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Rekonstrukce sil. II/602 Popůvky

Úvod
Důvodem tohoto oznámení je zamýšlená rekonstrukce silnice II/602 směr Popůvky – Ostrovačice 

(Kývalka).  Rekonstruovaný  úsek  dotčené  silnice  leží  v  extravilánu  obce.  Navržená  normová šířková 
kategorie silnice je S 9,5/70, s rozšířením o stoupací pruh pro pomalá vozidla šířky 3,5 m v délce 1512 m. 

Tento záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Záměr nespadá do kategorie II, bod 9.1. 
Novostavby a rekonstrukce silnic o šíři větší než 10 m (v extravilánu obce, kde je rozhodující normová 
kategorie  silnice –  volná šířka mezi  směrovými sloupky či  svodidly) s  tím, že přídatné pruhy nejsou 
rozhodující.  Zjišťovací  řízení  je  nutné  pouze  u  silniční  komunikace  v  kategorijních  typech  S  10,5 
a vyšších. V tomto případě bude provedeno pouze oznámení záměru rekonstrukce silnice, dle zákona 
č. 100/2001 Sb.  

Hodnocení vlivu rekonstrukce silnice II/602 Popůvky – Ostrovačice je provedeno podle metodiky 
oznámení přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. a ve znění pozdějších úprav.
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Seznam zkratek : 
BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka  
BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku
ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav
ČHP - číslo hydrologického povodí
ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí
ČOV - čistírna odpadních vod
ČSN - česká státní norma
DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí
E.I.A. - hodnocení vlivů na ŽP
EO - ekvivalentní obyvatel
EVKP - ekologicky významný krajinný prvek
CHKO - chráněná krajinná oblast
CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod
CHSK - chemická spotřeba kyslíku
IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control,

  integrované prevence a omezování znečištění 
IRZ - integrovaný registr znečištění
k.ú. - katastrální území
LBC - lokální biocentrum
LBK - lokální biokoridor
LSES - lokální systém ekologické stability
NL - nerozpuštěné látky
NN - nízké napětí
NPP - národní přírodní památka
NPR - národní přírodní rezervace
NRBC - nadregionální biocentrum
NRBK - nadregionální biokoridor
VN - vysoké napětí
OHS - okresní hygienická stanice
OkÚ - okresní úřad
KÚ - krajský úřad
OP - ochranné pásmo
PHO - pásmo hygienické ochrany
PLO - přírodní lesní oblast
PP - přírodní památka
PR - přírodní rezervace
PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa
RBC - regionální biocentrum
RBK - regionální biokoridor
RŽP - referát životního prostředí
STG - skupina typu geobiocénu
ÚP - územní plán
ÚPD - územně-plánovací dokumentace
ÚSES - územní systém ekologické stability
VKP - významný krajinný prvek
ZPF - zemědělský půdní fond
ZS - zařízení staveniště
ŽP - životní prostředí
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A. Údaje o oznamovateli

1. Obchodní firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, 
příspěvková organizace

2. IČ: 70932581

3. Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

4. Oprávněný zástupce oznamovatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje,
příspěvková organizace kraje
oblast Brno
Ořechovská 35, 619 64 Brno
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B. Údaje o záměru
I.  Základní údaje
1. Název záměru

rekonstrukce silnice II/602 Popůvky – Ostrovačice (Kývalka)

2. Druh a rozsah záměru
rekonstrukce silnice v délce 2,6 km

3. Kategorie silnice
extravilán S 9,5/70

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Rekonstruovaný  úsek  silnice  II/602  ve  směru  Popůvky  –  Ostrovačice  (Kývalka)  vede  lesním 
porostem. Stávající šířková kategorie silnice je S 7,5/70 s nezpevněnými krajnicemi a s odvodněním do 
souběžných příkopů. Rekonstrukce silnice má být provedena v úseku mezi čerpací stanicí pohonných 
hmot Shell za obcí Popůvky až po Kývalku na státní silnici II/602 Brno – Pelhřimov.

Současný stav komunikace je ve velmi zlém stavebně technickém stavu. Část komunikace má 
dosud starý kryt z dlažebních žulových drobných kostek (v délce 1537 m) a zbytek vozovky je již opatřen 
asfaltovým  krytem  (délka  1067  m).  Problémem  bezpečnosti  provozu  na  vozovce  je  její  šířkové 
uspořádání, četné nerovnosti a nezpevněné krajnice, výtluky a vyjeté koleje. Asfaltový kryt vozovky je 
také ve špatném stavu. Konstrukce vozovky není dimenzována na průjezd těžkých vozidel, které jsou 
tudy v době objíždění  souběžného úseku dálnice D1 nuceny projíždět.  Stoupání vozovky je  značné, 
podélný spád dosahuje až 8,2 %.

V  zimním  období  je  vozovka  občas  i  nesjízdná  a  namrzavý  povrch  z  kostek  nevyhovuje 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikací. Předjíždění v tomto úseku je vzhledem k bezpečnosti 
provozu značně obtížné a vytváří se zde často kolony automobilů (zejména pokud je uzavřen úsek na 
dálnici D1 mezi exity 190 a Kývalka exit 182). 

Rekonstrukce silnice  II/602 umožní  kvalitní  napojení  na závodní  okruh – Masarykův okruh – 
Automotodrom  Brno.  Stavba  rekonstrukce  je  navržená  ve  stávající  trase,  nová  hranice  silničního 
pozemku nezasáhla až na krátké úseky do ochranného pásma stávajícího plynovodu VLT. Stavba svým 
charakterem odpovídá věcnému vymezení cílů programu 562 100, podprogramu 562 152 - Kapitálové 
výdaje, silnice II. třídy  sítě Jihomoravského kraje.

Nepředpokládá se kumulace s jiným záměrem v okolí zájmové lokality. V letech 2007 až 2014 se 
má provádět rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Bosonohy (v km 181,470 – 186,240). Rozšíření na 
šestipruh  v  celém  úseku  s  možností  dalšího  rozšíření  na  osmipruh.  V  úseku  od  km 183,320  do 
km 185,545 vlevo doplněn stoupací pruh pro pomalá vozidla. V oblasti mimoúrovňové křižovatky Kývalka 
(směr  Praha  –  Ostrava)  vpravo  fyzicky  oddělený  kolektor.  Problém  střetu  s  touto  stavbou  se 
nepředpokládá z důvodu realizace rekonstrukce silnice II/602 v dřívější a kratší době.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Stavba se týká rekonstrukce silnice II/602 ve směru Popůvky – Ostrovačice (Kývalka). Stavba má 
být provedena v pasportním staničení km 9,065 – 11,669 silnici II/602. Začátek úpravy je umístěn za obcí 
Popůvky u vjezdu čerpací stanice Shell, konec stavby je v místě státní silnice II/602 Brno – Pelhřimov. 
Rekonstrukce silnice sleduje požadavek pro zachování levé hranice vymezené oplocením v úseku km 
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0,120 - 0,500 s rozšířením na pravou protější stranu. 

Stávající silnice bude šířkově rozšířena z šířkové kategorie S 7,5 m na S 9,5 m. V úseku stoupání 
bude  proveden   stoupací  pruh  a  silniční  těleso  bude  rozšířeno.  Rekonstrukce  silnice  II/602  leží 
v extravilánu obce, technický stav povrchu této komunikace je ve špatném stavebně technickém stavu. 
Povrch komunikace obsahuje časté výtluky, vyjeté koleje, část silnice starý povrch ze žulových kostek a 
nezpevněné krajince. Trasa silnice je ve značném podélném sklonu a šířkové uspořádání neumožňuje 
bezpečné předjíždění pomalejších vozidel.

Zmenšení  podélných  spádů  by  vyvolalo  neúměrně  velké  objemy  zemních  prací,  zábor 
soukromých pozemků a značné zásahy do okolního lesního  porostu.  Proto výškově návrh vozovky 
sleduje v maximální míře stávající stav. Výškově trasa téměř kopíruje stávající niveletu.

Odvodnění  vozovky  je  navrženo  shodně  se  stávajícím  stavem  do   souběžných  otevřených 
příkopů napojených na začátku a na konci  úpravy do dna  stávajících a dále pokračujících příkopů. 
Stávající propustky pod silnicí budou dle nutnosti prodlouženy.

Rekonstrukce silnice je také prováděna z důvodu, že v případě uzavírky  dálnice D1 mezi exitem 
190  a  exitem 182  -  Kývalka  slouží  tento  úsek  silnice  II/602  jako  objízdná  trasa.  Silnice  nevyhovuje 
zvýšeným nárokům provozu  a  šířkovému  uspořádání.  Na  rekonstruované  silnici  se  bude  umisťovat 
obousměrná autobusová zastávka, kterou by v současném stavu nebylo možno umístit. 

Realizací stavebních objektů bude dosaženo:

• rozšíření  stávající  vozovky  na  kategorii  S  9,5  /  70  a  zřízení  stoupacího  pruhu  s menšími 
směrovými a výškovými úpravami trasy

• usnadnění předjíždění pomalých vozidel vlivem rozšíření komunikace o stoupací pruh

• zlepšení kvality povrchu vozovky, jízdního pohodlí a snížení hlučnosti 

• zvýšení kapacity křižovatky na VC Brna

6. Stručný popis technického a technologického záměru a jeho dokončení

Rekonstrukce  silnice  II/602  Popůvky  –  Ostrovačice  se  skládá  z  několika  stavebních  objektů 
(příprava území, komunikace, zastávky ČSAD, dopravní značení, přeložek dálkového telefonního kabelu, 
dálkového  kabelu  SELF  servis  a  přeložky  VTL  plynovodu  a  oplocení).  Následuje  stručný  popis 
jednotlivých stavebních objektů.

SO 001 Příprava území 

Z důvodu směrových úprav a rozšíření vozovky o stoupací pruh, odbočovací pruh na VC Brno 
a prodloužený připojovací pruh až na konec úpravy budou odstraněny křoviny a bude pokáceno velkého 
množství stávajících vzrostlých stromů rostoucích podél silnice. Stromy budou pokáceny v začátku úseku 
na pravé straně ve staničení 0,0-0,5 km, kde bude provedeno rozšíření pro stoupací pruh a zbytek kácení 
bude prováděn na  levé straně od  staničení  0,5  až  konec  úpravy  na  levé  straně  pro  umístění  části 
stoupacího pruhu, odbočovacího pruhu vpravo a vlevo a připojovací pruh nové přetvořené křižovatky až 
po konec úpravy.

V  přípravě  území  bude  sejmuta  ornice  na  ZS  +  zemníky,  zpětné  ohumusování,  frézování 
stávajících asfaltových vozovek v průměru tloušťky 50mm a odstranění žulových kostek a s tím spojené 
ostatní vedlejší práce.
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SO 101 Komunikace II/602

Rekonstruovaná silnice bude v novém šířkovém uspořádání S 9,5/70 s rozšířením v celém úseku 
úpravy tj. km 0,0-2,604 32 o stoupací pruh (š = 3,50 m)  pro pomalá vozidla, dále odbočovací pruh vpravo 
(od km 0,188). Od odbočky na VC bude provedeno rozšíření o připojovací pruh ve směru Rosice, Praha 
až  na  konec  úpravy.  Křižovatka  je  rozšířena  o  odbočovací  pruh  vlevo  od  Prahy  k autodromu.  Osa 
komunikace je navržena tak, aby veškeré stavební směrové i šířkové úpravy nezasáhly na pravou stranu 
tj. do ochranného pásma souběžného VTL plynovodu DN 300 vedoucího vpravo od silnice.

Niveleta  vozovky sleduje  v maximální  možné míře  stávající  stav.  V úseku km 0,136 –  0,716 
nevyhovuje  návrh  kritériu  ČSN  o  maximálním  výsledném  podélném  sklonu  v max.  hodnotě  o  2%. 
Uvedení výsledného sklonu do normových parametrů (7,5%) by si vyžádalo neúměrné investiční náklady 
a podstatně by rozšířilo zábory do okolních soukromých pozemků, proto nebylo investorem požadováno.

Odvodnění vozovky je řešeno souběžnými otevřenými příkopy, které jsou napojeny na stávající 
odvodňovací  systém.  Stávající  propusty  v trase  budou  prodlouženy  a  pod  přípojnými  komunikacemi 
a sjezdy nově osazeny.

Délka stoupacího pruhu je 1512 m, celková délka úpravy je 2604,32 m.  Začátek plného rozšíření 
komunikace o stoupací pruh pro pomalá vozidla je dle výpočtu v km 0,188 434 a náběh na plné rozšíření 
je zkrácen vzhledem nedohodě vlastníků pozemků z obvyklých 100 m na 28 m (km 0,160 -  0,188). 
Stoupací pruh pro pomalá vozidla navazuje na odbočný pruh vpravo na VC (km 1,700- 2,050) tj. 350 m. 
Od křižovatky na VC ve směru Rosice až po napojení na stávající rampu Rosice - Praha je navržen 
připojovací pruh v celkové délce 550 m (km 2,050 - 2,600). 

SO 102 Zastávka ČSAD 

Vlivem  rozšíření  vozovky  na  kategorii  S  9,5/70  je  nutno  rovněž  zrekonstruovat  stávající 
oboustranné zastávkové zálivy  pro autobusy ČSAD na Kývalce v km 2,345 a 2,432 v délkách 47 m 
(15m,12m,20m).  Budou vybudovány nové zálivy z vyzískaných očištěných žul.  kostek a osazeny dva 
nové přístřešky. Dále budou vybudovány nástupiště u zálivu v šířce 2m a propojovací chodník pro pěší 
s přechodem v bezbariérové úpravě bez vodorovného dopravního značení. 

SO 110 Dopravní značení 

Výstavba bude probíhat za celkové uzavírky celého úseku. Je proto třeba dočasným dopravním 
značení vyznačit  objížďkovou trasu v obou směrech.  Na rekonstruované silnici bude na závěr stavby 
provedeno nové trvalé svislé i vodorovné dopravní  značení.

SO 401 Přeložka dálkového telefonního kabelu 

V levé  nezpevněné  krajnici  stávající  vozovky  vede  místní  sdělovací  kabel  Telefonica  O2. 
Vzhledem ke stavebním úpravám silnice,  není  možno kabel od km 0,0(9,065) po km 2,669 (11,734) 
v délce 2669 m ve stávající poloze zachovat a proto je  navržena  jeho   přeložka do nové trasy. Délka 
přeložky je 2685 m.

SO 402 Přeložka dálkového kabelu SELF servis

Rozšířením silničního tělesa bude dotčen stávající dálkový kabel SELF servis na levé straně ve 
směru staničení v km 2,395. Předpokládáme úpravu stávajícího dálk. kabelu SELF servis v délce 42,9 m 
(dálk.metal.kabel) stranovou přeložkou s posunem kabelu v délce 40,5 m po obou stranách silničního 
tělesa s prodloužením stávající  chráničky s rezervním prostupem dl.  8,0 m,  o  4,0 m vlevo ve směru 
staničení.

SO 501 Přeložka VTL plynovodu

V km 0,110 křižuje stávající sil.II/602 VTL Plynovod DN 300 mm. Stávající podchody plynovodu 
pod silnicí z důvodu zachování šířkového uspořádání silnice zůstanou beze změny. Rozšířením silničního 
tělesa bude dotčeno stávající trubní vedení VTL na levé straně ve směru staničení v km 2,329 v délce 
cca 8,0 m. Stávající soubor uzávěrů a armatur včetně oplocenky na levé straně budou v nezbytném 
rozsahu přeloženy mimo silniční těleso cca o 6,5 m, tj. asi 2,0 m za patu nového svahu.
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SO 701 Oplocení 

Šířková úprava komunikace u areálu hotelu „EXTRA“ si vyžádá v délce 40 m posunutí stávajícího 
oplocení z drátěného pletiva a v km 2,3 v délce 30 m posunutí o 9m  vlevo. Oplocení se v prvním úseku 
současné době nachází částečně na silničním pozemku. Druhý úsek přeložky oplocení se nachází po 
levé straně v km 2,3 v délce 30 m, tj. v místě úžlabí navazujícího na jímacího území. 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín realizace výstavby rekonstrukce komunikace se předpokládá v roce 2007 
až 2008.
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II. Údaje o vstupech
1. Půda

Realizace rekonstrukce  komunikace  II/602  kopíruje  současnou  trasu  silnice,  nově  je  zde 
navržena  změna  šířkového  uspořádání,  rozšíření  silničního  tělesa  do  okolních  lesních  porostů 
a vybudování  přípojného  pruhu  a  pruhu  pro  pomalá  vozidla.  Rekonstrukcí  vznikne  zábor  pozemků 
určených k plnění funkce lesa – nastane trvalý i dočasný zábor. Celkový trvalý zábor pozemků PUPFL 
bude činit 12 509 m2 a dočasný zábor 7 265 m2.

Tab.  č.  1:  Přehled  pozemků  určených  k  plnění  funkce  lesa,  které  budou rekonstrukcí  silnice 
dotčeny

Katastrální území Druh 
pozemku

LV Vlastník Číslo parcel z 
KN

Trvalý zábor 
m2

Zábor do 1 roku 
m2

Popůvky u Brna Lesní 
pozemek

462 Jihomoravské 
státní lesy

684/1,685,693,694
,688/1

522 763

Popůvky u Brna Lesní 
pozemek

964 Horský  Jan, 
MUDr.  Horský 
Martin

692,693,1641,692,
694,685,688

11 812 6 502

Popůvky u Brna Lesní 
pozemek

997 Ing.  Hnilica 
Bedřich

684/2 24 0

Popůvky u Brna Lesní 
pozemek

10002 Pozemkový 
fond ČR

685 151 0

Celkem 12 509 7 265

Celková škoda z dočasného a trvalého odnětí produkční funkce, škoda z předčasného smýcení 
porostu a výše poplatku za dočasné a trvalé odnětí lesních pozemků činí 639 960,- Kč (ocenění provedl 
soudní znalec Ing. Trnečka Čestmír).

Rekonstrukcí silnice 602 dochází k záboru zemědělského půdního fondu (trvalého a dočasného). 
Trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu na katastrálním území Popůvky u Brna a Omice 
je v rozsahu 0,1163 ha. Dočasně odňaté plochy zemědělské půdy pro vybudování stavby nad jeden rok 
budou  v  konečných  úpravách  a  po  dokončení  stavby  rekultivovány.  Výměra  dočasně  odnímaných 
pozemků zemědělské půdy ze ZPF nad jeden rok činí 0,2269 ha a odnětí zemědělské půdy do jednoho 
roku činí 0,1116 ha.

Tab. č. 2: Přehled dotčených pozemků rekonstrukcí silnice

Katastrální 
území 

Třída 
ochrany ZPF

BPEJ Číslo parcely z KN Druh 
pozemku

Trvalý 
zábor 
(ha)

Dočasný zábor 
do 1 roku (ha)

Popůvky u Brna I. 21000 708/3;680/38 Orná půda 0 0,0054;0,2269*

Popůvky u Brna II. 21010 708/3;681/27;681/28;681/7;6
81/21;681/5;708/2

Orná půda 0,007 0,0978

Omice III. 22911 1119/1 Trvalý travní 
porost

0,0220 0

Omice V. 23224 1130 Orná půda 0,0873 0,0084

Celkem zábor 0,1163 0,3385

* …..dočasný zábor 2 roky

Dle výše uvedené tabulky je patrné, že při rekonstrukci silnice bude zasažen zemědělský půdní 
fond s I., II. III. a V. třídou ochrany. Tento zábor je především pro umístění a rozšíření nového cestního 
tělesa komunikace, pro vybudování odvodňovacích příkopů, zastávky ČSAD.
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Musí  se  provést  vynětí  těchto  pozemků ze  zemědělského  půdního  fondu  a  provést  výpočet 
výkupu  pozemků  za  trvalé  vynětí  ze  ZPF.  Toto  je  třeba  projednat  s  příslušným  orgánem  ochrany 
zemědělského půdního fondu, je nutný jeho souhlas a následného trvalého vynětí ze ZPF. To je nutné 
před vydáním stavebního povolení posuzované silnice.

Při  trvalém odnětí  půdy ze ZPF se vypočtené odvody řídí  bodem č.7 části  přílohy D zákonu 
č. 334/1992 Sb, o ochraně zemědělského půdního fondu. Vypočítány byly následující odvody za trvalé 
a dočasné vynětí ze zemědělského půdního fondu:
na katastrálním území Popůvky u Brna:
– trvalý zábor ZPF o výměře 0,007 ha …..celková výše splatného odvodu 3 255 Kč
– dočasný zábor ZPF o výměře 0,3301 ha ...celková výše splatného odvodu 2 110 Kč.
na katastrálním území Omice 
– trvalý zábor ZPF o výměře 0,1093 ha ….celková výše splatného odvodu 21 214 Kč
– dočasný zábor do 1 roku o výměře 0,0084 ha ...celková výše splatného odvodu 0 Kč.

Z ploch dočasného záboru v době trvání do jednoho roku, ze kterých bude sejmuta orniční vrstva 
tloušťky 30 cm  (jsou to především pruhy manipulačních přeložek a rekonstrukcí inženýrských sítí), se 
uloží na hrázky podél manipulačních pruhů. Po provedení prací se provede zpětné ohumusování pruhů 
v tloušťkách jednotlivých úseků.

Plochy, kde dočasný zábor má trvání nad 1 rok jsou realizovány na ploše pro zařízení staveniště 
a skládce orniční vrstvy, určené pro ohumusování násypových a zářezových svahů nové komunikace. 
Z těchto  ploch bude sejmutá ornice a uložena na skládce na parcele č.  680/38 o výměře 2 269 m2 

a následně  po  dokončení  stavebních  prací  proběhne  rekultivace  ploch  a  ohumusování  násypových 
a zářezových  svahů  v  tloušťce  15  cm.  Ornice  a  podorniční  vrstva  na  skládkách  bude  navršena  do 
maximální výšky 2 m.

Celkové  množství  ornice  sejmuté  v  trvalém  záboru  činí  4  185  m3,  pro  potřeby  stavby  na 
skládkových plochách bude uloženo 3 184,1 m3 určené pro ohumusování násypů a zářezů. Přebytek 
ornice ze ZPF a nezemědělských pozemků (1 001 m3) bude odvezen a rozprostřen na pozemky v lokalitě 
určené OÚ Popůvky a Omice.

Třídy ochrany zemědělského půdního fondu:
Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 

regionech,  převážně  v  plochách  rovinných  nebo  jen  mírně  sklonitých,  které  je  možno  odejmout  ze 
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou krajiny, 
případně pro liniové stavby zásadního významu.

Do II.  třídy  zemědělské  půdy  náleží  půdy  s  nadprůměrnou  produkční  schopností.  Ve  vztahu 
k ochraně této půdy jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímané a s ohledem na územní 
plánování jen podmíněně zastavitelné.

Do III.  třídy  ochrany  jsou  sloučeny  půdy  v  jednotlivých  klimatických  regionech  s  průměrnou 
produkční  schopností  a  středním stupněm ochrany,  které  je  možno územním plánováním využít  pro 
eventuální výstavbu.

Do  V.  Třídy  ochrany  jsou  zahrnuty  zbývající  bonitované  půdně  ekologické  jednotky,  které 
představují  zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností  včetně půd mělkých,  velmi svažitých, 
hydromorfních,  štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených.  Většinou jde o zemědělské 
půdy pro zemědělské účely  postradatelné.  U těchto půd lze  předpokládat  efektivnější  nezemědělské 
využití.  Jde většinou o půdy s  nižším stupněm ochrany,  s  výjimkou vymezených ochranných pásem 
a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Půdy,  které se nacházejí  na území obce Popůvky a Omice náleží  do hlavních půdních 
jednotek do následujících typů:

10 – Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, 
bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší.

29 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, 
fylitech,  popřípadě žulách,  středně těžké až  středně těžké lehčí,  bez skeletu  až středně skeletovité, 
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s převažujícími dobrými vláhovými poměry.

32 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně 
chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším 
obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu.

2. Odběr a spotřeba vody
Nároky na odběr vody budou především v době stavby navrhované rekonstrukce. Odběr vody 

bude především v místě zařízení staveniště, kde bude sociální zázemí zaměstnanců stavby a bude zde 
probíhat  příprava  stavebních  materiálů  a  hmot.  Pro  případné  další  použití  vody  při  stavbě  bude 
používaná automobilová cisterna a voda se bude odebírat ze soukromého zdroje. Odběrné místo bude 
také v zařízení staveniště. 

3. Surovinové a energetické zdroje
Nebudou dotčeny žádné surovinové zdroje. Potřeba odběru zemního plynu nebude nutná. 

Elektrická energie bude odebíraná ze soukromého zdroje. Nápojné místo bude zřízeno v obci 
Popůvky a Kývalka umístění dočasného zařízení staveniště. 

PHM pro pohon strojů a mechanizmů bude nakupován přímo u místních čerpacích stanic (např. 
Shell) a pro speciální stavební stroje budou dováženy ve speciálním cisternovém autě dodavatele stavby. 
Jiné nároky na energie nebudou. 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
(např. potřeba souvisejících staveb) 

Pro posouzení kapacity projektované rekonstrukce byly použity údaje ze sčítání dopravy z roku 
2005 u silnice II/602 (sčítací úsek začíná na křižovatce silnic 15267 a 3844 – konec úseku je na  zaústění 
do silnice 23 na Kývalce), kde bylo naměřeno zatížení následujícími počty vozidel za 24 hodin v obou 
směrech:

➢ celkem 11 406

➢ z toho těžkých vozidel 2 646

➢ osobních automobilů 8 664

➢ motocyklů 96

Hodnoty intenzity dopravy na dálnici D1 (začátek úseku Kývalka – konec úseku Brno západ), kde 
byla  naměřena intenzita  zatížení  automobilovou dopravou za 24 hodin  v  obou směrech 48 400  aut. 
Z toho:

➢ těžkých nákladních vozidel 19 163

➢ osobních automobilů 29 123

➢ motocyklů 114

Z těchto údajů je zřejmé, že na předmětném úseku je automobilová doprava dosti  intenzivní 
a nutnost rekonstrukce silnice je nutná z důvodu zkvalitnění dopravního spojení, objízdných tras dálnice, 
omezení  hlukových  emisí,  zrychlení  plynulosti  automobilové  dopravy  a  zvýšení  bezpečnosti  silniční 
dopravy.  

Po dobu realizace stavby bude doprava odkloněna a vedena dvěma trasami a to po dálnici D1 
mezi EXIT 182 – Kývalka a EXIT 190 Brno – západ a resp. po silnici II. a III. třídy Veselka – Žebětín – 
Kývalka a nebo přes Troubsko a Střelice do Rosic.
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III. Údaje o výstupech
1. Emise do ovzduší 

Po dobu stavebních prací lze lokalitu považovat za plošný zdroj znečištění ovzduší. Staveniště 
bude zdrojem prachu z přemisťování sypkých materiálů a z pojíždění mechanismů po nezpevněných 
plochách staveniště, jednak emisí z výfukových plynů stavebních strojů a nákladních vozidel. Působení 
zdroje bude nahodilé. Zvýšené prašnosti  lze zabránit  důsledným dodržování všech platných předpisů 
a norem, s důrazem na řádné očištění stavebních mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace.

Posuzovaný  záměr  po  dokončení  komunikace  je  význačným  liniovým  zdrojem  znečištění 
ovzduší.  Hlavním  zdrojem  tohoto  typu  znečišťování  ovzduší  je  provoz  motorových  vozidel  na 
navrhovaném úseku silnice a také dálnice D1. 

Spalovací motory emitují škodliviny vznikající nedokonalým spalováním pohonné směsi. Jedná 
se  především  o  oxid  uhelnatý,  oxidy  dusíku,  oxidy  síry,  pevné  částice,  benzen,  xylen,  olovo.  Oxid 
uhelnatý má neblahý vliv na živé organizmy. Metan ovlivňuje vznik skleníkového efektu. Oxid uhličitý má 
negativní  vliv  na oteplování  atmosféry.  Oxidy dusíku hrají  významnou roli  při  tvorbě kyselých dešťů. 
Způsobuje dráždění plic, zvláště citliví jsou astmatici. Uhlovodíky způsobují vznik přízemní vrstvy ozónu. 
Olovo, přidávané do paliva jako antidetonátor, je vysoce toxické. 

Vznětové motory produkují malé částice, které jsou potencionálně karcinogenní (směs látek jako 
je uhlík, nespálený olej a palivo, sírany).

Množství  jednotlivých  škodlivin  produkovaných  motorovými  vozidly  je  přímo  závislé  na 
dokonalosti spalovacího procesu a konstrukci automobilu. Je předpoklad, že s rozvojem techniky a se 
zpřísňujícími  se předpisy  na  ochranu  životního  prostředí  i  při  růstu  počtu  vozidel  se bude  množství 
emitovaných látek do ovzduší snižovat. 

Počty osobních, dodávkových i těžkých nákladních vozidel i nadále rostou. Na druhé straně je 
pozitivní,  že probíhá rychlejší  obměna osobních i  nákladních vozidel  ve prospěch těch,  která splňují 
přísnější emisní předpisy EURO. Počet vozidel vybavených katalyzátory za rok 2005 byl odhadnut podle 
statistik  CRV (centrální registr vozidel) a dosáhl hodnoty 56,8 % z počtu osobních vozidel.

Rozptylová  studie  vlivu  dopravy  nebyla  v  posuzované lokalitě  zpracovávána.  Komunikace  je 
vedena  mimo  zastavěnou  část  obce,  v  extravilánu,  mezi  lesními  porosty,  tím  nebude  docházet 
k významnějšímu znečištění ovzduší v obci.

2. Odpadní vody
Odpadní  vody  vznikající  při  realizaci  záměru  budou tvořeny  vodou  splaškovou  a  srážkovou. 

Během výstavby bude zařízení staveniště obsahovat mobilní ekologické WC, kde nedochází k únikům 
splaškových vod. Vlastník těchto WC vyprazdňuje a odváží splaškové vody do smluvní čistírny odpadních 
vod. Záměr není zdrojem splaškových vod ani při výstavbě, ani za provozu. Množství splaškových vod je 
závislé  na spotřebě vody,  tj.  počtu  pracovníků využívajících příslušné sociální  zařízení.  Při  dodržení 
odpovídajících technických norem a postupů však nepůjde o množství  významné z hlediska vlivů na 
životní prostředí.

Odvodnění vozovky je navrženo shodně se stávajícím stavem do souběžných otevřených příkopů 
napojených na začátku a na konci  úpravy do dna stávajících a dále  pokračujících příkopů.  Stávající 
propustky pod silnicí budou dle nutnosti prodlouženy. 

U rekonstruovaného úseku jsou všechny splavované vody ze silnice svedeny mimo jímací území 
pro odvod podzemních vod – jedná se především o převedení ze svodnice (terénní úžlabí) v km 2,300. 
Nedojde  ke  zhoršení  stavu  přilehlého  území  z hlediska  splachu  dešťových  vod  z rekonstruované 
komunikace do prostoru nacházejícího se v těsné blízkosti jímacího území. Nelze úpně vyloučit splachy 
dešťových vod z vozovky přes krajnici  rekonstruovaného silničního úseku, neboť by to předpokládalo 
v daném úseku vybudovat zvýšené obruby s vpustěmi a kanalizační větví (není doporučeno z hlediska 
údržby) s odvedením dešťových vod mimo tuto oblast. Jedná se o nepodstatnou část úseku a to úsek km 
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2,3 až 2,6. Úsek rekonstrukce silnice km 0,0 – 2,3 vlevo je odvodněn do území, jehož terén má spád 
k dálnici  D1,  a  dešťové  vody  stékající  k dálnici  pokračují  podél  dálničního  tělesa  ve  směru  k  Brnu 
a nemají možnost se dostat pod dálnicí do jímacího území. 

Pro zamezení splachu dešťových vod z levé strany vozovky ve směru k jímacímu prostoru bude 
vybudován v úseku od zvýšeného nástupního ostrůvku zastávky ČSAD ve směru k Brnu tj. km 2,360 zpět 
směrem k Brnu, pod násypovým svahem rozšířeného tělesa záchytný příkop v délce 130 m tj. do km 
2,230 s vyústěním do terénu. Vyústění bude již v místech kde nemůže přirozeným odtokem odtéci do 
propustu pod dálnicí a dále do jímacího území. Od km 2,390 tj. v místě napojení na stávající silniční 
uspořádání až do konce úpravy v km 2,604, podélný sklon komunikace klesá ke konci úpravy a nelze 
zamezit splachu dešťových vod do území, které má přirozený sklon terénu k jímacímu prostoru.

3. Odpady
Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu. Tyto 

firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou 
č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a vyhláškou 
č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Odpady z provozu budou mít převážně charakter komunálních odpadů. Většinu množství odpadů 
z výstavby nelze v této fázi projektování přesně specifikovat.  

Tab. č. 3: Bilance druhů odpadů vznikající při stavbě 
Katalog č. Název druhu odpadu Kategorie
 15 00 00 Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkanina jinde neuvedené
 15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O
 15 01 02 plastový obal O i N
 15 01 03 dřevěněný obal O
 15 01 04 kovový obal O i N
 17 00 00 Stavební odpady a demoliční odpady
 17 01 00 beton, hrubá a jemná keramika, a výrobky ze sádry 
 17 01 01 beton O
 17 01 02 cihla O
 17 01 03 tašky a keramické výrobky O
 17 01 06 směsi obsahující nebezpečné látky N
 17 01 07 směsi neuvedené pod 06 O
 17 02 00 Dřevo, sklo, plasty
 17 02 01 dřevo O
 17 02 02 sklo O
 17 02 03 plast O
 17 03 00 Asfalt
 17 03 02 asfalt bez dehtu O
 17 04 00 Kovy 
 17 04 05 železo a ocel O
 17 04 06 kabely obsahující nebezpečné látky N
 17 04 07 kabely neuvedené pod 06
 17 05 00 Zemina
 17 05 03 zemina obsahující nebezpečné látky N
 17 05 04 zemina neuvedená pod 03 O
 17 06 00 Izolační materiály
 17 06 02 ostatní izolační materiály O
 17 09 00 Jiné stavební a demoliční odpady
 17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky N
 17 09 04 jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 03 N
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Tab. č. 4: Předpokládaný přehled odpadů z provozu silnice
Katalog č. Název druhu odpadu Kategorie
13 05 00 Odpad z odlučovačů oleje
13 05 01 tuhý podíl z odlučovačů oleje N
13 05 02 kal z odlučovačů N
13 05 03 kal z lapačů nečistot N
13 05 06 olej z odlučovačů olejů N
13 05 07 zaolejovaná voda z odlučovače olejů N
20 02 00 Odpady z údržby zeleně
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O
20 03 00 Ostatní odpad z obcí
20 03 01 směsný komunální odpad O
20 03 03 uliční smetky O

Skrývka ornice bude částečně použita pro rekultivaci terénu po výstavbě a pro ozelenění svahů 
silničního  tělesa,  přebytek  bude  nabídnut  k jiným  účelům  v regionu  na  území  Popůvky  a  Omice. 
Výkopová zemina, hlavně ze stávající konstrukce vozovky  bude použita do násypů. 

Větve a křoviny budou spáleny na místě, pařezy a kmeny stromů budou odvezeny k dalšímu 
zpracování nejlépe na kompost nebo nabídnuty ke zpracování OÚ Popůvky. Poněvadž se jedná převážně 
o stromy značně vzrostlé, ale i staré, jejich dřevní kvalita může být velmi rozdílná a tedy jejich využití je 
třeba posoudit. Kvalitní kmeny stromů budou prodány a budou využity dle potřeby.

Významným využitelným odpadem bude odfrézovaná asfaltem obalovaná vrstva svrchních vrstev 
stávající  rekonstruované  vozovky,  cca  295  m³  a  dále  drobná  dlažba  z žulových  kostek.  Tyto  budou 
odvezeny na skládku SÚS Brno k dalšímu využití (recyklaci).

Vytěžená zemina a vybourané hmoty (čela propustů, vybouraný beton,...) budou odváženy na 
skládku do Černovic 15 km. Ornice bude využita dle dispozic PU RŽP Střelice.

Kovy budou odváženy do sběrných surovin. Zneškodnění odpadů vznikajících při provozu na 
komunikaci bude zajišťovat firma provádějící správu a údržbu komunikace, nebezpečné odpady bude 
zneškodňovat odborná autorizovaná firma. 

4. Hluk
4.1. Hluk při výstavbě

Očekává  se,  že  okolí  stavby  bude  při  výstavbě  zatíženo  hlukovými  imisemi zemních, 
stavebních strojů a mechanizmů a nákladních automobilů. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku budou 
zvláště na začátku výstavby při zemních prací dosahovat až 95 dB (A). 

S ohledem  na  dostatečnou  vzdálenost  navrhované  stavby  od  zástavby  není  předpoklad 
výrazného zvýšení hodnot hluku v okolí obce. Bude se jednat především o bourací práce a provoz těžké 
mechanizace (bagr, nakladač, buldozer). Tato situace se bude měnit podle okamžitého nasazení strojů 
a jejich  vzájemným  spolupůsobením.  Eliminací  nadměrných  hlukových  emisí  může  být  např. 
v nasazování konkrétních strojů pouze v určité denní době nebo pouze v omezené době.

4.2. Hluk z provozu silnice
Provoz automobilů hlavně těžkých nákladních vozidel a současný stav vozovky s celou řadou 

nerovností  a  nekvalitního  povrchu  způsobuje  značné  hlukové  emise.  Komunikace  trpí  otřesy  při 
projíždění vozidel, okolí je vystavováno nadměrnému hluku a také sekundární prašnosti.

Navrhovanou rekonstrukcí se nijak zvlášť nezvýší stávající provoz po předmětné silnici (pouze 
výjimečně nebo nárazově při uzavření dálnice D1). Účelem navrhované rekonstrukce silnice je mimo jiné 
také snížení  emisí hluku, které jsou v současnosti  způsobovány především špatným stavem vozovky 
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prakticky  v celé  úseku  silnice.  Po  uvedení  do  provozu  bude  hluková  zátěž  obyvatelstva  zcela  jistě 
výrazně nižší než před rekonstrukcí. 

Nejvyšší přípustnou hodnota hluku stanovuje nařízení vlády č. 88/2004 Sb. O ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  Nejvyšší přípustná hodnota hluku v „chráněném venkovním 
prostoru“ a v „chráněném venkovním prostoru staveb“ je stanovena jako ekvivalentní hladina akustického 
tlaku LAeq,T pro noc a den. 

LAeq,T = 60 dB/den; LAeq,T = 50 dB/noc

Hluková studie –  nebyla vypracována vzhledem ke skutečnosti umístění silnice v extravilánu, 
absence obytných budov a z důvodu bránění šíření hlukových emisí lesním porostem.

  
5. Vibrace

Při  jízdě silničních vozidel vznikají  tzv. dopravní otřesy. Jejich velikost je dána typem vozidla, 
úrovní  jeho technického provedení a technického stavu,  zrychlením i  kvalitou povrchu vozovky.  Tyto 
otřesy se šíří v podloží a mohou působit na stavební objekty v okolí komunikací.  Tyto otřesy se však 
projevují obvykle pouze několika desítek metrů od liniového zdroje. Vozovka ve špatném stavu s mnoha 
nerovnostmi je možným zdrojem zvýšených vibrací z otřesů, zvláště při průjezdu těžké nákladní dopravy. 

Stávající  stav  komunikace  je  zdrojem  značných  vibrací,  značná  část  tělesa  je  složena  z 
dlažebních žulových kostek, které vyvolávají otřesy a nejsou zcela vhodné pro komfort jízdy. Vibrace na 
předmětném úseku  rekonstruované  silnice  v  období  výstavby  nebudou  negativně  působit  na  statiku 
budov nebo staveb, neboť se jedná o území extravilánu bez budov.

Během výstavby nebudou používány technologie způsobující vibrace nebo budou použity pouze 
v omezené době. 

6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Posuzovaná  stavba  není  zdrojem  radioaktivního  nebo  elektromagnetického  záření.  Zájmová 

plocha kolem komunikace 602 je místem převažující střední kategorie radonového rizika z geologického 
podloží.

7. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Při  provádění  stavby  je  třeba  zamezit  skladování  nebezpečných  látek  v  prostorech  zařízení 

stavby. Látky nebo materiály, jenž mají nebezpečné vlastnosti na staveništi neskladovat a je třeba se řídit 
preventivními a bezpečnostními podmínkami a normami.

Hlavním  potencionálním  rizikem  z hlediska  možných  havárií  s  přímým  dopadem  na  životní 
prostředí jsou dopravní  nehody vozidel,  přepravujících nebezpečné látky. Jedná se zejména o ropné 
produkty, jejichž četnost  a objemy přepravy jsou, v poměru k ostatním pro ŽP nebezpečným látkám, 
zřejmě nejvyšší.

Případnému úniku ropných produktů do území v okolí  posuzovaného záměru je nutno zvlášť 
zamezit v prostoru průchodu silnice PHO II. stupně vodního zdroje Troubsko.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území

Obec se rozkládá západně od Brna pod lesy Bobravské vrchoviny. Katastrální území se nazývá 
Popůvky  u  Brna,  obec  jsou  Popůvky,  pověřeným obecním  úřadem a  obcí  s  rozšířenou  působností 
vykonávají Šlapanice. Působnost stavebního úřadu vykonávají Střelice. Rozloha katastru obce Popůvky 
u Brna je 7,45 km2, z toho tvoří 4,3 km2  rozloha listnatých lesů, orná půda dosahuje výměry cca 170 ha 
a výměra zahrad je 55 ha, zemědělská půda leží na výměře 232 ha, na území katastru se nachází trvalé 
travní  porosty s výměrou 6,6 ha a vodní plochy tvoří 14 ha.  Obec Popůvky leží  v nadmořské výšce 
288 m n. m.

V obci žije 734 obyvatel (údaj z 3.7.06), v severní i  jižní části  se nacházejí rozsáhlé chatové 
oblasti až 410 objektů, zastavěné plochy v Popůvkách zabírají 12 ha. Starší částí obce protéká Popůvský 
potok  nebo-li  Troubský  potok.  Augšperský  potok  se  nachází  na  severu  katastru  napájí  dva  rybníky 
s celkovou  rozlohou  14  ha.  Středem obce  vede  trasa  dálnice  D1,  což  má  negativní  vliv  na  životní 
prostředí hlučnost, znečišťování podzemních vod. Dostupnost obce je možná exity z dálnice na 182 nebo 
190 km nebo ze silnice II/602, z Brna městskou hromadnou dopravou, autobusy č. 401 a č. 402. 

V  obci  je  rovněž  zastávka  autobusových  spojů  z  Brna,  Velké  Bíteše  a  Rosic.  Významným 
popůveckým rodákem je Wilhelm Puttik, lesní inženýr a speleolog, ( 1856-1929 ), který se proslavil ve 
Slovinsku svými výzkumy krasových jevů, zvláště podzemních toků řek. Pamětní deska tohoto badatele 
byla r. 1999 odhalena na škole v Popůvkách.

Dnešní  Popůvky  mohou  návštěvníkům  nabídnout  rekreační  zázemí  rozsáhlých  lesů,  kde  je 
rovněž umístěn areál  Masarykova okruhu na styku katastrů Popůvek, Ostrovačic a Brna – Žebětína. 
Obec má vybudovanou vodovodní síť, je plynofikovaná. V obci je kanalizace bez napojení na vlastní 
čistírnu odpadních vod, ale odpadní vody mají být čištěny na ČOV Modřice.

Podle typologie české krajiny náleží zájmové území do krajinného typu 3L2, typ využití území je 
lesní krajina. Popůvky náleží do sídelního typu krajiny vrcholně středověké kolonizace Hercynika, krajinný 
reliéf je tvořen krajinou vrchovin Hercynia.

Chráněná území se na území katastru nevyskytují, nevyskytuje se zde ani chráněné ložiskové 
území. V zájmové oblasti nedochází k sesuvům a neprobíhá v území důlní činnost. V obci Popůvky se 
nevyskytuje objekt nebo památka, která by byla zapsána do Seznamu světového, kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO.

Stav životního prostředí na území Popůvek je relativně dobrý,  vzhledem k tomu že více než 
polovinu  rozlohy  katastru  tvoří  listnaté  lesy  s  přírodě  blízkou  dřevinou  skladbou.  Zhoršení  stavu 
podmínek  životního  prostředí  je  ovlivněno  především  blízkostí  dálnice  D1,  která  způsobuje  hlukové 
emise,  znečištění  ovzduší  atd.  Staré  ekologické  zátěže  se  v  katastru  nevyskytují,  nejbližším  starou 
ekologickou zátěží  jsou objekty  a  zátěže nacházející  se  kolem objektu  ČS PHM Autodrom,  který  je 
vzdálen od zájmového území rekonstrukce silnice 1,8 km severozápadním směrem. Škody na vodách 
a pokuta ČIŽP byla udělena firmě MOTIP DUBLI s.r.o., která je vzdálena 700 m jižně od silnice.

V zájmovém území se nevyskytují provozovny, které by byly zahrnuty do Integrovaného registru 
znečištění z roku 2004 a 2005, nejsou zde ani ohlašovny do integrovaného registru s IPPC zařízením 
podle kódu NOSEP.

Na dotčeném území se nenachází žádné prameniště nebo zdroje podzemních vod, ani zájmové 
území nepatří do žádné vymezené oblasti CHOPAV.
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1. 1. Historie obce Popůvky

První písemná zmínka o obci Popůvky pochází z roku 1349. Obce byla ve vlastnictví drobné 
šlechty.  Rod  vladyků  z  Popůvek  měl  i  svůj  znak.  Později  se  obec  stala  součástí  panství  rosického 
a posléze samostatného statku Troubsko. Roku 1552 koupil Rosický zámek Jan starší ze Žerotína. V té 
době patřily k panství Rosice část Popůvek. Vrchnosti v obci patřil panský dvůr, lesy, pole, rybníky.

Na katastrálním území obce Popůvky se nachází jedna trať, jejíž název upomíná na existenci 
zaniklé osady. Jde o trať Bukovany a ves stejného jména. V nejstarších dobách byla osada úzce spjata 
také s Omicemi. Majitelé Omic vlastnili zároveň i osadu Bukovany.

Mezi Omicemi a Kývalkou je polní trať Pece, dále pak louky zvané Bukovany. Na tomto místě 
byla kdysi  vesnice Bukovany.  Tato jest zmíněna roku 1319 (villa Bockwa), roku 1334 (vilas Omitz et 
Bockwan), roku 1514 král Vladislav dal ves Bukovany se vším příslušenstvím Janovi z Lomnice. Roku 
1522  prodala  Kateřina  z  Kukvic  panství  a  to  sice  Bohunce  z  Pernštejna  včetně  Omic  a  pusté  vsi 
Bukovany. Další zprávy o zaniklé vsi jsou z let 1562 a z roku 1629. V rektifikačních aktech z roku 1749 
není u Omic uvedena ani jedna trať tohoto jména. U Popůvek jsou uvedeny louky V Bukovanech. K roku 
1751 vlastní 5 majitelů 3/4 fůry luk v trati V bukovanech a ve vlastnictví obce Popůvky jsou zde uvedeny 3 
měřice pastvin. V rektifikačních aktech osady Omice z roku 1754 jsou uvedeny louky v trati “Bokovanec".

V tereziánském katastru Omic má v trati Bokovanec 21 majitelů po 3/4 fůry luk a 2 majitelé po 1/4 
fůry luk. U Popůvek jsou uvedeny louky v trati V Bukovanech a 3 měřice pastvin. V josefínském katastru 
je u Omic uvedeno celkem 1517 a 3/6 čtverečních sáhů luk (tj. asi 55 arů) a 1409 čtverečních sáhů losů 
(tj. asi 50,72 arů) v trati Bukovany. U Popůvek bylo 170 4/6 čtverečních sáhů luk a 1385 čtverečních sáhů 
polí v trati Bukovanské loučky (tj. asi 6 arů luk a 50 arů polí). Na indikační skici je název trati Bockwan 
pod dvorem Kývalkou. Původně patřil název Kývalka (Kyewalka) trati na západ od tohoto dvora. Pole 
v trati Bukovany náležely k výše zmíněnému dvoru, na Pecích byly soukromé parcely. 

Na  mladších  mapách  se  pak  název  trati  Bukovany  přemístil  do  údolí,  kterým odtéká  potok 
směrem na Popůvky. Místo je na hranicích dnešních katastrů Omic a Popůvek, které se, jak je patrno 

z uvedených zpráv a vzhledu dnešních katastrů, o příslušenství zaniklé osady rozdělily.
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Kolem trasy  silnice  II/602  se  nachází  typ  archeologické zóny  1  a  2,  což  je  území  kde  jsou 
stavebníci již od přípravy stavby povinni záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu 
nebo  oprávněné  organizaci  provést  na  dotčeném  území  záchranný  archeologický  výzkum.  Typ 
archeologické zóny 1 se nachází především kolem začátku rekonstruované komunikace II/602 a typ 2 se 
nachází ve zbývajících úsecích. 

Je-li  stavebníkem  právnická  osoba  při  jejímž  podnikání  vznikla  nutnost  záchranného 
archeologického výzkumu hradí náklady na ZAV tento stavebník sám, jinak hradí náklady organizace 
provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje má-li se na takovém území provádět činnost, 
kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

V důsledku výskytu tohoto typu archeologické zóny je nutné respektovat § 22 a § 23 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (týká se všech záměrů, kde se provádí zemní 
práce, při kterých by bylo možné učinit archeologický nález).

Posuzované území nemá žádný další výrazný význam z hlediska historického, kulturního nebo 
archeologického. 

1. 2. Územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní 
parky, významné krajinné prvky

ÚSES

Celým územím plánované rekonstrukce komunikace prochází  nadregionální biokoridor K139, 
který  má  délku  72  km.  Přes  silnici  602  jak  je  zobrazeno  na  mapě  prochází  osy  nadregionálního 
biokoridoru Podkomorské lesy – Údolí Dyje. Typy os jsou mezofilní bučinná osa NRBK (leží na kú. 
Popůvky u Brna a prochází územím, kde bude probíhat rekonstrukce komunikace) a mezofilní hájová osa 
NRBK, která již leží na katastrálním území Omice.

V okolí zájmového území se 
nacházejí  další  prvky 
ekologické  stability.  Jedním 
z nich je regionální biokoridor 
Bosonožský  hájek,  který 
leží  na  katastrálním  území 
Žebětín,  cca  1,3  km 
severovýchodním směrem od 
komunikace.  Tento  RBK 
spojuje  RBC  Bosonožský 
hájek ležící  na  katastrálním 
území  Bosonohy.  RBC  je 
vzdáleno  od  rekonstruované 
silnice cca 1,7 km východně. 
Ekosystém  je  zde  lesní 
s druhovou skladbou dubu a 
habru.  RBC  přechází  na 
RBK Holedná–Bosonožský 
hájek (kú.  Bosonohy)  je 
vzdálen  od  silnice  II/602 
cca 2,3 km východně. Skládá 

se z lesního ekosystému složeného z dubu a habru. Jižně od stavby silnice cca 1,8 km jihozápadním 
směrem se nachází RBC Bučín. V tomto RBC Bučín (kú Omice) se nacházejí lesní přírodní  a přirozená 
společenstva tvořená dubem a habrem, i převážně přírodě blízká společenstva tvořená borovicí, smrkem 
a  dubem.  Na  katastrálním  území  Střelice  se  nachází RBC  Líchy, vzdáleno  cca  1,4  km  jižně  od 
rekonstruované komunikace. Převážně se zde vyskytují lesní společenstva přírodě blízká tvořená dubem, 
habrem, bukem, smrkem a borovicí.
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Přímo  v  zájmovém  území  se  nachází  severně  kolem  začátku  rekonstrukce  silnice  II/602 
LBC Krátký šíp s  rozlohou 18,7 ha.  Jižně kolem silnice po proluku v lese se nachází  druhé lokální 
biocentrum  U  Kamene s  rozlohou  15,5  ha.  Přes  silnici  II/602  v  místě,  který  bude  rekonstruován 
v pravotočivé zatáčce směrem Popůvky – Kývalka se nachází lokální biokoridor, který výše jmenovaná 
lokální biocentra spojuje. Jižně podél dálnice D1 se nachází LBC Bukovanská baba s výměrou 57 ha.

Zvláště chráněná území

V  širším  zájmovém  okolí  rekonstrukce  komunikace  se  vyskytuje  několik  maloplošných 
chráněných  území.  Rekonstruovaná  silnice  II/602  neprochází  územím,  které  je  určeno  jako  zvláště 
chráněné  území  dle  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  silnice  neprochází  ani 
ochranným pásmem ZCHÚ. 

PP Augšperský potok

Toto maloplošné chráněné území se nachází na katastrálním území Žebětín a je vzdáleno od 
zpracovávaného záměru cca 760 m severně. Výměra chráněného území je  1,85 ha (na parcele 1525) 
a bylo vyhlášeno roku 1989, jako chráněný přírodní výtvor k zachování významného krajinného prvku, 
zachovalého  meandrujícího  toku  s  přirozenými  lučními  porosty.  Důvodem  ochrany  je  údolí  s 
meandrujícím potokem sloužícím jako útočiště obojživelníků. Kolem potoku jsou zamokřené, místy až 
bažinaté luky, které jsou lemovány širokým pruhem křovin a jsou bohatým hnízdištěm drobného ptactva. 
Lokalita  je  významná jako  hnízdiště  ohrožených  druhů  ptactva  a  místo  rozmnožování  obojživelníků. 
Louky jsou porostlé převážně společenstvy ostřic.

PR Bosonožský hájek

Přírodní  rezervace se vyskytuje  na katastrálním území Bosonohy,  severovýchodně od silnice 
II/602 cca. ve vzdálenosti  1,2 km. Důvodem zřízení  PR bylo zachování lokality významné z hlediska 
floristického a z hlediska mykologického. Jedná se o smíšený les a  významnou mykologickou lokalitu 
s výměrou cca 48 ha. Bosonožský hájek je také vyhlášen jako evropsky významná lokalita.

Prioritní ochranou jsou v této lokalitě je typ přírodního stanoviště – dubohabřiny asociace Galio-
Carpinetum,  významným  vyskytujícím  rostlinným  druhem  je  střevíčník  pantoflíček  (Cypripedium 
calceolus). 

Převládajícím  lesním 
vegetačním  typem  jsou 
hercynské  dubohabřiny 
(L3.1)  s  četným  výskytem 
druhů  subxerofilních 
doubrav  s  dominancí  dubu 
zimního  (Quercus  petraea) 
a  habru  obecného 
(Carpinus  betulus),  s 
nepatrnou  příměsí  lípy 
srdčité (Tilia  cordata),  lípy 
velkolisté (Tilia 
platyphyllos),  břízy bělokoré 
(Betula  pendula), místy  i 
borovice  lesní  (Pinus 
sylvestris) a smrku ztepilého 
(Picea abies).

Ve  vlhkých,  stinných 
a chladnějších  polohách 
strží  a žlebů převládá habr 
s příměsí  buku.  Bylinné 
patro  je  zastoupeno 
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travinami jako např. válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), strdivka nící (Melica nutans), lipnice hajní 
(Poa nemoralis), ostřice horská (Carex montana) a ostřice prstnatá (Carex digitata). Z jednoděložných se 
ve větší míře vyskytuje i konvalinka vonná (Convallaria majalis).

V území se nachází rovněž řada chráněných druhů a druhů s různým stupněm ohrožení. Lemy 
lesních plášťů tvoří dobře vyvinutá společenstva křovin, na jejichž druhové skladbě se podílí dřín jarní 
(Cornus mas), javor babyka (Acer campestre), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus), líska obecná 
(Corylus avellana), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus) aj. 

Kvalita a význam:

Jedná se o příklad zachovalé hercynské dubohabřiny (jednotka L3.1) výmladkového typu s četnými druhy 
subxerofilních doubrav a výskytem řady chráněných rostlin jako např. střevíčník pantoflíček (Cypripedium 
calceolus)  (druh navržený do přílohy II Směrnice č. 92/43/EEC), korálice trojklaná (Corallorhiza trifida),  
kruštík  růžkatý  (Epipactis  muelleri),  okrotice  bílá  (Cephalanthera  damasonium),  vemenník  dvojlistý 
(Platanthera  bifolia),  vemeník  zelenavý  (Platanthera  chlorantha)  a  kruštík  širokolistý  (Epipactis 
helleborine). Početnější skupinu tvoří druhy ohrožené, ke kterým patří brslen bradavičnatý (Euonymus 
verrucosus),  černohlávek  velkokvětý  (Prunella  grandiflora),  čilimník  řezenský  (Chamaecytisus 
ratisbonensis),  dřín  jarní  (Cornus mas),  hořec brvitý  (Gentianopsis  ciliata),  hvězdnice chlumní (Aster 
amellus), chrastavec  lesní (Knautia  drymeia),  jilm  horský (Ulmus  glabra), kociánek  dvoudomý 
(Antennaria dioica), ochmet evropský (Loranthus europaeus), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium),  
pryšec  mandloňovitý (Euphorbia  amygdaloides),  úložník  klasnatý  (Pseudolysimachion  spicatum), 
vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý  (Platanthera chlorantha),  vikev hrachorovitá 
(Vicia lathyroides), vítod větší (Polygala major) a zvonek moravský (Campanula moravica).

Z druhů vyžadujících zvýšenou pozornost jsou to například hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis),  
kruštík širolistý (Epipactis helleborine),  lýkovec jedovatý  (Daphne mezereum)  a pipla osmahlá (Nonea 
pulla).

Bosonožský hájek je rovněž považován za jednu z nejvýznamnějších mykologických lokalit na 
Moravě s výskytem bezmála 350 druhů hub.

Hlavním negativním faktorem je  velké množství  černých skládek odpadu,  a  to  především na 
západním  okraji  území,  kde  lesní  porost  sousedí  se  zahrádkářskou  kolonií.  Lokalita  je  potenciálně 
ohrožena šířením akátu a invazí Impatiens parviflora. Splachy živin z okolních polí způsobují nežádoucí 
nitrifikaci a ruderalizaci okrajových částí v blízkém sousedství nejsilnější populace střevíčníku pantoflíčku. 

PP Na hájku 

Tato přírodní památka se nachází na území katastru Omice, na parcelách č. 1515/1 a 1515/2, 
s výměrou 0.23 ha. Bohatá lokalita koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Přírodní parky

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je definován přírodní park k ochraně 
krajinného rázu s  významnými  soustředěnými estetickými  a  přírodními  hodnotami,  který  není  zvláště 
chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným předpisem 
přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo 
rušení stavu tohoto území.

Zájmovým  územím  posuzované  rekonstrukce  komunikace  neprochází  přírodní  park,  pouze 
v okolí  se vyskytuje přírodní park Bobrava,  který leží na katastru obce Troubsko.  Vzdálenost   toho 
přírodního  parku  od  posuzované stavby   je  cca  1,2  km jižně.  Park  zasahuje  na  území  obcí  Hlína, 
Neslovice, Ořechov, Popůvky, Prštice a Troubsko. 

Přírodní park zahrnuje údolí meandrující říčky Bobravy s bohatými, duhově pestrými břehovými 
porosty, loukami, mokřady a okolními smíšenými lesy, které pokrývají velkou část území. Nejvyšší kopce 
lesnatých oblastí  – například Bučín,  kde se dochovaly zbytky původních bukových a habrových lesů 
dosahují  nadmořské  výšky  až  kolem 450  metrů.  Při  procházkách  údolím Bobravy  se  návštěvníkům 
otvírají  pěkné pohledy na lesy,  louky,  několik  starých mlýnů či  zemědělské usedlosti  se zbytky sadů 
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a zahrad. Harmonická malebná krajina, jíž se vyhnuly veškeré nepříznivé zásahy civilizace, je ideální jak 
pro turisty, tak cyklisty. Hustá síť vyznačených turistických cest a stezek poskytuje dostatek příležitostí 
k pěkným vycházkám a výletům. 

Významné krajinné prvky (VKP) 

VKP je  ekologicky,  geomorfologicky  nebo esteticky  významný krajinný  segment  krajiny,  který 
utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní 
toky, rybníky, jezera a údolní nivy. 

Kolem silnice Popůvky – Kývalka se nachází  VKP Krátký šíp, což je území o rozloze 18,7 ha. 
Jedná se o výše jmenované biocentrum lokálního významu, umístěné po pravé straně silnice II/602. Na 
levé straně silnice II/602 se nachází druhé VKP U Kamene, které je také biocentrum lokálního významu. 
Jedná se o vzrostlé lesní porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou bukových doubrav a vyvinutým 
bylinným patrem. 

Dalším vyhlášeným významným krajinným prvkem jsou  Rybníky  u  Popůvek,  což  je  území 
o rozloze 12 ha. Jedná se o Dolní (Mlýnský) rybník a Horní rybník ležící na toku Augšpurského potoka.

V širším okolí  se nachází v k.ú. Obce Střelice se nachází  VKP Nad Podskalským mlýnem. 
Rozkládá se v údolní nivě Augšpurského potoka. Je zde protáhlá mokřina se stojatou vodou zarostlá 
rákosem a vodní hladina u ústí  přítoku potoka. Celá plocha je lemována porostem dřevin (olše, vrby 
apod). Nacházíme zde bahenní rostliny a žije zde řada vodních živočichů, z nichž jsou nejvýznamnější 
obojživelníci. 

Významné krajinné prvky registrované podle zákona č. 114/1992 Sb. nejsou zastoupeny 
v katastru obce Popůvky u Brna.
 

Natura , ptačí oblasti

Na katastrální území Popůvky u Brna zasahuje 
svou  částí  evropsky  významná  lokalita 
Bosonožský  hájek  (CZ  0624094).  Leží  dále  na 
katastrech  Bosonohy  a  Troubsko.  Rozloha  této 
EVL je 48 ha. EVL leží asi 1,4 km SV od Popůvek, 
mezi  Aušperským  potokem  a  silnicí  vedoucí  z 
Veselky  do  Žebětína.  Umístění  tohoto  území  je 
však  v  dostatečné  vzdálenosti  od  posuzovaného 
záměru (cca 1,2  km východně od silnice  II/602). 
Jedná se  o  přírodní  rezervaci  viz.  výše.  Prioritní 
ochranou  přírody  je  zde  výskyt  přírodního 
stanoviště dubohabřin asociace  Galio-Carpinetum 
a  prioritním  druhem  ochrany  je  zde  střevíčník 
pantoflíček (Cypripedium calceolus).

Obcí ani záměrem neprochází ptačí oblast ani 
její  hranice.  Rekonstrukce komunikace  nemá na 

tyto evropské prvky ochrany přírody žádný vliv.

Památné stromy

Hraničník je chráněný dub (Quercus),  stojící  dnes na katastrálním území obce Popůvky. Jak 
napovídá jeho název, stráží těsné sousedství hranic obcí Střelic, Popůvek a Omic. Tento památný strom 
je mimo posuzované území.
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2.  Stručná  charakteristika  stavu  složek  životního  prostředí 
v dotčeném území

Obec Popůvky náleží brněnské aglomeraci, nachází se západně od Brna. Leží v Jihomoravském 
kraji.  Okolní  krajinu  tvoří  lesní  porosty,  které  obklopují  posuzovaný  záměr  rekonstrukce  silnice  602. 
Negativním vliv na životní podmínky v obci má dálnice D1. 

2. 1. Klimatické podmínky a ovzduší 
Posuzované území leží na rozhraní klimatické oblasti (dle Quita, 1971) teplé T2 a mírně teplé 

MT 11.  Teplá  oblast  T2  se  vyznačuje  dlouhým teplým  a  suchým létem,  velmi  krátkým přechodným 
obdobím s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou mírně teplou, suchou až velmi suchou 
zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. V dlouhodobém ročním průměru jsou roční srážky 
v obci cca 547 mm, roční průměrná teplota cca 8 °C.

Tab. č. 1: Charakteristiky rajonu teplé oblasti T2

Klimatická charakteristika Jednotka (dny, mm, °C)
Počet letních dnů  50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 °C 160 – 170

Počet mrazivých dnů 100 – 110

Počet ledových dnů 30 až 40,

Průměrná teplota v lednu  -2 až -3 °C

Průměrná teplota v červenci 18 až 19 °C

Průměrná teplota v dubnu  8 až 9 °C

Průměrná teplota v říjnu 7 až 9 °C

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm  90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období  350 až 400 mm

Srážkový úhrn v zimním období 200 až 300 mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 až 50

Počet dnů zamračených 120 až 140

Počet dnů jasných 40 až 50 

Tab. č. 2: Charakteristiky rajonu mírně teplé oblasti MT 11
Klimatická charakteristika Jednotka (dny, mm, °C)

Počet letních dnů 40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 °C 140 – 160 

Počet mrazivých dnů 110 – 130 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3

Průměrná teplota v červenci 17 až 18

Průměrná teplota v dubnu 7 až 8
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Klimatická charakteristika Jednotka (dny, mm, °C)
Průměrná teplota v říjnu 7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm 90 – 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 až 400 mm

Srážkový úhrn v zimním období 200 – 250 mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 – 60 

Počet dnů zamračených 120 – 150 

Počet dnů jasných 40 – 50 

V zájmové lokalitě obce Popůvky podle Atlasu podnebí České republiky se vyskytuje průměrný 
počet dní s mlhou 83 až 110, průměrný sezonní počet srážek 30 mm a více za hodinu je v rozmezí 0,16 – 
0,21, průměrná sezónní rychlost větru na podzim dosahuje 3,0 až 3,5 m/s. Průměrná relativní vlhkost 
vzduchu v území se pohybuje mezi 75 až 80 %, roční sytostní doplněk činí 3,5 až 4,0 hPa. Sezónní počet 
dní se sněžením je 50 až 60 dní. Průměrná hodnota ročního úhrnu globálního záření dosahuje 3901 až 
4000 MJ/m2 a průměrná doba trvání slunečního svitu je 1673 až 1730 h.

Kvalita ovzduší vzhledem k liniovému zdroji znečištění – dálnice D1, není dobrá. Za nepříznivých 
metorologických podmínek může docházet v obci k překračování hodnot imisního limitu Nox. 

Různorodý  georeliéf  (tvar,  sklon  a  orientace  ke  světovým stranám) i  aktivní  povrch zájmové 
oblasti  vedou k  vytváření  místních rozdílů  v  mezoklimatických poměrech.  Mezi  teplotně kontrastními 
plochami  dochází  k  mikrocirkulační  výměně  vzduchových  hmot  rozdílných  vlastností,  která  je 
doprovázena dalšími významnými topoklimatickými procesy, jako je vytváření teplotních inverzí, rozvoj 
katabatických  a anabatických  proudů  apod.,  které  mohou  mít  kladný,  jindy  záporný  vliv  na  rozptyl 
znečišťujících emisí ze silničních motorových vozidel.

Zájmová komunikace se nachází ve vzdálenosti od 100 až 450 m od trasy dálnice D 1. Hlavním 
liniovým zdrojem znečištění  ovzduší  je  především  dálnice  D1.  Podle  zveřejněných  mapových  údajů 
ČHMÚ byl proveden odhad charakteristiky stavu znečištění ovzduší, kde rozhodujícím zdrojem znečištění 
ovzduší je provoz silniční dopravy na těchto hlavních pozemních komunikacích (jak D1, tak II/602).

Podle  výsledku  mapového  znázornění  výpočtového  modelování  stávajícího  stavu  znečištění 
ovzduší v okolí trasy dálnice je úroveň znečištění ovzduší dotčeného území pro základní znečišťující látky 
odhadnuta, v hodnotách imisních koncentrací – doba průměrování 1 rok, následovně:

Tuhé látky (PM10) 14 – 30 μg.m-3

Oxid dusičitý < 26 – 32 μg.m-3

Benzen < 2 μg.m-3

Benzo(a)pyren 0,25 – 1,0 ng.m-3

Oxidy dusíku < 19,5 – 30 μg.m-3

Podle provedeného odhadu lze zájmové území hodnotit jako území se střední úrovní znečištění 
ovzduší,  kde  se  imisní  koncentrace  s  dobou průměrování  1  rok  u  sledovaných  znečišťujících  látek, 
přibližují k hodnotám cílových imisních limitu, které jsou vyhlášeny pro ochranu zdraví lidí i pro ochranu 
ekosystému a vegetace a kde je možné při nepříznivých rozptylových podmínkách očekávat dosažení 
nebo překročení imisních koncentrací, které jsou stanoveny pro kratší doby průměrování.
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2. 2. Geologie a geomorfologie, hydrogeologický rajon
Dle geologické mapy České republiky se v posuzovaném území nachází granodiority assynstké 

žuly, granodiority. V území rekonstrukce se vyskytují geologické poměry s lokálním výskytem spraší.

Hodnocené  území  spadá  dle  geomorfologického  členění  ČR  do  provincie  Česká  Vysočina, 
subprovincie  Česko-moravská  soustava,  oblast  Brněnská  vrchovina,  celek  Bobravská  vrchovina, 
podcelek Liptovská pahorkatina a okrsku Omická vrchovina. 

Brněnská vrchovina má členitý reliéf složený ze sníženiny Boskovické brázdy a dvou vrchovin 
(Bobravské a  Drahanské).  Jádro  tvoří  horniny  brněnského plutonu  obklopené prvohorními  horninami 
(vápence,  pískovce,  droby,  břidlice).  Ve  střední  části  je  reliéf  Brněnské  vrchoviny  tvořen  hřbety 
a sníženinami  severojižním  směrem.  Ve  vápencích  Moravského  krasu  dochází  ke  krasovým  jevům. 
Nejvyšším bodem Skalky (735 m n. m.).

Bobravská  vrchovina je  členitá  vrchovina  tvořená  protáhlými  hřbety  (hrástěmi)  a  protáhlými 
sníženinami (prolomy).  Je budována hlubinnými vyvřelinami brněnského plutonu, ve sníženinách jsou 
křídové, neogenní a čtvrtohorní sedimenty. Hřbety jsou proraženy četnými průlomovými údolími, v žulách 
jsou četné tvary zvětrávání a odnosu (izolované skály, balvany, sklaní mísy). Nejvyšší bod je Lipový vrch 
(478 m n.m.). V katastrálním území Brna jsou typické antropogenní tvary.

Lipovská vrchovina tvoří střední část Bobravské vrchoviny, soustava protáhlých hřbetů (hrástí) 
a prolomů, je budována vyvřelinami brněnského plutonu a malými ostrůvky prvohorních sedimentů, ve 
sníženinách jsou neogenní a čtvrtohorní sedimenty. Ve střední části jsou zbytky zarovnaných povrchů. 
Hřbety jsou rozděleny příčnými průlomovými údolími Jihlavy, Bobravy a Svratky. Typické hrástě: Špilberk, 
Babí hřbet; kotliny: Pisárecká, Střelická, Bránická, Bystrcká; prolomy: Žebětínský, Jinačovický.

Obec Popůvky spadá do hydrogeologického rajonu  Krystalinikum brněnské jednotky (ID 6570). 
Plocha hydrogeologického rajonu je 501,14 km2.  Oblast povodí  rajonu je Dyje a hlavním povodím je 
Dunaj.  Skupina  rajonů  náleží  do  Krystalinika  Českomoravské  vrchoviny  s  horninami  krystalinika, 
proterozoika  a  paleozoika.  Rajon  je  dělitelný,  hladina  podzemní  vody  je  volná  s  typem propustnosti 
puklinové. Transmisivita v rajon je nízká <1.10-4 m2/s, mineralizace se pohybuje v rozmezí 0,3 až 1 mg/l, 
chemický typ podzemní vody je Ca-Mg-HCO3-SO4.

2. 3. Hydrologie
Zájmové území náleží do povodí 

dvou  toků.  Severní  část  silnice  II/602 
náleží  částí  do  povodí  Aušperského 
potoku (ČHP:  4-15-03-0140).  Je  ve 
správě  Povodí  Moravy.  Recipientem 
tohoto  toku  je  Troubský  potok.  Plocha 
dílčího  povodí  je  7,506  km2,  celková 
plocha  povodí  nad  zaústěním  je 
138,63 km2.  Aušperský  potok  napájí 
Horní  a Dolní  rybník.  Horní  rybník  má 
zatopenou  plochu  2  ha  a  akumuluje 
10 000 m3 vody, Dolní rybník má rozlohu 
6 ha a objem vody je zde 40 000 m3.

Jižní  část  silnice  602  spadá  do 
povodí Troubského potoka (ČHP: 4-15-
03-130).  Dílčí  recipient  je  Bobrava, 
plocha  dílčího  povodí  je  5,743  km2 

a plocha celkového povodí je 5,743 km2. 
Bobrava  se  dále  vlévá  do  Svratky. 
Z hydrologické mapy vyplývá, že  trasou 
silnice neprochází žádný vodní tok. 
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Konec rekonstrukce silnice protíná hranici ochranného pásma II. vodního zdroje. Na Troubském 
potoce (objekty jižně od Kývalky a silnice 602)  jsou využívané objekty  podzemních vod (studny,  vrty 
apod.), čerpací stanice a vybraný evidovaný pramen. Na Troubském potoku je objekt odběru podzemní 
vody – JMVAK Brno V.-Popůvky.

V  posuzovaném území  rekonstrukce  komunikace  se  nevyskytuje  chráněná oblast  povrchové 
akumulace vod (CHOPAV).

2. 5. Půda 
Firmou  SILTEST  byl  prováděn  posudek  podloží  a  byly  kopány  čtyři  sondy,  následně  byla 

stanovena konstrukce vozovky a posouzeno podloží silnice dle ČSN 72 1001 (Klasifikace zemin pro 
dopravní stavby). Popis jednotlivých sond v úsecích a zjištěné výsledky:

• sonda č. 1 (km 0,600 pravá strana 1 m od krajince): 20 cm zahliněný štěrk, 40 cm makadam 
hrubý, podloží – hlinitý štěrk

• sonda č.  2 (km 1,000 pravá strana,  3 m od osy silnice):  10 cm kostka,  3 cm písek,  20 cm 
zahliněný štěrk, 18 cm makadam hrubý, podloží – písčitá hlína

• sonda č.  3  (km 1,500  pravá  strana  1  m od  krajnice):  18  cm zahliněný  štěrk,  25  cm hrubý 
makadam, podloží – písek s příměsí jemnozrnné zeminy

• sonda č.  4  (km 1,800 levá strana 2,5  m od osy silnice):  10 cm kostka,  3 cm písek,  18 cm 
zahliněný štěrk, 20 cm makadam hrubý, podloží – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy

Zeminy jsou nenamrzavé nebo jen mírně namrzavé, třída zařazení dle vhodnosti I – V. Do podloží 
vozovky vhodné. Konstrukce vozovky pod kostkou je stabilní s vysokou ulehlostí. 

V části rekonstrukce komunikace bude docházet k záboru zemědělského půdního fondu, kde se 
nachází orniční vrstva v tloušťce 30 cm, která bude skryta. Na těchto dotčených pozemcích se neuvažuje 
o  investici  za  účelem zlepšení  půdní  úrodnosti.  Rekonstrukci  silnice  602  dochází  k  trvalému odnětí 
pozemků ze ZPF v katastrálním území Popůvky u Brna a Omice v rozsahu 0,1163 ha. Dočasné odnětí 
plochy zemědělské půdy nad jeden rok ze ZPF činí 0,2269 ha. Tyto půdy dočasného záboru budou 
následně rekultivovány. Rozšířením silnice nastane zábor pozemků určených k plnění funkce lesa, část 
těchto ploch bude trvale vyňata z PUPFLu (12509 m2) a na části pozemků bude dočasný zábor (7265m2).

Půdní eroze (dle Klasifikace Stehlíka) v okolí obce se nachází hodnota potenciální eroze 0,9. 
Geologický podklad nepodporuje projevy eroze půdy, průměrný sklon území je 3 až 11 °. Pedologické 
poměry podporují projevy eroze s koeficientem 1,1 – 1,5 . Průměrná četnost erozně nebezpečných dešťů 
je 1,6.

2. 6. Fauna a flóra  
Realizace záměru je prováděna v extravilánu obce, silnice je vedena lesním porostem. Z tohoto 

důvodu byla prováděna inventarizace zeleně a byl vyhotoven znalecký posudek na kompletní výpočet 
náhrad škod na lesních pozemcích a porostech a výpočet poplatku za dočasné a trvalé odnětí plnění 
funkce lesa. Zoologický průzkum území nebyl prováděn.

Flóra

Zájmová lokalita náleží do bioregionu Brněnského (1. 24). Bioregion leží na rozhraní termofytika 
a mezofytika.  K  termofitiku  náleží  fytogeografický  okres  Znojemsko-brněnská  pahorkatina,  která  sem 
zasahuje  svou  severozápadní  částí,  k  mezofytiku  střední  a  severní  část  fytogeografického  okresu 
Moravské  podhůří  Vysočiny  (bez  severozápadně a  severně  směřujících  výběžků).  Vegetační  stupeň 
(Skalický) je kolinní až suprakolinní.

Rekonstrukčně  odpovídají  nižší  polohy  hercynským  dubohabřinám  (Melampyro  nemorosi-
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Carpinetum),  méně  (zejména  ve  východní  části)  i  karpatským  (Carici  pilosae-Carpinetum),  řídce 
teplomilným doubravám (Potentillo  albae-Quercetum,  na  vápencích  i  Corno-Quercetum).  Ve  vyšších 
polohách  jsou  hojnější  bučiny  (nejrozšířenější  je  Melico-Fagetum).  Na  prudších  konvexních  svazích 
v jižním  sektoru  jsou  teplomilné  doubravy  na  kyselejších  podkladech  (Sorbo  torminalis-
Quercetum),v severním  sektoru  se  vyskytují  acidoflní  doubravy  (Luzulo  albidae-Quercetum).  Na 
konkávních partií  jsou suťové lesy (Aceri-Carpinetum,  vzácněji  Dentario enneaphylli-Fagetum).  Podél 
větších vodních toků jsou olšiny Stellario-Alnetum glutinosae, podél potůčků Carici remotae-Fraxinetum. 
Větší toky jsou lemovány vegetací svazu  Phalaridion arundinaceae. Primární bezlesí je velmi vzácné, 
s vegetací svazu Alysso-Festucion pallentis a Geraninon sanguinei. 

Přirozená náhradní vegetace na nejextrémnějších stanovištích odpovídá xerotermním trávníkům 
svazu  Festucion valesiacae (velmi vzácně), v lemech je vyvinuta vegetace svazu  Geranion sanguinei, 
řídčeji  i  Trifolion  medii.  Louky  jsou  vesměs  mezofilní  (Arrhenatherion),  na  řídce  se  vyskytujících 
prameništích se vyskytují pak svazu Calthion (s náznaky slabého slatinění). Křoviny náleží svazu Prunion 
spinosae,  ojediněle  na nejextrémnějších stanovištích  Prunion fruticosae.  Floristická skladba odpovídá 
poloze bioregionu na okraji hercynské podprovincie. 

Zájmová  lokalita  náleží  do  přírodní  lesní  oblasti  (33)  Předhoří  Českomoravské  vrchoviny. 
Lesnatost této PLO je  31,3 % a rozloha je  361 577 ha. V severní části sinice 602 se vyskytuje vegetace 
druhého vegetačního stupně – bukodubový, v jižní části od komunikace vystupuje vegetace do třetího 
vegetačního stupně – dubobukového.

Podle lesních hospodářských osnov a oblastního plánu rozvoje lesů se v území, kterým prochází 
silnice 602 v lesních porostech na severní straně silnice vyskytuje cílové lesní hospodářství směrem od 
Popůvek ke Kývalce následující: 23 – hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh, 25 – hospodářství 
živných  stanovišť  nižších  poloh,  43  –  hospodářství  kyselých  stanovišť  středních  poloh 
a 45 – hospodářství živných stanovišť středních poloh. Typologie těchto porostů je následující: vyskytují 
se zde lesní typy 3K3, 2S4, 2K3, 3H2, 2S4, 2B5. Soubor lesních typů 3K – kyselá dubová bučina, 2S – 
svěží buková doubrava, 2K – kyselá buková doubrava, 3H – hlinitá dubová bučina, 2B – bohatá buková 
doubrava.

 V jižní části  silnice 602 je cílové hospodářství 23 – hospodářství  kyselých stanovišť nižších 
poloh, 25 – hospodářství živných stanovišť nižších poloh, 45 – hospodářství živných stanovišť středních 
poloh a na konci úpravy silnice je hospodářský soubor 1 – mimořádně nepříznivých stanovišť. Typologie 
porostů se zde vyskytuje 2S6, 2K3, 3H2, 2B1, 2A2, 2H5, 3J2. Soubor lesních typů je 3H – hlinitá dubová 
bučina, 2B – bohatá buková doubrava, 2K – kyselá buková doubrava, 2H – hlinitá (sprašová) buková 
doubrava, 2S – svěží buková doubrava, 2A – javorobuková doubrava, 3J – lipová javořina.

Druhové  složení  dřevin,  která  se  vyskytují  přímo  kolem  silnice  602  a  budou  rekonstrukcí 
komunikace  významně  ovlivněny  jsou  především  listnaté  dřeviny  domácího  původu  jasan  ztepilý 
(Fraxinus excelsior),  javor mléč  (Acer  platanoides),  javor babyka (Acer campestre),  lípa srdčitá  (Tilia 
cordata), slivoň švestka (Prunus domestica), dub zimní (Quercus petraea), třešeň ptačí (Prunus avium),  
slivoň trnitá  (Prunus spinosa),  habr obecný  (Carpinus betulus),  buk lesní  (Fagus silvatica), vrba  (Salix 
sp.),  topol osika (Populus tremula),  trnovník akát  (Robinia pseudoacacia),  bříza bělokorá (Betula alba), 
topol  (Populus sp.),  jabloň domácí  (Malus domestica),  jilm  (Ulmus sp.),  jeřáb břek  (Sorbus torminalis),  
z jehličnanů se zde vyskytují modřín opadavý (Larix decidua), borovice lesní  (Pinus silvestris). 

Keřové  patro  je  tvořeno  bezem  černým  (Sambucus  nigra), brslen  (Euonymus  sp.),  hloh 
(Crataegus  sp.),  růže  šípková  (Rosa  canina),  ptačí  zob  (Ligustrum  vulgare),  svída  krvavá  (Cornus 
sanguiena), ostružiník (Rubus sp.).

Dřeviny  tvoří  porostní  plášť,  který  vznikl  sekundární  sukcesí  a  tvoří  bariéru  rušivému  vlivu 
dopravy na předmětné komunikaci. Nachází se zde také dřeviny, které jsou posledním zbytkem lipové 
aleje, která lemovala cestu. Jsou to především velmi staré stromy, které nejsou v dobrém zdravotním 
stavu. Nejhodnotnějšími dřevinami jsou lípy, javory, buky a jeřáby, které mají průměr kmene v prsní výšce 
30 až 70 cm a tvoří základ porostního pláště. Porostní plášť zde tvoří krajinotvornou a ochranou funkci.

V  lese  nacházíme  typické  druhy  flóry  jako  je  bika  hajní  (Luzula  luzuloides),  sasanka  hajní 
(Anemone  nemorosa), česnek  medvědí  (Allium  ursinum),  lipnice  hajní  (Poa  nemoralis), netýkavka 
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nedůtklivá  (Impatiens noli-tangere), jahodník obecný  (Fragaria vesca), lecha černá  (Lathyrus vernus), 
zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia ), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), konvalinka vonná 
(Convalaria majalis), pryšec chvojka  (Euphorbia cyparissias), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), 
smolnička obecná (Lychnis viscaria) a samozřejmě i různé druhy kapradin, mechů a lišejníků.

Podél toků se vyskytují vlhkomilné druhy tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), popenec obecný 
(Glechoma hederacea), pcháč zelinný  (Cirsium oleraceum), kakost luční  (Geranium pratense), bršlice 
kozí  noha  (Aegopodium  podagraria), kopřiva  dvoudomá  (Urtica  dioica),  rákos  obecný  (Phragmites 
australis) aj. 

 

Fauna

Fauna  Brněnského  regionu,  do  kterého  spadá  posuzovaná  lokalita  je  charakterizovaná  jako 
přechodná  mezi  třemi  podprovinciemi,  ze  severu  a  severozápadu  hercynskou,  z  jihu  panonskou 
a z východu doznívající vlivy karpatské (např. měkkýši skalnice lepá, vlahovka karpatská). Fauna regionu 
je silně ovlivněna brněnskou aglomerací, projevující se synantropním výskytem a sekundární změnou 
rozšíření různých druhů (např. kuna skalní, poštolka obecná). Většinu ochuzené fauny představují lesní 
druhy, zástupci panonského prvku (ještěrka zelená, kudlanka nábožná aj.) dodnes přežívají na některých 
xerotermních lokalitách. 

Ze  zoologického  hlediska  se  vyskytují  kromě  obvyklé  lovné  zvěře  jako  např.  srnec  obecný 
(Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa), zástupcem menší lovné zvěře je pak především zajíc 
polní (Lepus europaeus) a v minulosti se zde hojně vyskytoval i králík divoký (Oryctolagus cuniculus). Za 
zástupce lesních dravců je pak třeba uvést jezevce lesního  (Meles meles), kunu lesní (Martes martes) 
a kuna skalní (Martes foina),  psíka mývalovitého  (Nyctereutes procyonoides), vzácně tchoře tmavého 
(Mustela putorius) a lasici kolčavu (Mustela nivalis). Z dalších představitelům naší fauny je nutno zmínit - 
hrabošík podzemní  (Microtus subterraneus), ježek východní  (Erinaceus concolor), krtek obecný  (Talpa 
europaea), plšík lískový (Muscardinus avellanarius), rejsek malý (Sorex minutus), rejsek obecný (Sorex 
araneus),  slepýš  křehký  (Anguis  fragilis),  veverka  obecná  (Sciurus  vulgaris)  a  blíže  neurčený  druh 
netopýrů. V minulosti hojně se vyskytující krysa byla vytlačena potkanem, z drobných hlodavců lze dále 
jmenovat  hryzce vodního  (Arvicola  terrestris), hraboše polního  (Microtus  arvalis) a  myš  domácí(Mus 
musculus). Ondatra  pižmová  (Ondatra zibethicus) žijící  v  řece Bobravě je dokladem zlepšení  čistoty 
povrchových vod. 

Z ptáků, zdržujících se v blízkosti lidských sídlišť zde nacházíme kromě obvyklých druhů jakou 
jsou jiřička obecná (Delichon urbica) a vlaštovka obecná (Hirundo rustica) i několik druhů sýkor – sýkora 
modřinka  (Parus caeruleus), s.  koňadra (Parus major),  s.  parukářka  (Parus cristatus) a  s.  uhelníček 
(Parus ater) a další malé ptáčky – budníček lesní  (Phylloscopus sibilatrix), brhlík lesní  (Sita europaea), 
cvrčilka  říční (Locustella  fluviatilis), cvrčilka  zelená  (Locustella  naevia),  červenka  obecná  (Erithacus 
rubecula),  králíček  obecný  (Regulus  regulus),  kos  černý  (Turdus  merula), kukačka obecná  (Cuculus 
canorus), linduška  lesní  (Anthus  trivialis),  rákosník  zpěvný  (Acrocephalus  palustris), sojka  obecná 
(Garrulus  glandarius),  skřivan  polní  (Alauda  arvensis),  stehlík  obecný  (Carduelis  carduelis),  strnad 
rákosní  (Emberiza  schoeniclus),  střízlík  obecný (Troglodytes  troglodytes).  Rozsáhlé  škody  na  sklizni 
způsobuje zahrádkářům přemnožený špaček obecný (Sturnus vulgaris). 

V nízkých porostech a na poli  v se z zdržuje bažant obecný (Phasianus colchicus)  a vzácně 
i koroptev polní (Perdix perdix). V okolních lesích žije vzácně holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička 
divoká (Streptopelia turtur),  hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto). Ze šplhavců se v lesích vyskytují 
ještě datel černý (Dryocopus martius), strakapoud prostřední  (Dendrocopos medius),  strakapoud velký 
(Dendrocopos major), žluna zelená (Picus viridis) a žluva hajní  (Oriolus oriolus), konipas bílý (Motacilla 
alba). Z dravých ptáků se v dnešní době rozšířilo káně lesní  (Buteo buteo) a poštolka obecná  (Falco 
tinnunculus), vzácně se vyskytuje i jestřáb lesní (Accipiter gentilis), z nočních dravých ptáků pak velmi 
vzácný puštík obecný (Strix aluco), sova pálená (Tyto alba), sýček obecný  (Athene noctua) a výr velký 
(Bubo bubo), v roce 2003 byl pozorován na území katastru moták stepní (Circus macrourus). Současně 
se v naších lesích se hojně rozšířil i krkavec velký (Corvus corax), který zde v poslední době vyvádí svá 
mláďata. 
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Z bezobratlých  se  v  lokalitě  vyskytují  babočka  admirál  (Vanessa  atalanta),  babočka  osiková 
(Nymphalis antiopa),  babočka paví oko (Nymphalis io),  bělásek zelný (Pieris brassicacea),  běloskvrnáč 
pampeliškový (Amata phegea),  běžník kopretinový (Misumena vatia),  čmelák polní (Bombus agrorum), 
hlemýžď  zahradní  (Helix  pomatia),  chrobák  hladký  (Geotrupes  vernalis),  jepice  obecná  (Ephemera 
vulgata),  klíště  obecné (Ixodes  ricinum),  kněžice  pásovaná  (Graphosoma  lineatum),  komár  písklavý 
(Culex  pipiens),  krytohlav  hedvábitý  (Crytocephalus  sericeus),  křižák  obecný  (Araneus  diadematus), 
maloočka smaragdová (Micromnata roseum),  mandelinka nádherná (Chrysomela fastuosa),  modrásek 
jehlicový  (Polyommatus  bellargus),  motýlice  obecná  (Agrion  virgo),  mravenec  lesní  (Formica  rufa),  
mravenec (Lasius  sp.),  obaleč  dubový  (Tortrix  viridana),  sekáč  rohatý  (Phalangium opilio),  skákavka 
pruhovaná (Salticus scenicus),  slunéčko sedmitečné (Coccinella  septempunctata),  stonožka škvorová 
(Lithoforbius  forficatus),  střevlík  fialový  (Carabus  violaceus),  vosa  obecná  (Paravespula  vulgaris),  
vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae).

Z  výše  jmenovaných  živočišných  druhů  se  v  území  vyskytují  slepýš  křehký  (Anguis 
fragilis) patřící mezi silně ohrožený druh podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., čmelák obecný (Bombus 
agrorum) a mravenec lesní (Formica rufa) náležící mezi druhy ohrožené.
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D.  Údaje  o  vlivech  záměru  na  obyvatelstvo  a  na  životní 
prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

Vliv na obyvatelstvo – narušení faktoru pohody – pohoda bydlení nebude stavební činností 
narušena. Stavební  práce budou probíhat  mimo zastavěnou část  obce,  v  okolí  plánované stavby se 
nevyskytují žádné obytné domy. Nejbližší budovou je dlouhodobě rozestavěný hotel.

Případná eliminace negativního vlivu hluku může spočívat především v plánovaném vhodném 
nasazení těžké techniky a dodržováním stanovené časové kázně. Stavební činností vzniknou krátkodobé 
negativní účinky (hlukové emise, prašnost),  u těchto zátěží  nelze očekávat jakékoliv  trvalé škodlivé 
následky na zdraví obyvatel. 

Hlavními škodlivými vlivy automobilové dopravy z hlediska zdravotních rizik jsou hluk z provozu 
motorových vozidel a znečišťování ovzduší jako důsledek emisí výfukových plynů a sekundární prašnosti. 
Hluková situace na posuzovaném úseku se značně sníží provedením kvalitního nové povrchu silnice , 
sníží se také prašnost. Na druhou stranu se nárazově  zvýší intenzita dopravy po této komunikaci. 

Vliv dopravy – z hlediska účinků na složky ŽP bude vliv dopravy na předmětném úseku silnice 
nejdůležitější. Doprava po stávající vozovce včetně těžké dopravy zvyšuje hluk a sekundární prašnost 
v okolí.  Malá  dopravní  a  šířková kapacita  silnice  je neuspokojující  vzhledem k dopravním intenzitám 
současné situace a i do budoucna.

V současné době je stav komunikace neuspokojující, povrch obsahuje řadu nerovností, zvyšuje 
se  prašnost  v  okolí  komunikace,  v  zimním období  stav  vozovky  neumožňuje  provádět  dostatečnou 
údržbu. Za nákladními vozy se tvoří kolony automobilů, neboť jsou při  předjíždění špatné rozhledové 
podmínky. Kostková vozovka při špatných klimatických podmínkách není vhodná vzhledem k bezpečnosti 
provozu na pozemní komunikaci. Rozšířením a rekonstrukcí silnice se zlepší sjízdnost v tomto úseku, 
komfort dopravního spojení, rychlost, plynulost a bezpečnost automobilové dopravy.

V průběhu provádění stavby jsou určeny objízdné trasy:

• přes dálnici D1 (exit  182 Kývalka – exit 190 Brno-západ)

• po silnici II a III. třídy Veselka – Žebětín – Kývalka

• Troubsko, Střelice do Rosic

Vliv na odvodnění oblasti a povrchovou vodu – odvodnění vozovky je navrženo shodně se 
současným stavem do souběžných otevřených příkopů napojených na začátku a na konci úpravy do dna 
stávajících a dále pokračujících příkopů. Stávající propustky pod silnicí budou podle nutnosti prodlouženy. 

V předmětném úseku jsou všechny splavované vody ze silnice svedeny mimo jímací území pro 
odvod podzemních vod – jedná se především o převedení ze svodnice (terénní  úžlabí)  v km 2,300. 
Z hlediska splachu dešťových vod nedojde k vniknutí škodlivin do prostoru jímacího území na přilehlém 
úseku rekonstruované silnice. Nelze vyloučit splachy dešťových vod z vozovky přes krajnici silnice, jelikož 
nebudou vybudované obruby s vpustěmi a kanalizačních větví.

Převážná část upravované silnice je odvodněna spádem k dálnici D1. Nově bude vybudován pod 
násypovým svahem od zastávky ČSAD záchytný příkop s vyústěním do terénu.

K ohrožení kvality povrchové vody z provozu po komunikaci může dojít pouze z náhodné havárie 
automobilu  jedoucího po předmětné komunikaci  a po následném úniku některé z provozních kapalin 
v automobilu s obsahem škodlivin do okolí. 

Nárůst odtoku z pozemní komunikace bude velmi mírný a  nebude mít nijak dramatický 
přínos pro odvodnění oblasti. Hydrologické charakteristiky se nebudou stavbou nijak měnit.  

Splachové vody z vozovky silnice bývají znečištěny zejména skupinami znečišťujících látek jako 

strana 31



Rekonstrukce sil. II/602 Popůvky

jsou nepolární extrahovatelné látky (NEL) a složky posypových materiálů ze zimní údržby. Z nepolárních 
extrahovatelných látek produkuje silniční doprava nejvíce ropné deriváty. Část ropných látek se může do 
splachových  vod  dostat  z obrusu  živičného  krytu  vozovky,  většina  však  pochází  z úkapů  z vozidel. 
Nepříznivý vliv na vodu spočívá v tom, že významně zhoršují organoleptické vlastnosti vody.

Ze zimní údržby vozovky se do okolí komunikace dostanou prostředky s obsahem chloridových 
iontů (NaCl nebo CaCl2). Kromě čistých chloridových solí se používají směsi s různými přísadami (např. 
antikorozní přísada na bázi zinku). Tyto látky však více či méně nepříznivě ovlivňují životní prostředí.  

Uvedená znečištění mohou být vnášena vodami z povrchu silnice do recipientních vodotečí, což 
při přímém vypouštění znamená snížení kvality povrchových vod. 

Povrchové  vody  a  toky  v  okolí  komunikace  nebudou  negativně  ovlivněny, protože 
vzdálenost toků je dostatečná a komunikace vodní toky nekříží.  Navržené odvodnění a vsakovací 
schopnost okolního terénu porostlého dřevinou vegetací bude dostatečnou bariérou. 

Výfukové  plyny  obsahují  těkavé  organické  látky,  polyaromatické  uhlovodíky.  Dle  databáze 
ekotoxicky významných látek ve vztahu k dopravě „TOXTRANS“ bylo zjištěno, že těkavé organické látky 
- VOCs (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny) ani polychlorované bifenyly (PCBs) se nepodílejí významně 
na znečištění vod v okolí komunikací. Polyaromatické uhlovodíky (PAHs) mohou významně kontaminovat 
tkáně organismů žijících ve vodních nádržích,  které zachycují  vodu z komunikací.  Kontaminace okolí 
komunikací často vyvolává různé formy a intenzitu toxického působení (voda v 35 %, sedimenty v 60 % 
případů).  Byly  zjištěny  zvýšené  obsahy  platinových  kovů  (PGEs)  –  platina,  paladium  a  rhodium  – 
v silničním prachu.

Vliv na ovzduší – ovzduší bude zatíženo při provádění navrhované stavby, zvláště při zemních 
pracích.  Množství  emisí  však  nelze  jednoznačně  určit,  budou  závislé  mimo  jiné  na  okamžitých 
klimatických  podmínkách  na  lokalitě.  Snížení  prašnosti  pří  výstavbě  je  možné  ovlivnit  pravidelným 
čištěním  komunikací  a  vozidel.  Zdrojem  znečištění  ovzduší  je  provoz  motorových  vozidel  (zbytky 
nedokonalého  spalování  benzínu  a  motorové  nafty).  Provoz  vozidel  je  také  příčinou  druhotného 
znečišťování  ovzduší  vířením  zbytků  zimního  posypu  (škvára,  písek,  drtě,  soli),  obrusu  z pneumatik 
a vozovky.

Emise z dopravy tvoří látky, které přispívají k dlouhodobému oteplování atmosféry (např. CO2, 

CH4, N2O) dále jsou to látky, na které se vztahují emisní limity (CO, NOx,  ne-metanové plynové uhlovodíky 
a pevné částice pro dieselová vozidla – PM) a látky nelimitované, ale ohrožující lidské zdraví (Pb, SO2).

Nejvyšší růst vykazují emise skleníkových plynů  CO2 a N2O, kde novější vozidla vykazují vyšší 
naměřené hodnoty než starší typy vozidel. Výsledkem studií bylo zjištěn nárůst emisí N2O cca o 100 % 
v porovnání  z  rokem  1990.  Emise  CO,  CH4 a  ne-metanových  plynových  uhlovodíků  stále  klesají 
vzhledem k přísnějším limitům,  které  automobily  musí  splňovat  (EORO IV).  Emise NOx  se u  osobní 
dopravy  snižují,  ale  narůstají  u  nákladních  vozidel  (pomalá  obměna  vozového  parku  nákladních 
automobilů). Emise SO2 a Pb jsou v dnešní době prakticky zanedbatelné, což je způsobeno používáním 
kvalitních nízkosirných a bezolovnatých paliv.

Největším  problémem  jsou  emise  PM  (pevné  částice  pro  dieselová  vozidla),  které  vykazují 
meziroční nárůsty. Bilance emisí PM nezahrnují otěry pnematik a z brzdového obložení. Významné emise 
vykazuje sekundární prašnost z přepravy sypkých materiálů. PM způsobují plicní choroby a můžou vést 
až rakovině.  Obecně platí,  že  emise na  jedno vozidlo  se snižují,  ale  na druhou stranu roste  objem 
dopravy.

Realizací vlastní rekonstrukce nastane zlepšení a snížení celkových emisí z provozu po 
předmětné  komunikaci.  Opravou  a  vytvořením  nového  povrchu  cestního  tělesa  se  sníží  prachové 
emise, což bude mít celkově kladný vliv na obyvatelstvo a okolní ekosystémy.

Vliv na půdu –  rekonstrukcí komunikace dojde k dočasnému i trvalému úbytku půdního fondu 
(dočasný a trvalý zábor). Jedná se v menší míře o zábory zemědělské půdy (orná půda, trvalý travní 
porost) a trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa je rozsáhlý (viz. kapitola B.II.1). 

Před  realizací  stavby  bude  provedena  skrývka  ornice  a  podoorniční  vrstvy,  která  bude 
uskladněna na meziskládkách zeminy. Tato zemina bude zpětně použita k rekultivaci ploch ovlivněných 
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výstavbou a na zpětné ohumusování násypů a zářezů nové komunikace. Zeminu je potřeba k zpětnému 
použití  zkulturnit,  neboť bude po delším uskladnění biologicky mrtvá a je třeba ji  vylepšit  aktivujícím 
substrátem (kompostem, hnojivem). Při provádění stavebních prací bude docházet k hutnění půdního 
povrchu, je třeba minimalizovat pojezdy po volném terénu.

Kontaminace  půdy  vlivem plynných  emisí  z dopravy  lze  považovat  obecně  za  zanedbatelné 
a bude zcela dosahovat pod limitní obsahy škodlivých látek. Vliv na kontaminaci půdy bude mít zimní 
údržba komunikace, která obsahuje chloridové soli, což se projeví posunem pH půdy do alkalické oblasti. 
Významnějšímu znečištění půdy v okolí komunikace v průběhu provozu může nastat náhodnou havárií 
a únikem provozních a pohonných kapalin do okolního prostředí.

Působení  negativních  vlivů  na  půdní  prostředí  lze  považovat  za  minimální  a  málo 
významný faktor. 

Vliv na ekosystémy, ÚSES a chráněná území – největší zátěž z provádění stavby bude na 
lesní  ekosystém,  kterým  prochází  rekonstruovaná  komunikace.  Rozšířením  silničního  tělesa  budou 
odstraněny vzrostlé stromy v šířce asi 20 m od osy současné komunikace. Těžká stavební mechanizace 
pojezdem do okrajů lesních porostů může způsobit  porušení kořenových a korunových partií  stromů, 
porušeno bude bylinné patro. Při zemních pracích dojde k obnažení podorničních vrstev, přesunu ornice 
a nástupu ruderálních druhů flóry. 

Bude odstraněn stávající lesní plášť, který v současnosti vytváří ochranou bariéru proti škodlivým 
účinků dopravy na okolní lesní pozemky. V průběhu let se opět sukcesí tento plášť vytvoří a negativní vliv 
nebude mít trvalý charakter.

Rekonstrukcí  silnice budou negativně ovlivněny skladebné prvky ÚSES. Jedná se především 
o nadregionální biokoridor K 139 s přerušením osy NRBK mezofilní bučinné. U této nadregionální osy 
a lesního biokoridoru je povoleno přípustné přerušení bezlesím do 150 m, za předpokladu, že biokoridor 
bude  pokračovat  v  minimálních  parametrech  lokálního  biokoridoru.  Z  těchto  požadavků  vyplývá,  že 
maximální přerušení osy může být 15 m (parametr přerušení lokálního biokoridoru). Toto bude dodrženo 
po dokončení rekonstrukce silnice 602, v průběhu stavby bude přerušení delší vzdálenosti. 

Stavbou  budou narušeny  okraje  biocenter  lokálního  významu U Kamene a  Krátký  Šíp.  Tyto 
biocentra tvoří také významné krajinné prvky. Požadavky zachování minimální parametrů těchto lokálních 
biocenter zůstanou zachovány, ovlivněny budou pouze jejich okrajové části. 

Negativní  dopad  na  skladebné  prvky  ÚSES  lze  považovat  převážně  v  období  probíhaní 
stavebních prací,  po dokončení rekonstrukce a vlastním provozem silnice budou dodrženy minimální 
parametry pro lokální biocentra a přípustné přerušení biokoridoru.  Rekonstrukci silnice na ÚSES lze 
v celkovém důsledku považovat za méně významný škodlivý vliv.

Vliv  na  maloplošná  a  velkoplošná  zvláště  chráněná  území  dle  zákona  č.  114/1992  Sb., 
o ochraně  přírody  a  krajiny  je  nulový, jelikož  silnice  neprochází  těmito  územími,  ani  jejich 
ochrannými zónami. 

Vliv  na  floru –  při  realizaci  rekonstrukce  komunikace  bude  vykáceno  a  odstraněno  značné 
množství stromů a keřů v šířce cca 20 m od osy stávající komunikace. Věková struktura těchto dřevin je 
velmi odlišná a druhové skladba je tvořena dřevinami domácího i cizího původu (viz. kapitola C. 2. 6.). 

Ve  zpracované inventarizaci  zeleně  jsou  označeny  stromy,  které  je  vhodné zachovat  a  mají 
sadovnickou hodnotu 4  (nadprůměrně hodnotné stromy, plně odpovídající  pěstebním a kompozičním 
potřebám, stromy plně vitální a zdravé). Při provádění stavební činnosti je nutná jejich ochrana (jsou to 
např.: strom č. 253 – buk lesní , 95 – lípa srdčitá, 111 – dub zimní, 115 – jeřáb břek, stromy označené 
196 – nachází se na hranici stavby, nutná ochrana!, 292 – buk , 355 – buk).

Za  odstraněné  dřeviny  bude  provedena  náhradní  výsadba,  rozsah  a  umístění  výsadeb  určí 
příslušný  orgán  ochrany  přírody.  Na  nově  vzniklých  násypech  kolem  silnice  je  navrženo  pouze 
zatravnění. Druhová skladbá dřevin bude zvolena podle původní přirozené dřevinné skladby, která zajistí 
lepší  stabilizaci  porostu,  příznivě působí na půdní podmínky,  lépe se uchytí  v půdním substrátu a je 
vhodná z krajinářského hlediska. Druhy dřevin vhodné k výsadbě jsou jasan ztepilý, javor mléč,  javor 
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babyka,  lípa  srdčitá,  dub  zimní,  třešeň  ptačí,  slivoň  trnitá,  habr  obecný,  buk  lesní,  jilm,  jeřáb  břek. 
Náhradní výsadba bude kompenzovat škody za odstraněné dřeviny. Součástí náhradní výsadby je také 
údržba nově vysázené vegetace. 

Vliv na faunu – realizací rekonstrukce silnice nastane šířkové rozšíření silnice a možný negativní 
vliv  na biotickou složku při  překonávání této liniové překážky. V průběhu stavebních prací bude zvěř 
rušena hlukovými, zvukovými a pachovými faktory plynoucí ze stavební činnosti. Přítomnost stavebních 
mechanismů, stavební pracích a člověka bude v okolních lesních porostech na zvěř negativně působit. 
Po dokončení a uvedení silnice do provozu bude překážku tvořit vlastní těleso silnice. Migrace bioty je 
zde negativně ovlivněna blízkou dálnicí D1, která je v tomto úseku neprůchodná. Šířkové uspořádání 
komunikace umožní větším savců překonat tuto silnici bez problému, pro menší živočichy (obojživelníky, 
plazi) je možnost překonání překážky silnice pomocí trubních propustí.   

Vliv  na  funkční  využití  území  –  rekonstrukcí  dojde  ke  zlepšení  stavu  dopravy,  kvalitnější 
napojení na velkou cenu Masarykova okruhu a zrychlení dopravy. Takto upravenou komunikací je možné 
předcházet případným dopravním nehodám a škodám na majetku. Rekonstrukci lze hodnotit pozitivně. 
Rekonstrukcí komunikace nastane zkvalitnění dopravní infrastruktury a možnost zintenzivní dopravy pro 
případné odklony z dálnice D1. 

Velkoplošné vlivy v krajině – velkoplošných vlivů v okolní krajině se rekonstrukce komunikace 
nedotkne. 

 Vliv na horninotvorné prostředí a přírodní zdroje

V zájmovém území se nenachází žádná ložiska nerostů ani se zde nevykonává důlní činnost. 
Z tohoto důvodu není žádný významný vliv na horninotvorné prostředí a přírodní zdroje. 

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky – rekonstrukcí silnice nedochází k demolici objektů, 
pouze k přeložce oplocení kolem rozestavěného hotelu. Při realizaci stavby je nutné provést přeložky 
inženýrských sítí (SO 401 přeložka dálkového telefonního kabelu O2, SO 402 přeložka dálkového kabelu 
Self servis a SO 501 – přeložka VTL plynovodu), neboť trasa se dotýká jejich ochranných pásem.

Rozšířením silničního  tělesa dojde k dotčení  stávajících soukromých pozemků a záboru ZPF 
i PUPFL. Tento konflikt byl řešen odkoupením příslušných pozemků.

Vliv  na  kulturní  majetek  se  zde  nepředpokládá,  zájmové  území  není  místem  naleziště 
archeologických nebo kulturních památek. Kolem trasy silnice II/602 se sice nachází typ archeologické 
zóny 1 a 2, případný archeologický nález se ohlásí a provede se archeologický záchranný výzkum.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Území  negativně  zasažené  vlivy  navrhované  rekonstrukce  je  malé  a  týká  se  pouze  okolí 

v bezprostřední blízkosti rekonstruované komunikace. 

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice
V okolí zájmového území se nevyskytuje žádný hraniční přechod. Rozsah stavby rekonstrukce 

silnice nepůsobí a nemá vliv na přeshraniční vztahy.
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů
Pro snížení účinků emisí hluku na obyvatelstvo během výstavby bude nutno dodržovat určitý 

časový  pořádek  pro  práci  těžkých  mechanizmů,  který  bude  respektovat  především  pohodu  bydlení 
obyvatelstva.  Bude  spočívat  v omezení  použití  mechanizmů  v určité  denní  době  a  vyloučení  práce 
mechanizmy v době noční.  

Nezbytné kácení stromů bude prováděno v době vegetačního klidu. Pro ochránění stromů proti 
poškození během výstavby bude provedena technická ochrana proti poškození (dle normy ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích) – např. kolem kmenů dřevěný obklad  kmenů. 

Hloubení  výkopu  kolem  stromů,  které  budou  zachovány,  je  třeba  provádět  ve  vzdálenosti 
minimálně 2,5 m od paty kmene stromu. Vzdálenost  hloubení výkopů závisí  na velikosti  kořenového 
systému. Při hloubení výkopů nesmí nastat porušení kořenového systému, jeho velikost je cca široká (je 
větší) jako okapová plocha koruny. Při menších vzdálenostech, kdy nastane zásah do kořenové zóny je 
třeba  provést  příslušná  ochranná  opatření  –  např.  vytvoření  kořenové  clony  nebo  ošetření  kořenů 
(hladkým řezem a  ošetření  růstovými  prostředky).  Důležité  je,  aby  nedošlo  k  vyschnutí  kořenového 
systému a nebyl vystavován působením mrazů a slunci. 

Také je nutná ochrana kořenové zóny před návozy půdy, z důvodu vzájemného vztahu kořenů 
z povrchem (dýchání, voda, půdní edafon). Pokud nebude možné zabránit navážce půdy kolem kořenové 
zóny je důležité, aby půda byla rozprostřena buď rovnoměrně celoplošně nebo výsečovým (sektorovým) 
způsobem. Před navážkou půdy se musí odstranit z povrchové zóny veškerý vegetační kryt, listí a další 
organické látky,  šetrně ručně vůči  kořenům (jinak  vzniká kvašení  a  hnití).  V  kořenové zóně smí  být 
navážen  pouze  hrubozrnný  vzduch  a  vodu  propouštějící  netoxický  materiál.  Zemina  nesmí  být 
rozprostřena blíže než 1 m od kmene! Při navážce se nesmí přejíždět kořenová zóna.

Prostorově uvolněné stromy je nutné chránit před popálením kůry slunečním zářením, zakrytím 
kmene a hlavních větví (buky). Například pomazáním kůry jílem a následně omotáním obalovanou jutou, 
k vytvoření bandáže ke snížení výparu z kmene a bází hlavních větví, nebo omotáním kmene slaměnými 
provazci atd. 

Zmíněná opatření budou zapracována do dalšího stupně projektové dokumentace.

Za pokácenou dřevinou vegetaci bude provedena náhradní výsadba zeleně. Rozsah a umístění 
této výsadby určí příslušný orgán ochrany životního prostředí, rozsah však bude přiměřený vzniklé újmě 
na lesní dřevinné vegetaci. Druhové zastoupení dřevin a keřů (viz. kap. D.1. Vliv na flóru) bude zvoleno 
podobné podle původní dřevinné skladby.  To zajistí  vhodné podmínky pro uchycení rostlin,  vhodnost 
klimatických a půdních podmínek. Porost bude lépe stabilizovaný, v lepším zdravotním stavu a vitální, 
snížení rizika napadení škůdci.

Během provádění stavby budou provedena následující opatření :

➢ vybourané materiály budou odváženy na určené skládky.
➢ ochranná pásma budou na stavbě vyznačena výstražnými cedulemi.
➢ pracovníci musí být poučeni o provádění prací v těchto pásmech.
➢ veškeré  výkopy  musí  být  zajištěny  proti  pádům,  za  snížené  viditelnosti  musí  být  označeny 

červeným světlem, pro pěší musí být přes překopy instalováno zábradlí.
➢ budou vyznačeny objízdné trasy na okolních komunikacích. 

Při výstavbě může dojít ke znečištění půdy, povrchové a podzemní vody únikem pohonných hmot 
nebo olejů z nákladních automobilů nebo stavebních mechanismů. Dále při pojezdu těchto mechanizací 
nastane hutnění půdy.  Preventivní opatření je následující:

➢ vyvarovat se pojezdům automobilů mimo příjezdovou komunikaci a na volném terénu.

➢ v případě havárie (úniku ropných látek nebo látek škodlivých vodám) bude postupováno podle 
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schváleného  havarijního  plánu.  Neprodleně  budou  informovány  zainteresované  strany 
a provedena sanace. V průběhu výstavby silnice zabezpečit dostatek sanačního materiálu.

➢ použití mechanizačních strojů v dobrém technickém stavu.

➢ zemina, především ornice, která bude sejmuta a uložena na dočasnou deponii, bude následně 
využita na vzniklé svahy a pro zatravnění. Zatravnění je nutné pro zachycení zemin a splavenin, 
aby nedocházelo ke zbytečným odnosům půdy a zanášení odvodňovacím příkopům a koryt toku, 
i rudealizaci těchto ploch.

➢ u odvodnění komunikace umístit lapáky splavenin a olejů před v tokem do kanalizace a recipientů 
povrchových vod. 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti,  které se vyskytly při 
specifikaci vlivů

Ke zpracování tohoto oznámení nebyla k dispozici hluková, ani rozptylová studie. Tyto studie 
nebyly  zpracovávány  z  důvodu  dostatečné  vzdálenosti  obytných  domů  od  předmětného  úseku 
a předpokladu,  že  limitní  hodnoty  stanovené  pro  venkovní  prostředí  nebudou  realizací  rekonstrukce 
silnice překročeny.

Ke zpracování tohoto posouzení nebyly k dispozici výsledky sledování kvality podzemní vody, 
nebyl  prováděn  zoologický  a  ani  fytocenologický  průzkum.  Byla  provedena  inventarizace  zeleně 
a ocenění za vynětí z PUPFLU. Tento nedostatek nemá zásadní význam pro zpracování oznámení. 

Archeologický průzkum nebyl prováděn. Uvedené nedostatky nejsou vzhledem k rozsahu a typu 
stavby nijak významné a nejsou pro předkládané vyhodnocení vlivů nijak zásadní. 

E. Porovnání variant řešení záměru
1. Nulová varianta

Zachování současného stavu silnice, nemá žádný význam, protože neodstraní zvláště negativní 
jevy – nerovnosti a poruchy na vozovce silnice, část vozovky dlážděnou žulovými kostkami, zvýšenou 
prašnost,  hlučnost,  nedostatečnou  průjezdnost   (v  době  objízdných  tras  D1),  rekonstrukce  zastávek 
ČSAD.

2. Posuzovaný návrh
Vzhledem k prostorovému omezení a současnému vedení stávající silnice nebyli uvažovány jiné 

varianty  vedení  této  komunikace.  Vzhledem  k prostorové  i  finanční  náročnosti  se  jeví  navrhovaná 
rekonstrukce  silnice  jako  jediné  možné  řešení.  Odbočovací  pás  a  pás  pro  pomalá  vozidla  umožní 
rychlejší a bezpečnější provoz automobilů.  
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F. Doplňující údaje
V příloze tohoto oznámení se nachází mapa širších územních vztahů, mapa území rekonstrukce 

silnice, letecký snímek širších územních vztahů a silnice II/602, fotodokumentace komunikace, vzorový 
příčný řez opravené komunikace.

Podklady pro zpracování oznámení
• Biogeografické členění ČR, Culek M. a kol., Enigma, Praha, 1996.

• Klimatické oblasti ČR, Quitt E., n. p., Praha, 1971.

• Pasport LHP, Lesprojekt Brno, a. s., Brno, 2002.

• Rekonstrukce silnice II/602 km 9,065 – 11,669, dokumentace pro územní rozhodnutí, Tureček M., Silniční 
projekt spol. s r.o., Brno, říjen 2006.

• Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability, Löw J. a spol., Doplněk, Brno 1995.

• Studie  o vývoji  dopravy  z  hlediska  životního  prostředí  v  ČR za rok  2005,  Adamec V.  a  kol.,  Centrum 
dopravního výzkumu, Brno, 2006.

• Výzkum spolehlivosti a bezpečnosti silniční dopravy včetně jejího vlivu na ŽP ve vztahu k trvale udržitelné 
mobilitě, Závěrečná zpráva výzkumného záměru 2 Heinrich J., Ministerstvo dopravy, Praha, 2004.

podklady z internetu

• Český statistický úřad – www.czso.cz

• portál Ústavu územního rozvoje České republiky – www.uur.cz

• webové stránky obce Popůvky www.popuvky.cz

• webové stránky obce Omice www.omice.cz

mapové podklady
• Mapové služby – Portál veřejné správy České republiky.

• Oblastní  plán rozvoje lesů – obce Brťov -  Jeneč, kolektiv autorů,  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
Brandýs nad Labem, Brandýs nad Labem , 2004.

Seznam použité legislativy
• Vyhláška MZ č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy účinků hluku

• Vyhláška MŽP č. 13/1994, kterou se provádějí některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

• Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

• Vyhláška MŽP č.  395/1992, kterou se provádějí  některá ustanovení zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny.

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

• Zákon č. 254/2000 SB., o vodách (vodní zákon).

• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

• Zákon č.,100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
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F. Doplňující údaje
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Obr 1: Mapa širších vztahů – rekonstrukce silnice Popůvky – Ostrovačice (Kývalka)

Obr 2: Mapa zájmového okolí rekonstrukce silnice
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Obr 3: Letecký snímek širších vztahů

Obr 4: Letecký snímek pasportního staničení silnice 602 (km 9,065-11,669) Popůvky - Otrovačice
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Foto 1: Sil. 602 směr na Popůvky (začátek rekonstrukce) Foto 2: Rekonstruovaný úsek kolem rozestavěného hotelu

Foto 3: Úsek kostkového povrchu- rekonstrukce vedená lesním 
porostem

Foto 4: Stoupání na silnici 602

Foto 5: Ve předu odbočka na Masarykův okruh
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G. Všeobecné shrnutí 
Posuzovaná  stavba  –  rekonstrukce  silnice  II/602  Popůvky  –  Ostrovačice  (Kývalka)  je 

doporučena k  realizaci,  neboť  bude mít  celkově  přínos  pro  obyvatelstvo  obce  ve  zlepšení  složek 
životního prostředí, především snížení hlukových a prachových emisí z automobilové dopravy. 

Rekonstrukce komunikace prochází extravilánem obce, kopíruje současnou trasu komunikace. 
Změna  proti  stávajícímu  stavu  komunikace  je  v  rozšíření  normové  šířkové  kategorie  na  S  9,5/70 
a provedení  výměny  povrchu  vozovky,  vybudování  pruhu  pro  pomalá  vozidla  a  odbočovacího  pruhu 
v obou směrech k Masarykovu okruhu a rekonstrukci zastávek ČSAD.

Začátek stavebních prací spojené s opravou silnice je za obcí Popůvky za čerpací stanicí Shell, 
dále pokračuje ve stávající trase komunikace přes lesní porost a konec úpravy je v pasportním staničení 
(sil. 602) km 11,669. Rozšíření vozovky o stoupací pruh na šířku 3,5 m v délce 1512 m ve staničení 0,188 
– 1,700 (pasportní staničení stávající komunikace km 9,253 – 10,765). Délka rekonstruované silnice je 
2,6 km.

Realizací stavby nastanou dočasné i trvalé zábory zemědělského půdního fondu (trvalý zábor 
0,1163 ha a dočasný zábor do 1 roku 0,3385 ha) a pozemků určených k plnění funkce lesa (trvalý zábor 
12 509 m2,  dočasný zábor do 1 roku 7 265 m2  ). Realizací stavby jsou nutné přeložky inženýrských sítí, 
které jsou navrženy ve stavebních objektech – SO 401 přeložka dálkového telefonního kabelu, SO 402 
přeložka dálkového kabelu SELF servis, přeložka VTL plynovou a posunutí oplocení SO 701.

Odvodnění  komunikace  je  navrženo  stejně  jako  u  současné  komunikace  do  souběžných 
otevřených příkopů na začátku a konci úpravy a dále do pokračujících příkopů. Propustky pod silnici 
budou  prodlouženy,  splavované  vody  ze  silnice  jsou  svedeny  mimo  jímací  území  a  stanovené 
II. ochranné  pásmo  vodního  zdroje.  Převážná  část  komunikace  (0,0  –  2,3  km  vlevo)  je  odvodněna 
spádem terénu směrem k dálnici D1, atmosferické srážky stékají k dálnici a nemohou znečistit jímací 
území pod dálnicí. 

Územím  neprochází  chráněná  oblast  povrchové  akumulace  vod  (CHOPAV),  silnici  nekřižuje 
žádný vodní tok. V dostatečné vzdálenosti od záměru jsou Troubský potok a Ašperský potok, negativní 
působení na tyto povrchové vody je bezvýznamné.

Pro rozšíření silničního tělesa je potřeba odstranit stromy a keře, které v současnosti vyrůstají 
v převážné části trasy kolem posuzované silnice. Stáří a zdravotní stav dřevin je různorodý, jednotlivé 
stromy, které jsou navrženy pro zachování jsou vyznačeny v inventarizaci zeleně a vyjmenovány viz. 
kapitola výše D. 1. 

Kácení dřevin je třeba provádět mimo vegetační období a stromy, které jsou na hranici stavební 
plochy komunikace je třeba ochránit před škodlivými faktory stavební činnosti (viz. preventivní opatření 
z kapitoly D. 4.). Za tyto odstraněné dřeviny je nutná náhradní výsadba v dostatečném rozsahu. Skladbu 
volit tak, aby se co nejvíce přibližovala přírodnímu dřevinnému složení. Památné stromy nejsou realizací 
stavby dotčeny. V okolí silnice 602 nebyl zjištěn chráněný druh rostliny chráněný zákonem 114/92 Sb. 

Zájmovou lokalitou neprochází chráněné území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ani jeho ochranné pásmo. Nenachází se zde přírodní park, Natura 2000– evropsky významná 
lokalita, ani tudy neprochází ptačí oblast.

Trasa silnice je vedena přes nadregionální biokoridor K 139, částečně se dotýká okrajů biocenter 
lokálního  významu U Kamene  a  Krátký  Šíp.  Minimální  požadavky  velikosti  lokálního  biocentra  jsou 
realizací  stavby  zachovány.  Maximální  délka  přerušení  nadregionálního  biokoridoru  je  dodržena  po 
dokončení  stavby.  V průběhu realizace stavebních prací  není  dodržena podmínka velikosti  přerušení 
15 m (což je stanovena pro přerušení biokoridoru lokálního významu). V průběhu stavebních prací je 
omezena migrační průchodnost na předmětné úseku, po dokončení stavby bude tato liniová překážka 
překonatelná pro vyšší živočichy. 

Zoologický  průzkum  lokality  nebyl  prováděn,  ale  z  dostupných  podkladů  je  možný  výskyt 
chráněných živočišných druhů dle vyhlášky 395/1992 – čmelák, slepýš křehký, mravenec. Proto je nutné 
realizaci stavební činnosti naplánovat mimo období jejich rozmnožování.
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V území se nenachází chráněné ložiskové území, neprobíhá zde důlní činnost. 

Kolem  posuzované  komunikace se  nachází  archeologická  zóna  typu  1  a  2,  kde  je  nutné 
oznámení  archeologickému  úřadu  AV  ČR,  není  ovšem  předpoklad  nalezení  archeologické  nálezu 
vzhledem k minimálnímu zásahu do okolního terénu. 

Hluková a rozptylová studie nebyly prováděny z důvodu vedení komunikace extravilánem obce, 
mimo obytnou zástavbu.

Výstavbu  rekonstrukce  silnice  II/602  lze  doporučit  ke  schválení,  neboť  návrh  splňuje 
požadavky ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel, při splnění preventivních opatření viz. 
kap. D. 4. Záměr není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území.  Realizací rekonstrukce 
nastane zkvalitnění dopravního spojení, zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Datum : březen 2007

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněné osoby : 

Ing.Dalibor Vostal, Kounicova 31, 602 00 Brno, 54925 0891
                                                                                                 osoba oprávněná ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí 

číslo osvědčení odborné způsobilosti : 2167/326/OPV/93

Zpracovatel: Ing. Lenka Pánská

Podpis zpracovatele:
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H. Přílohy
1) Vyjádření  příslušného  stavebního  úřadu  k  záměru  z  hlediska  územně  plánovací 

dokumentace.
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2) Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o  ve znění 
zákona č. 218/2004 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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