m
cca 15 m

Jezera ani rašeliniště se v okolí obchvatu nenachází. V posuzovaném území nejsou
registrovány žádné registrované VKP ani památné stromy.
Odůvodnění
Za negativní vliv zám ěru na významné krajinné prvky (dále VKP) se považuje p římý zábor
biotopu údolní nivy, vodního toku či lesa. Rovněž vjíždění mechanizace může narušit
stabilizační funkci zmíněných VKP. Z pohledu funkčnosti je zejména významné zachovat
migrační prostupnost podél liniových významných krajinných prvk ů (potoky a údolní nivy) a
při průchodu trasy lesem.
Aby realizací záměru bylo minimalizováno oslabení nebo ohrožení stabilizační funkce VKP,
byly navrženy následující podmínky:
• V rámci stavby je nezbytné minimalizovat rozsah zásahu do vodních toků,
minimalizovat dobu trvání překopu a zajistit rekultivaci míst překopů vodních toků
tak, aby bylo dosaženo obdobného hydromorfologického stavu jako před zásahem.
• Při realizaci záměru nesmí ve dně toků vzniknout žádná příčná migrační překážka ani
práh, vhodnými opatřeními a parametry propustků a mostních objektů musí být
zajištěna migrační prostupnost celé trasy pro všechny cílové skupiny živočichů.
• Kácení dřevin bude provedeno v období mimo doby hnízdění ptactva, tj. kácení
nebude probíhat v měsících III.-VIII. Součástí kácení bude důsledné vyklizení a
likvidace dřevní hmoty.
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4.4 Územní systém ekologické stability
Přehled prvků ÚSES (dle § 3 zákona 114/92 Sb.) poblíž záměru:
Kategorie, kód
IP 0409

LBK 0214

LBK 0220

RBC 4078
NRBK 117
NRBK 169

Název
Prameniště pod Vápenicí
Interakční prvek je tvořen souvislým porostem
dřevin v terénní depresi, dále se napojuje na
dřevinný pás podél místní komunikace.
U Mošen
Biokoridor prochází podél drobné vodoteče nad
rybníkem Ledenický Slavíček a v horní části
mělkou terénní depresí po orné půdě v místě
zatrubněné vodoteče.
Spolský potok
V téměř celém úseku je biokoridor tvořen
Spolským potokem a jeho břehovými
společenstvy. Pod rybníkem Lazna navazují
jednotlivé oplocené zahrady. Dále prochází podél
odtoku z bezpečnostního přelivu.
U Votavů
Hluboká obora – K118
Červené Blato – K118

Segment vegetačního
screeningu / vzdálenost od
obchvatu
přímý územní střet

přímý územní střet

přímý územní střet

Obr. č. 5 Mapa dotčených prvků lokálního systému ekologické stability.
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Odůvodnění
Záměrem budou ovlivn ěny prvky územního systému ekologické stability lokální úrovn ě
(vyjmenovány v tabulce výše). Negativní vlivy zám ěru na dotčené prvky ÚSES jsou řešeny
podmínkami a zmír ňujícími opatřeními na detailnějších úrovních - ochrana VKP (kapitola 4.3),
přírodních stanovišť (kapitola 4.5) a druh ů (kapitola 4.6 a 4.7) a migra ční prostupnost krajiny
(rámcová migra ční studie).
4.5 Přírodní stanoviště
Přírodní stanoviště budou ovlivněna záborem půdy v průběhu výstavby obchvatu. Dále je
nutné uvažovat se změnou vodních poměrů způsobených odvodněním navržené komunikace
a v době provozu záměru se zvýšením prašnosti a depozicí zplodin do vzdálenosti minimáln ě
50 m od komunikace. Tyto vlivy mohou být významné hlavně v případě reprezentativních
segmentů přírodních stanovišť zjištěných při vegetačním screeningu území. V místě, kde
trasa obchvatu protíná takové segmenty, jsou proto navržena zmírňující opatření. V případě
vedení obchvatu přes lesní porosty bude negativně ovlivněna stabilita navazujících lesních
porostů.
Zastoupení biotopů včetně nepřírodních stanovišť (dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol 2000)
v posuzovaném území:
Segment
vegetačního
screeningu

Převládající
biotop

Minoritní
biotop(y)

1

X1

X13, X7B

2

X12B

3
4

X2
X6

5

X5

6

X6

7
8

X5
X12B

9

L2.2

10

T1.1

T1.5

11

T1.1

T1.5

12
13

X12B
X13

X7B

X13

X12B

Popis
Silnice II/157 s nesouvislou lipovou
alejí a ruderální vegetací v příkopech.
Náletový lesík a podrostem ruderální
vegetace (lípy srdčité, břízy bělokoré).
Pole.
Polní cesta s mladou alejí, převažují
lípy srdčité.
Intenzivně kosený trvalý travní porost
na orné půdě.
Liniový remíz podél cesty
s náletovými dřevinami (bříza, osika,
vrba jíva, líska)
Intenzivní pastvina na orné půdě.
Liniový remíz s náletovými dřevinami
(osika, bříza, jasan).
Linie vlhkomilných dřevin podél
strouhy (vrba křehká, smrk, osika,
bříza), podrost zničený intenzivní
pastvou.
Kosená louka místy s vlhčinami a
výskytem vlhkomilných druhů.
Kosená louka místy s vlhčinami a
výskytem vlhkomilných druhů.
Záchytný příkop s vlhkomilnými
druhy.
Osikový remíz.
Starý jabloňový sad s ruderálním
podrostem.
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Hodnocení Charakter vlivu
vlivu
záměru
(+/0/-1,-2)

-1

Územní střet
s var. B.

-1

Územní střet
s var. B.
Územní střet
s var. B.

-1
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14

X5

15
18

X2
X1

19

X5

20
21

X2
X7B

22
23

X2
T1.5

24

X12B

25

X5

26

V1G

27

L2.2

28

X9A

29
30
31
32

X2
X1
X2
X5

33

X1

34

X9A

Intenzivně kosený trvalý travní porost
na orné půdě.
Pole.
X7B, X13 Silnice s alejí vzrostlých topolů
kanadských, jejichž stáří je cca 80 let.
T1.5, X7B Intenzivně kosená louka, po okrajích
meliorační kanály s prvky vlhkomilné
vegetace a ruderální.
Pole.
L2.2
Linie olší lepkavých s ruderální
vegetací (v podrostu) podél
napřímené strouhy.
Pole.
Kosená louka se zastoupením
vlhkomilných druhů.
Náletové porosty (osiky, lísky, javory,
jasan), v podrostu zbytky hájové
vegetace.
X6
Hráz rybníka, intenzivně kosený
trávník.
M1.7
Rybník Kačerovec. V době průzkumu
vypuštěný a bez vegetace.
Olšina pod hrází rybníka Kačerovec.
Borová a smrková kultura
s vtroušeným dubem letním a lískou,
podrost typický pro acidofilní
doubravy.
Pole.
X7B, X13 Silnice s nesouvislou jabloňovou alejí.
Pole.
T1.5
Původně vlhká louka, dnes intenzivně
obhospodařovaná, meliorovaná,
pouze se zbytky vlhkomilné vegetace.
X7B, X13 Silnice s alejí lip srdčitých, stáří cca 80
let.
Převážně náletový lesík (borovice,
smrk, bříza) na stanovišti vlhké
doubravy, místy vlhkomilná vegetace,
v návaznosti již mimo dotčený prostor
drobné rybníčky.

-1

Územní střet
s var. A a B.

-1

Územní střet
s var. A a B.

-1

Územní střet
s var. A a B.
Územní střet
s var. A a B.

-1

-1
-1

-1

Územní střet
s var. A a B.
Územní střet
s var. A a B.

Územní střet
s var. A a B.

Zastoupení přírodních biotopů (dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol 2000) v trase záměru:
Hodnocení vlivu
Kód a název biotopu
Segment vegetačního
záměru
screeningu
(+/0/-1,-2)
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt,
26
-1
ale s přirozeným nebo přírodně blízkým
charakterem dna a břehu
M1.7 porosty vysokých ostřic
26
-1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
10, 11
-1
T1.5 Vlhké pcháčové louky
10,11,19, 23,32
-1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy
9, 27
-1
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Odůvodnění
Za negativní vliv zám ěru se považuje v p řípadě tohoto záměru zejména přímý zábor plochy
přírodního stanoviště, narušení biotopu výstavbou nebo narušení biotopu p ři provozu
komunikace (splachy, emise). Dotčeny budou čtyři typy přírodních stanovišť, všechny ale
pouze okrajově. Navíc se v žádném z výskytů nejedná o reprezentativní biotopy.
Nejpodstatnější z hlediska vlivu na p řírodní stanoviště je přechod přes hráz rybníka
Kačerovec. Na jedné straně je třeba zachovat rybník, jehož břehy mají přirozený charakter
s vyvinutou litorální zónou, na druhou stranu je nutné minimalizovat vliv na olšinu pod hrází
rybníka.
Vlivy na přírodní stanoviště způsobené přímým záborem omezit bez případné změny
trasování komunikace nelze. Pro ostatní vlivy jsou navržena adekvátní zmírňující opatření a
podmínky:
• mimo stavební pruh do vodních toků a mokřadů není možné zasahovat a vjíždět
mechanizací,
• minimalizovat zábor přírodních stanovišť, nevstupovat do nich mimo trasu budoucí
komunikace, neumísťovat do přírodních stanovišť manipulační plochy a dočasné
deponie ornice,
• v případě kácení nelesní zeleně podél vodních toků, alejí a křovinatých mezí provést
adekvátní náhradní výsadbu autochtonních dřevin (olše lepkavá, vrby) do břehových
porostů,
• kácení dřevin bude provedeno v období mimo doby hnízdění ptactva, tj. kácení
nebude probíhat v měsících III. – VIII,
• při realizaci prací v hodnotných přírodních stanovištích a v jejich těsné blízkosti,
zejména při projektování příjezdových tras nebo při terénních úpravách, se navrhuje
zajistit biologický dozor odborně způsobilou osobou,
• po ukončení výstavby zajišťovat po přiměřenou dobu na staveništi a v jeho
bezprostředním okolí kontrolu a případně opatření proti šíření invazních druhů
rostlin.
4.6 Cévnaté rostliny
Z důvodu získání dostatečných podkladů pro vyhodnocení vlivu na zvláště chráněné a vzácné
druhy cévnatých rostlin byl proveden floristický průzkum (viz Příloha 7.2). Byly visitovány obě
trasy obchvatu, podrobněji byly prozkoumány 3 lokality s výskytem přírodních stanovišť
(označeny jako botanické lokality B1 – B3), ve kterých bylo možné teoreticky výskyt zvláště
chráněných a vzácných druhů předpokládat. Ostatní území mimo tyto 3 lokality pokrývají
agrocenózy a silně pozměněné biotopy a proto není botanicky zajímavé. Rešerší dostupných
údajů bylo zjištěno, že z dotčeného území výskyt zvláště chráněných nebo ohrožených druhů
rostlin není znám.
Celkem bylo zaznamenáno 192 druhů cévnatých rostlin na 3 botanických lokalitách. V území
byl nalezen pouze 1 druh uvedený v Červeném seznamu (Grulich 2012). Jedná se o jedli
bělokorou (Abies alba) nalezenou na lokalitách B2 a B3, která je uvedena v kategorii CIVa
(druhy vyžadující pozornost). V území nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh podle
ZOPK. Z hlediska možného výskytu zvláště chráněných druhů byla botanicky prozkoumána
celá trasa záměru. Seznam zjištěných druhů je uveden v příloze (Příloha 7.1).
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Přehled zjištěných zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin:
Charakteristika Hodnocení
vlivu
vlivu
Fáze
Vliv záměru
(kapacita
Druh
záměru
záměru
(Identifikace) záměru, časový
rozsah záměru, (+/0/-1, 2)
intenzita vlivu)
Ohrožené druhy dle Červeného seznamu – kategorie CIVa
výstavba, bude
dotčeno max.
jedle bělokorá stavba
několik desítek
ano
-1
(Abies alba)
obchvatu
semenáčů
nebo stromků
do 1 m výšky

Komentář

místní
populace
nebude
ovlivněna

Odůvodnění
Jako hlavní zmírňující opatření pro rostliny je navržen biologický dozor, který bude
kontrolovat dodržování stanoveného stavebního pruhu. Ztrátu semená čků a mladých jedlí
v podrostu hospodá řského lesa lze nahradit cílenou dosadbou.
4.7 Fauna
Dle metodiky hodnocení jsou jako relevantní vlivy zvažovány takové přímé a nepřímé vlivy
záměru, které svojí podstatou mohou ovlivnit kvantitativní a kvalitativní charakteristiky
jednotlivých zvláště chráněných nebo ohrožených druhů. Jako možné vlivy záměru byly
identifikovány následující:
1/ Přímý zábor biotopu (zábor potravního biotopu, narušení úkrytů, líhnišť a hnízdišť). Tento
vliv zahrnuje také nepřímé ovlivnění biotopu druhu v podobě záboru potravního biotopu.
2/Ovlivnění kvalitativních charakteristik biotopu.
Kvalitativní charakteristiky biotopu v tomto případě zahrnují narušení vegetačního pokryvu
pojezdy stavebních strojů a mechanizace. Negativním vlivem je i fragmentace dosud
nenarušených biotopů budoucí komunikací a také degradace stanovišť (hluk, prach, emise)
v pruhu minimálně 50 m (u hluku 500 m) podél nové komunikace. Dále je negativním vlivem
narušení rozmnožovacího stanoviště obojživelníků v r. Kačerovec.
3/Rušení.
Rušení přináší zejména období výstavby. Projevuje se přímo v zájmovém území a také v jeho
těsné blízkosti.
4/Usmrcení jednotlivých exemplářů při výstavbě a kácení dřevin. Při výstavbě budou
jednotlivé exempláře přímo ohroženy. U ptáků se jedná zejména o případné kácení dřevin
v době hnízdění.
5/Zvýšené riziko úhynů při provozu komunikace. Při provozu patří k negativním vlivům
zejména ohrožení střety s vozidly.
29
MGR. VLADIMÍR MELICHAR
Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

Celkem byl zjištěn výskyt 74 druhů obratlovců, 5 druhů obojživelníků, 3 druhy plazů, 42 druhů ptáků a 24 druhů savců. Přestože výskyt, zejména
přechodný (např. ptáci na tahu, netopýři), u dalších druhů nelze vyloučit, předložený seznam poskytuje dobrý přehled o dotčené fauně
obratlovců. Ze zjištěných zvláště chráněných druhů obratlovců patří 8 mezi silně ohrožené a 7 mezi ohrožené. Dále byl zjištěn výskyt 1 silně
ohroženého druhu mlže. Seznam zjištěných druhů je uveden v příloze (Příloha 7.3).
Vyhodnocení vlivu záměru na zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů:
Druh

Fáze záměru
v území

Vliv záměru
(Identifikace)

Charakteristika vlivu
Hodnocení vlivu
(kapacita záměru, časový rozsah
záměru
záměru, intenzita vlivu)
(+/0/-1,-2)

Komentář

Silně ohrožené druhy dle ZOPK – §2

škeble rybničná
(Anodonta cygnaea)

rosnička zelená
(Hyla arborea )

skokan štíhlý
(Rana dalmatina)

skokan zelený
(Rana kl. esculenta)

výstavba

provoz

výstavba,
provoz

výstavba,
provoz

ano

2/Ovlivnění kvalitativních
charakteristik biotopu.

ano

5/Zvýšené riziko úhynů při
provozu komunikace.

ano

2/Ovlivnění kvalitativních
charakteristik biotopu.
5/Zvýšené riziko úhynů při
provozu komunikace.

ano

2/Ovlivnění kvalitativních
charakteristik biotopu.
5/Zvýšené riziko úhynů při
provozu komunikace.
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-1

dočasné vypuštění a narušení
rybníka Kačerovec ovlivní místní
populaci druhu, v případě
vhodného managementu v
rybníce velká pravděpodobnost
znovuosídlení lokality

-1

mírné zvýšení rizika usmrcení
jednotlivých exemplářů při
migracích

-1

narušení rozmnožovacího biotopu
v r. Kačerovec během výstavby,
mírné zvýšení rizika usmrcení
jednotlivých exemplářů při
migracích

-1

narušení rozmnožovacího biotopu
v r. Kačerovec během výstavby,
mírné zvýšení rizika usmrcení
jednotlivých exemplářů při
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migracích

ještěrka obecná
(Lacerta agilis)

výstavba,
provoz

ano

1/Přímý zábor biotopu
2/Ovlivnění kvalitativních
charakteristik biotopu
4/Usmrcení jednotlivých
exemplářů při výstavbě a kácení
dřevin
5/Zvýšené riziko úhynů při
provozu komunikace.

-1

narušení stávajícího biotopu
druhu, riziko úhynů při výstavbě,
mírné zvýšení rizika usmrcení
jednotlivých exemplářů při
provozu komunikace

-1

rušivé vlivy nové komunikace
v místě loviště podél Spolského
potoka

-1

mírné zvýšení rizika usmrcení
jednotlivých exemplářů při
migracích

čáp černý
(Ciconia nigra)

provoz

ano

2/Ovlivnění kvalitativních
charakteristik biotopu

los evropský
(Alces alces)

provoz

ano

5/Zvýšené riziko úhynů při
provozu komunikace.

-1

mírné zvýšení rizika usmrcení
jednotlivých exemplářů při
migracích

-1

mírné zvýšení rizika usmrcení
jednotlivých exemplářů při
migracích

-1

narušení rozmnožovacího biotopu
v r. Kačerovec během výstavby,
mírné zvýšení rizika usmrcení
jednotlivých exemplářů při
migracích

rys ostrovid
(Lynx lynx)

provoz

ano

5/Zvýšené riziko úhynů při
provozu komunikace.

vydra říční
(Lutra lutra)

provoz

ano

5/Zvýšené riziko úhynů při
provozu komunikace.

ano

2/Ovlivnění kvalitativních
charakteristik biotopu.
5/Zvýšené riziko úhynů při
provozu komunikace.

Ohrožené druhy dle ZOPK – §3
ropucha obecná
(Bufo bufo)

výstavba,
provoz
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slepýš křehký
(Anguis fragilis)

výstavba,
provoz

ano

1/Přímý zábor biotopu
2/Ovlivnění kvalitativních
charakteristik biotopu
4/Usmrcení jednotlivých
exemplářů při výstavbě a kácení
dřevin
5/Zvýšené riziko úhynů při
provozu komunikace.

-1

narušení stávajícího biotopu
druhu, riziko úhynů při výstavbě,
mírné zvýšení rizika usmrcení
jednotlivých exemplářů při
provozu komunikace

-1

narušení stávajícího biotopu
druhu, riziko úhynů při výstavbě,
mírné zvýšení rizika usmrcení
jednotlivých exemplářů při
provozu komunikace

-1

rušivé vlivy nové komunikace
v části potravního biotopu 1 páru

užovka obojková
(Natrix natrix)

výstavba,
provoz

ano

1/Přímý zábor biotopu
2/Ovlivnění kvalitativních
charakteristik biotopu
4/Usmrcení jednotlivých
exemplářů při výstavbě a kácení
dřevin
5/Zvýšené riziko úhynů při
provozu komunikace.

čáp bílý
(Ciconia ciconia)

provoz

ano

2/Ovlivnění kvalitativních
charakteristik biotopu

rorýs obecný
(Apus apus)

výstavba

ne

0

hnízdění přímo v trase se není,
mimo hnízdiště rušení nemá vliv

vlaštovka obecná
(Hirundo rustica)

výstavba

ne

0

hnízdění přímo v trase se není,
mimo hnízdiště rušení nemá vliv

-1

průchod komunikace skrze lesní
porosty představuje mírné
ovlivnění biotopu druhu, zvýší se i
riziko úhynů, místní populace ale
nebude významněji ovlivněna

1/Přímý zábor biotopu
veverka obecná
(Sciurus vulgaris)

výstavba

ano

2/Ovlivnění kvalitativních
charakteristik biotopu
5/Zvýšené riziko úhynů při provozu
komunikace.
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Odůvodnění
Škeble rybničná osidluje trase zám ěru pouze rybník Ka čerovec, jiné vhodné biotopy zde
nejsou. V době průzkumu byl rybník vypuštěný a většina škeblí uhynulých. Lze ale
předpokládat přežívání části populace ve Spolském potoce a zp ětné osídlení rybníka po jeho
napuštění. Obdobná situace nastane při výstavbě obchvatu.
Obojživelníci a plazi budou ovlivn ěni při výstavbě a to zvýšeným rizikem zran ění a
uhynutí v důsledku stavební činnosti. Dále budou ovlivn ěni zvýšeným rizikem úhyn ů při
běžném pohybu v rámci potravního biotopu i p ři rozmnožovacích migracích. Navíc bude
ovlivněn rozmnožovací biotop obojživelník ů, rybník Kačerovec.
Z ptáků lze jako dočasně ovlivněné charakterizovat druhy hnízdící v t ěsné blízkosti
záměru. Ptáci budou omezen ě ovlivněni stavebním ruchem, přímé úhyny při stavbě se při
dodržení podmínek biologického hodnocení nep ředpokládají. Riziko střetů s vozidly se oproti
stávajícímu stavu zvýší. Za negativní vliv lez uvést nap ř. pro oba druhy čápů změnu
charakteru části potravního biotopu v četně trvalého rušení.
U savců lze jako mírně ovlivněné uvést druhy s trvalými zemními nebo stromovými
úkryty, u kterých nelze vyloučit dotčení jednotlivců při zemních pracích a kácení. Dále mohou
být provozem komunikace ohroženi více oproti stávajícímu stavu migrující druhy jako je
vydra, los, rys či jelen evropský.
Z důvodu minimalizace vlivu zám ěru na obratlovce jsou navržena adekvátní zmír ňující
opatření a podmínky:
1) Po vypuštění rybníka Kačerovec bude proveden do časný záchranný transfer škeble
rybničné, odlovené exemplá ře budou do rybníka po napušt ění vráceny.
2) Z důvodu ochrany hnízdících ptáků se navrhuje termínové omezení pro kácení porost ů
v celé trase. Kácení musí probíhat mimo období hnízd ění ptactva, tj. nesmí se kácet
v měsících III.-VIII. Po dohodě s biologickým dozorem m ůže být termínové omezení na
žádost investora upraveno podle aktuálního pr ůběhu hnízdní sezóny.
3) Na vhodných místech podél komunikace bude provedena výsadby d řevin, nejlépe
ovocných, jako hnízdního biotopu pro ptáky.
4) V rámci souběžně zpracovávané rámcové migra ční studie budou navrženy vhodné
migrační objekty na všech drobných vodních tocích pro obojživelníky a pro vydru.
4.8 Vyhodnocení předložených variant
Z hlediska negativního vlivu na biotu lze hodnotit varianty hodnotit takto (0 – bez vlivu, -1 –
mírný negativní vliv, -2 – významný negativní vliv):
Varianta A
Varianta B
Zvláště chráněná území
0
=
0
Významné krajinné prvky
-1
<
-1
Územní systém ekologické
-1
<
-1
stability
Přírodní stanoviště
-1
<
-1
Cévnaté rostliny
0
=
0
Obratlovci
-1
=
-1
Větší negativní vliv varianty B spočívá v zásahu do prostoru interakčního prvku jihozápadně
od Ledenic (segmenty 6, 8, 10, 11). Ve všech aspektech je ale negativní vliv pro obě varianty
hodnocen jako mírný a proto jsou z hlediska vlivu na biotu obě varianty přijatelné.
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5. Závěry
5.1 Doporučení z hlediska realizace
Hodnocený záměr „Západní obchvat Ledenic, silnice II/157“
v předložených variantách nemá významný negativní vliv na zvláště chráněná území,
významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště
a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.
Záměr může mít mírný negativní vliv na funkčnost a stabilitu významných krajinných prvků,
na přírodní stanoviště, na populace zvláště chráněných druhů živočichů
Stavba komunikace v nové stopě zvýší v negativním smyslu fragmentaci krajiny.
V rámci výstavby a provozu záměru se předpokládá škodlivý zásah do přirozeného vývoje
následujících zvláště chráněných druhů:
škeble rybničná (Anodonta cygnaea),
ropucha obecná (Bufo bufo),
rosnička zelená (Hyla arborea),
skokan štíhlý (Rana dalmatina),
skokan zelený (Rana kl. esculenta)
ještěrka obecná (Lacerta agilis),
slepýš křehký (Anguis fragilis),
užovka obojková (Natrix natrix),
čáp bílý (Ciconia ciconia),
čáp černý (Ciconia nigra),
los evropský (Alces alces),
rys ostrovid (Lynx lynx),
veverka obecná (Sciurus vulgaris),
vydra říční (Lutra lutra).
a proto se doporučuje vyžádat k tomuto zásahu výjimku ze základních ochranných
podmínek.
U tučně vyznačených druhů se předpokládá škodlivý zásah do přirozeného vývoje i přes
realizaci všech zmírňujících opatření.
Z navržených variant je z hlediska bioty více přijatelná varianta A.
Z důvodu minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření nutná k prevenci,
omezení, vyloučení a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací daného záměru.
5.2 Souhrn navržených zmírňujících opatření
Z důvodu minimalizace negativních vlivů záměru na funkci a stabilitu významných krajinných
prvků, přírodní stanoviště a druhy jsou navržena adekvátní zmírňující opatření a podmínky:
1. Ve významných krajinných prvcích (údolní nivy, les) a přírodních stanovištích
(podmáčené louky, údolní luh) bude minimalizován zásah na nezbytný stavební pruh
a nebudou zde zřizovány manipulační plochy a mezideponie (např. ornice).
2. Při realizaci záměru nesmí ve dně toků vzniknout žádná příčná migrační překážka ani
práh, vhodnými opatřeními a parametry propustků a mostních objektů musí být
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

zajištěna migrační prostupnost celé trasy pro všechny cílové skupiny živočichů. Na
úrovni dokumentace pro územní řízení proto bude ve spolupráci s projektantem
zpracována detailní migrační studie, ve které budou vyhodnoceny všechny migrační
objekty přes vodní toky a údolnice, uvedené v souběžně zpracovávané rámcové
migrační studii. Prioritou je průchodnost Spolského potoka pro vydru a dále
zachování celkové prostupnosti krajiny pro obojživelníky (vhodné propustky na všech
vodních tocích bez barier). Navrhuje se osazení úseků vedoucích přes les značkami
upozorňujícími na přebíhající zvěř.
Z důvodu ochrany hnízdících ptáků se navrhuje termínové omezení pro kácení zeleně.
Kácení musí probíhat mimo období hnízdění ptactva, tj. nesmí se kácet v měsících III.VIII. Po dohodě s biologickým dozorem může být termínové omezení na žádost
investora upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní sezóny.
Za vykácenou a vyřezanou nelesní zeleň včetně křovin bude provedena adekvátní
náhradní výsadba dřevin (ovocné dřeviny a autochtonní druhy) respektující lokální
krajinnou strukturu (meze, údolnice). Výsadba bude provedena na vhodných místech
též v souběhu s novou komunikací.
V dotčených lesních porostech bude provedena výsadba adekvátního množství jedlí
bělokorých (do 100 ks) včetně ochrany proti okusu.
Po vypuštění rybníka Kačerovec z důvodu stavby bude proveden dočasný záchranný
transfer škeble rybničné, odlovené exempláře budou do rybníka po napuštění
vráceny.
Po ukončení výstavby budou zajištěna a v případě potřeby prováděna po přiměřenou
dobu opatření proti šíření invazních druhů rostlin na rekultivovaných plochách
staveniště.
Při realizaci prací v hodnotných přírodních stanovištích a v jejich těsné blízkosti,
zejména při projektování příjezdových tras nebo při terénních úpravách, se navrhuje
zajistit biologický dozor odborně způsobilou osobou. Dozor bude kontrolovat dodržování
podmínek stanovených orgánem ochrany přírody a realizaci zmírňujících opatření.
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7. Přílohy
7.1 Mapový výstup z vegeta čního screeningu
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7.2 Floristický průzkum
7.2.1 Úvod a metodika

Podrobný floristický průzkum byl prováděn na 3 lokalitách, kde charakter vegetace ukazoval
na možný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. Byl prováděn opakovaně během
vegetační sezóny 2016 (srpen-říjen). Na každé lokalitě byl pořízen soupis druhů cévnatých
rostlin. Pokud zde byly zjištěny druhy ochranářsky významnější – chráněné podle vyhlášky
395/92 Sb. nebo zařazené do Červeného seznamu (Grulich 2012) – byl jejich výskyt alespoň
odhadem kvantifikován. Dalším výstupem, zohledněným v „Biologickém hodnocení“, jsou
navržené podmínky a zmírňující opatření z hlediska ochrany flóry, zejména opatření týkající
se zvláště chráněných druhů rostlin. Jednotlivé floristicky hodnotné lokality jsou označeny
čísly (B1-B3).
Nomenklatura taxonů je sjednocena podle Kubáta (Kubát 2002). Zvláště chráněné
taxony, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., jsou ve floristickém seznamu
zvýrazněny tučně a je uveden jejich ochranný statut (§3 – ohrožený, §2 – silně ohrožený, §1
– kriticky ohrožený). Druhy z červeného seznamu jsou též uvedeny tučně a je uveden stupeň
jejich ohrožení: C1, C2, C3, C4.
Lokalita B1
Zahrnuje soubor remízů náletového původu a mírně podmáčených luk. Lze jí rozdělit na
vegetační segmenty 6, 8, 9, 10 a 11. Segment č. 6 je tvořen liniovým přerušovaným remízem
tvořeným směsí náletových dřevin (jíva, bříza bělokorá, vrba popelavá, líska, bez černý, topol
osika) se semenáči klimaxových druhů (dub zimní, jasan ztepilý, lípa srdčitá). Podrost má
zcela ruderální charakter s občasným výskytem lučních druhů. Segment číslo 8 zahrnuje
starší osikový remíz s vtroušeným smrkem ztepilým, břízou bělokorou, lípou srdčitou a jívou,
podrost je téměř zcela destruován pasoucím se dobytkem. Obdobně narušený je remíz v
segmentu 9, kde převládá vrba křehká, dále zde roste smrk, olše lepkavá, topol osika a bříza
bělokorá, ojediněle dub zimní. Obě louky mají podobný charakter, jedná se o téměř kulturní
porosty. Vlhkomilná vegetace se vyskytuje pouze místy ve sníženinách a sekundárně
v záchytném příkopu. Na spodním okraji lokality je zbudován záchytný srážkový příkop proti
splachům z polí. I v něm se nachází vlhkomilná vegetace, pouze však ty nejodolnější druhy.
Celá lokalita je intenzivně obhospodařována, pasena a kosena.
Zjištěné typy přírodních a nepřírodních stanovišť:
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky – degradované, téměř kulturní louky, segmenty 10 a
11,
T1.5 Vlhké pcháčové louky – degradované odvodněné porosty, segmenty 10 a 11,
L2.2 Údolní jasanovo – olšové luhy – jen ruderalizovaný fragment, segment 9,
X12B Nálety pionýrských dřevin – segmenty 6 a 8.

Obrázek: Zelenou plochou jsou vyznačena stanoviště, která byla předmětem floristického
průzkumu.
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V botanické lokalitě B1 bylo celkem nalezeno 139 druhů cévnatých rostlin (viz kap. 7.2).
Žádný z nalezených druhů nepatří mezi zvláště chráněné nebo ohrožené. Celkově se jedná o
jen málo hodnotné území s degradovanými fragmenty přírodních stanovišť. Vliv záměru na
rostlinstvo a biotopy této lokality nebude nijak významný. Menší vliv bude mít varianta A,
která se území téměř vyhýbá.
Lokalita B2
Lokalita zahrnuje okolí rybníka Kačerovec. Samotný rybník by měla komunikace překonat po
stávající hrázi. Botanickou lokalitu kromě rybníka (segment č. 26), který byl v době průzkumu
vypuštěný, zahrnuje okolní louky, náletové lesíky, potoční olšinu a kulturní porost východně
od rybníka. Rybník má vyvinutý litorál s ostřicí štíhlou, orobincem širolistým, zblochanem
největším a dalšími běžnými druhy. Po březích rybníka rostou olše lepkavé a vrby popelavé.
Na západním břehu rybníka je svažitá mírně podmáčená pcháčová louka (segment č. 23)
s běžnými druhy jako je metlice trsnatá, pcháč bahenní, sítina rozkladitá či skřípina lesní. Na
louku u hráze a pod hrází rybníka navazuje náletový lesík (topol osika, bříza bělokorá, líska,
aj.) se zbytky hájové vegetace (kopytník evropský, ptačinec velkokvětý). Pod hrází rybníka se
rozkládá vcelku kvalitní olšina s ostřicí kalužní, o. třeslicovitou, o. měchýřkatou či papratkou
samičí. Les východně od rybníka má téměř zcela kulturní charakter, převládá zde borovice
lesní (starší porosty) a smrk ztepilý (mlaziny). P řimíšen je dub zimní, v podrostu pak jeřáb
ptačí a jedle bělokorá. Bylinné patro odpovídá acidofilním či jedlovým doubravám. Roste zde
ostřice kulkonosná, brusnice borůvka a brusinka, rozrazil lékařský či metlička křivolaká, na
bohatších místech válečka lesní a srha hajní.
Zjištěné typy přírodních a nepřírodních stanovišť:
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přirozeným nebo přírodně blízkým
charakterem dna a břehu – rybník Kačerovec, segment 26,
M1.7 Porosty vysokých ostřic – fragmenty po březích rybníka, segment 26,
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T1.5 Vlhké pcháčové louky – degradovaný chudý porost na břehu rybníka, segment
23,
L2.2 Údolní jasanovo – olšové luhy – vcelku kvalitní olšina pod hrází, segment 27,
X12B Nálety pionýrských dřevin – segment 24,
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami, segment 28.
Obrázek: Zelenou plochou jsou vyznačena stanoviště, která byla předmětem floristického
průzkumu.

V botanické lokalitě B2 bylo celkem nalezeno 140 druhů cévnatých rostlin (viz kap. 7.2).
Žádný z nalezených druhů nepatří mezi zvláště chráněné, jen jedle bělokorá (Abies alba) je
v červeném seznamu zařazena mezi druhy vyžadující pozornost (CIVa). Mezi hodnotnější
biotopy patří rybník Kačerovec se zachovalým litorálním pásmem a údolní olšina pod hrází
rybníka. Vliv záměru na rostlinstvo a biotopy této lokality spočívá především v nezbytném
stavebním zásahu do hráze rybníka, nicméně v případě trasování mimo hráz by byl vliv
nesporně mnohem větší. Z hlediska obou předložených variant v tomto úseku není rozdíl.
Lokalita B3:
Lokalita zahrnuje území v místě připojení na stávající komunikaci III/14613. V tomto úseku
vede přes polokulturní louku (X5) se zbytky vlhkomilné vegetace (segment 32), charakterem
je zčásti snad ještě zařaditelná do vlhkých pcháčových luk. Roste např. sítina rozkladitá,
ostřice chlupatá či skřípina lesní. Samotné napojení okrajově zasahuje do vlhkého lesíka se
smrkem ztepilý, břízou bělokorou a dubem zimním. Hlouběji v lesíku jsou situovány drobné
rybníčky s okolní vlhkomilnou vegetací, záměrem by však neměly být vůbec dotčeny.
Zjištěné typy přírodních a nepřírodních stanovišť:
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T1.5 Vlhké pcháčové louky – degradovaný chudý porost na břehu rybníka, segment
23,
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami, segment 28,
X5 Intenzivně obhospodařované louky.
Obrázek: Zelenou plochou jsou vyznačena stanoviště, která byla předmětem floristického
průzkumu.

V botanické lokalitě B2 bylo celkem nalezeno 99 druhů cévnatých rostlin (viz kap. 7.2). Žádný
z nalezených druhů nepatří mezi zvláště chráněné, jen jedle bělokorá (Abies alba) je
v červeném seznamu zařazena mezi druhy vyžadující pozornost (CIVa). Roste zde ale pouze
několik semenáčků jedlí. Hodnotnější biotopy se přímo v trase záměru nevyskytují a proto
vliv záměru na rostlinstvo a biotopy této lokality bude minimální. Z hlediska obou
předložených variant v tomto úseku není rozdíl.
7.2.2 Floristický seznam

Vědecký název

Český název

Botanická lokalita/segment vegetačního screeningu
B1
B2
B3
6 8 9 10 11 23 24 26 27 28 32 34 Poznámka

cévnaté rostliny
Abies alba Mill.

jedle bělokorá

Acer platanoides L.

javor mléč

X

X

Acer pseudoplatanus L.

javor klen

X

Aegopodium podagraria L.

bršlice kozí noha

X

Agrostis canina L.

psineček psí

Agrostis capillaris L.

psineček obecný

Achilea milefolium L.

řebříček obecný

Achilea ptarmica L.

řebříček bertrám

Ajuga reptans L.

zběhovec plazivý

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Alchemilla vulgaris L.
Alliaria petiolata (M. Bieb.)
Cavara et Grande

kontryhel obecný

X

X

X

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

olše lepkavá

Alopecurus aequalis Sobol.

psárka plavá

Alopecurus pratensis L.

psárka luční

X

Anemone nemorosa L.

sasanka hajní

X

Angelica sylvestris L.

děhel lesní

Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus sylvestris (L.)
Hoffm.

tomka vonná
kerblík lesní

X

Arctium lappa L.
Arrhenatherum elatius (L.) J.
Presl et. C. Presl

lopuch plstnatý

X

ovsík vyvýšený

X

Artemisia vulgaris L.

pelyněk černobýl

X

Asarum europaeum L.
Athyrium filix-femina (L.)
Roth

kopytník evropský

X

papratka samičí

X

Avenella flexuosa (L.) Parlat.

metlička křivolaká

Avenula pratensis (L.) Dum.

ovsíř luční

Bellis perennis L.

sedmikráska obecná

Betula pendula Roth

bříza bělokorá

Bistorta major S. F. Gray
Brachypodium sylvaticum
(Huds.) P. Beauv.
Calamagrostis arundinacea
(L.) Roth
Calamagrostis canescens
(Weber) Roth
Calamagrostis epigejos (L.)
Roth

rdesno hadí kořen

X

X

Caltha palustris L.

blatouch bahenní

X

X

X

Campanula patula L.

zvonek rozkladitý

X

X

X

Cardamine amara L.

řeřišnice hořká

X

X

Cardamine pratensis L.

řeřišnice luční

X

X

Carex acuta L.

ostřice štíhlá

Carex acutiformis Ehrh.

ostřice ostrá

Carex brizoides L.

ostřice třeslicovitá

Carex hirta L.

ostřice srstnatá

Carex nigra (L.) Reichard.

ostřice obecná

Carex pilulifera L.

ostřice kulkonosná

Carex rostrata Stokes

ostřice zobánkatá

X

X

X

X

Carex vesicaria L.

ostřice měchýřkatá

X

X

X

X

Carpinus betulus L.

habr obecný

Centaurea jacea L.

chrpa luční

X

X

X

X

X

X

česnáček lékařský

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

třtina rákosovitá

X

X

třtina šedavá
X

X

X
X

X

X
X

X

Cerastium holosteoides Fries rožec obecný

X

X

válečka lesní

třtina křovištní

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

Cichorium intybus L.

čekanka obecná

Cirsium arvense (L.) Scop.

pcháč oset

Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cirsium palustre (L.) Scop.

pcháč zelinný
pcháč bahenní

Corylus avellana L.

líska obecná

X

Crataegus laevigata (Poiret)

hloh obecný

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
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DC.
Crataegus monogyna Jacq.

hloh jednosemenný

Crataegus sp. L.

hloh

Crepis biennis L.

škarda dvouletá

Crepis paludosa (L.) Moench

škarda bahenní

Dactylis glomerata L.

srha říznačka

Dactylis polygama Horv.
Deschampsia caespitosa (L.)
P. Beauv.
Dryopteris carthusiana (Vill.)
H. P. Fuchs
Dryopteris dilatata (Hoffman)
A. Gray
Dryopteris filix - mas (L.)
Schott

srha hajní

Echium vulgare L.

hadinec obecný

X

Elytrigia repens (L.) Nevski

pýr plazivý

X

Epilobium angustifolium L.

vrbovka úzkolistá

Epilobium ciliatum Rafin.

vrbovka žláznatá

Equisetum arvense L.

přeslička rolní

Equisetum sylvaticum L.

přeslička lesní

Erophila verna (L.) DC.

osívka jarní

Euonymus europaea L.

brslen evropský

Fagus sylvatica L.

buk lesní

Festuca ovina L.

kostřava ovčí

X

Festuca pratensis Huds.

kostřava luční

X

X

X

X

Festuca rubra L.

kostřava červená

X

X

X

X

Ficaria verna Huds.
Filipendula ulmaria (L.)
Maxim.

orsej jarní

Fragaria vesca L.
Fragaria viridis (Duchesne)
Weston

jahodník obecný

Frangula alnus Mill.

krušina olšová

Fraxinus excelsior L.

jasan ztepilý

Galium album Mill.

svízel bílý

Galium aparine L.

svízel přítula

Geranium pratense L.

kakost luční

Geum rivale L.

kuklík potoční

X

X

X

Geum urbanum L.

kuklík městský

X

X

X

Glechoma hederacea L.

popenec obecný

Glyceria declinata Bréb.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.

zblochna zoubkatý
zblochan vzplývavý

Glyceria maxima (Hartman)
Holmberg

zblochan vodní

Heracleum sphondylium L.

bolševník obecný

Hieracium murorum L.

jestřábník zední

Holcus lanatus L.

medyněk vlnatý

Holcus mollis L.
Hypericum maculatum
Crantz.

medyněk měkký

X

třezalka skvrnitá

X

Hypochaeris radicata L.

prasetník kořenatý

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

metlice trsnatá

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

kapraď osténkatá
kapraď rozložená

X

kapraď samec

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

tužebník jilmový

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

jahodník trávnice

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Chaerophyllum hirsutum L.

krabilice chlupatá

X

Chelidonium majus L.

vlaštovičník větší

X

Impatiens parviflora DC.

netýkavka malokvětá

X

Juncus articulatus L.
Juncus effusus L.

sítina článkovaná
sítina rozkladitá

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Juncus filiformis L.

sítina niťovitá

Juncus tenuis Willd.
Lamium album L.

sítina tenká
hluchavka bílá

Larix decidua Mill.

modřín opadavý

Lathyrus pratensis L.

hrachor luční

X

X

Lemna minor L.

okřehek menší

X

X

Leontodon autumnalis L.
Leucanthemum ircutianum
DC.

pampeliška podzimní

Linaria vulgaris Mill.

lnice květel

Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Lotus uliginosus Schkuhr.

štírovník bažinný

Luzula campestris (L.) DC.

bika ladní

Luzulla pillosa (L.) Willd.

bika chlupatá

Lycopus europaeus L.

karbinec evropský

Lychnis flos-cuculi L.

kohoutek luční

X

X

Lysimachia vulgaris L.

vrbina obecná

X

X

Lythrum salicaria L.
Maianthemum bifolium (L.)
F. W. Schmidt

kyprej vrbice

X

X

Malus x domestica Borkh.

jabloň

Medicago lupulina L.

tolice dětelová

Melampyrum pratense L.

černýš luční

Mentha aquatica L.

máta vodní

Mycelis muralis (L.) Dumat
Myosotis palustris subsp.
palustris (L.) L.
Oxalis acetosella L.

mléčka zední
poměnka bahenní

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

kopretina irkutská

X

X

jílek vytrvalý

X

X

štírovník růžkatý

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

pstroček dvoulistý

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

šťavel kyselý

X

Persicaria amphibia (L.)
Delabre

rdesno obojživelné

Phalaris arundinacea L.

chrastice rákosovitá

Phleum pratense L.
Phragmites australis (Cav.)
Steud.

bojínek luční

Phyteuma spicatum L.

zvonečník klasnatý

Picea abies (L.) Karsten

smrk ztepilý

Pimpinella major (L.) Huds.

bedrník větší

Pinus sylvestris L.

borovice lesní

Plantago lanceolata L.

jitrocel kopinatý

Plantago major L.

jitrocel větší

Poa annua L.

lipnice roční

X

Poa nemoralis L.

lipnice hajní

X

Poa palustris L.

lipnice bahenní

Poa pratensis L.

lipnice luční

Poa trivialis L.

lipnice obecná

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

rákos obecný

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
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Populus tremula L.

topol osika

X

X

X

X

X

X

X

X

Potentilla erecta (L.) Rauschel mochna nátržník

X

X

Prunella vulgaris L.
Prunus padus L.

černohlávek obecný
střemcha obecná

X

X

X

Prunus spinosa L.

trnka obecná

Quercus petraea
(Mattuschka) Liebl.

dub zimní

Quercus robur L.

dub letní

Ranunculus acris L.

pryskyřník prudký

Ranunculus repens L.

pryskyřník plazivý

Ribes uva-crispa L.

srstka angrešt

Rosa canina L.

růže šípková

Rubus caesius L.

ostružiník sivý

Rubus idaeus L.

ostružiník maliník

X

Rubus sp. L.

ostružiník

X

Rumex acetosa L.

šťovík kyselý

X

X

Rumex acetosella L.

šťovík menší

X

X

Rumex aquaticus L.
Rumex obtusifolius L.

šťovík vodní
šťovík tupolistý

Rumex sanguineus L.

šťovík krvavý

X

Salix caprea L.

vrba jíva

X

Salix cinerea L.

vrba popelavá

X

Salix fragilis L.

vrba křehká

Sambucus nigra L.

bez černý

Sanguisorba officinalis L.

krvavec toten

Sarothamnus scoparius (L.)
Koch

janovec metlatý

Scirpus sylvaticus L.

skřípina lesní

Scrophularia nodosa L.
Senecio ovatus (G., M. et
Sch.) Willd.
Sorbus aucuparia L. subsp.
aucuparia

krtičník hlíznatý

Stellaria alsine Grimm

ptačinec mokřadní

X

X

Stellaria graminea L.

ptačinec trávovitý

X

X

Stellaria holostea L.

ptačinec velkokvětý

Symphytum officinalis L.

kostival lékařský

Tanacetum vulgare L.
Taraxacum sect. Ruderalia
Wigg

vratič obecný

Tilia cordata Mill.

lípa srdčitá

Tragopogon pratensis L.

kozí brada luční

Trifolium pratense L.

jetel luční

X

X

X

X

Trifolium repens L.

jetel plazivý

X

X

X

X

Trisetum flavescens (L.) P. B.

trojštět žlutavý

X

X

X

X

Typha latifolia L.

orobinec širolistý

X

X

X

Urtica dioica L.

kopřiva dvoudomá

Vaccinium myrtillus L.

brusnice borůvka

Vaccinium vitis-idaea L.

brusnice brusinka

Veronica beccabunga L.

rozrazil potoční

Veronica chamaedrys L.

rozrazil rezekvítek

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

starček Fuchsův
jeřáb ptačí pravý

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

pampeliška smetánka X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
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Veronica officinalis L.

rozrazil lékařský

X

Vicia cracca L.

vikev ptačí

X

X

X

X

Vicia sepium L.

vikev plotní

X

X

X

X

Viola palustris L.

violka bahenní

X
X
X

7.2.3 Výsledky

Celkem bylo zaznamenáno 192 druhů cévnatých rostlin na 3 botanických lokalitách. V území
byl nalezen pouze 1 druh uvedený v Červeném seznamu (Grulich 2012). Jedná se o jedli
bělokorou (Abies alba) nalezenou na lokalitách B2 a B3, která je uvedena v kategorii CIVa
(druhy vyžadující pozornost). V území nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh podle
ZOPK. Z hlediska možného výskytu zvláště chráněných druhů byla botanicky prozkoumána
celá trasa záměru.
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7.3 Faunistický průzkum
7.3.1 Úvod a metodika

V průběhu vegetační sezóny 2016 byl proveden faunistický průzkum území dotčeného
záměrem zaměřený na obratlovce. V případě bezobratlých živočichů byl proveden orientační
průzkum zaměřený na identifikaci lokalit potenciálně vhodných pro výskyt zvláště
chráněných druhů bezobratlých živočichů. V rámci tohoto průzkumu byla nalezena populace
silně ohrožené škeble rybničné (Anodonta cygnaea) v rybníku Kačerovec, čítající (před
vypuštěním rybníka) desítky živých exemplářů.
Během průzkumu byly visitovány obě
varianty trasy a jejich bezprostřední okolí, přičemž cílený zoologický průzkum byl zaměřen
především na strukturálně a přírodně zachovalejší místa.
Průzkum obratlovců byl soustředěn především na obojživelníky, plazy, ptáky a savce.
Všechny tyto skupiny byly sledovány vizuálně, u ptáků a obojživelníků samozřejmě také
akusticky, zároveň byly cíleně vyhledávány další pobytové stopy (nory, požerky, okusy,
svlečky atd.). Byla též zjišťována přítomnost kadáverů na komunikacích. Vodní toky byly
prozkoumávány výhradně vizuálně. Během průzkumu byl pořízen soupis zjištěných druhů
obratlovců.
Zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. jsou ve vertebratologickém
seznamu zvýrazněny tučně a je uveden jejich ochranný statut (§3 – ohrožený, §2 – silně
ohrožený, §1 – kriticky ohrožený).
Pro vyhodnocení pravděpodobnosti hnízdění v zájmovém území byly jednotlivé druhy
ptáků přiřazeny do jedné z kategorií dle nové metodiky pro celostátní mapování hnízdního
rozšíření ptáků 2014–2017 ( http://bigfiles.birdlife.cz):
0: druh nehnízdící,
A: možné hnízdění,
o A1 – druh pozorovaný v době hnízdění ve vhodném hnízdním prostředí,
o A2 – pozorování zpívajícího samce či zaslechnutí hlasů souvisejících
s hnízděním,
B: pravděpodobné hnízdění,
o B3 – pár pozorovaný v době hnízdění ve vhodném prostředí,
o B4 – stálý okrsek s opakovaným zjištěním teritoriálního chování,
o B5 – pozorování toku či páření,
o B6 – navštěvování pravděpodobných hnízdišť,
o B7 – vzrušené chování či varování pravděpodobně u hnízda,
o B8 – přítomnost hnízdní nažiny,
o B9 – pozorování ptáků při stavbě hnízda,
C: prokázané hnízdění,
o C10 – odpoutávání pozornosti u hnízda,
o C11 – nález použitého hnízda,
o C12 – nález čerstvě vyvedených mláďat,
o C13 – pozorování starých ptáků přilétávajících k hnízdu či odlétávajících od
něho, popř. sezení na hnízdě,
o C14 – pozorování ptáků při krmení či odnášení trusu z hnízda,
o C15 – nález hnízda s vejci,
o C16 – nález hnízda s mláďaty.
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7.3.2 Vertebratologický seznam
Český název

Vědecký název

Ochranářský
status

Obojživelníci (Amphibia)
ropucha obecná
Bufo bufo

O

rosnička zelená
skokan hnědý
skokan štíhlý
skokan zelený

Hyla arborea
Rana temporaria
Rana dalmatina
Rana kl. esculenta

SO

Plazi (Reptilia)
ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

slepýš křehký

Anguis fragilis

O

užovka obojková

Natrix natrix

O

Ptáci (Aves)
brhlík lesní
budníček menší
budníček větší
čáp bílý

Sitta europea
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Ciconia ciconia

O

čáp černý

Ciconia nigra

SO

čejka obecná
červenka obecná
čížek lesní
drozd brávník
drozd kvíčala
holub hřivnáč
holub domácí
hrdlička zahradní
jiřička obecná

Vanellus vanellus
Erithacus rubeculla
Carduelis spinus
Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Columba palumbus
Columba livia f.
domestica
Streptopelia decaocto
Delichon urbica

kachna divoká
káně lesní
konipas bílý
konipas horský
kos černý
králíček obecný
pěnice černohlavá
pěnkava obecná
poštolka obecná
racek chechtavý
rorýs obecný
skřivan polní
sojka obecná

Anas platyrhynchos
Buteo buteo
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Turdus merula
Regulus regulus
Sylvia atricapilla
Fringilla coelebs
Falco tinnunculus
Larus ridibundus
Apus apus
Alauda arvensis
Garrulus glandarius

straka obecná

Pica pica

SO
SO

Charakter výskytu
r. Kačerovec – rozmnožování, biotop
v celém území
Ledenice – intravilán*
biotop v celém území
r. Kačerovec – rozmnožování
r. Kačerovec – rozmnožování, migrace
podél potoků a struh
biotop v celém území vyjma
intenzivních agrocenóz, v ekotonech
biotop v celém území vyjma
intenzivních agrocenóz, častější
v lesích a ekotonech
biotop v celém území vyjma
intenzivních agrocenóz, častější podél
vodních toků
A2
A2
A2
C16, 1 pár hnízdí na sloupu u náměstí
v Ledenicích
A1, hnízdění v území nezjištěno,
v hnízdní době pozorován v území při
sběru potravy (r. Kačerovec)*
A1, možné hnízdění na vlhčích v polích
A2
A2
A2
B9
B3
0, zálety za potravou
B3
0, jen zálety za potravou

O

C11
B6, až 3 páry v okolí území záměru
B7
B7
B9
A2
A2
A2
B3, 1 pár
0, jen zálety za potravou
0, jen zálety za potravou
B7
A2
C11
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strakapoud velký
strnad obecný
sýkora babka
sýkora koňadra
sýkora modřinka
sýkora úhelníček
špaček obecný
vlaštovka obecná
volavka popelavá
vrabec domácí
vrána obecná černá
žluna šedá
žluna zelená
zvonek zelený
Savci (Mammalia)
daněk skvrnitý
hraboš polní
hryzec vodní
ježek západní
jelen lesní
jezevec lesní
krtek obecný
kuna lesní
kuna skalní

Dendrocopos major
Emberiza citrinella
Parus palustris
Parus major
Parus caeruleus
Parus ater
Sturnus vulgaris
Hirundo rustica
Ardea cinerea
Passer passer
Corvus corone corone
Picus canus
Picus viridis
Carduelis chloris

lasice hranostaj
lasice kolčava
liška obecná
los

Mustela erminea
Mustela nivalis
Vulpes vulpes
Alces alces

myšice (m. křovinná, m.
lesní)
norník rudý

Apodemus sylvaticus, A.
flavicolis
Cleithryonomys glareolus

prase divoké
psík mývalovitý
rejsek obecný
rys ostrovis

Sus scrofa
Nyctereutes procyonoides
Sorex araneus
Lynx lynx

SO

srnec obecný
tchoř tmavý
veverka obecná

Capreolus capreolus
Mustela putorius
Sciurus vulgaris

O

vydra říční

Lutra lutra

SO

zajíc polní

Lepus europaeus

O

Dama dama
Microtus agrestis
Arvicolla terrestris
Erinaceus europaeus
Cervus elaphus
Meles meles
Talpa europaea
Martes martes
Martes foina

B7
B3
A2
A2
A2
A2
A1
0, jen zálety za potravou
0, jen zálety za potravou
0, jen zálety za potravou
A1
A2
A2
A2
udáván výskyt v okolí Ledenic *
nory a výhrabky v celém území
nory, hlavně podél potoků
kadávery na silnicích
migrační výskyt v okolí Ledenic *
udáván výskyt v okolí Ledenic *
výhrabky na několika místech na trase
udáván výskyt v okolí Ledenic *
běžně v celém území, zvláště v okolí
staveb
pozorování
pozorování

SO

migrační výskyt v okolí Ledenic letech
1983, 1990 a 2004 *
běžně v celém území, výhrabky, nory a
požerky
běžně v porostech dřevin v celém
území, výhrabky, nory a požerky
pravidelný výskyt v okolí Ledenic*
nalezen kadáver
jediný údaj z r. 2001 (kořist) v lokalitě
Houska*
běžně v celém území
udáván výskyt v okolí Ledenic *
běžně v lesích a křovinách, požerky na
lezeny v segmentech 6, 24,24, 34
stopy vydry nalezeny u Spolského
potoka a kolem r. Kačerovec
běžně v celém území

* Údaje z nálezové databáze AOPK ČR (ndop.nature.cz).

7.3.3 Výsledky a komentáře

Celkem byl zjištěn výskyt 74 druhů obratlovců, 5 druhů obojživelníků, 3 druhy plazů, 42
druhů ptáků a 24 druhů savců. Přestože výskyt, zejména přechodný (např. ptáci na tahu,
netopýři), u dalších druhů nelze vyloučit, předložený seznam poskytuje dobrý přehled o
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dotčené fauně obratlovců. Ze zjištěných zvláště chráněných druhů obratlovců patří 8 mezi
silně ohrožené a 7 mezi ohrožené. Dále byl zjištěn výskyt 1 silně ohroženého druhu mlže.
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7.4 Fotodokumentace
Popis: Místo napojení obchvatu na silnice II/157 a II/157. Foto V. Melichar.

Popis: Záchytný příkop a okolní vegetační segmenty (6, 8, 11) dotčené variantou B. Foto V. Melichar.
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Popis: Vypuštěný rybník Kačerovec s břehovými porosty. Foto V. Melichar.

Popis: Olšina s ostřicí kalužní (Carex acutiformis) pod hrází rybníka Kačerovec. Foto V. Melichar.
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Popis: Škeble rybničná (Anodonta cygnaea) na dně vypuštěného rybníka Kačerovec. Foto V. Melichar.
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Popis: Hráz rybníka Kačerovec a dotčený kulturní les východně od hráze. Foto V. Melichar.

Popis: Polokulturní vlhká louka a lesík v místě napojení na stávající silnici III/14613. Foto V. Melichar.
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7.5 Kopie rozhodnutí o autorizaci

56
MGR. VLADIMÍR MELICHAR
Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

57
MGR. VLADIMÍR MELICHAR
Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz

Příloha 5
(Migrační studie)

MIGRAČNÍ STUDIE

ZÁPADNÍ OBCHVAT LEDENIC, SILNICE II/157
Rámcová migrační studie

Zpracováno v Karlových Varech dne 31. 3. 2017.

………………………………………………………………..
Mgr. Vladimír Melichar

1
MGR. VLADIMÍR MELICHAR
Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz

MIGRAČNÍ STUDIE

Obsah
Základní údaje: ...................................................................................................................................4
1.

Úvod ...........................................................................................................................................5
1.2 Zadání .......................................................................................................................................5
1.2 Cíl rámcové migrační studie.......................................................................................................5
1.3. Metodika..................................................................................................................................5
1.4 Seznam zkratek .........................................................................................................................6

2. Údaje o záměru ...............................................................................................................................7
2.1 Základní údaje ...........................................................................................................................7
2.1.1 Název záměru .....................................................................................................................7
2.1.2 Popis záměru ......................................................................................................................7
2.2 Lokalizace..................................................................................................................................8
2.2.1 Popis technického a technologického řešení .......................................................................8
3. Údaje o lokalitě ............................................................................................................................. 11
3.1 Charakteristika dotčeného území ............................................................................................ 11
3.2 Popis zájmového území z hlediska migrace živočichů............................................................... 11
3.2.1 Nadregionální a regionální úroveň .................................................................................... 11
3.2.2 Lokální úroveň .................................................................................................................. 12
3.2.3 Migrační objekty na trase komunikace.............................................................................. 12
3.3 Výskyt zájmových druhů .......................................................................................................... 12
3.3.1 Kategorie A: Velcí savci a druhy nejnáročnější na parametry objektů ................................ 12
3.3.2 Kategorie B: Ostatní kopytníci........................................................................................... 13
3.3.3 Kategorie C: Savci střední velikosti .................................................................................... 14
3.3.4 Kategorie D: Obojživelníci, plazi, drobní savci.................................................................... 14
3.3.5 Kategorie E: Ryby a ostatní vodní živočichové ................................................................... 15
4. Zhodnocení prostupnosti zájmového úseku .................................................................................. 16
4.1 Celkové zhodnocení ................................................................................................................ 16
4.2 Zhodnocení dílčích lokalit ........................................................................................................ 17
4.2.1 Přechod interakčního prvku ÚSES s vodotečí v km 1,05 (1) ............................................... 17
4.2.2 Přechod melioračního příkopu (2)..................................................................................... 17
4.2.3 Přechod přítoku Spolského potoka (3) .............................................................................. 17
4.2.4 Přechod Spolského potoka (4) na hrázi r. Kačerovec ......................................................... 18
4.2.5 Přechod melioračního příkopu (5)..................................................................................... 18
5. Doporučení k jednotlivým migračním objektům (průchodům) ....................................................... 19
5.1 Doporučení pro všechny migrační objekty ............................................................................... 19
5.1 Specifická doporučení pro jednotlivé navržené migrační objekty ............................................. 19
5.1.1 Přechod interakčního prvku ÚSES s vodotečí v km 1,05 (migrační objekt č. 1) ................... 19
2
MGR. VLADIMÍR MELICHAR
Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz

MIGRAČNÍ STUDIE

5.1.2 Přechod melioračního příkopu (migrační objekt č. 2) ........................................................ 19
5.1.3 Přechod přítoku Spolského potoka (migrační objekt č. 3) .................................................. 19
5.1.4 Přechod Spolského potoka na hrázi r. Kačerovec (migrační objekt č. 4) ............................. 19
5.1.5 Přechod melioračního příkopu (migrační objekt č. 5) ........................................................ 19
6. Závěr............................................................................................................................................. 20
7. Použité zdroje informací ............................................................................................................... 21
7.1 Literatura ................................................................................................................................ 21
7.2 Internetové zdroje................................................................................................................... 21
7.3 Legislativa ............................................................................................................................... 22
7. Přílohy .......................................................................................................................................... 23
7.1 Fotodokumentace ................................................................................................................... 23
7.2 Mapová příloha ....................................................................................................................... 26

Fotografie na titulní straně:
Otevřená krajina v okolí Ledenic v míst ě budoucího obchvatu.
© Vladimír Melichar, 2017.

3
MGR. VLADIMÍR MELICHAR
Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz

MIGRAČNÍ STUDIE

Základní údaje:
Investor:
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
Zpracovatel oznámení:
INVEK s.r.o.
Vinohrady 46
639 00 Brno
IČ: 28346581
DIČ: CZ28346581
Zpracovatel migrační studie:
Mgr. Vladimír Melichar
autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 67 zákonač. 114/1992 Sb., v platném znění
autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i zákonač. 114/1992 Sb., v platném znění
Křižíkova 9, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 65541227
DIČ: CZ7405081893
Spolupráce:
Ing. Tereza Chmelíková
Název záměru:
ZÁPADNÍ OBCHVAT LEDENIC, SILNICE II/157.

4
MGR. VLADIMÍR MELICHAR
Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz

MIGRAČNÍ STUDIE

1. Úvod
1.2 Zadání
Rámcová migrační studie je zpracována jako příloha oznámení záměru - dopravní stavby – „Západní
obchvat Ledenic, silnice II/157“.
Povinnost zpracování rámcové migrační studie ukládají Technické podmínky MD ČR č. 180
Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy (2006). V těchto TP
je v souladu s etapami investiční přípravy navržena postupná příprava podkladů od řešení obecné
koncepce migrace až po detaily technickýchřešení.
Celkem jsou požadovány 4 stupně řešení:
1. Strategická migrační studie – řeší migraci na úrovni celostátních koncepcí a SEA.
2. Rámcová migrační studie – řeší základní průchodnost záměru na úrovni EIA.
3. Detailní migrační studie – řeší konečné umístění a technické parametry objektů
úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí.
4. Rozpracování technických detailů na úrovni dokumentace pro stavební povolení.

1.2 Cíl rámcové migrační studie
Cílem migrační studie je zhodnotit principiální propustnost daného záměru pro volně žijící živočichy a
navrhnout vhodná opatření umožňující migraci živočichů a snižující vliv záměru na negativní
fragmentaci krajiny. Zároveň se, v souladu s požadavky DOSS a objednatele, zaměřuje na následující
dílčí problémy:
• zajištění migrační prostupnosti v místě významných krajiných prvků údolních niv a toků,
• zajištění migrační prostupnosti v místě lokálních prvků ÚSES,
• vyhodnocení vlivu na migračně významné území velkých savců v okolí Ledenic.

1.3. Metodika
Z metodického hlediska jsou základní především tyto podkladové materiály:
• Migračně významná území (MVÚ) a Dálkové migrační koridory (DMK), jejichž mapové vrstvy
poskytuje AOPK ČR (mapomat.nature.cz). MVÚ a DMK vymezují v rámci celé České republiky
prostory a koridory, kterým je třeba věnovat při řešení problematiky fragmentace hlavní
pozornost.
• Technické podmínky Ministerstva dopravy č. 180 „Migrační objekty pro zajišťování
průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy“. Zde je určena základní metodika pro
hodnocení průchodnosti v jednotlivých etapách investiční přípravy.
• Mosty přes vodní toky. Ekologické aspekty a požadavky. Metodická příručka vydaná AOPK a
Krajem Vysočina je zaměřená na řešení propustnosti menších mostů přes vodní toky a
propustky.
• Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy. Příručka
z roku 2006.
• Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Publikace vydaná AOPKČR, f. Evernia a VÚ
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v r. 2010.
• Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy. Metodická příručka vydaná firmou
Evernia (2011), která shrnuje možná opatření, která je třeba realizovat na dálniční a silniční
síti, aby byla zajištěna její minimální průchodnost pro volně žijící živočichy.
• Vydra a doprava – příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydruříční. Metodika
AOPK ČR, která shrnuje příčiny ohrožení vydry říční silniční a železniční dopravou a navrhuje
vhodná opatření k eliminaci těchto vlivů.
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Hodnocení vychází z TP č. 180 MD. Použitý metodický postup se skládá z následujících základních
kroků:
1. Popis zájmového území z hlediska migrace živočichů a základní parametry plánované
komunikace.
2. Možnosti migrací z hlediska jednotlivých druhů živočichů podle jednotlivých kategorií.
Vzhledem k charakteru zájmového území byly hodnoceny následující:
• Kategorie A: velcí savci a druhy nejnáročnější na parametry objektů.
• Kategorie B: ostatní kopytníci.
• Kategorie C: savci střední velikosti.
• Kategorie D: obojživelníci, plazi, drobní savci.
• Kategorie E: ryby a ostatní vodní živočichové.
3. Komentář k jednotlivým migračním objektům.
4. Mapová příloha.

1.4 Seznam zkratek
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
DMK – dálkový migrační koridor
DÚR – dokumentace pro územnířízení
EIA – environmental impact assessment
KO – kriticky ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽPč.395/1992 Sb.
MD – ministerstvo dopravy
MÚK – mimoúrovňové křížení
MVÚ – migračně významné území
MZCHÚ – maloplošná zvláště chráněná území
O – ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽPč.395/1992 Sb.
SEA – strategic environmental assessment
SO – silně ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽPč.395/1992 Sb.
TP – technické podmínky
ÚSES – územní systém ekologické stabilty
VÚ – výzkumný ústav
ZCHD – zvláště chráněný druh
ZCHÚ – zvláště chráněné území
ZOPK – zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)

6
MGR. VLADIMÍR MELICHAR
Telefon: +420 606 405 384, E-mail: vmelichar@seznam.cz

MIGRAČNÍ STUDIE

2. Údaje o zám ěru
2.1 Základní údaje
2.1.1 Název záměru
Západní obchvat Ledenic, silnice II/157.
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
2.1.2 Popis záměru
Záměrem je vybudování obchvatu městyse Ledenice přeložením koridoru silnice II/157 a navazujících
úseků silnic III/14611 a III/14613 mimo stávající trasy vedené centrem městyse. Délka obchvatu činí
cca 4,8 km, účelem obchvatu je odvedení tranzitní dopravy z městyse. Návrhová i směrodatná
rychlost činí 70 km/h. Šířka jízdního pruhu je 3 m, šířka vodícího proužku 0,25 m.
Obchvat propojuje v trase mimo městys následující silnice:
• silnice II/157 a II/157 - úsek cca km 0,0 - 2,2 (varianta A), úsek cca km 0,0 - 1,8 (varianta B) trasy obchvatu,
• silnice II/157 a III/14611 - úsek cca km 2,2 - 3,5 (varianta A), úsek cca km 1,8 - 3,1 (varianta B) trasy
obchvatu,
• silnice III/14611 a III/14613 - úsek cca km 3,5 - 4,8 (varianta A), úsek cca km 3,1 - 4,3 (varianta B) trasy
obchvatu.

Součástí záměru jsou následující stavební soubory:
•
•
•
•
•
•
•

trasa obchvatu městyse Ledenice, silnice II/157 o celkové délce až cca 4,8 km,
přemostění místní komunikace (pouze ve variantě B),
obnova hráze rybníka Kačerovec,
okružní a průsečné křižovatky,
trvalé dopravní značení,
veřejné osvětlení okružních křižovatek,
přeložky inženýrských sítí.

Záměr je řešen ve dvou variantách trasy:
Varianta A
Představuje trasování přeložky komunikace dle aktuálně platného ÚP městyse Ledenice, resp. je
umísťována do koridoru vymezeného jako územní rezerva pro silniční dopravu. Celková délka úpravy
je cca 4,8 km.
Umístění obchvatu v koridoru daném ÚPD však neumožňuje v části trasy (křížení s místní
komunikací Ledenice - Mysletín) dodržení normových požadavků na vzdálenost křižovatek (ČSN
736101). V úseku mezi cca km 0,5 - 0,6 trasy (niveleta terénu zde vyžaduje umístění vydutého
oblouku) není možné bez doplňujících technických opatření odvést ze silničních příkopů dešťovou
vodu, bylo by tedy nutné vybudovat novou vodoteč. Budoucí projektovou přípravu komplikuje i fakt,
že stávající koridor je široký jen 60 m.
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Varianta B
Reaguje na problémy varianty A, tj. umožní dodržení normových požadavků (oproti variantě A s
plynulejším průběhem), dešťová voda z příkopů bude odvedena do stávajícího protipovodňového
zařízení. Ve variantě B je oproti variantě A uvažováno s etapizací záměru. I. etapa zahrnuje realizaci
vlastního obchvatu silnice II/157 v jihozápadním okolí městyse Ledenice, v úseku cca km 0,0 až km
1,8. V pozdějším výhledu je předpokládáno dokončení obchvatu městyse (II. etapa) ve směru jihsever a propojení silnice II/157 se silnicemi III/14611 a III/14613 v prostoru mimo intravilán městyse.
Navazující úsek je vymezen cca km 1,8 a 4,31 trasy obchvatu. Celková délka úpravy je cca 4,3 km.
Tato varianta, resp. její I. etapa není v souladu s aktuálně platným ÚP městyse Ledenice.

2.2 Lokalizace
Obr. č. 1: Lokalizace záměru na podkladu mapy 1:50000.

Tab. 1.: Záměr je umístěn na území následujících územních jednotek:
Kraj
Okres
Obec
Katastrální území
Jihočeský

České Budějovice

Ledenice

k.ú. Ledenice

2.2.1 Popis technického a technologického řešení
Směrové řešení
Nová silnice je v prvním úseku (přeložka silnice II/157) vedena jihozápadním okolím městyse. Úvodní
část obchvatu je napojena na stávající silnici v místě křižovatky silnic II/157 a II/155 cca 800 m jižně
od okraje městyse Ledenice. Silnice je v úvodní části vedena volným terénem a postupně se stáčí
severoseverozápadním směrem. Obchvat je na stávající silnici II/157 napojen západně od městyse,
v cca km 2,2 (varianta A) resp. cca km 1,8 (varianta B).
V úseku mezi silnicemi II/157 a III/14611 (od napojení na stávající II/157 jsou již obě varianty
vedeny víceméně ve shodné stopě) prochází koridor silnice volným terénem přímo
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severoseverovýchodním směrem na úroveň cca km 2,6 (varianta A) resp. cca km 2,35 (varianta B), za
kterým navazuje pravostranný oblouk, který je ukončen v místě křížení se silnicí III/14611, tj. cca km
3,5 (varianta A) resp. cca km 3,1 (varianta B).
V navazujícím úseku k silnici III/14613 je silnice směrována k východu a je vedena přímo po
úroveň cca km 4,1 (varianta A) resp. cca km 3,7 (varianta B). Závěrečný úsek trasy je veden
levostranným obloukem, kterým je silnice připojena ke stávající silnici III/14613, jež dále pokračuje
severovýchodním směrem. Na stávající trasu silnice III/14613 obchvat navazuje cca 450 m
severovýchodně od okraje městyse.
Výškové řešení
Nejvyšším bodem v trase (538,1 m n. m.) je zahájení obchvatu (km 0,0), nejnižším bodem (484,3 m n.
m.) je ukončení obchvatu napojením na silnici III/14613. Celkové převýšení v trase obchvatu činí 54
m, průměrný sklon komunikace pak zhruba 1,26 %.
Trasa komunikace je vedena střídavě v násypu a zářezu (varianta A), v případě varianty B
převažuje násyp (přemostění místní komunikace do Mysletína). Maximální výška náspučiní v trase
zhruba 14 m v místě průchodu obchvatu podél hráze rybníka Kačerovec. Maximální hloubka zářezu
v trase činí zhruba 6 m ve variantě B (cca km 2,46).
Z pohledu šířkového řešení je uvažováno s příčným uspořádáním kategorie S 7,5/50, což
zahrnuje šířky dvou jízdních pruhů 2 x 3,00 m, šířka vnějšího vodícího proužku 0,25 m a základní šířka
nezpevněné krajnice je 0,75 m, v případě osazení svodidel na vysokých násypech a v místech pevných
překážek pak 1,50 m.
Obr. č. 2: Výškový profil trasy obchvatu, varianta A (měřítko horizontální 1:25000, měřítko vertikální
1: 2500)

Obr. č. 3: Výškový profil trasy obchvatu, varianta B (měřítko horizontální 1:25000, měřítko vertikální
1: 2500)

Nejvyšším bodem v trase (538,1 m n.m.) je zahájení obchvatu (km 0,0), nejnižším bodem (484,3 m
n.m.) je ukončení obchvatu napojením na silnici III/14613. Celkové převýšení v trase obchvatu činí 54
m, průměrný sklon komunikace pak zhruba 1,26 %.
Trasa komunikace je vedena převážně v násypu, maximální výška náspu činí v trase zhruba 14 m (km
2,76). Maximální hloubka zářezu v trase činí zhruba 6 m (km 2,46). Celková délka vedení trasy
v zářezu činí zhruba 1 470 m, v náspu je komunikace vedena v délce zhruba 2 840 m.
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Odvodnění
Systém odvodnění bude obdobný, jako u navazujících úseků stávajících silnic. Odvodnění vozovek
bude řešeno příčnými a podélnými sklony, dále bude srážková voda preferenčně vsakována resp.
odváděna do podélných příkopů, které pak budou zaústěny do nejbližších vhodných křižujících
vodotečí.
Trasa komunikace se nachází v povodí Spolského potoka, do něhož bude odvodněna buď
přímo nebo prostřednictvím jeho menších bočních přítoků či melioračních odpadů.
Trasu obchvatu ve variantě A v úseku cca km 0,5 - 0,6 je nutno odvodnit prostřednictvím
nově vybudovaného svodu/vodoteče do stávajícího protipovodňového zařízení, resp. terénního
průlehu vymezeném pozemkem 3680/12 (k.ú. Ledenice).
Křižovatky
V řešeném úseku obchvatu městyse Ledenice je navrženo pět (varianta A) resp. čtyři (varianta B)
nové úrovňové křižovatky napojující stávající silniční síť. Jejich rozmístění vychází ze stávající
konfigurace terénu a dostatečné dopravní dostupnosti území. Dvě křižovatky jsou řešeny jako
okružní, tři jako průsečné. Úrovňové průsečné křižovatky (mimo křížení s místní komunikací na
Mysletín) budou z důvodu větší bezpečnosti opatřeny pruhem pro odbočení vlevo nebo rozšířením
zpevněné krajnice umožňující objíždění vozidla odbočujícího vlevo. Šířka zpevnění pravého pásu je v
souladu ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 5,50 m.
V trase obchvatu jsou navrženy následující nové křižovatky:
• Okružní křižovatka silnic II/157, II/155, místní komunikace a stávajícího p řipojení silnice II/157 do městyse.
Křižovatka v km 0,0 je pětiramenná, tři ramena napojují stávající silnice II/157 a II/155, jedno rameno polní
cestu do Mysletína a jedno rameno navazuje úvodní úsek obchvatu. Vnější průměr křižovatky činí 50 m,
šířka komunikace v okruhu je 6 m.
• Průsečná čtyřramenná křižovatka obchvatu a místní komunikace Ledenice - Mysletín. Není uvažováno s
umístěním odbočovacích pruhů.
• Okružní křižovatka silnic II/157, pokračování obchvatu (silnice III/14611) a stávajícího připojení silnice II/157
do městyse. Křižovatka je čtyřramenná, dvě ramena navazují na stávající trasu silnice II/157, dvě ramena
navazují trasu obchvatu. Vnější průměr okruhu činí 50 m, jízdní pás okružní k řižovatky mezi obrubami má
šířku 6 m. Průměr středového ostrova je 34 m, šířka pojížděné části středového ostrova je 2 m.
• Průsečná čtyřramenná křižovatka obchvatu a stávající silnice III/14611. Na odbočení z obchvatu směrem na
Zaliny je navržen levý odbočovací pruh.
• Průsečná křižovatka před připojením obchvatu na stávající III/14613 je tříramenná, dvě ramena jsou v trase
obchvatu, třetí napojuje silnici k městysi Ledenice. Směrem na Ledenice je navržen levý odbočovací pruh.

Mosty, opěrné zdi
V cca km 0,95 je ve variantě B navrženo z důvodu častého pohybu chodců realizovat mimoúrovňové
křížení obchvatu s místní komunikací Ledenice - Mysletín (náhrada za úrovňové křížení). Mostní
objekt převádí přeložku silnice II/157 přes místní komunikaci. Most se nachází mimo obec, má jedno
pole o kolmé světlosti 10,5 m. Nosná konstrukce mostu je tvořena monolitickým železobetonovým
rámem o šikmém rozpětí 12,658 m. Římsy jsou železobetonové s kotvenými obrubníky. Šířka
komunikace na mostu činí mezi obrubníky 7,5 m.
Související zařízení
Komunikace bude vybavena v souladu s normovými požadavky bezpe
čnostními zařízeními (směrové
sloupky, svodidla) a vodorovným a svislým dopravním značením.
V rámci záměru nejsou navržena žádná obslužná zařízení typu čerpacích stanic pohonných
hmot, odpočívek apod.
Součástí záměru jsou vegetační úpravy tělesa komunikace.
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3. Údaje o lokalitě
3.1 Charakteristika dotčeného území
Záměr je umístěn na západní okraj městyse Ledenice, které se nachází cca 10km východně od Č.
Budějovic. Dotčené území leží v nadmořské výšce od 490 do 525 m n. m. Z krajinně - typologického
hlediska se jedná o krajinu lesozemědělskou. Přeložka prochází převážně přes pole a louky, kříží
5 vodotečí v povodí Spolského potoka a vede po obnovené hrázi rybníka Kačerovec.

3.2 Popis zájmového území z hlediska migrace živočichů
3.2.1 Nadregionální a regionální úroveň
Jihočeský kraj je v rámci celé České republiky územím s největším podílem migračně významných
území. Z celé rozlohy kraje zabírají MVÚ 61,8 %. Obchvat Ledenic zasahuje do migračně významného
území v jihozápadní, západní a severníčásti (viz Obr. č. 4). Přítomnost migraně významného území je
dána v širším kontextu propojením oblasti Šumavy směrem k Třeboňsku a Novohradským horám
a dále na severovýchod přes Českomoravskou Vysočinu do severovýchodních Čech a na Moravu.
Tahy savců propojují rozsáhlé lesní porosty v těchto oblastech, tomu odpovídají i mapy celostátní
kategorizace významných území a dálkových migračních koridorů. Nadregionální migrace se posuzuje
především pro velké savce a ostatní druhy kategorie A. Migračně významná území a dálkové migrační
koridory v zájmovém území jsou znázorněny v následujícím obrázku:
Obr. č. 4: Migračně významná území a dálkové migrační koridory.

Dle metodiky AOPK ČR (2005) téměř celé území trasy zasahuje do území zvýšeného významu pro
migrace velkých savců. Záměr migračně významné území nekříží v místě DMK, ale spíše kopíruje jeho
hranici po obvodu vyčleněné enklávy Ledenic. MVÚ je významné a potenciálně významné zejména
pro vydru a losa, dále i pro jelena evropského a rysa ostrovida.
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3.2.2 Lokální úroveň
Místní (lokální) migrace se týkají pohybů v krajině u těch druhů, které mají v dané oblasti pravidelný
výskyt. Pohyby jsou velmi různorodé, zahrnují sezónní migrace, pohyby za potravou apod. V krajině
dotčené záměrem se vyskytují běžné druhy živočichů, které při svých denních pohybech sledují
většinou přirozené podpůrné prvky v krajině. Krajina je zde poměrně pestrá, zemědělské plochy
s ornou půdou jsou členěny menšími i většími lesními celky a remízky, loukami, vodotečemi
s břehovými porosty a cesty s keřovým a stromovým doprovodem. Obecně je možné konstatovat, že
zájmová oblast je pro lokální pohyb živočichů poměrně dobře využitelná, s výjimkou zastavěných
území. Omezujícím faktorem je relativně hustá síť komunikací sbíhajících se ze tří stran do Ledenic.
Všechny silnice jsou poměrně intezivně využívané v denních i nočních hodinách, kříží přirozené
migrační koridory podél potoků a v lesích a mohou tak podstatně zvyšovat mortalitu živočichů při
střetech s vozidly.
3.2.3 Migrační objekty na trase komunikace
Obchvat Ledenic ve svém průběhu kříží silnice a polní cesty, čtyři menší vodoteče, Spolský potok
a zasahuje do dvou lesních celků. Speciální migrační objekty nejsou navrženy, navržen je pouze most
přes místní komunikaci v km 0,95 v případě varianty B. Jako migrační objekty je tedy nezbytné využít
křížení trasy se všemi vodními toky. Umístění vodních toků na obou variantách trasy je zřejmé
z obrázků 2, 3 a 5. Jiné vhodné lokality v území při předloženém výškovém a směrovém vedení trasy
nejsou. V tabulce č. 2 je navržený mostní objekt vyhodnocen.

3.3 Výskyt zájmových druhů
V následujícím přehledu je zhodnocen výskyt druhů, které je třeba zohlednit při hodnocení migrační
prostupnosti. Jedná se především o zvláště chráněné druhy (rys, los, vlk, medvěd, vydra, bobr) a dále
o takové druhy naší fauny, které jsou z hlediska migrace nejvíce sledované.
3.3.1 Kategorie A: Velcí savci a druhy nejnáročnější na parametry objektů
Cílové druhy
Mezi cílové druhy této kategorie patří jelen lesní (Cervus elaphus), rys ostrovid (Lynx lynx), medvěd
hnědý (Ursus arctos), vlk obecný (Canis lupus), los evropský (Alces alces). S výjimkou jelena se jedná
o druhy vzácné a legislativně chráněné. Jsou vázané na zachovalé přírodní prostředí (především
rozsáhlé lesní ekosystémy) s vysokými nároky na velikost a kvalitu domovských okrsk
ů. Hlavním cílem
u této kategorie je ochrana dálkových migrací. Je proto nutné, aby potř ebná opatření byla přijímána
na celostátní úrovni.
Bariérový efekt
Pro zajištění migrace a propojení mezi oblastmi trvalého výskytu je nezbytné zajišťovat průchodnost
dálkových koridorů. Bariérami pro pohyb této kategorie živočichů jsou čtyřproudé a víceproudé
komunikace se středním dělícím pruhem, oplocené úseky komunikací a oplocené koridory
vysokorychlostních tratí. Silnice nižších tříd nepředstavují významnou migrační překážku, nicméně
nové komunikace vždy zvyšují riziko mortality při střetech s vozidly.
Hodnocení zájmového území
V zájmovém území a v jeho blízkém okolí jsou zaznamenány migrace velkých savc
ů, losa, jelena
evropského a rysa ostrovida. Migrace losa v okolí Ledenic byla zaznamenána v minulosti ěnkolikrát
(1983, 1990, 2004). Z nedalekého prostoru jižn ě od Třeboně (oblast Branná-Kojákovice), který leží
přibližně 8-9 km východním směrem se losi vyskytují častěji, poslední pozorování jsou i z let 2014 a
2015.
Z lesních celků v okolí Ledenic existuje i několik věrohodných pozorování rysa ostrovid (Ledenice
1997, Borovany 1998, Št ěpánovice 1998, Vrcov 2005, Vranín 2005, Petrovice 2005). Z kontextu údajů
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se zdá, že se nejedná o trvalý výskyt, spíše se jednalo o migranty z oblasti Šumavy, Novohradských
hor nebo Blanského lesa, kteří se v oblasti usídlili na přechodnou dobu.
V zájmovém území i v okolních katastrech je známý výskyt jelena evropského. Dle údaj
ů
z mysliveckých dotazníků se jedná o přechodný výskyt zahrnující např. sezóní migrace za potravou.
Ostatní druhy z této kategorie se v současné době v území nevyskytují a to ani přechodně.
Pro tyto velké obratlovce nebude předmětná komunikace, pokud nebude souvisle oplocena a pokud
intenzita dopravy nebude dosahovat v nočních hodinách extrémních hodnot, představovat
významnou migrační překážku. Komunikaci budou moci překonat v nočních hodinách po zklidnění
dopravy. Specielní ekodukt pro savce kategorie A se nenavrhuje a není na obchvatu Ledenic ani
potřebný. Jako zmírňující opatření se navrhuje v obou úsecích zasahujích do lesa instalace
dopravního značení upozorňujícího na možný střet se zvěří (dopravní značka „A14“).
Pro živočichy kategorie A bude pro migrace využitelná celá trasa komunikace, nepřekonatelná bariéra
při výstavbě nevzniká. Migrační objekty pro druhy této kategorie navrhovány ani dimezovány nejsou.
3.3.2 Kategorie B: Ostatní kopytníci
Cílové druhy
Mezi cílové druhy této kategorie patří zejména srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus
scrofa). Jedná se o druhy hojně rozšířené, a to jak celorepublikově, tak v rámci zájmového území. Do
této kategorie lze zařadit i nepůvodní druhy zvěře jako je daněk skvrnitý (Dama dama), jelen sika
(Cervus nippon) či muflon (Ovis aries musimon).
Bariérový efekt
Mezi základní negativní vlivy dopravy na druhy kategorie B patří zejména likvidace a změny biotopů
při výstavbě, zvýšení mortality na komunikacích a rušení hlukem, osvětlením a vizuálním kontaktem.
Fragmentace krajiny novou komunikací způsobí též omezení přirozeného pohybu živočichů v krajině.
Hodnocení zájmového území
Živočichové kategorie B (srnec obecný, prase divoké, méně daněk skvrnitý) jsou v zájmovém území
poměrně hojně rozšířeni. Základním typem migrací u této kategorie živočichů jsou lokální migrace
zahrnující pohyby mladých jedinců, cesty mezi zimními a letními stanovišti, mezi zdroji potravy,
napajedly a místy odpočinku. U prasat jsou typické denní přesuny podél vodních toků a křovinami.
Významné lokální přesuny nastávají po žních. Ve vztahu k pozemním komunikacím se jedná o místní
populace, které se dokážou na nové podmínky v zájmovém území dobř e adaptovat a jsou schopny
využívat i migrační objekty s méně příznivými parametry. U prasat divokých je nutné počítat s delšími
nepravidelnými přesuny jedinců i celých tlup.
Ani pro druhy kategorie B nebude nová komunikace nepřekonatelnou barierou, pro jejich migrace je
využitelná celá trasa, zejména v denních a nočních hodinách s nižší intenzitou dopravy. Mnohem
podstatnějším vlivem je zvýšení rizika střetů s vozidly. V období bezprostředně po zahájení provozu
na komunikaci lze očekávat zvýšenou frekvenci úhynů způsobených střety živočichů s automobily. Je
však možné předpokládat, že druhé až třetí generace lokální populace by se již měly na přítomnost
komunikace adaptovat a situace by se měla postupem času stabilizovat.
Migrační koridory pro živočichy kategorie B jsou situovány v zájmovém území především do niv
vodních toků (Spolský potok) a do obou dotčených lesních celků. Migrační objekty pro druhy této
kategorie navrhovány nejsou.
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3.3.3 Kategorie C: Savci střední velikosti
Cílové druhy
Do této skupiny je možné rozdělit podle převládajícího prostředí (a tudíž i způsobu pohybu krajinou)
na druhy suchozemské (C1) a druhy vázané na vodní toky (C2).
C1: liška obecná (Vulpes vulpes), jezevec lesní (Meles meles), kočka divoká (Felis silvestris), kuna lesní
(Martes martes), kuna skalní (Martes foina), zajíc polní (Lepus europaeus).
C2: vydra říční (Lutra lutra) je svým způsobem života odlišná od ostatních druhů, migruje podél
vodních toků. Kromě lokální migrace a disperze mláďat migrují také dospělí samci, kteří se často
přesouvají na velmi dlouhé vzdálenosti. Do této skupiny patří i bobr evropský (Castor fiber), tchoř
tmavý (Mustela putorius), z nepůvodních druhů mýval severní (Proctyon lotor) a norek americký
(Mustela vison).
V zájmovém území se vyskytují jak druhy suchozemské - liška obecná Vulpes
(
vulpes), jezevec lesní
(Meles meles), kuna lesní (Martes martes), kuna skalní (Martes foina), zajíc polní (Lepus europaeus),
tak druhy vázané na vodu - vydra říční (Lutra lutra), tchoř tmavý (Mustela putorius). Z nepůvodních
druhů se zde vyskytuje psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides).
Bariérový efekt
Základním negativním vlivem dopravy na tuto kategorii je mortalita živočichů na komunikacích. Ke
střetům s vozidly dochází na všech kategoriích komunikací, v absolutních počtech nejvíce na silnicích
nižších tříd. Zatímco např. u lišky obecné, vyskytující se obvykle v početné populaci, nemusí mít ani
poměrně vysoká mortalita na silnicích na populace významný vliv, u vydry je tomu opačně. Vydra při
svých lokálních a regionálních migracích postupuje obvykle podél vodních toků a v místech, kde
dochází ke křížení vodního toku a silnice vybíhá často na vozovku, kde dochází ke kolizím s vozidly.
Děje se tak především v místech, kde voda vyplňuje celý prostor pod mostem a chybí zde suchá
cesta. Vzhledem k omezenému počtu jedinců a časté mortalitě na silnicích patří silniční doprava
k významným negativním vlivům na populaci vydry. Vydra patří obecně k živočichům nejvíce
ohroženým dopravou. Lokálně dopravou silně ohroženým druhem může být i jezevec lesní.
Hodnocení zájmového území
Pro savce střední velikosti je klíčovým parametrem počet průchodů přes komunikaci, které se naučí
využívat. Je proto třeba využít co největší počet migračních objektů tak, aby byla navržená
komunikace průchozí v celé své délce. Zamezí se tak v maximální míře kolizím s dopravou. Pro
zajištění migrace je zapotřebí vhodně upravit navržené mostní objekty, aby byly pro živočichy
využitelné. Pro migraci vydry je v zájmovém území zásadní ponechat dostatečné průchody podél
dostatečně vodných vodotečí. Jedná se o kolizní místa č. 3, 4 a 5 na obr. 5. Zejména Spolský potok
(kolizní místo č. 4) je trvalou migrační trasou v rámci potravního okrsku zdejší populace.
Všechny navržené migrační objekty by měly být svými parametry potenciálně vhodné pro živočichy
kategorii C. Ve fázi výstavby bude třeba minimalizovat zásah do vodních toků a do zeleně podél nich
a dodržet požadované technologické a provozní zásady.
3.3.4 Kategorie D: Obojživelníci, plazi, drobní savci
Cílové druhy
Jedná se obecně o drobné obratlovce. Dopravou jsou ohroženy zejména hromadně migrující druhy
obojživelníků – skokan hnědý (Rana temporaria), ropucha obecná (Bufo bufo). Z plazů potom slepýš
křehký (Anguis fragilis) a dále všechny druhy našich hadů. Ze savců se jedná o drobné nelétavé druhy
až do velikosti ježka (Erinaceus spp.). V některých úsecích komunikací (podél vodních ploch, lesy) lze
pozorovat poměrně značnou mortalita netopýrů na komunikacích.
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V zájmovém území se vyskytují běžné druhy drobných savců. Z obojživelníků byli v území
zaznamenáni ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana
dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan zelený (Rana kl. esculenta). Z plazů potom byli
zjištěni slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a užovka obojková (Natrix
natrix). Z drobných savců významněji negativně ovlivňovaných dopravou lze jmenovat obě lasice
(Mustela erminea, M. nivalis), ježka západního (Erinaceus europaeus) a veverku obecnou (Sciurus
vulgaris), v úvahu (zejména v lesních úsecích) připadají i střety s netopýry.
Bariérový efekt
K omezení přirozeného pohybu v krajině může docházet především v době sezónních migrací.
Zejména obojživelníci a někteří plazi jsou druhy se značnou denní či sezónní prostorovou dynamikou,
často spojenou se změnou typu stanoviště během roku.
Základním negativním vlivem je mortalita těchto živočichů na komunikacích. Zvýšená mortalita je
pozorována zejména v místech přirozených biokoridorů v období jarní migrace obojživelníků a pak
v době rozsidlování mláďat. Hlavní opatření jsou proto zaměřena na omezení jejich vstupu na
komunikaci v kombinaci s migračními objekty. Využívání migračních objektů může být významně
negativně ovlivňováno hlukem, osvětlením a vizuálním kontaktem, pozitivně pak jejich umístěním,
technickým řešením a doprovodnou vegetací.
Hodnocení zájmového území
Z hlediska obojživelníků je klíčové zajistit dobrou průchodnost podél všech vodních toků (viz obr. 1, 2,
5), zejména Spolského potoka, ale i podél menších vodotečí. Vždy je zapotřebí dbát na vhodnou
úpravu vstupu do migračních objektů tak, aby nedocházelo k odrazování živočichů od využívání
těchto objektů. Některé průchody lze doplnit návodnými barierami.
3.3.5 Kategorie E:
Cílové druhy
Jedná se o druhy vázané výlučně na vodní prostředí, tedy ryby, mihulovci, raci, vodní měkkýši atd.
V zájmové oblasti jim částečně vhodné podmínky poskytuje jen Spolský potok. Konkrétní údaje
o výskytu druhů chybí. Při terénním průzkumu výskyt raků, mihulovců nebo ryb v dotčeném úseku
těsně pod hrází rybníka Kačerovec zjištěn nebyl. Přímo v r. Kačerovec byla zjištěna populace škeble
rybičné (Anodonta cygnaea).
Hodnocení zájmového území
Při převedení i značně pozměněných vodotečí by mělo být snahou nevytvářet příčné překážky
v korytě a případně zachovat přirozené koryto všude tam, kde je to technicky možné. Snahou je
zachovat členitost dna a břehů, zachovat dostatečnou výšku vodního sloupce a rychlost proudění.
O přirozeném korytě je ovšem možné hovořit pouze v případě Spolského potoka po hrází rybníka
Kačerovec.
V rámci posuzovaného záměru nejsou navrhována žádná speciální opatření pro tuto kategorii.
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4. Zhodnocení prostupnosti zájmového úseku
4.1 Celkové zhodnocení
Na trase posuzovaného obchvatu se nachází 1 mostní objekt ve variantě B a žádný mostní objekt ve
variantě A. Mostní objekt je navržený převedení místní komunikace a proto, přestože jeho technické
parametry migraci živočichů a priori nevylučují, není vůbec vhodný pro migraci živočichů. V tabulce č.
2 je uvedeno zhodnocení využitelnosti navrženého mostu pro jednotlivé kategorie živo
čichů
z hlediska technických parametrů. Pro zajištění migračnín prostupnosti a snížení mortality živočichů
je vhodné navrhnout ve všech kolizních místech (obr. 5) migrační objekty zejména pro střední
a drobné savce. Vytipování míst a požadavek na prostupnost podle kategorií cílových druhů je
uveden v mapové příloze (příloha 7.2).
Obr. č. 5: Kolizní místa na vodních tocích s vyznačením možných migračních objektů č. 1 až 5.

Tab. 2.: Zhodnocení technických parametrů migračních objektů
Most
1. Most – křížení se silnicí Ledenice Mysletín

km

š (m)

3,325

9,00

v (m) d (m)
5,50

9,50

Kategorie živo čichů
A

B

C

D

E

5

3

2

2

-

Vysvětlivky:
1 – ideální pro migraci
2 – dostatečné pro zajištění migrace
3 – střední hodnota
4 – krajní hodnota
5 – hranice funkčnosti
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4.2 Zhodnocení dílčích lokalit
4.2.1 Přechod interakčního prvku ÚSES s vodotečí v km 1,05 (1)
Lokalita je na obr. 5 označena jako č. 1, dotčena je pouze ve variantě B. Na úrovni projektové
dokumentace pro oznámení EIA není tato lokalita z hlediska migrační prostupnosti řešena. Významná
je především pro migraci druhů kategorie C a D (obojživelníci), kteří se zde vyskytují. Drobná vodoteč
je osou přirozené migrace těchto živočichů zvláště v jarním období.
Zhodnocení migrační prostupnosti
V součané době zde není navržen migrační objekt. Přestože bude komunikace prostupná vrchem, je
nutno pro bezpečný průchod živočichů bez nadměrných úhynů při střetech s vozidly migrační objekt
navrhnout.
Opatření pro podporu migrace
V místě je třeba navrhnout migrační objekt pro živočichy kategorie C a D v podobě rámového nebo
trubního propustku dostatečné dimenze. Dno propustku by mělo být vhodně doplněno přirozeným
substrátem (štěrk), upraveny by měly být i vstupy do propustku (návodné bariery, vegetace).
4.2.2 Přechod melioračního příkopu (2)
Lokalita je na obr. 5 označena jako č. 2, v případě variaty B se jedná o km 1,95, v případě variaty A o
km 2,05. Na úrovni projektové dokumentace pro oznámení EIA není tato lokalita z hlediska migra
ční
prostupnosti řešena. Významná je především pro migraci druhů kategorie C a D (obojživelníci), kteří
se zde vyskytují. Drobná vodoteč je osou přirozené migrace těchto živočichů zvláště v jarním období.
Zhodnocení migrační prostupnosti
V součané době zde není navržen migrační objekt. Přestože bude komunikace prostupná vrchem, je
nutno pro bezpečný průchod živočichů bez nadměrných úhynů při střetech s vozidly migrační objekt
navrhnout.
Opatření pro podporu migrace
V místě je třeba navrhnout migrační objekt pro živočichy kategorie C a D v podobě rámového nebo
trubního propustku dostatečné dimenze. Dno propustku by mělo být vhodně vyplněno přirozeným
substrátem, upraveny by měly být i vstupy do propustku (návodné bariery, vegetace). Propustek by
měl být upraven pro průchod vydry.
4.2.3 Přechod přítoku Spolského potoka (3)
Lokalita je na obr. 5 označena jako č. 3, v případě variaty B se jedná o km 2,25, v případě variaty A o
km 2,45. Na úrovni projektové dokumentace pro oznámení EIA není tato lokalita z hlediska migra
ční
prostupnosti řešena. Významná je především pro migraci druhů kategorie C (vydra, tchoř) a D
(obojživelníci), kteří se zde vyskytují. Drobná vodoteč je osou přirozené migrace těchto živočichů
zvláště v jarním období.
Zhodnocení migrační prostupnosti
V součané době zde není navržen migrační objekt. Přestože bude komunikace prostupná vrchem, je
nutno pro bezpečný průchod živočichů bez nadměrných úhynů při střetech s vozidly migrační objekt
navrhnout.
Opatření pro podporu migrace
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V místě je třeba navrhnout migrační objekt pro živočichy kategorie C a D ideálně v podobě mostku
nebo rámového propustku dostatečné dimenze. Pro zajištění možnosti migrace je doporučeno
zařadit následující technická opatření:
• Vytvořit pásy souše pro migraci suchozemských živočichů, na obou stranách vodoteče.
• Charakter podmostí by se měl blížit přirozenému biotopu. Nevhodný je i štěrk a oblázky,
povrch je vhodné např. pokrýt zeminou. Do podmostí umístit je vhodné krycí ačlenící prvky
(např. velké kameny).
• Provést vegetační úpravy spočívající v dosadbě dřevin podél potoka
4.2.4 Přechod Spolského potoka (4) na hrázi r. Kačerovec
Přechod nivy Spolského potoka je proveden v obou variantách po hrázi r. Kačerovec. Vyžádá si
rozsáhlé úpravy hráze a jejího okolí. Niva Spolského potoka je nejvýznamnější migrační trasa na
území navrženého obchvatu. Významná je především pro migraci druhů kategorie C (vydra) a D
(obojživelníci), kteří se zde vyskytují. Migrují zde hojně i druhy kategorie B (prase divoké).
Zhodnocení migrační prostupnosti
V součané době zde není navržen migrační objekt. Přestože bude komunikace prostupná vrchem,
bude její překonávání pro všechny druhy v tomto místě značně rizikové. Je proto nutné navrhnout
vhodné technické řešení pro převeden migrací.
Opatření pro podporu migrace
Na obou stranách hráze je proto třeba navrhnou migrační objekty sloužící jak k převedení toku, tak
pro migrace. Musí být dimezovány pro druhy kategorie C a D, na straně hráze přimknuté k lesu by
měl být dimezován i na druhy kategorie B. Klíčové je provedení napojení migračního objektu na výtok
a bezpečnostní přeliv, nesmí zde vzniknout nepřekonatelná bariera ani pro obojživelníky. Migrační
objekt by měl být doplněn krycí výsadbou mělkokořenujících keřových vrb na návodné straně hráze
rybníka. Navazující lesní celek by měl být z obou stran označen dopravní značkou „A14 Pozor zvěř“.
4.2.5 Přechod melioračního příkopu (5)
Lokalita je na obr. 5 označena jako č. 5, v případě variaty B se jedná o km 4,1, v případě variaty A
o km 4,25. Na úrovni projektové dokumentace pro oznámení EIA není tato lokalita z hlediska
migrační prostupnosti řešena. Významná je především pro migraci druhů kategorie C a D
(obojživelníci), kteří se zde vyskytují. Drobnou vodotečí probíhají přirozené migrace těchto živočichů
zvláště v jarním období.
Zhodnocení migrační prostupnosti
V součsané době zde není navržen migrační objekt. Přestože bude komunikace prostupná vrchem, je
nutno pro bezpečný průchod živočichů bez nadměrných úhynů při střetech s vozidly migrační objekt
navrhnout.
Opatření pro podporu migrace
V místě je třeba navrhnout migrační objekt pro živočichy kategorie C a D v podobě rámového nebo
trubního propustku dostatečné dimenze. Dno propustku by mělo být vhodně vyplněno přirozeným
substrátem, upraveny by měly být i vstupy do propustku. Navazující lesní celek by měl být z obou
stran označen dopravní značkou „A14 Pozor zvěř“.
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5. Doporučení k jednotlivým migra čním objektům (průchodům)
5.1 Doporučení pro všechny migrační objekty
V následujícím přehledu je uvedena rekapitulace navržených opatření pro podporu využívání
mostních objektů živočichy v území dotčeném výstavbou komunikace:
• V podmostí či v bezprostředním okolí vstupu do propustku by měl být vytvořen přirozený
charakter terénu. Povrch je vhodné pokrýt zeminou.
• Podél zdi pod mostkem je vhodné vytvořit pás ze suchých větví a roští, který bude využíván
drobnými savci.
• Pokud bude nutné v souvislosti s komunikacín realizovat odvodňovací příkopy, řešit je jako
mělké, neopevněné, s mírnými svahy. Je nutné počítat s tím, že je budou využívat při
migracích obojživelníci.
• Vhodně řešenými vegetačními úpravami zajistit napojení na okolní krajinné struktury. Tato
vegetace může zároveň sloužit jako naváděcí prvek. Neměly by být vysazovány alochtonní
druhy dřevin.

5.1 Specifická doporučení pro jednotlivé navržené migrační objekty
5.1.1 Přechod interakčního prvku ÚSES s vodotečí v km 1,05 (migrační objekt č. 1)
Pro tento migrační objekt se doporučuje dodržet další opatření pro podporu migrací:
• Kolem obou vstupů do propustku zbudovat návodné bariery pro obojživelníky v celkové délce
200 m, tj. 50 m na každou stranu od obou vchodů do propustku.
5.1.2 Přechod melioračního příkopu (migrační objekt č. 2)
Pro tento migrační objekt se doporučuje dodržet další opatření pro podporu migrací:
• Kolem obou vstupů do propustku zbudovat návodné bariery pro obojživelníky v celkové délce
80 m, tj. 20 m na každou stranu od obou vchodů do propustku.
• Zachovat pásy souše pro migraci suchozemských živočichů na obou březích umělého koryta.
5.1.3 Přechod přítoku Spolského potoka (migrační objekt č. 3)
Pro tento migrační objekt se doporučuje dodržet další opatření pro podporu migrací:
• Kolem obou vstupů do propustku zbudovat návodné bariery pro obojživelníky v celkové délce
80 m, tj. 20 m na každou stranu od obou vchodů do propustku.
• Zachovat pásy souše pro migraci suchozemských živočichů na obou březích umělého koryta.
5.1.4 Přechod Spolského potoka na hrázi r. Kačerovec (migrační objekt č. 4)
Pro tento migrační objekt se doporučuje dodržet další opatření pro podporu migrací:
• Navrhnout technické řešení umožňující bezproblémovou migraci obojživelníků přímo do
rybníka.
• Na návodní stranu hráze rybníka umístit krycí výsadbu mělkokořenujích keřových vrb.
5.1.5 Přechod melioračního příkopu (migrační objekt č. 5)
Pro tento migrační objekt se doporučuje dodržet další opatření pro podporu migrací:
• Kolem obou vstupů do propustku zbudovat návodné bariery pro obojživelníky v celkové délce
200 m, tj. 50 m na každou stranu od obou vchodů do propustku.
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6. Závěr
Z hlediska migrace volně žijících živočichů v zájmovém území lze při dodržení opatření navržených v
této studii hodnotit posuzovaný záměr jako akceptovatelný.
Rámcová migrační studie posuzuje výskyt jednotlivých kategorií živočichů v zájmovém území
a ovlivnění jejich migračních možností v návaznosti na výstavbu záměru. Na trase navržené
komunikace je z důvodu směrového a výškového vedení navržen pouze 1 mostní objekt, které je
navíc pro migraci zvěře nevhodný.
Protože druhy kategorie A a B bez problému překonají komunikaci v celé její trase, nejsou pro
navrženy migrační objekty.
Bylo identifikováno 5 kolizních míst s přirozenými migračními trasami středních a drobných
živočichů včetně vydry říční. Pro jednotlivá kolizní místa bylo navrženo rámcové migrační řešení
včetně definování cílových skupin živočichů. Kromě průchodnosti krajiny májí navržené migrační
objekty za cíl podstatně snížit mortalitu cílových skupin živočichů, zejména vydry a obojživelníků.
S přihlédnutím k charakteru zájmového území a navržené komunikace je možné za
předpokladu realizace navržených opatření celý posuzovaný úsek hodnotit jako dostatečně
prostupný pro cílové skupiny živočichů. Navržená komunikace nebude představovat pro živočichy
nepřekonatelnou bariéru. Její prostupnost pro druhy kategorie A a B je dána výškovým a směrovým
vedením, kapacitou a předpokládanou intenzitou dopravy. Prostupnost pro duhy kategorie C a D
významně zlepší realizace migračních objektů v místě kolizních míst.
V dalších stupních projektové přípravy je nutné v rámci detailní migrační studie posoudit
navržená technická řešení migračních objektů v jednotlivých kolizních místech. Projektová
dokumentace by měla respektovat doporučení uvedená v rámcové migrační studii.
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7. Přílohy
7.1 Fotodokumentace
Popis: Náletový remíz s potůčkem v kolizním místě č. 1.

Popis: Meliorační příkop a okolí v kolizním místě č. 2.
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Popis: Regulovaný potok s doprovodným porostem v kolizním místě č. 3.

Popis: Hráz rybníka Kačerovec v kolizním místě č. 4.
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Popis: Meliorační příkop na okraji lesa v kolizním místě č. 5.
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7.2 Mapová příloha
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Příloha 6
(Doklady)
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