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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
SILNICE I/53 LECHOVICE - POHOŘELICE
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006.
Záměr je dle přílohy č. 1 výše uvedeného zákona zařazen následovně:
Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), sloupec B, bod 9.1 Novostavby, rozšiřování
a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Oznamovatelem záměru je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a
rizicích vyplývajících z jeho provozu. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 uvedeného zákona a
slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 uvedeného zákona. Snahou je
poskytnout veškeré údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a rizicích vyplývajících z
jeho provozu. Oznámení je proto doplněno o hlukovou a rozptylovou studii, takže pro fázi zjišťovacího
řízení jsou k dispozici podrobné údaje k nejvýznamnějších potenciálním vlivům silničních komunikací.
Zpracování oznámení proběhlo v období červen až červenec 2007. Pro zpracování byly použity podklady
poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení a údaje získané
během vlastních průzkumů lokality.
Varianty umístění stavby v jiné lokalitě nebyly předloženy a nejsou tedy řešeny. Tzv. nulová varianta pak
představuje nerealizování záměru, tedy v zásadě zachování stávajícího stavu.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
Ředitelství silnic a dálnic České republiky

2. IČ
65993390

3. Sídlo
Na Pankráci 546/56
145 05 Praha 4

4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Věra Hoderová
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Brno
Šumavská 33
659 77 Brno
tel.: 549 133 397
fax: 541 212 546
e-mail: vera.hoderova@rsd.cz
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název a zařazení záměru
SILNICE I/53 LECHOVICE - POHOŘELICE
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006, je následující:
kategorie:
bod:
název:

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

sloupec:

Dle §4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Rekonstrukce silnice I/53 v úseku Lechovice - Pohořelice v délce cca 20 km, spočívající v rozšíření na
kategorii S11,5/80 a úpravě nivelety dle platných projekčních norem.
Úprava se týká stávající silnice a jejího bezprostředního okolí. V rámci záměru dojde k modernizaci
směrového, šířkového a výškového uspořádání silnice na stávající trase a rekonstrukci souvisejících
objektů (křižovatky, autobusové zastávky, dotčené inženýrské sítě a odvodnění).

3. Umístění záměru
Záměr je umístěn na území následujících územních jednotek:
Kraj

Okres

Obec

Katastrální území

Jihomoravský

Znojmo

Lechovice
Oleksovice
Čejkovice
Mackovice
Miroslav
Damnice
Suchohrdly
Trnové Pole
Šumice
Branišovice
Pohořelice

Lechovice
Oleksovice
Čejkovice
Mackovice
Miroslav
Damnice
Suchohrdly
Trnové pole
Šumice
Branišovice
Pohořelice

Brno - venkov
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Prostor a okolí záměru v uvedených katastrálních územích je pro účely zpracování tohoto oznámení
nazýván tzv. dotčeným územím.
Umístění záměru je zřejmé z následujícího schématu:
Obr.: Umístění záměru (bez měřítka)

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je rekonstrukce stávajícího (existujícího) úseku silnice I/53 Lechovice - Pohořelice v
délce cca 20 096 m. Cílem je homogenizace celého úseku v kategorii S11,5/80 a úprava nivelety silnice
dle platných projekčních norem.
Současně je předkládán záměr rekonstrukce silnice I/53 Znojmo - Lechovice. Oba záměry vycházejí z
obce Lechovice v opačných směrech, nedochází tedy ke vzájemné kumulaci jejich vlivů.
Dále není známo, že v dotčeném území by byly připravovány další záměry, které by svým charakterem
mohly vést ke kumulaci vlivů s předkládaným záměrem.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant
Silnice I/53 zajišťuje propojení dvou významných nadregionálních komunikací trasovaných ve směru sever
- jih, a to silnice I/38 a silnice R52. Silnice I/53 začíná ve Znojmě na silnici I/38 a je ukončena v
Pohořelicích navázáním na rychlostní silnici R52. Představuje tak důležitou spojnici brněnské aglomerace
se silnicí I/38 a tím i s významným hraničním přechodem Hatě/Kleinhaugsdorf mezi ČR a Rakouskem.
Stávající silnice I/53 mezi Znojmem a Pohořelicemi vykazuje dlouhodobě vysokou nehodovost. Podstatná
část trasy má nevyhovující průběh nivelety, vesměs chybí rozhledy pro předjíždění a současné uspořádání
křižovatek se silnicemi II.a III. třídy vytváří ve většině případů výrazné bodové závady. Na vozovce a
některých mostních objektech se vyskytují poruchy, které byly částečně opravovány, ale během let se kvůli
málo únosnému podloží objevily znovu. Zvláště v některých úsecích je povrch vozovky porušen podélnými
i příčnými trhlinami a značnými deformacemi (vyjeté koleje).
Je proto navržena homogenizace šířkového uspořádání komunikace v celé délce na jednotnou úroveň v
parametrech kategorie S11,5/80, která šířkově naváže na připravovanou stavbu Lechovice - obchvat.
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Rekonstrukce proběhne ve stávající trase silnice I/53 a není proto řešena variantně.
Vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je přiloženo
v příloze 4 tohoto oznámení. Vyplývá z nich, že záměr je v souladu s platnými územními plány dotčených
obcí.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Situační řešení záměru, ze kterého jsou zřejmé uváděné popisné údaje, je doloženo v příloze 1 tohoto
oznámení.
Záměr začíná za křižovatkou silnice I/53 se silnicí II/408 u obce Tasovice a končí návazností na
plánovanou stavbu "Lechovice - obchvat" za obcí Práče.
Stavba zahrnuje:
•
•
•
•

úpravu objízdných tras,
rekonstrukci komunikace silničního tahu včetně křižovatek,
rekonstrukci a přeložky dotčených inženýrských sítí,
rekonstrukci odvodnění, nové trubní propusty a opravu rámových propustí.

Postup výstavby bude následující: bude provedena dopravní uzavírka úseku, odstraněna stávající vozovka
a srovnána niveleta. Následně budou provedeny rekonstrukce dotčených sítí a stavebních objektů,
položeny nové konstrukční vrstvy silnice a položena vozovka.
Dále bude provedena optimalizace stávajících úrovňových křižovatek, včetně jejich doplnění o samostatné
pruhy pro levé odbočení. V rámci záměru budou upraveny i stávající autobusové zastávky. Cílem úprav je
zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.
Celkové technické parametry záměru jsou následující:
délka úseku:
plocha nové vozovky:
výkop:
násyp:

cca
cca
cca
cca

20 096 m
243 400 m2 (včetně plochy křižovatek)
198 863 m3
89 640 m3

Jednotlivé úseky záměru jsou řešeny následovně:
Lechovice - Miroslav
Úsek navazuje na plánovanou stavbu "Lechovice - obchvat“ za zámkem Lechovice a končí před
křižovatkou se silnicí II/400.
Nevyhovující až havarijní stav vozovky byl rozhodujícím podnětem pro radikální výškové řešení nového
průběhu nivelety se zajištěním rozhledů pro předjíždění.
Součástí stavby je úprava křižovatky se silnicí II/41311 (Oleksovice) v km 16,242, dále křižovatky se silnicí
II/397 (Mackovice - Hostěradice ) v km 19,111 včetně úpravy silnice II/397 související s výškovou
návazností na silnici I/53 a křižovatky s místní (slepou) komunikací do obce Kašenec v km 22,694.
Hlavní údaje o rozsahu úseku:
délka úseku:
plocha nové vozovky:
výkop:
násyp:
nový propust v km 16,242:
nový propust v km 16,943:
nový propust v km 18,683:
nový propust v km 19,346:
nový propust v km 20,787:
nový propust v km 21,264:
nový propust v km 22,948:
nový propust v km 23,284:
nové propusty v km 20,787:
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osazení nového ocelového svodidla:

dl. 1580 m

Parametry jednotlivých objektů budou upřesněny po detailnějším propracování v dalších stupních
projektové dokumentace.
Miroslav- Branišovice
Úsek zahrnuje silnici I/53 od křižovatky se silnicí II/400 (odbočka na Miroslav) se začátkem úpravy v km
24,165 po křižovatku se silnicí II/396 (Branišovice) s koncem úpravy v km 30,950 a vykazuje řadu závad
zejména ve výškovém průběhu silnice. Dalším nepříznivým jevem na tomto úseku jsou bodové závady a to
zejména v prostoru mostního objektu ČD (trať Moravský Krumlov - Hrušovany nad Jevišovkou), kde jsou
těsně u podjezdu připojeny silnice III/0542 (k nádraží) a místní komunikace k průmyslovým areálům. Tato
připojení v kombinaci s nevhodně umístěnými autobusovými-zastávkami linkové dopravy vytváří velmi
nebezpečné místo. Jedná se o technicky nejnáročnější úsek celé trasy silnice I/53 Znojmo-Pohořelice.
Součástí stavby je rekonstrukce a úprava křižovatek, která spočívá především ve zvýšení počtu jízdních
pruhů - je dodržena zásada vytvoření samostatných pruhů pro levá odbočení s délkou vyřazovacích a
zpomalovacích úseků dle ČSN 73 6102, dále v úpravě geometrického tvaru křižovatek a v jednotném
návrhu zastávek linkové autobusové dopravy.
V rámci úseku jsou zahrnuty úpravy následujících křižovatek: křižovatka se silnicí II/400, III/4151
(Miroslav - Damnice) v km 24,387, napojení silnice III/0542 (ŽS Miroslav) v km 25,350, křižovatka se silnicí
III/4138 (Suchohrdly u Miroslavi) v km 26,004 a křižovatka se silnicí II/415 (Trnové Pole) v km 29,771.
Hlavní údaje o rozsahu úseku:
délka úseku:
plocha nové vozovky:
výkop:
násyp:
most v km 24,311:

most v km 25,001:
most v km 26,966:

most v km 28,767:

klenbový propust v km 25,252:
nové propusty DN 600:
osazení nového ocelového svodidla:

6 785 m
89 200 m2 (včetně plochy křižovatek)
53 403 m3
8 940 m3
most přes Kašenecký potok, nenormové upevnění
svodidla, chybí římsy na nosné konstrukci,
nové římsy, opravy menšího rozsahu
most přes místní potok, bez závad
most přes zátopní území Suchohrdly, závady na krajních
nosnících nosné konstrukce, chybí celoplošná izolace,
závady na příslušenství, vzhledem k změně nivelety
(zvýšení +1 m) je nutno provést novou nosnou konstrukci
a sanaci spodní stavby
most přes zátopní území Branišovice, nevyhovující šířkové
uspořádání,nevyhovující zatížitelnost, cihelná klenba silně
poškozená, poškozené římsy, většina závad je
neopravitelná, nutno provést nový most
nevyhovující, bude zrušen bez náhrady
v křižovatkách + hospodářské vjezdy, dl.130 m
dl. 910 m

Parametry jednotlivých objektů budou upřesněny po detailnějším propracování v dalších stupních
projektové dokumentace.
Branišovice - Pohořelice
Úsek zahrnuje silnici I/53 od křižovatky se silnicí II/396 v Branišovicích se začátkem úpravy v km 30,950
po křižovatku se silnicí II/416 (odbočka na Pohořelice) s koncem úpravy v km 36,100.
V celém úseku jsou navrženy úpravy nivelety menšího rozsahu s výsledným průběhem zajišťujícím
podmínky rozhledu pro předjíždění. Dále se předpokládá úprava zářezu odtěžením svahu na vnitřní straně
oblouku R=850 m v úseku mezi km 31,5 až 31,7, kde rovněž nejsou splněny podmínky rozhledu pro
předjíždění.
V rámci úseku jsou zahrnuty úpravy křižovatek se silnicí II/396 (Olbramovice a Vlasatice) v km 31,218 a
31,758 a se silnicí II/416 (Pohořelice) v km 35,993.
Hlavní údaje o rozsahu úseku:
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délka úseku:
plocha nové vozovky:
výkop:
násyp:
most v km 30,970:

most v km 31,285:

most v km 32,348:

nový propust v km 30,134:
nový propust v km 33,749:
nový propust v km 34,688:
osazení nového ocel. svodidla:

5 150 m
60 400 m2 (včetně ploch křižovatek)
47 015 m3
8 235 m3
most přes místní potok Branišovice, drobná poškození
nosné konstrukce, průsaky u opěr, nevyhovující
zatížitelnost, závady na izolaci a příslušenství, nutná
sanace spodní stavby, nová nosná konstrukce
a příslušenství
most přes Olbramovický potok, poškození NK, průsaky
u obou opěr, nevyhovující zatížitelnost, závady na izolaci
a příslušenství, vzhledem k změně nivelety
(zvýšení +0,5 m) je nutno provést novou nosnou
konstrukci a nadbetonování a sanaci spodní stavby
most přes místní potok za obcí Branišovice, nevyhovující
zatížitelnost, poškození nosné konstrukce, průsaky u obou
opěr, zábradlí nenormové, vzhledem k změně nivelety
(zvýšení +0,3 m) je nutno provést nadbetonování a sanaci
spodní stavby a novou nosnou konstrukci včetně
příslušenství
DN 600 (v křižovatkách + hosp.vjezdy), dl. 95 m
DN 1000, dl.15 m
DN 1000, dl.16 m
dl. 1820 m

Parametry jednotlivých objektů budou upřesněny po detailnějším propracování v dalších stupních
projektové dokumentace.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

v průběhu roku 2010

Předpokládaný termín ukončení výstavby,
uvedení do provozu:

v průběhu roku 2012

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Jihomoravský

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
tel: 541 651 111 - ústředna

Obce:

Lechovice

Obec Lechovice
Lechovice 32
671 63 Lechovice
tel.: 515 271 206

Město Miroslav

Město Miroslav
Náměstí Svobody 1
671 72 Miroslav
tel: 515 333 201

Damnice

Obec Damnice
Damnice 100
671 78 Damnice
tel: 515 331 112
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Suchohrdly u Miroslavi

Obec Suchohrdly u Miroslavi
Suchohrdly u Miroslavi
671 72 Suchohrdly u Miroslavi
tel: 515 333 459

Trnové Pole

Obec Trnové Pole
Trnové Pole
671 78 Trnové Pole
tel: 515 331 167

Oleksovice

Obec Oleksovice
Oleksovice
671 62 Oleksovice
tel: 515 271 413

Čejkovice

Obec Čejkovice
Čejkovice
671 65 Čejkovice
tel: 515 277 203

Mackovice

Obec Mackovice
Mackovice
671 78 Jiřice u Miroslavi
tel: 515 277 114

Branišovice

Obec Branišovice
Branišovice 59
671 77 Branišovice
tel: 515 337 519

Šumice

Obec Šumice
Šumice
671 75 Loděnice
tel: 515 336 137

Město Pohořelice

Město Pohořelice
Pohořelice 699
691 23 Pohořelice
tel: 519 301 311

9. Výčet navazujících rozhodnutí
Územní rozhodnutí, stavební povolení.
Dotčené stavební úřady:

Městský úřad Pohořelice - stavební úřad
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
tel.: + 420 519 301 343
Městský úřad Miroslav - stavební úřad
Náměstí Svobody
671 72 Miroslav
tel.: + 420 515 333 201
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Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou
stavební úřad
Náměstí Míru 22
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
tel.: + 420 515 229 101
Úřad městyse Prosiměřice - stavební úřad
Prosiměřice 197
671 61 Prosiměřice
tel.: + 420 515 271 432
Příslušný stavební úřad doposud není stanoven.
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II. ÚDAJE O VSTUPECH

1. Půda
Stávající trasa silnice I/53 se nezmění, dojde pouze k rozšíření silnice. Stávající šířka v koruně je variabilní
(cca 7 až 8 m), v rámci záměru dojde k homogenizaci šířkového uspořádání komunikace v celé délce na
jednotnou úroveň šířky v koruně silnice 11,5 m (tj. v parametrech kategorie S11,5/80). Dále budou
upraveny stávající křižovatky a autobusové zastávky.
Na základě součastných poznatků se předpokládá zábor 5 až 6 ha (hrubý odhad) pozemků zemědělského
půdního fondu, nacházejících se v bezprostředním okolí silnice. Přesný rozsah záborů bude upřesněn v
dalších stupních projektové dokumentace.
Dle informací investora dojde i k vyjmutí pozemků k plnění funkcí lesa (PUPFL). Přesná velikost a
lokalizace vyjmutých pozemků není v současné době známa.
Objem zeminy odstraněné nebo dosypané při vyrovnání nivelety komunikace:
cca 198 863 m3
cca 89 640 m3

výkop
násyp

Podrobnější informace o výkopových pracích a objemech zeminy budou uvedeny v dalších fázích
projektové dokumentace.
Záměr se nachází v těchto katastrálních územích:
Branišovice
Šumice
Pohořelice
Trnové Pole
Suchohrdly
Miroslav
Damnice
Oleksovice
Čejkovice
Mackovice
Lechovice

609374
764248
724866
768421
759228
695378
624675
710121
619019
689718
679861

2. Voda
V období provozu je možné uvažovat se spotřebou vody pouze při zimní údržbě nebo při mytí komunikace.
Spotřeba vody pro mytí komunikace je velmi proměnlivá a závisí zejména na četnosti a na stupni
znečištění komunikace, proto je spotřeba těžko odhadnutelná - vychází z obecných požadavků na údržbu
obdobných komunikací.
Pitná voda bude dále spotřebovávána při zabezpečování osobní hygieny stavebních dělníků. Půjde o
relativně malá množství, přičemž odběry budou víceméně nahodilé dle momentální potřeby. Množství
spotřebované pitné vody pro sociální účely bude závislé na rozsahu a intenzitě výstavby a z toho
vyplývajícího počtu pracovníků a době trvání stavby. Tyto parametry nejsou známy a spotřebu lze pouze
zhruba odhadnout v řádu jednotek m3 denně. Voda pro hygienické potřeby bude zajišťována obvyklým
způsobem (dovoz cisternou, případně napojení objektů na existující rozvody vody), a to podle charakteru a
umístění staveništního zařízení (dočasné objekty zařízení staveniště, mobilní sociální zařízení, aj.).
Technologická voda bude spotřebovávána v procesu výstavby například pro přípravu betonových směsí,
zvlhčování betonu v procesu jeho tuhnutí, mytí povrchu vozovky před pokládáním dalších konstrukčních
vrstev vozovky apod. Pro technologické účely pro výrobu betonových směsí bude voda odebírána v místě
výrobny, pro ostatní potřeby (skrápění, čištění aj.) může být odebírána z místní sítě, voda se může dovážet
cisternou, případně může být využito vody z povrchových zdrojů.
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3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Provoz záměru neklade nároky na spotřebu elektrické nebo tepelné energie, zemního plynu případně
dalších energií. Surovinové zdroje budou využity v relativně malé míře (bez nároků na pravidelný odběr)
pro běžnou stavební nebo provozní údržbu komunikace.
V průběhu výstavby bude využita elektrická energie pro provoz některých technologických zařízení a
pohonné hmoty pro stavební stroje a zařízení. Pravděpodobně budou využita i další média (technické
plyny v lahvích, stlačený vzduch, ...). Spotřeba uvedených médií není blíže specifikována, bude
realizována v rámci činnosti firmy provádějící stavební práce a lze ji charakterizovat jako běžnou.
Vstupními surovinami pro výstavbu komunikace jsou stavební hmoty, jejichž celková spotřeba není v
daném stupni projektové přípravy blíže specifikována.
Celková plocha vozovek činí cca 243 400 m2, z toho vyplývá potřeba (při tl. 0,2 m) cca 48 680 m3
asfaltového betonu a cca 194 720 m3 podkladních a podsypných vrstev (štěrkopísku). Tyto nároky budou
pokryty z vhodné provozované obalovny živičných směsí resp. existující pískovny, bez nároku na otvírku
nových kapacit. Obdobně tak beton pro betonové konstrukce (mosty, propustky) bude zajištěn z vhodné
provozované betonárny případně využitím prefabrikovaných prvků.
U silničních staveb je obecně nejvýznamnější bilance zemních prací. Tato bilance je pozitivní, dochází k
přebytku cca 109 223 m3 výkopové zeminy, tj. nevznikají nároky na otvírku externího zemníku. Uvedené
množství bude ovšem nutno vhodně deponovat případně jinak využít.
Z uvedených údajů je zřejmé, že stavba se svými nároky na surovinové a energetické zdroje nevymyká
běžným potřebám obdobných staveb.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr neklade nároky na dopravní infrastrukturu. Charakterem záměru je rekonstrukce stávající silnice,
nedochází proto k vzniku nové dopravní trasy, která by převzala dopravní zatížení z jiných komunikací.
Intenzity dopravy po realizaci záměru tedy budou odpovídat stávajícímu stavu resp. trendu. Záměr
nevyvolává nároky na realizaci dalších komunikačních staveb ani bezprostřední zvýšení celkového počtu
vozidel, pohybujících se po komunikacích.
Pokud jde o dopravní nároky v období výstavby, nepřekročí počet nejvýše několika desítek nákladních
automobilů za den. Případné objízdné trasy v době výluky budou zajištěny na okolních silnicích.

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

1. Ovzduší
Bodové zdroje znečišťování
V souvislosti s provozem předmětné komunikace nebudou provozovány žádné bodové zdroje znečišťování
ovzduší.
Liniové zdroje znečišťování
Osobní a nákladní doprava využívající předmětnou komunikaci bude produkovat následující množství
emisí1:

1

Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený ministerstvem životního prostředí ČR.
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úsek
6-2076
6-2080
6-2090
6-2100
6-2118
6-2119

tuhé látky
kg/km.den
0,480
0,606
0,572
0,602
0,687
0,604

SO2
kg/km.den
0,054
0,065
0,065
0,068
0,075
0,074

NOx
kg/km.den
5,057
6,209
6,078
6,366
7,151
6,622

CO
kg/km.den
7,484
9,115
9,014
9,430
10,544
9,907

org. látky
kg/km.den
1,621
2,001
1,946
2,040
2,298
2,108

Plošné zdroje znečišťování
V souvislosti s provozem předmětné komunikace nebudou provozovány žádné plošné zdroje znečišťování
ovzduší.
V průběhu výstavby komunikace bude působit jako plošný zdroj znečišťování ovzduší celá plocha
staveniště. Zdrojem emisí budou vlastní terénní úpravy a stavební práce. Hlavní emitovanou škodlivinou
bude prach. Dalším zdrojem emisí budou zplodiny z motorů stavebních strojů a vozidel obsluhujících
stavbu. Působení popsaných zdrojů bude omezenou pouze na období výstavby, převažující emise
škodlivin bude především v úvodních etapách stavby, kdy bude docházet k demolicím a k zásahům do
terénu.

2. Odpadní voda
V období provozu můžeme za odpadní vody považovat vody srážkové, tedy vody, jejíchž zdrojem jsou
atmosférické srážky (dešťové, sněhové) a které budou odvedeny ze zpevněného povrchu komunikace,
přilehlých svahů a ze souvisejících objektů. Řešení odvodnění komunikací bude předmětem další
projektové dokumentace. Může být například navrženo příčným sklonem vozovky do otevřených silničních
příkopů, které budou zaústěny do vodotečí.
Celkové množství dešťových vod bude úměrné celkové ploše území, ze kterého jsou vody odváděny a
dále jejich množství závisí na klimatických podmínkách v území a odtokových koeficientech z jednotlivých
ploch. Množství odvedených vod ve skutečnosti do konečného recipientu neodteče v celém objemu, část
srážek se odpaří či zasákne dřív, než doteče do recipientu.
Srážkové vody odtékající z komunikace mohou být znečištěny zejména v zimním období rozpuštěnými
solemi (chlorid sodný, případně vápenatý), v průběhu roku pak při standardním provozu stopově ropnými
látkami z úkapů z motorů, otěrem z pneumatik, úlety z přepravovaných hmot aj. Znečištění odváděných
vod olovnatými látkami, které bylo charakteristické v předchozích letech, po zastavení výroby olovnatých
benzínů v ČR bude díky tomu z posuzované komunikace nulové.
Pokud jde o období výstavby, jedinými odpadními vodami z období výstavby budou splaškové vody z
hygienických zařízení. Množství odpadních vod bude úměrné spotřebované pitné vodě pro sociální účely.
Toto bude závislé na rozsahu a intenzitě výstavby a z toho vyplývajícího počtu pracovníků a době trvání
stavby. Tyto parametry nejsou známy, odborným odhadem lze množství splaškových vod předpokládat v
jednotkách m3 denně. Kvalita bude odpovídat běžným splaškovým vodám. Odvádění splaškové vody bude
řešeno dodavatelem stavby stejným způsobem jako u obdobných staveb. Splašková voda bude buď
shromažďována v jímkách a pravidelně vyvážena k zneškodnění, případně, bude-li to technicky možné,
budou objekty zařízení staveniště napojeny na kanalizační síť a odváděny na ČOV.
Voda použitá jako technologická (výroba betonu a jeho zkrápění, apod.) se stává z velké části součástí
betonu, případné přebytky se odpaří.
Množství vody srážkové, odtékající z dohotovených zpevněných ploch, bude s postupem výstavby
narůstat až dosáhne objemů obdobných jako ve fázi provozu. Na rozdíl od období provozu
nepředpokládáme její znečištění (zejména solemi při zimní údržbě), takže její jakost nebude změněna
(§ 38 zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon) a proto ji za odpadní vodu nepovažujeme.

3. Odpady
Během provozu obchvatu budou vznikat odpady především při čištění a zimní údržbě, bude se jednat o
následující druhy odpadů:
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Tab.: Přehled odpadů vznikajících při údržbě komunikace
Kód
200201
200301
200302
200306

Kategorie
O
O
O
O

Název
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Odpad z čištění kanalizace

Objem odpadů bude proměnlivý, bude záviset na četnosti údržby a aktuálních klimatických podmínkách.
Tyto odpady budou ukládány na příslušnou skládku, případně nabídnuty k využití v kompostárně (odpad
biologicky rozložitelný).
Dále mohou být při provozu produkovány odpady vznikající při opravách povrchu komunikace,
konstrukčních prvků silničního tělesa a dopravního značení. Tyto odpady budou vznikat nepravidelně a
nepříliš často. Jedná se o následující druhy odpadů:
Tab.: Přehled odpadů vznikajících při opravách komunikace
kód
170300
170400
170500
170900
150202

kategorie
O
O
O
O
N

150100

O

název
Asfaltové směsi
Kovy
Zemina, kamení a vytěžená hlušina
Jiné stavební a demoliční odpady
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Obaly

Za nakládání a likvidaci odpadů, které vzniknou při provozu budou odpovědné firmy jež budou odpovědné
za fázi ukončení provozu ve smyslu platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství. Nakládání
s odpady v rámci ukončení provozu bude v souladu s legislativou platnou v době zahájení této fáze.
V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadů, které mohou vznikat v průběhu výstavby:
Tab.: Přehled odpadů vznikajících v době výstavby komunikace
Kód
170101
170201
170300
170400
170500
170900
020103
150202

Kategorie
O
O
O
O
O
O
O
N

150100
200301
200302
200306

O
O
O
O

Název
Beton
Dřevo
Asfaltové směsi
Kovy
Zemina, kamení a vytěžená hlušina
Jiné stavební a demoliční odpady
Odpad rostlinných tkání
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Obaly
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Odpad z čištění kanalizace

Nejvýznamnější odpad z hlediska množství je přebytek výkopu. Celkový objem činí cca 109 223 m3
výkopové zeminy, což je asi 218 446 tun. Toto množství bude uloženo na vhodnou skládku (jde o odpad
kategorie O - ostatní), případně bude využito v rámci jiných staveb.
Významným odpadem z hlediska množství jsou odpady z bourání vozovek. Také tento odpad bude uložen
na vhodnou skládku (jde o odpad kategorie O - ostatní), u asfaltových směsí je možná jejich recyklace.
Množství dalších odpadů není blíže specifikováno, nepůjde o odpad, který by se vymykal množstvím nebo
vlastnostmi rámci běžné stavební činnosti.
Nakládání s odpady bude spočívat v jejich předávání firmám specializovaným na zneškodňování odpadů.

4. Ostatní
Hluk a vibrace
Za provozu bude stavba liniovým zdrojem hluku, který produkují vozidla pohybující se po komunikaci.
Emitovaný hluk bude úměrný počtu projíždějících vozidel a je stanoven ve smyslu Metodických pokynů v
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hlukové studii (příloha 2 tohoto oznámení). Vzhledem k tomu, že zmíněné Metodické pokyny uvažují jako
vstup do výpočtu skladbu a intenzitu dopravního proudu a výpočtové hladiny akustického tlaku vozidel
(nikoliv hlukové emise jednotlivých konkrétních vozidel), nejsou zde tyto uváděny. Jsou součástí
zmíněných Metodických pokynů.
Pokud jde o hluk v období výstavby, je jen obtížně kvantifikovatelný vzhledem k jeho různorodosti po celou
dobu výstavby a neznámým parametrům provozovaných stavebních strojů. Protože však nebude
budováno nové zemní těleso komunikace (jde o opravu stávající silnice), lze očekávat, že provoz těžkých
zemních strojů bude omezen resp vyloučen. Nejvýznamnější hluk se tedy dá očekávat od dopravy
materiálu těžkými nákladními vozidly a bourání stávajících vozovek. Hluk běžných rypadel se pohybuje v
rozmezí 80 až 95 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, hluk těžkých nákladních vozidel 75 až 85 dB(A) v téže
vzdálenosti, obdobně tak i hluk dalších možných stavebních mechanismů.
Vznik významných vibrací je vyloučen, obdobně tak vliv ionizujícího nebo neionizujícího záření.
Záření a další fyzikální faktory
Silnice není ani v období provozu ani v období její výstavby zdrojem radioaktivního nebo
elektromagnetického záření případně dalších fyzikálních faktorů, které by mohly ovlivňovat obyvatelstvo
nebo životní prostředí.

5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Oproti stávajícímu stavu dochází spíše k celkovému
snížení rizika.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území (ZCHÚ) ani není dotčené území
součástí žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné
krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. Nejbližším ZCHÚ je přírodní rezervace
(PR) Šumický rybník (cca 1 km severně), území nebude záměrem dotčeno.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. Nejbližším územím soustavy Natura 2000 je
evropsky významná lokalita CZ0623027 Šumické rybníky, vzdálena cca 400 m, nebude záměrem
dotčena.
• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Významnými krajinnými prvky ze zákona (zákon č. 114/1992 Sb.) jsou dotčené vodní toky.
• V dotčeném území se vyskytují prvky územního systému ekologické stability, viz kapitola C.II.7.
Území obcí Lechovice, Oleksovice, Čejkovice, Mackovice, Miroslav, Damnice, Suchohrdly, Trnová Pole,
Branišovice, Šumice a Pohořelice spadá pod působnost stavebních úřadů jejichž území patří (dle sdělení
č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z března 2007) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO).
Dotčené území se vyhýbá hustě obydleným územím a zastavěným oblastem.
Trasa silnice I/53 Lechovice - Pohořelice kříží několik vodních toků (viz kap.C.II.4.). Dotčené území není
součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
V dotčeném území nebyly zjištěny staré ekologické zátěže, které by vyžadovaly sanační zásah.
Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek
České republiky.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost záměru.
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II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Posuzovaný úsek silnice I/53 prochází mimo zastavěná území, bez kontaktu s obytnou zástavbou. Do
kontaktu s obytnou zástavbou se dostává silnice ve dvou prostorech - v obci Branišovice a v obci Miroslav
(část Kašenec). V obou případech prochází silnice po okraji zastavěné oblasti, kde se nachází několik
obytných domů. Celkový počet zde bydlících obyvatel lze odhadnout nejvýše do cca několika desítek.
Zdravotní stav obyvatel ani další sociodemografické údaje nebyly pro účely zpracování tohoto oznámení
zjišťovány.

2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území obcí Lechovice a Oleksovice spadá pod působnost stavebního úřadu Prosiměřice jehož území patří
(dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z března 2007) mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování imisních limitů (24hodinových maxim) pro
tuhé znečišťující látky frakce PM10 na 99,9% území působnosti stavebního úřadu.
Území obcí Čejkovice a Mackovice spadá pod působnost stavebního úřadu Hrušovany nad Jevišovkou
jehož území patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z března 2007) mezi oblasti
se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování imisních limitů
(24hodinových maxim) pro tuhé znečišťující látky frakce PM10 na 100% území působnosti stavebního
úřadu.
Území obcí Miroslav, Damnice, Suchohrdly a Trnová Pole spadá pod působnost stavebního úřadu
Miroslav jehož území patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z března 2007)
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování imisních limitů
(24hodinových maxim) pro tuhé znečišťující látky frakce PM10 na 100% území působnosti stavebního
úřadu.
Území obcí Branišovice, Šumice a Pohořelice spadá pod působnost stavebního úřadu Pohořelice jehož
území patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z března 2007) mezi oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení je překračování imisních limitů (24hodinových
maxim) pro tuhé znečišťující látky frakce PM10 na 100% území působnosti stavebního úřadu.
V blízkosti hodnoceného záměru se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší, proto pro přibližný
popis stávajícího stavu uvádíme údaje o měření oxidu dusičitého (NO2) a polétavého prachu frakce PM10
z měřící stanice imisního monitoringu číslo 1135 – Mikulov - Sedlec za rok 2006:
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)

NO2

PM10

12,9

28,0

40

40

maximální naměřená denní koncentrace (µg.m-3)

100,5

158,3

datum naměření maxima v daném roce

12.1.

12.1.

-3

hodnota denního imisního limity IHd (µg.m )

-

50

maximální naměřená hodinová koncentrace (µg.m-3)

120,3

206,0

datum naměření maxima v daném roce

12.1.

12.1.

hodnota hodinového imisního limitu IHh (µg.m-3)

200

-

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že imisní zátěž oxidem dusičitým je v okolí měřící stanice relativně
nízká, průměrná roční hodnota se pohybuje na úrovni 32 % hodnoty imisního limitu pro NO2, maximální
hodinová koncentrace dosahovala v roce 2006 cca 60% imisního limity.
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Imisní zátěž polétavým prachem se pohybuje u ročních průměrů pod hodnotou limitu (cca 70%), u
maximální 24hodinové koncentrace je limitní hodnota překračována.
Pro podrobnější popis imisní zátěže v lokalitě vycházíme z Rozptylové studie zpracované v rámci
Krajského programu snižování emisí (Bucek 2004):
Oxid dusičitý (NO2)

Imisní zátěž v prostoru posuzované silnice se pohybuje u ročních průměrných koncentrací v rozmezí od 3
do 7 µg.m-3, u maximálních hodinových koncentrací pak v rozmezí od 26 do 50 µg.m-3 (s maximem v
blízkosti silnice I/53).
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Tuhé znečišťující látky frakce PM10

Imisní zátěž v prostoru posuzované silnice se pohybuje u ročních průměrných koncentrací v rozmezí od
0,2 do 5 µg.m-3, u maximálních 24hodinových koncentrací pak v rozmezí od 1 do 20 µg.m-3 (s maximem v
blízkosti Pohořelic, kde jsou dosahovány i hodnoty vyšší).
Klimatické faktory
Tras hodnocené silnice leží v klimatické oblasti T4 s následující charakteristikou:
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T 4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Další charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce:
Tab.: Klimtologická charakteristika území
Údaj
Počet letních dnů

T4
60 až 70

Počet dnů s teplotou nad 10 °C

170 až 180

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
110 až 120
50 až 60

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr představuje opravu resp. rekonstrukci existující silnice. Ta prochází ve své naprosté většině (se
dvěma níže uvedenými výjimkami) mimo zastavěná území, bez kontaktu s obytnou zástavbou nebo jinými
hlukově chráněnými prostory.
Nejbližší resp. nejvíce dotčené chráněné venkovní prostory se nachází v obci Branišovice a v obci
Miroslav, část Kašenec. Zde silnice prochází po okraji zastavěné oblasti, kde se nachází několik obytných
domů.
Zjištění stávající hlukové situace je předmětem hlukové studie (viz příloha 2 tohoto oznámení), situace v
těchto prostorech je následující:
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Obr.: Situace v obci Branišovice (bez měřítka)

Jednotlivé referenční (výpočtové) body v obci Branišovice jsou umístěny 2 metry před fasádami domů a od
trasy silnice jsou vzdáleny 20 až 100 metrů. Stávající hluková situace ve výpočtových bodech je uvedena v
následující tabulce:
Tab.: Současná (rok 2005) a budoucí (rok 2020) hluková situace v obci Branišovice - bez provedení záměru
Intenzity roku 2005

Intenzity roku 2020

Bod

Výška
[m]

Limit (den/noc)
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

1
2
3
4
5

2
2
2
2
2

60/50
60/50
60/50
60/50
60/50

55,7
58,0
56,0
50,6
51,7

51,3
53,5
51,6
46,1
47,3

56,6
58,8
56,8
51,4
52,6

52,3
54,6
52,6
47,2
48,4

Je zřejmé, že bez provedení záměru jsou v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním
prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb hladiny hluku pod základním limitem
LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
Dále je zřejmé, že vlivem očekávaného růstu intenzit dopravy na silnici I/53 (bez provedení záměru) dojde
k časovému horizontu roku 2020 k postupnému nárůstu hladin hluku v referenčních bodech o cca 0,8 až
1,1 dB, a to za předpokladu, že se nezmění další parametry (např. hlukové emise vozidel). I v tomto
případě však budou požadované limity dodrženy.
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Obr.: Situace v obci Miroslav - část Kašenec (bez měřítka)

Jednotlivé referenční (výpočtové) body v obci Miroslav, část Kašenec, jsou umístěny 2 metry před
fasádami domů a od trasy silnice jsou vzdáleny 5 až 25 metrů. Stávající hluková situace ve výpočtových
bodech je uvedena v následující tabulce:
Tab.: Současná (rok 2005) a budoucí (rok 2020) hluková situace v obci Miroslav, část Kašenec - bez provedení záměru
Intenzity roku 2005

Intenzity roku 2020

Bod

Výška
[m]

Limit (den/noc)
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

1
2
3
4

2
2
2
2

60/50
60/50
60/50
60/50

68,1
61,7
58,2
63,5

64,0
57,6
54,1
59,4

69,0
62,6
59,1
64,4

65,1
58,6
55,2
60,4

Je zřejmé, že bez provedení záměru je v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním
prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb základní limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) překročen.
Limity korigované pro tzv. starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) jsou potom rovněž
překročeny, a to v noci ve výpočtovém bodě 1.
Dále je zřejmé, že vlivem očekávaného růstu intenzit dopravy na silnici I/53 (bez provedení záměru) dojde
k časovému horizontu k roku 2020 ke zvýšení hladin hluku v referenčních bodech o cca 0,9 až 1,1 dB, a to
za předpokladu, že se nezmění další parametry (např. hlukové emise vozidel).
Hygienické limity
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z hlavních pozemních komunikací uvažována hodnotami
LAeq,T = 60 dB v denní době,
LAeq,T = 50 dB v noční době.
S ohledem na historicky vzniklou hlukovou zátěž je uvažováno s limity pro starou hlukovou zátěž z dopravy
na pozemních komunikacích:
LAeq,T = 70 dB v denní době,
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LAeq,T = 60 dB v noční době.
Takto korigované limity zůstávají zachovány i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru.

4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:
• hlavní povodí řeky 4-00-00 Dunaje.
Posuzovaná komunikace prochází dvěma dílčími povodími a jejich detailními děleními:
• dílčí povodí 4-14-03 Jevišovka a Dyje od Jevišovky po Svratku:
• drobné povodí 4-14-03-043,
• drobné povodí 4-14-03-046.
• dílčí povodí 4-16-04 Jihlava od Rokytné po ústí a Svratka od Jihlavy po ústí:
•
•
•
•
•
•
•
•

drobné
drobné
drobné
drobné
drobné
drobné
drobné
drobné

povodí 4-16-04-020 Miroslavka nad Suchým potokem,
povodí 4-16-04-021 Suchý potok nad Miroslavkou,
povodí 4-16-04-118 Svodnice II. nad Olbramovickým potokem,
povodí 4-16-04-014 Našiměřický potok nad Olbramovickým potokem,
povodí 4-16-04-013 Olbramovický potok nad Našiměřickým potokem,
povodí 4-16-04-016 Svodnice I. nad Olbramovickým potokem,
povodí 4-16-04-012 Mlýnský náhon nad Olbramovickým potokerm,
povodí 4-16-04-011 Šumický potok nad Mlýnským náhonem.

Přehled křížených vodních toků je uveden v následující tabulce:
Tab.: Přehled dotčených vodních toků
km 24, 311
km 25,000
km 26,966
km 28,767
km 30,970
km 31,285
km 32,348

most přes Kašenecký potok před obcí Suchohrdly u Miroslavi
most pře Miroslavku před obcí Suchohrdly u Miroslavi
most přes zátopní území (Suchý potok) za obcí Suchohrdly
most přes Trnovopolskou Svodnici před obcí Branišovice (zátopní území)
most přes Našiměřický potok u obce Branišovice
most přes Olbramovický potok u obce Branišovice
most přes místní potok (Svodnice) Branišovice

Žádný z těchto toků není významným vodním tokem1.
Podzemní voda
Oblast výstavby náleží do hydrogeologického rajónu 224 - Dyjsko-svratecký úval. Rajón je součástí
hydrogeologických struktur průlinových podzemních vod neogénu karpatské předhlubně. V závislosti na
geologické stavbě a litologické složení je zde možno vymezit struktury infiltračních oblastí s volným
režimem podzemních vod a struktury dílčích artéských pánví s napjatými zvodněmi. Sedimenty spodního
miocénu, vyskytující se v této oblasti, představují vhodné kolektory s dobrou průlinovou propustností,
jejichž mocnost kolísá často kolem 100 m i více. Pelitická souvrství mohou v jejich nadloží a podloží
mohou dosahovat mocností až několik set metrů. Mají zde funkci počevních i stropních izolátorů.
Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti s přirozenou akumulací vod.
Přímo do trasy komunikace nezasahují žádná pásma hygienické ochrany vod.

1

Ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č.333/2003 Sb. a vyhlášky
č.267/2005 Sb.
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5. Půda
Jelikož se jedná o liniový záměr o délce několika kilometrů, zastoupení půdních typů bude různorodé. V
celé dané oblasti se však nachází především velmi cenné půdy které jsou řazeny především do I. a II. třídy
ochrany zemědělského půdního fondu. Převládajícím půdním typem jsou černozemě na spraši. Přesné
zastoupení půdních typů zasažených záměrem nebylo možné v době zpracování oznámení stanovit.

6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologická charakteristika území
Území výstavby leží oblasti Západních vněkarpatských sníženin, celku Dyjsko-svratecký úval, podcelku
Drnholecká pahorkatina.
Geologické poměry
Rekonstrukce silnice je pouze stavbou povrchovou, která nezasáhne do hlubších vrstev horninového
prostředí. Z tohoto důvodu budou brány v úvahu horniny vyskytující v povrchových, případně
přípovrchových zónách, do maximální hloubky 20ti metrů.
Povrch území je ze značné části pokryt rozsáhlými sprašovými pokryvy mocnosti až 10 m, které se zde
ukládaly v průběhu celého pleistocénu. Podél toků se v období kvartéru vytvořil terasový systém fluviálních
akumulací - zastoupený písčitými štěrky (oblast u Pohořelic) . V občasně protékaných údolích se v období
holocénu ukládaly deloviofluviální hlinitopísčité/písčitohlinité sedimenty (úseky silnic nad Damnicemi,
Branišovice).
Z neogénu zůstaly zachovány sedimenty mořského karpatu - vrstevnaté vápnité jíly, vápnité písky a
pískovce. Mají značné vertikální i plošné rozšíření. Na povrch vystupují v oblasti mezi Branišovicemi a
Pohořelicemi. Jejich mocnost může dosahovat 200 m. U Pohořelic je jejich rozsah omezen podélnou
tektonickou linií, kde je sedimenty karpatu překrývají sedimenty spodního badenu tj. komplex vápnitých
jílů, někdy slabě písčité, slabě až středně slídnaté. Směrem k Lechovicím (nad Čejkovicemi) je terciér v
oblasti plánované výstavby budován ottnang-eggenburgskými vrstvami. Charakteristickým znakem pro tyto
sedimenty je rychlé vertikální i horizontální střídání písků různé zrnitosti, často s více nebo méně mocnými
polohami štěrků, podřadněji s polohami kaolinitických jílů.
Dle radonové mapy ČR převažuje v oblasti přechodný až nízký radonový index.
Hydrogeologické poměry
Oblast výstavby náleží do hyrogeologického rajónu 224 - Dyjsko-svratecký úval.
Surovinové a jiné přírodní zdroje
V místě plánované rekonstrukce komunikace nejsou evidovány žádné zdroje nerostných surovin, dobývací
prostory těžené či netěžené, chráněná ložisková území. Do části trasy komunikace u Pohořelic zasahuje
průzkumné území na ropu a zemní plyn.
V prostoru komunikace ani jejím nejbližším okolí nejsou žádné významné geologické lokality.

7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Převážná část zájmového území (cca 90 %) spadá do Lechovického bioregionu (4.1a). Tvoří jej intenzivně
zemědělsky obdělávané odlesněné plošiny a úvaly na spraších.
Bioregion leží v termofytiku ve východní části fytogeografického okresu 16. Znojemsko-brněnská
pahorkatina.
Dominantním je kolinní vegetační stupen (Skalický).
FileName: I_53_Lech-Poh_text_ozn.doc
SaveDate: 31.7.2007

Zakázka/Dokument: C495-07/Z01
Vydání: 01
Strana: 27 z 46

SILNICE I/53 LECHOVICE - POHOŘELICE
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

V potenciální přirozené vegetaci se velkoplošně v území vyskytovaly dubohabřiny, zejména teplomilné
panonské (Primulo veris-Carpinetum), při rozhraní mezi hercynikem a panonskou oblastí se okrajově
prolínaly i s hercynskými černýšovými dubohabřinami (Melampyro nemorosi~Carpinetum). Na
extrémnějších vysýchavých stanovištích je možno předpokládat potenciální výskyt teplomilných doubrav,
snad i se zastoupením dubu šípáku.
Dominantní zastoupení zaujímaly zřejmě teplomilné doubravy Quercetum pubescenti-roboris ze svazu
Aceri tatarici- Quercion, řidčeji se objevovalo i Corno-Quercetum (svaz Quercion pubescenti-petraeae) a
Potentillo albae-Quetcetum ze svazu Quercion petraeae a zřejmě i jiné.
Na tvrdých podkladech okrajů a výstupů krystalinika se místy vyskytuje přirozená náhradní vegetace
trávníků svazů Festucion valesiacae a Koelerio-Phleion phleoidis, vzácně na třetihorních usazeninách
neogénu i Cirsio-Brachypodion pinnati. Vzácně je přítomna vegetace teplomilnější řady vlhkých luk svazu
Calthion. V nedávné minulosti zde existovaly i fragmenty halofilních a subhalofilních společenstev.
Fauna bioregionu je součástí panonské části Moravy s dozníváním výskytu zástupců pontické a
mediteránní oblasti směrem východním svahům Českého masivu. Vyznívá zde např. rozšíření kudlanky
nábožné, pakudlanky jižní nebo pestrokřídlece podražcového, z plazů například ještěrky zelené. Rozsáhlé
agrocenózy s teplým suchým klimatem v bioregionu byly donedávna charakteristické výskytem dropa
velkého, vyskytují se zde linduška úhomí a dytík úhomí. Dyje má charakter podhorské řeky, patří do
parmového pásma s prvky pásma cejnového, Jevišovka do lipanového pásma, ostatní drobné vodní toky
náležely do pstruhového pásma, dnes jsou však prakticky bez ryb. V periodických tůních ve zbytcích luhů
přežívala žábronožka Pristicephalus carnuntanus.
Současný stav krajiny je dán výskytem úrodných povětšinou černozemních půd. Proto jednoznačně
dominují agrocenózy na rozsáhlých scelených honech. V pásu předhůří Českomoravské vrchoviny na
jižních a jihovýchodních svazích byly odedávna příznivé podmínky pro pěstování vinné révy. Zde jsou
plochy orné půdy členěny vinohrady a také sady.
Fauna a flora
Pro účely zpracování tohoto oznámení byl proveden biologický průzkum zájmového území. Průzkum byl
proveden v období květen a červen 2007. V území nebyly nalezeny žádné chráněné druhy flory či fauny ve
smyslu ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Flóra
Zájmové úzení je spíše chudé na trvalé vegetační formace. Ty jsou v daném území tvořeny především
liniovými krajinnými prvky - alejemi stromů podél komunikace (I/53) a melioračními pásy stromů.
Trvalá vegetace u zmíněných liniových krajinných prvků má spíše charakter úzkých pásů s převahou
ruderálních druhů v bylinném patře. Silnici lemují v celé její délce oboustranná stromořadí a ústí zde
okrajové částí melioračních pásů stromů.
Stromořadí jsou zde tvořeny především stromy ořešáku královského (Juglans regia) a trnovníku akát
(Robinia pseudacacia). Z dalších druhů vyskytujících se ve stromořadí je hojněji zastoupena lípa srdčitá
(Tilia cordata) a to především v oblasti mezi odbočkou na Miroslav a Lechovicemi. Dále byl pak nalezen
javor jasanolistý (Acer negundo), javor mléč (Acer platanoides). Stromořadí podél komunikace je v určitých
místech poměrně ve špatném stavu, je zde řada suchých stromů a byly pozorovány rozsáhlé proluky po
obou stranách komunikace.
Kromě zmíněných dřevin v alejích byly pozorovány v bezprostředním okolí záměru tyto dřeviny: javor
stříbrný (Acer saccharinum), trnka obecná (Prunus spinosa), šeřík obecný (Syringa vulgaris), bez černý
(Sambucus nigra), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), třešeň ptačí (Prunus avium), dub (Quercus sp.), jasan
ztepilý (Fraxinus excelsior). Většina těchto dřevin, včetně výše zmíněných tvořících stromořadí, byla
nalezena v melioračních pásech dotýkajících se komunikace. V místech kde komunikace protíná drobné
toky, či v místech odvodňovacích kanálů pak byly navíc nalezeny topol černý (Populus nigra), vrba bílá
(Salix alba), bříza bělokorá (Betula pendula).
Z bylinného patra se zde nachází ruderální travní společenstva a společenstva rostlin zemědělský
monokutur. Ze zástupců lze zde byly nalezeny běžné druhy typické pro danou lokalitu: pelyněk černobýl
(Artemisia vulgaris), locika kompasová (Lactuca serriola), turan roční (Erigeron annuus), brukev řepka
olejka (Brassica napus), čekanka obecná (Cichorium intybus), čičorka pestrá (Securigera varia), jitrocel
kopinatý (Plantago lanceolata), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kakost luční (Geranium pratense), tolice
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vojtěška (Medicago sativa), hadinec obecný (Echium vulgare), jetel plazivý (Trifolium repens), jetel rolní
(Trifolium arvense), komonice bílá (Melilotus alba), mák vlčí (Papaver rhoeas), škarda (Crepis sp.),
ostrožka stračka (Consolida regalis), merlík bílý (Chenopodium album), zemědým lékařský (Fumaria
officinalis), barborka obecná (Barbarea vulgaris), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), řebříček obecný
(Achillea millefolium), mochny (Potentilla sp.), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), heřmánek vonný
(Matricaria suaveolens), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), lebedy (Atriplex sp.), rozrazil rezekvítek
(Veronica chamedrys), rdesno ptačí (Polygonum aviculare), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum),
kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa patoris). V zamokřených územích (okolí toků a vodotečí,
protínajících komunikaci) pak byl nalezen pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), mochna husí (Potentilla
anserina), rdesno blešík (Persicaria lapathifolia). Ze zástupců trav zde jsou hojně zastoupeny běžné druhy
typické pro antropogenně ovlivněné ekosystémy: sveřep (Bromus sp.), pýr plazivý (Elytrigia repens), jílek
vytrvalý (Lolium perenne), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), lipnice smáčknutá (Poa compressa),
srha říznačka (Dactylis glomerata), bojínek luční (Phleum pratense), psárka luční (Alopecurus pratensis).
Fauna
Fauna zájmového území odpovídá charakteru kulturní zemědělské krajiny a je poměrně chudá. Při
průzkumu bylo v blízkosti záměru pozorováno jen řídké osídlení živočichy.
Obojživelníci a plazi nebyly při provádění biologického průzkumu zaznamenáni. Vzhledem k charakteru
některých úseků (Branišovice, Trnová Pole) nelze jejich přítomnost, především obojživelníků, zcela
vyloučit a to zvláště v období tahů těchto organismů.
Z ptáků byly nalezeny druhy - bažant obecný (Phasianus colchicus), skřivan polní (Alauda arvensis),
poštolka obecná (Falco tinnunculus), káně lesní (Buteo buteo). V místech, kde se komunikace přibližuje k
lidským sídlům, byly pak pozorovány druhy běžně se vyskytujícího ptactva: vrabec domácí (Passer
domesticus ) rehek domácí (Phoenicurus ochruros), kos černý (Turdus merula), drozd zpěvný (Turdus
philomelos), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), sýkora koňadra (Parus major), sýkora babka
(Parus palustris).
Ze savců pak byly pozorovány tyto druhy: zajíc polní (Lepus europaeus), srnec obecný (Capreolus
capreolus), ježek západní (Erinaceus concolor), ježek východní (Erinaceus europaeus), hraboš polní
(Microtus arvalis).
Zvláště chráněná území
V dotčeném území záměru se nenachází žádné z kategorie ZCHÚ. Nejbližšími chráněnými územími jsou
PP Oleksovické vřesoviště, PR Šumický rybník, NPR Miroslavské kopce. Uvedená chráněná území jsou
vzdálena cca 1,5-3 km a nebudou realizací záměru dotčena.
Významné krajinné prvky
V zákoně (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny.
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich
obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly
vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody.
V dotčeném území se nevyskytují významné krajinné prvky registrované příslušným orgánem ochrany
přírody dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. VKP ze zákona jsou vodní toky křížící silnici 1/53.
Lokality soustavy Natura 2000
V dotčeném území nebyla navržena žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. V širším okolí
záměru se nachází EVL 0623041 Jevišovka, vzdálena cca 800m od silnice 1/53 a EVL 0623027 Šumické
rybníky, lokalita vzdálená cca 400m na sever.
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Územní systém ekologické stability
Ze zákona (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické
stability (ÚSES) definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální
systém ekologické stability.
Pro popis ÚSES zájmového území se vycházelo z mapových podkladů ÚSES dotčených obcí a měst,
případně jejich územních plánů. V některých případech jsou uzemní plány zpracovány pouze pro
zastavěnou část obce a nezahrnují celý katastr.
• plán místního USES Lechovice, Práče Löw, spol. s.r.o., srpen 1994
• ÚP obce Čejkovice, Ing.arch. L. Brožek, Brno
• generel místního ÚSES obce Oleksovice, Ing. M. Plocková, květen 1997
• ÚP obce Miroslav, Urbanistické středisko Brno s.r.o., duben 2007
• ÚP obce Damnice, ing. arch. A.Jenčková, únor 2007
• ÚP obce Suchohrdly u Miroslavi, Ing.arch Ivo Motl, červenec 1999
• generel místního ÚSES Branišovice, ing.arch. A. Vašková, listopad 1994
• generel místního ÚSES Trnová Pole, Šumice, Proagro s.r.o., září 1996
• generel místního ÚSES Kašenec, Urbanistické středisko srpen 1994
• generel místního ÚSES Pohořelice, Atelier s.r.o. březen 1995
• ÚP Pohořelice
Dotčenými prvky místního územního systému ekologické stability jsou lokální biokoridory spojující lokální
biocentra v území (jejich umístění je zřejmé z Přílohy č. 1):
• lokální biokoridor LBK 1, částečně funkční, km 18.1
• lokální biokoridor LBK, funkční, km 19.6
• lokální biokoridor LBK 15, navržený, km 20.8
• lokální biokoridor LBK 13, LBK 3, navržený, km 24.9
• lokální biokoridor LBK 3, navržený, km 26.3
• lokální biocentrum LBC 2, funkční, km 26.9
• lokální biokoridor LBK, funkční, km 31.3
• lokální biokoridor LBK 31, částečně funkční, km 35.2
Prvky nadregionálního a regionálního ÚSES v dotčeném území jsou nadregionální biokoridor NRBK
Jevišovka, záměr zasahuje do vymezených ploch tohoto biokoridoru. Dále jsou dotčeny regionální
biokoridory RBK 1, km 29 RBK 105/1, km 33,2. Situaci názorně prezentuje následující obrázek.
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Obr.: Nadregionální a regionální ÚSES

8. Krajina
Dotčené území kterým silnice I/53 prochází a jeho širší okolí reprezentuje víceméně plochou, téměř
bezlesou, zemědělsky intenzivně využívanou krajinu. Z hlediska krajinářsko-typologického reprezentuje
krajinný makrotyp CZ 17.2. - pravěké sídelní krajiny panonika, mezotyp 17.2.1 polní krajiny panonika.
Představuje staré sídelní území zemědělsky využívané již od neolitu s převážně kontinuálnálním
osídlením.
Vlastní prostor proponovaného záměru je vymezen úsekem silnice mezi Lechovicemi a Pohořelicemi Je
tvořeno rozsáhlými scelenými bloky orné půdy. Ty jsou rozděleny prakticky jen větrolamy a poměrně
řídkou sítí polních cest a také komunikací I/53.
Krajinná mozaika širšího území je velmi hrubá. V základu ji tvoří rozsáhlé zorněné plošiny na
štěrkopískových terasách, členěné drobnými vodotečemi (Miroslavka, olbramovický potok atd.).
Rozsáhlejší lesní komplexy chybí, drobnější remízy jsou na výraznějších svazích terasových stupňů podél
údolí Jevišovky v okolí Lechovic. Dál směrem k Pohořelicím je krajina prakticky zcela bezlesá. Trvalé
travní porosty jsou zastoupeny jen v drobnějších fragmentech. Plošný podíl krajinné zeleně je v území
velmi malý, tvořený převážně vícedruhovými větrolamy. Rozsáhlé bloky orné půdy jsou členěny polními
cestami, nebo větrolamy. Lechovice jsou známá vinařská obec, v jejich okolí se rozprostírají vinohrady.
Mozaika viničných tratí se rovněž vyskytuje v okolí Branišovic, rozmístěných na terasách nad
Olbramovickým potokem. Vodní plochy poblíž komunikace I/53 se vyskytují v okolí Pohořelic (Šumické
rybníky),Branišovic (soustava rybníků na Olbramovickém potoce) a Suchohrdel (Suchohrdelský rybník).
Kulturní dominantou, jež se výrazně pohledově uplatňuje především z protilehlého svahu západně od
Lechovic (již mimo území v tomto úseku rekonstrukce) je malebný klášterní barokní kostel v Lechovicích.
Sídla jsou kompaktní, většinou tvořená protáhlými ulicemi a návesními, s řadovou zástavbou. Venkovská
sídla jsou střední velikosti, převažuje zemědělská výroba (a v rámci něj pak pomístně i specifické obory
jako vinohradnictví, ovocnářství i zelinářství), doplněná drobnou průmyslovou výrobou a řemesly.
Významným sídlem je blízké historické město Znojmo, jehož panorama vzhledem k jeho poloze vytváří
v širším kontextu výraznou kulturní dominantu.
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9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V trase posuzovaného záměru - silnice I/53 Lechovice - Pohořelice o nebyly zjištěny žádné budovy ani
jiný hmotný nemovitý majetek.
Architektonické a historické památky
Dotčené území neleží v památkově chráněném území a nenacházejí se zde nemovité kulturní památky,
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Nejblíže situované památky podle výše
uvedeného zákona jsou uvedeny v následující tabulce. Tyto památky však leží mimo dosah vlivu záměru.
Tab.: Památkově chráněné objekty
Obec
Lechovice

Kašenec
Suchohrdly

Trnové Pole
Branišovice

Památka
kostel Navštívení P. Marie
pohřební kaple Kübecků
zvonička na návsi
výklenková kaplička - poklona při silnici
sousoší Nejsvětější Trojice na návsi
pomník padlých I. světové války
sousoší na hřbitově
venkovská usedlost čp.90
Lechovice zámek
zvonička
krucifix při silnici při odbočce k hospod. objektům
zvonička v obci
výklenková kaplička - poklona při čp. 7
krucifix na okraji obce, při silnici do Kuchařovic
krucifix při silnici do Znojma
kostel sv. Markéty
výklenková kaplička - poklona u silnice na kraji obce směr. na Jiřice
boží muka při silnici k Jiřicím
kostel sv. Vavřince
zvonička s ukřižováním návrší Na vinohrádkách
Branišovice zámek ve vsi

Číslo rejstříku
21074 / 7-6508
10574 / 7-8636
48824 / 7-8223
48826 / 7-8225
40901 / 7-6510
11426 / 7-8709
48825 / 7-8224
48825 / 7-8224
29548 / 7-6503
48807 / 7-8206
48806 / 7-8205
48901 / 7-8301
23859 / 7-6760
47327 / 7-8811
48902 / 7-8302
36948 / 7-6755
48928 / 7-8328
45248 / 7-6823
19802 / 7-6235
48721 / 7-8118
25935 / 7-6234

Archeologická naleziště
Při zásazích do terénu nelze (vzhledem k jejich latenci) předem vyloučit narušení nebo odkrytí
archeologických nálezů.

10. Dopravní a jiná infrastruktura
Silnice I/53 je státní silnicí 1. třídy, vedoucí v úseku Znojmo (I/38) - Pohořelice (I/52) v celkové délce
38,303 km. Jde o původně císařskou silnici s přímým směrovým vedením (s výjimkou průjezdu
Lechovicemi). Silnice nevyhovuje stávajícímu dopravnímu provozu zejména z důvodu šířkového a
výškového uspořádání (omezený rozhled), což je i důvodem pro vysokou nehodovost.
Stávající intenzity dopravy na komunikacích dotčeného území (dle sčítání ŘSD ČR, 2005) jsou následující:
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Obr.: Intenzity dopravy na komunikacích dotčeného území, čísla sčítacích profilů (ŘSD ČR, 2005)

Tab.: Intenzity dopravy na silnici I/53, rok 2005 (vozidel/24 h)
Sčítací profil
6-2076
6-2080
6-2090
6-2100
6-2118
6-2119

Těžká
2303
2886
2746
2859
3303
2892

Osobní
4740
5181
5855
6037
6364
7111

Motocykly
20
15
28
26
26
24

Celkem
7063
8082
8629
8922
9693
10027

Osobní
6541
7150
8080
8331
8782
9813

Motocykly
28
21
39
36
36
34

Celkem
10100
11600
12339
12758
13861
14339

Prognóza intenzit dopravy k roku 2020 je následující:
Tab.: Intenzity dopravy na silnici I/53, rok 2020 (vozidel/24 h)
Sčítací profil
6-2076
6-2080
6-2090
6-2100
6-2118
6-2119

Těžká
3500
4429
4174
4391
5020
4396

11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměrem nedochází ke změně stávající trasy, jde o rekonstrukci stávající silnice. Dopravní vlivy proto
nejsou vnášeny do nového, doposud nedotčeného území. Trasa silnice I/53 v dotčeném území prochází v
naprosté většině mimo obce a obydlená území. K užšímu kontaktu s obytnými oblastmi dochází v obci
Miroslav, část Kašenec a v obci Branišovice. V těchto prostorech jsou vlivy silnice řešitelné v rámci
příslušných hygienických předpisů. Z tohoto důvodu lze očekávat i přijatelně nízké vlivy na obyvatelstvo.
V průběhu výstavby (provádění záměru), nelze vyloučit objízdné trasy po okolních komunikacích. Tento
vliv bude dočasný a poměrně krátkodobý, nelze očekávat významné negativní vlivy na obyvatelstvo a
jejich zdraví.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Stávající imisní zátěž zájmového území bude v důsledku stavby ovlivněna především emisemi z dopravy
stavebních materiálů a zeminy a provozem stavebních strojů. Hlavními emitovanými škodlivinami bude
prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na úvodní období výstavby
a její vliv tedy bude nízký.
Vliv provozu na stávající imisní situaci bude ovlivněn provozem automobilové dopravy vázané na záměr
vzhledem k tomu, že se jedná o stávající silnici dojde v důsledku realizace stavby pouze k drobným
změnám emise škodlivin ovlivněných drobnými odchylkami v režimu jízdy.
Pro vyhodnocení imisní zátěže oxidu dusičitého v důsledku provozu vozidel na hodnocené silnici v roce
2020 byl zpracován výpočet dle metodiky SYMOS 97, verze 2003. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky
znázorněny na následujících obrázcích:
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Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)

Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

Předpokládaný podíl imisní zátěže vyvolaný provozem hodnocené silnice bude u krátkodobého
maximálního zatížení v nejbližším okolí silnice dosahovat u oxidu dusičitého do 50 µg.m-3, tedy cca 25%
hodnoty imisního limitu (LV1h=40 µg.m-3), Dále od komunikace budou dosahovány hodnoty do 20 µg.m-3 a
méně (LV1h=40 µg.m-3).
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Průměrné roční koncentrace imisní zátěže vyvolané provozem silnice budou dosahovat do 5 µg.m-3 , tedy
cca 13% hodnoty imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
Podíl imisní zátěže vyvolaný provozem na silnici se v důsledku stavby prakticky nezmění. Hlavní faktory
ovlivňující emisi škodlivin a tedy i imisní zátěž (intenzity dopravy a emisní parametry motorů) se v důsledku
realizace stavby nemění, ke změně nedochází ani v trasování silnice.
Vlivy na klima
S ohledem na rozsah záměru a konfiguraci terénu k ovlivnění klimatických charakteristik vlivem realizace
navrhované stavby nedojde.

3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro kvantifikaci vlivů hluku byla vypracována hluková studie (viz příloha 2 tohoto oznámení), na kterou v
podrobnostech odkazujeme. Její výsledky jsou shrnuty následovně:
Stávající a očekávaný dopravní provoz po silnici I/53 v Kašenci je zdrojem překročení základních limitů
LAeq,T = 60/50 dB (den/noc). I při použití limitů korigovaných na tzv. starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB
(den/noc) není ve všech bodech prokazatelně zaručeno jejich dodržení. V obci Branišovice jsou základní
limity LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) dodrženy.
Navržené řešení záměru nemění stávající uspořádání území, nedochází tedy v žádném případě ke
zhoršení stávající hlučnosti. Dochází spíše ke zlepšení (z důvodu lepší kvality vozovky).
V obci Branišovice lze tedy výhledovou situaci označit za hygienicky vyhovující (jsou dodrženy základní
limity LAeq,T = 60/50 dB (den/noc)) bez dalších opatření.
V obci Kašenec dochází k překročení základního limitu LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) a očekávané hladiny
hluku se pohybují v úrovni resp. nad úrovní korigovaného limitu pro tzv. starou hlukovou zátěž1
(LAeq,T = 70/60 dB (den/noc)). K překročení dochází v bodech, které bezprostředně sousedí se silnicí, je
proto vyloučeno situaci řešit protihlukovou stěnou2. V úvahu proto připadají pouze opatření typu
individuálních úprav na objektech pro omezení vlivu hluku ve vnitřním prostoru staveb (např. nová okna s
vyšší vzduchovou neprůzvučností, úprava určení objektů (např. změna na provozovny) nebo úprava
dispozic objektů tak, aby k silnici byly orientovány servisní prostory bytů - chodby, kuchyně, koupelny
apod.). Tato opatření by však musela být konzultována s příslušnou KHS resp. s majiteli objektů. V
každém případě jde o problém cca čtyř objektů bezprostředně sousedících se silnicí, ve vzdálenějších
objektech je situace řešitelná v rámci platných limitů.
Výstavbu silnice v obcích bude nutno omezit na denní dobu s vyloučením brzkých ranních a pozdních
večerních hodin (tj. mezi 7.00 a 19.00 hodinu).

4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Během výstavby se bude měnit postupně charakter odvodnění až do konečného stavu. Atmosférické
srážky (dešťové, sněhové) budou odvedeny ze zpevněného povrchu komunikace, přilehlých svahů a
násypů a mostních těles. Realizací záměru tak dojde ke zpevnění části ploch dříve volných a k odvedení
části srážkových vod do vod povrchových na úkor vsaku. Toto omezení infiltrace je z hlediska povodí
1
Použití takto korigovaného limitu je přípustné, protože charakterem záměru je (ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) "položení nového povrchu vozovky, výměně
kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru".
2

Účinnost protihlukové stěny o výšce 3 m je výpočtově prověřena (viz protokoly z výpočtu), jde však o teoretické
řešení, bez praktické možnosti realizace. Důvodem je osvětlení objektů, zajištění příjezdu k motorestu a zajištění
rozhledu v křižovatce.
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zanedbatelné a tedy i vliv na charakter odvodnění můžeme hodnotit jako nevýznamný. Odvodnění území
bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.
Vliv na jakost povrchových vod
Určité vlivy na povrchové vody nelze při provádění stavebních prací v blízkosti nebo v přímém kontaktu s
vodními toky zcela vyloučit. Půjde však vlivy málo významné a dočasné. Při stavbě dojde k částečnému
obnažení půdního a horninového profilu a tím může dojít k částečnému odnosu půdních částic do
přilehlých vodotečí. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost zabezpečení zejména svahů náspů a
mezideponií výkopků a zemin před možnými erozivními vlivy odtékajících srážkových vod. Možným rizikem
je i únik technických kapalin z používaných strojních mechanismů.
Ovlivnění jakosti povrchových vod při provozu bude způsobeno odváděním znečištění z komunikace
srážkovými vodami do vod povrchových. Jako nejvýznamnější škodlivinu, vzhledem ke koncentraci, lze
charakterizovat soli používané k zimní údržbě vozovek. Toto znečištění je charakteristické pro všechny
recipienty, do kterých jsou odváděny vody z komunikací, které jsou v zimním období udržovány solením.
Ve skutečnosti nedochází však k úplnému odvedení solí od tělesa komunikace do recipientu. Část solí se
rozpráší do širšího okolí ve formě aerosolu či v krystalické podobě a je tak mimo odvodňovací systém
komunikace. Část solí, která by mohla být odplavena, ulpívá na povrchu rostlin a půdy nebo se vsakuje s
vodou do půdy a horninového prostředí. Odtud se uvolňuje do povrchových vod při následujících srážkách,
část solí postupně migruje do vod podzemních.
Vliv na jakost podzemní vody
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik může dojít zejména v souvislosti se zásahem do podložních
hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody, dále omezením dotace srážkovými
vodami, či jejím odčerpáváním.
Protože nebude prováděno hloubkové založení, nebude zasažena zvodeň a tudíž nevznikne překážka
proudění podzemní vody. Obdobně tak nebudou hloubeny hluboké zářezy, které by drénovaly hladinu
podzemní vody.
V rámci stavby se nepočítá s jakýmkoliv čerpáním podzemní vody, nebo realizací vsakovacích vrtů.
Srážková voda bude stékat po povrchu a volně se vsakovat, případně bude odváděna drenážním
systémem. Záměr nezpůsobí výrazné omezení dotace srážkových vod do vod podzemních zpevněním
ploch.
Realizace záměru neovlivní, případně ovlivní pouze mírně, hydrogeologický režim v dané oblasti. Při
výběru vhodné mechanizace provádějící výkopy (mechanizace v dobrém stavu, bez úkapů) lze označit vliv
na kvalitu podzemní vody v posuzované oblasti jako nevýznamný, vodní zdroje nebudou ohroženy.

5. Vlivy na půdu
Záměr prochází intenzivně zemědělsky využívanou oblastí. Záměrem bude zasažen především pás půdy
při okraji silnice (do cca 5 m v okolí komunikace), v současnosti již ovlivněn stávajícím silničním provozem.
Půdy v bezprostřední blízkosti silnice převážně nejsou zemědělsky využívané (z velké části se na nich
vyskytuje náletová zeleň a jsou na nich vysázeny aleje stromů).
V určitých úsecích dojde k trvalému i dočasnému zásahu do ZPF či PUPFL. Trvalý zásah se vždy bude
týkat pouze úzkého pásu v blízkosti silnice. Pozemky dočasně zasažené výstavbou budou uvedeny po
skončení záměru do původního stavu. Přesné množství ornice odstraněné skrývkou není v současné fázi
zpracování oznámení známo. S přebytkem ornice bude nakládáno dle rozhodnutí příslušného orgánu
ochrany půdy. Při skladování ornice v průběhu stavby je nutné zajistit, aby nedošlo k jejímu znehodnocení.
U posuzované stavby je pozitivní bilance zemních prací. Dochází k cca 109 223 m3 přebytku výkopové
zeminy nad množstvím ukládaným do násypů, tj. nevznikají nároky na otvírku externího zemníku. Uvedené
množství bude ovšem nutno deponovat na vhodné skládce případně jinak využít.
Z hlediska charakteru záměru a míry zásahu do chráněných půd, záměr nebude mít významně negativní
vliv na půdní prostředí.
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6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Projekt neuvažuje s hloubením podzemních prostor. Záměrem je rekonstrukce silnice, v rámci které bude
probíhat přípovrchový zásah do horninového prostředí a to formou nově vybudovaných výkopů a násypů,
či trubních propustí. Při těchto zemních pracích mohou být zasaženy svrchní vrstvy horninového podloží.
Stavba samotná tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, která již byla v
minulosti ovlivněna antropogenní činností, bez dalších vlivů na její kvalitu.
Tento typ stavby není potřeba chránit proti pronikání radonu z podloží.
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem narušeny.
Vliv na horninové prostředí lze označit jako akceptovatelný.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
7.1. Vlivy na faunu a flóru
Vlivy na flóru
V území dotčeném výstavbou zcela převažují agrocenózy - plochy pro pěstování jednoletých, popř.
víceletých kulturních plodin. Jiné využití v území není, nevyskytují se zde tedy žádné polopřirozené
vegetační formace, zasluhující pozornost z hlediska druhové ochrany.
Nejvýznamnějším vlivem z hlediska biotické složky životního prostředí bude vliv na dřevinnou vegetaci v
bezprostřední blízkosti komunikace (stromořadí, větrolamy). V souvislosti s realizací záměru bude
provedeno kácení vzrostlých dřevin rostoucích mimo les. Přesný rozsah kácení bude definován v další
stupni projektové dokumentace.
Vliv realizace záměru na floru lze označit za negativní. Řada dřevin v okolí záměru je však ve špatném
stavu a jejich vykácení a nahrazení novými vhodnějšími dřevinami je potřebným zásahem z hlediska
ozdravení bioty v okolí záměru.
Kácení zeleně je nutno provádět na základě povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny ke
kácení dřevin rostoucí mimo les dle § 8 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v úplném
znění. Před vlastním kácení dřevin je nutné provést inventarizaci zeleně, včetně ocenění zeleně určené k
asanaci. Kácení zeleně bude provedeno v období vegetačního klidu. Za vykácené dřeviny bude provedena
náhradní výsadba podél silnice, v rozsahu, který stanoví příslušný orgán ochrany přírody. Budou využity
druhy a kultivary dřevin, které jsou vhodné pro výsadbu daném prostředí (odolné proti prachu a výfukovým
plynům). Jako přirozenou bariéru větrné eroze doporučujeme umístit okolo komunikace mimo stromové
výsadby i výsadbu keřového patra.
Vlivy na faunu
Dopad na faunu území souvisí především do značné míry s termíny provádění stavebních prací a vlastní
organizací stavební činnosti. Dřeviny je nutné kácet mimo období hnízdění ptáků (březen-srpen). Před
zahájením stavebních prací doporučujeme provést aktuální zoologický průzkum k ověření výskytu
obojživelníků v km 27 a v km 31 - 32 (obec Branišovice a Suchohrdly u Miroslavi). V případě potvrzení
výskytu obojživelníků doporučujeme provádět stavební práce v bezprostřední blízkosti těchto lokalit mimo
období tahu obojživelníků (březen - květen).
Pokud budou dodržena navržená opatření, pak realizací záměru dojde s největší pravděpodobností pouze
k likvidaci edafonu v bezprostřední blízkosti komunikace, při zemních pracích. Ostatní organismy zasažení
území při výstavbě opustí. Vliv realizace záměru na faunu lze označit za minimální.
Při zprovoznění komunikace se nepředpokládá oproti současnosti zvýšení negativních vlivů na flóru a
faunu spojených se silničním provozem.
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7.2. Vlivy na zvláště chráněná území
V dotčeném území neleží žádné ze zvláště chráněných území (NPR, PP, PR). Nejbližší lokalitou je PR
Šumický rybník, vzdálena cca 1 km severně. Rovněž se zde nevyskytují významné krajinné prvky (VKP)
registrované příslušným orgánem ochrany přírody (VKP registrované). VKP se zákona jsou všechny
dotčené vodní toky. Vodní toky budou překlenuty mostní konstrukcí nebo svedeny do propustku.

7.3. Vlivy na lokality soustavy Natura 2000
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje vydal dne 4.6.2007 stanovisko
(S-JMK 68365/2007 OŽP/Nm) dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve kterém konstatuje, že hodnocený
záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (viz příloha 4
tohoto oznámení).

7.4. Vlivy na územní systém ekologické stability
Trasa záměru je vedena v ose stávající silnice 1/53, jeho realizací dojde k rozšíření silnice o cca 3 m. Tato
silnice je již dnes migrační bariérou v území, která obzvláště v některých místech (křížení trasy s
biokoridory) může pro mnohé druhy představovat zvýšené riziko střetů s dopravou.
Pro zamezení střetů živočichů s dopravními prostředky by bylo vhodné umístit v trase biokoridorů
propustky pod komunikací (světlost cca 80 cm), které by umožnily průchod drobných savců. Přesnou
lokalizaci propustků doporučujeme konzultovat s příslušnými orgány ochrany přírody, na základě
projektového řešení silnice. Pro usnadnění migrace živočichů dále doporučujeme umístit v mostních
objektech kamenné či zemní lavice v šířce rovnající se přibližně polovině šířky toku, případně je možné
zbudovat břehové lavice z rovného kamene zasypaného štěrkem a zeminou (Křížení komunikací a
vodních toků s funkcí biokoridorů, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR středisko Havlíčkův Brod).
K ovlivnění koridorů dojde při vlastních stavebních pracích, lze očekávat zvýšenou hlučnost, prašnost
(ovlivnění dočasné, po dobu realizace výstavby) a zábor území. Jak bylo ovšem prokázáno zoologickým
průzkumem, okolí trasy tvoří rozsáhlé plochy orné půdy, které jsou ze zoologického hlediska velmi chudé.
Byl zde prokázán pouze výskyt drobných savců. Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o komunikaci
dálničního typu, nebude na komunikaci obecně znemožněn přístup živočichů a trasa tak bude obzvláště v
nočních hodinách s menším provozem dopravy pro všechny zde žijící druhy překonatelná.
Trasa silnice I/53 v úseku Lechovice-Pohořelice zasahuje do okrajové (nárazníkové) zóny nadregionálního
biokoridoru NRBK Jevišovka. K zásahu do nadregionálních prvků ÚSES je potřeba získat vyjádření
Ministerstva životního prostředí.
Lokální biokoridory v zorněné krajině jsou vymezeny, resp. navrženy zejména podél větrolamů a místních
vodotečí. Přípustné přerušení lokálního biokoridoru, tak aby byla zachována jeho funkčnost je 15 m, a
100 m u regionálního biokoridoru (Rukověť projektanta, Löw a spol. 1995). Z hlediska přerušení trasy
biokoridoru má realizace záměru tedy minimální vliv.

8. Vlivy na krajinu
Záměrem je rekonstrukce a rozšíření stávající silnice. Úprava silnice je vedena v identickém koridoru
současné komunikace. Ta prochází krajinou se zcela dominantním podílem rozsáhlých ploch orné půdy.
Realizací záměru nedojde k velkoplošnému ovlivnění krajinného prostoru. Protože zde nevzniká
kvalitativně nový typ využívání území, jeho současný ráz se významněji nezmění. Vlivy budou omezeny
na koridor stavby. Vzhledem k charakteru okolní krajiny a výškových parametrů komunikace lze proto
očekávat, že narušení krajinného rázu nebude významné.
Začlenění silnice do okolní krajiny lze dosáhnout vhodnou realizací vegetačních úprav svahových partií
zemního tělesa silnice.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek a architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny.
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Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není jednoznačně
vyloučena, je však málo pravděpodobná. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem
do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr je stavbou dopravní, jejím účelem je optimální plnění dopravních funkcí včetně požadavků na
bezpečnost dopravy. Tato podmínka je splněna návrhem technického řešení komunikace ve smyslu
platných projekčních norem. Realizací záměru dojde k zlepšení dopravně-bezpečnostní situace.
Další vlivy na dopravní infrastrukturu nejsou očekávány. Dopravní vztahy nebudou dotčeny, záměr tedy
nevyvolá změnu celkového počtu vozidel, pohybujících se po komunikacích.
V průběhu výstavby jsou možné výluky provozu. Ty budou nahrazeny buď lokální organizací dopravy
(např. řízený provoz na polovinách vozovky, panelová cesta přes staveniště), nebo využitím objízdných
tras po ostatních komunikacích v území (II/413, II/397, II/400, II/415, II/396 resp. další). Detailní projekt
dopravně-organizačních opatření bude předmětem dalších stupňů projektové přípravy, z hlediska životního
prostředí bude tento vliv krátkodobý a celkově málo významný. Obdobně tak vozidla stavební dopravy (v
počtu nejvýše několika desítek vozidel denně) zatíží okolní komunikační síť jen málo významně, hluboko v
pásmu běžného kolísání dopravy.
Jiné vlivy na infrastrukturu nejsou očekávány. Sítě, dotčené záměrem, budou uvedeny do původního stavu
(resp. stavu vyžadovaného jejich správci), nedochází tedy ani k rozvoji, ani k omezení technické
infrastruktury území.

11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem stavby a jejího bezprostředního okolí.

III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ

Obyvatelstvo
Nejsou navržena žádná dodatečná opatření nad rámec projektového řešení.
Ovzduší a klima
Během výstavby doporučujeme provádět pravidelné vozidel vyjíždějících ze staveniště a z obslužných
komunikací od prachu a jiných nečistot. Skládky sypkých materiálů je třeba minimalizovat, v suchých
dnech doporučujeme zkrápěním povrchu staveniště snižovat prašnost.
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Nejsou navržena žádná dodatečná opatření nad rámec projektového řešení.
Hluková situace ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Nejsou navržena žádná dodatečná opatření nad rámec projektového řešení.
Povrchová a podzemní voda
Důraz na ochranu povrchové a podzemní vody v zájmovém území je nutno klást nejvíce v období
výstavby, kdy zde bude přítomna těžká technika:
• V období výstavby věnovat pozornost nakládání se znečišťujícími látkami v prostoru zařízení staveniště
a přímo v prostoru výstavby.
• Průběžně provádět preventivní kontroly mechanizmů proti úniku ropných látek. Opravy mechanizmů,
jejich čištění a manipulace s ropnými látkami musí být prováděny pouze na plochách k tomu určených
a náležitě k tomuto účelu vybavených.
• Zemní práce provádět tak, aby obnažený půdní povrch nebyl vystaven vodní erozi a nedocházelo ke
vnosu zemin do vodních toků.
• Při údržbě komunikace užívat kvalitní posypovou techniku, která zabezpečí relativně nižší spotřeby soli
při zachování požadavků na sjízdnost.
Půda
Využití skrývky ornice z dotčených pozemků pro zahradní a krajinné úpravy území, popřípadě pro zlepšení
kvality půd na přilehlých pozemcích využívaných pro zemědělské účely. O využití ornice rozhodne
příslušný orgán ochrany ZPF.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Nejsou navržena žádná dodatečná opatření nad rámec projektového řešení.
Flóra a ekosystémy
Kácení zeleně bude prováděno na základě povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny ke
kácení dřevin rostoucí mimo les dle § 8 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v úplném
znění. Před vlastním kácení dřevin je nutné provést inventarizaci zeleně, včetně ocenění zeleně určené k
asanaci. Kácení zeleně bude provedeno v období vegetačního klidu.
Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba v rozsahu, který stanoví příslušný orgán ochrany
přírody. Budou využity druhy a kultivary dřevin, které jsou vhodné pro výsadbu daném prostředí (odolné
proti prachu a výfukovým plynům). Jako přirozenou bariéru větrné eroze doporučujeme umístit okolo
komunikace mimo stromové výsadby i výsadbu keřového patra.
Fauna
Kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období a mimo hnízdní období (březen - srpen).
Před zahájením stavebních prací doporučujeme provést aktuální zoologický průzkum k ověření výskytu
obojživelníků v km cca 27 a v km cca 31 až 32 (obec Branišovice a Suchohrdly u Miroslavi). V případě
potvrzení výskytu obojživelníků doporučujeme provádět stavební práce v bezprostřední blízkosti těchto
lokalit mimo období tahu obojživelníků (březen - květen).
Pro zamezení střetů živočichů s dopravními prostředky by bylo vhodné umístit v trase biokoridorů
propustky pod komunikací (světlost cca 80 cm), které by umožnily průchod drobných savců. Přesnou
lokalizaci propustků doporučujeme konzultovat s příslušnými orgány ochrany přírody, na základě
projektového řešení silnice.
V mostních objektech doporučujeme umístit kamenné či zemní lavice v šířce rovnající se přibližně polovině
šířky toku, případně je možné zbudovat břehové lavice z rovného kamene zasypaného štěrkem a
zeminou.
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Dopravní a jiná infrastruktura
Nejsou navržena žádná dodatečná opatření nad rámec projektového řešení.
Jiná opatření
Nejsou navržena žádná dodatečná opatření nad rámec projektového řešení.

V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o výstavbě a provozu záměru. Tomu byla
přizpůsobena i úroveň zpracování oznámení, která je zaměřena spíše na pojmenování jednotlivých vlivů
než na konkrétní detailní rozbory. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by
bylo nutno ověřit podrobnějšími analýzami v rámci procesu EIA, lze říci, že se v průběhu zpracování tohoto
oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost
prezentovaných závěrů.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr nebyl předložen ve více variantách. S ohledem na skutečnost, že jde o modernizaci stávající
silnice, nepřichází jiná varianta lokalizace záměru v úvahu.
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ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační a prostorové řešení záměru je dokladováno v příloze 1 tohoto oznámení. V přílohách jsou
doloženy i veškeré další náležitosti.

II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Na silnici I/53 v úseku Lechovice - Pohořelice je připravována celková oprava, při které dojde k
modernizaci směrového, šířkového a výškového uspořádání silnice na stávající trase a rekonstrukci
souvisejících objektů (křižovatky, autobusové zastávky, dotčené inženýrské sítě a odvodnění). Cílem
těchto úprav je zvýšení bezpečnosti provozu, který dlouhodobě vykazuje vysokou nehodovost.
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku:

Celková délka opravovaného úseku je asi 20 km. Záměr začíná v Lechovicích, kde navazuje na
připravovaný obchvat obce, a končí před Pohořelicemi. Zároveň je připravována oprava úseku Znojmo Lechovice. V celém tahu Znojmo - Lechovice - Pohořelice tak bude dosaženo jednotných parametrů
silnice.
Realizace se předpokládá v letech 2010 až 2012.
Pokud jde o vlivy na životní prostředí, jsou celkově nízké. To vyplývá ze skutečnosti, že jde o opravu již
existující silnice. Nevzniká nová trasa silnice v doposud nedotčeném prostředí, nejsou dotčena obytná
území.
Výstupy do životního prostředí jsou omezeny na emise do ovzduší vypouštění srážkových odpadních vod
a emise hluku (dané dopravním provozem). Zpracované hodnocení prokázalo, že nedochází k
přeslimitnímu ovlivnění životního prostředí v okolním území.
Další ekologické vlivy jsou celkově málo významné. Záměr je umisťován do prostoru, který nepodléhá z
hlediska ochrany přírody a krajiny zvláštnímu režimu. V dotčeném území se nenachází žádné chráněné
území, nejsou zde vyhlášeny žádné přírodní rezervace nebo přírodní památky, nenachází se zde lokality
Natura 2000. Ovlivnění dotčených prvků územního systému ekologické stability bude minimální. Nezbytné
kácení zeleně v těsném okolí silnice bude provedeno mimo vegetační období a bude kompenzováno
náhradními výsadbami.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou proto možné vlivy záměru přijatelně nízké.
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ČÁST H
PŘÍLOHY

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

1
2
3
4

Situace širších vztahů
Hluková studie
Rozptylová studie
Doklady
4.1 Vyjádření příslušných stavebních úřadů z hlediska územně plánovací dokumentace
4.2 Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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1 Zadání a cíl studie
Studie je vypracována na základě objednávky společnosti PK OSSENDORF s.r.o.
Záměrem je rekonstrukce stávající silnice I/53 Znojmo - Pohořelice v úseku mezi obcí Lechovice a městem
Pohořelice. Záměr je navržen v jedné variantě a prochází po stávající trase silnice I/53.
Předmětem a cílem studie je vyhodnocení vlivu záměru na hlukovou situaci v území. To jmenovitě
znamená:
• dokladovat údaje o nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru,
• vyhodnotit vliv hluku dopravy, související s provozem záměru,
• vyhodnotit vliv hluku ze stavební činnosti, související s výstavbou záměru,
• provést souhrnné hodnocení hluku a návrh případných opatření pro splnění požadovaných limitů.
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2 Vstupní údaje

2.1 Popis dotčeného území a záměru
Všeobecné údaje
Zvažovaná část trasy silnice, které se rekonstrukce týká, se nachází v jižní části Jihomoravského kraje.
Začíná 2 km za obcí Lechovice (směrem ze Znojma na Pohořelice) (16 km silnice I/53 od Znojma) a končí
1 km před městem Pohořelice (36 km silnice I/53 od Znojma). Trasa silnice ve sledovaném území prochází
přes obce Kašenec a Branišovice. Obce Kašenec a Branišovice jsou v tomto případě dotčeným územím.
Nejbližší chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor v dotčených obcích byl definován
pro jednotlivé stavby a prostory, které leží nejblíže trasy vozovky.
V nejbližších chráněných prostorech byly voleny jednotlivé referenční výpočtové body - podrobnosti viz.
níže uvedené obrázky.
Zobrazení silnice a jednotlivých referenčních bodů v obou obcích je zřejmé z následujících obrázků:
Obr.: Pohled na silnici a referenční body - obec Kašenec
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Jednotlivé referenční body (1 - 4) v obci Kašenec jsou umístěny 2 metry před fasády domů a od trasy
silnice I/53 jsou vzdáleny 5 až 25 metrů.
Obr.: Pohled na silnici a referenční body - obec Branišovice

Jednotlivé referenční body (1 - 5) v obci Branišovice jsou umístěny 2 metry před fasády domů a od trasy
silnice I/53 jsou vzdáleny 20 až 100 metrů.
Dopravní napojení, intenzity dopravy
Trasa silnice bude kopírovat trasu stávající silnice I/53.
Intenzity dopravy související se záměrem jsou definovány na základě předpokládaného provozu po
komunikaci I/53 v roce 2020 a jsou založeny na údajích studie [1].
Tab.: Současné intenzity dopravy na silnici I/53 (2005)
silnice
I/53 (Kašenec)
I/53 (Branišovice)

sčítací úsek
6-2080
6-2100

těžká
2886
2859

osobní
5181
6037

motocykly
15
26

suma
8082
8922

osobní
7150
8331

motocykly
21
36

suma
11600
12758

Tab.: Předpokládané intenzity dopravy na silnici I/53 v roce 2020
silnice
I/53 (Kašenec)
I/53 (Branišovice)
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2.2 Použité podklady
[1] Silnice I/53 Znojmo - Pohořelice, Průvodní zpráva, Brno, PK OSSENDORF s.r.o.
[2] Sčítání dopravy v roce 2005 – Ředitelství silnic a dálnic ČR
[3] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
[4] Zákon č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví
[5] mapové podklady (www.mapy.cz)

2.3 Použitá metodika
Výpočet dopravního hluku je proveden ve smyslu Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy
(RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště Brno, I. vydání 1991), novela 1996 (Novela metodiky pro
výpočet hluku ze silniční dopravy, Ing. Jan Kozák, CSc., RNDr. Miloš Liberko, publikováno v příloze
Zpravodaje Ministerstva životního prostředí č. 3/1996), novela 2004 (Novela metodiky výpočtu hluku
silniční dopravy, RNDr. Miloš Liberko, publikováno v časopisu Ministerstva životního prostředí Planeta
č. 2/2005).
Výpočetní postup je aplikován v programu HLUK+ verze 7.16 (JpSoft, březen 2006), nejistota metodiky se
pohybuje v pásmu ±2 dB.

2.4 Hygienické limity
Pro hodnocení hlukové situace v území jsou využity charakteristiky hluku v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru.
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou
dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto:
Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním
prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní
hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v
noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou
účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku
A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3
k nařízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky
nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.

Korekce jsou následující:
Korekce
dB

Způsob využití území
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20
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Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
1)Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku6), s výjimkou letišť,
pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích
je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v
ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží
se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po
položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti jsou uvedeny v následující tabulce:
Posuzovaná doba [hod]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5

S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
následovně:
Korekce používaná pro okolí hlavních vozovek je +10 dB, limity pak mají hodnotu
LAeq,T = 60 dB/50 dB (den/noc) pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor.
Vzhledem k charakteru lokality (již v současnosti vysoká dopravní zátěž na silnici I/53 a blízkosti obytných
domů) je pro pozaďový dopravní hluk v tomto případě uvažována korekce pro starou hlukovou zátěž z
dopravy na pozemních komunikacích (+20 dB), kde je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického
tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní prostor obytných staveb definována hodnotami:
LAeq,T = 70 dB/60 dB (den/noc) pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor.
Takto korigované limity zůstávají zachovány i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru.
Závazné stanovení limitů je v kompetenci Krajské hygienické stanice.
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3 Hluk z dopravy
Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následujících tabulkách1:
Tab.: Současná (rok 2005 a 2020) a budoucí (rok 2020) hluková situace v obci Miroslav, část Kašenec
Stávající stav,
intenzity 2005

Stávající stav,
intenzity 2020

Budoucí stav,
intenzity 2020

Bod

Výška
[m]

Limit (den/noc)
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

1
2
3
4

2
2
2
2

60/50
60/50
60/50
60/50

68,1
61,7
58,2
63,5

64,0
57,6
54,1
59,4

69,0
62,6
59,1
64,4

65,1
58,6
55,2
60,4

69,0
62,6
59,1
64,4

65,1
58,6
55,2
60,4

Je zřejmé, že bez provedení záměru je v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním
prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb základní limit LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) překročen.
Limity korigované pro tzv. starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB (den/noc) jsou potom rovněž
překročeny, a to v noci ve výpočtovém bodě 1.
Dále je zřejmé, že vlivem očekávaného růstu intenzit dopravy na silnici I/53 (bez provedení záměru) dojde
k časovému horizontu k roku 2020 ke zvýšení hladin hluku v referenčních bodech o cca 0,9 až 1,1 dB, a to
za předpokladu, že se nezmění další parametry (např. hlukové emise vozidel).
Vlastní záměr potom nevede ke změně hladin hluku oproti situaci bez realizace záměru.
Tab.: Současná (rok 2005 a 2020) a budoucí (rok 2020) hluková situace v obci Branišovice
Stávající stav,
intenzity 2005

Stávající stav,
intenzity 2020

Budoucí stav,
intenzity 2020

Bod

Výška
[m]

Limit (den/noc)
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

Den
LAeq [dB]

Noc
LAeq [dB]

1
2
3
4
5

2
2
2
2
2

60/50
60/50
60/50
60/50
60/50

55,7
58,0
56,0
50,6
51,7

51,3
53,5
51,6
46,1
47,3

56,6
58,8
56,8
51,4
52,6

52,3
54,6
52,6
47,2
48,4

56,6
58,8
56,8
51,4
52,6

52,3
54,6
52,6
47,2
48,4

Je zřejmé, že bez provedení záměru jsou v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném venkovním
prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb hladiny hluku pod základním limitem
LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
Dále je zřejmé, že vlivem očekávaného růstu intenzit dopravy na silnici I/53 (bez provedení záměru) dojde
k časovému horizontu roku 2020 k postupnému nárůstu hladin hluku v referenčních bodech o cca 0,8 až
1,1 dB, a to za předpokladu, že se nezmění další parametry (např. hlukové emise vozidel). I v tomto
případě však budou požadované limity dodrženy.
Vlastní záměr potom nevede ke změně hladin hluku oproti situaci bez realizace záměru.

1

Protokoly z výpočtu jsou přiloženy v příloze 1 této studie.
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4 Hluk z výstavby
Okolí stavby silnice v obou dotčených obcích bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem
zemních a stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich
poloha ani časový harmonogram nasazení však nelze přesně kvantifikovat. Obecně lze říci, že výraznější
hlukové zatížení bude na počátku výstavby a to v době provádění zemních prací. Ekvivalentní hladiny
akustického tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů (bagry, rypadla, nakladače)
dosahovat hodnot až do 90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u těžkých nákladních vozidel se tyto hladiny
pohybují v průměru v okolí hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti. Celkové hladiny hluku budou záviset mj. i na
kvalitě a údržbě strojového parku a budou dány energetickým součtem všech spolupůsobících zdrojů, tj.
budou závislé na počtu zdrojů hluku a jejich časovém nasazení v průběhu dne.
Vzhledem ke vzdálenosti nejbližších obytných domů od silnice (některé sousedí s vozovkou) lze v průběhu
provádění stavebních prací očekávat hladiny hluku majících obtěžující charakter (rušení pohody), vyloučit
však lze hodnoty hluku, které mohou mít ohrožující charakter (poškození zdraví). Výstavba samotná bude
pouze dočasným vlivem bez možných trvalých škodlivých následků na zdravotní stav dotčených obyvatel.
Hygienické limity platné pro období výstavby jsou spolehlivě splnitelné za použití příslušných
organizačních opatření (vhodné umístění zdrojů hluku, popřípadě omezení doby provádění prací pouze na
denní dobu s vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních hodin - tj. provádět výstavbu mezi 7.00 a
19.00 hodinou).
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5 Závěry a doporučení
Stávající a očekávaný dopravní provoz po silnici I/53 v Kašenci je zdrojem překročení základních limitů
LAeq,T = 60/50 dB (den/noc). I při použití limitů korigovaných na tzv. starou hlukovou zátěž LAeq,T = 70/60 dB
(den/noc) není ve všech bodech prokazatelně zaručeno jejich dodržení. V obci Branišovice jsou základní
limity LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) dodrženy.
Navržené řešení záměru nemění stávající uspořádání území, nedochází tedy v žádném případě ke
zhoršení stávající hlučnosti. Dochází spíše ke zlepšení (z důvodu lepší kvality vozovky).
V obci Branišovice lze výhledovou situaci označit za hygienicky vyhovující (jsou dodrženy základní limity
LAeq,T = 60/50 dB (den/noc)) bez dalších opatření.
V obci Kašenec dochází k překročení základního limitu LAeq,T = 60/50 dB (den/noc) a očekávané hladiny
hluku se pohybují v úrovni resp. nad úrovní korigovaného limitu pro tzv. starou hlukovou zátěž1
(LAeq,T = 70/60 dB (den/noc)). K překročení dochází v bodech, které bezprostředně sousedí se silnicí, je
proto vyloučeno situaci řešit protihlukovou stěnou2. V úvahu proto připadají pouze opatření typu
individuálních úprav na objektech pro omezení vlivu hluku ve vnitřním prostoru staveb (např. nová okna s
vyšší vzduchovou neprůzvučností, úprava určení objektů (např. změna na provozovny) nebo úprava
dispozic objektů tak, aby k silnici byly orientovány servisní prostory bytů - kuchyně, koupelny apod.). Tato
opatření by však musela být konzultována s příslušnou KHS resp. s majiteli objektů. V každém případě jde
o problém cca dvou objektů bezprostředně sousedících se silnicí, ve vzdálenějších objektech je situace
řešitelná v rámci platných limitů.
Výstavbu silnice v obcích bude nutno omezit na denní dobu s vyloučením brzkých ranních a pozdních
večerních hodin (tj. mezi 7.00 a 19.00 hodinu).

1

Použití takto korigovaného limitu je přípustné, protože charakterem záměru je (ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) "položení nového povrchu vozovky, výměně
kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru".
2
Účinnost protihlukové stěny o výšce 3 m je výpočtově prověřena (viz protokoly z výpočtu), jde však o teoretické
řešení, bez praktické možnosti realizace. Důvodem je osvětlení objektů, zajištění příjezdu k motorestu a zajištění
rozhledu v křižovatce.
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Přílohy
Přílohy jsou volně řazeny na následujících stranách.
Seznam příloh: Znázornění výpočtových modelů a Protokoly z výpočtu
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Současná a budoucí hluková situace okolí silnice I/53
Kašenec - DEN (současná)
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\_TEXTY\HLUK\_2007\ZNOJMO - POHOřELICE\2\KAS.ZAD Vytištěno: 13.6.2007 13:11
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 53
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
443.85, podíl nákladních aut: 33 %.
|
|/1 Krajní body: [ 13.8, -3.4] [ 533.8, 430.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.2 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 6.0| 220.7; 184.5| 247.3; 209.0| 241.3; 215.5| 214.7; 191.0|
| 2. | Dům | 8.0| 209.5; 244.1| 250.7; 236.9| 248.2; 222.6| 207.0; 229.8|
| 3. | Dům | 7.0| 245.9; 254.6| 267.7; 250.2| 269.7; 259.9| 247.9; 264.3|
| 4. | Dům | 6.0| 283.2; 247.5| 287.1; 270.8| 279.8; 272.0| 275.9; 248.7|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 6.0| 4 | 221; 185|
36|
9| 3.0
|
| 2
|Dům | 8.0| 4 | 210; 244|
42|
15| 3.0
|
| 3
|Dům | 7.0| 4 | 246; 255|
22|
10| 3.0
|
| 4
|Dům | 6.0| 4 | 283; 248|
24|
7| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
2.0 | 236.2; 196.1 | 68.1 |
| 68.1 |( 64.0)|
|
| 2 |
2.0 | 250.6; 224.5 | 61.7 |
| 61.7 |( 57.6)|
|
| 3 |
2.0 | 269.7; 249.9 | 58.2 |
| 58.2 |( 54.1)|
|
| 4 |
2.0 | 285.2; 247.3 | 63.5 |
| 63.5 |( 59.4)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Kašenec - DEN (budoucí)
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: c:\_TEXTY\HLUK\_2007\Znojmo - Pohořelice\2\KAS.ZAD Vytištěno: 13.6.2007 13:57
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 53
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
632.78, podíl nákladních aut: 35 %.
|
|/1 Krajní body: [ 13.8, -3.4] [ 533.8, 430.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 68.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 6.0| 220.7; 184.5| 247.3; 209.0| 241.3; 215.5| 214.7; 191.0|
| 2. | Dům | 8.0| 209.5; 244.1| 250.7; 236.9| 248.2; 222.6| 207.0; 229.8|
| 3. | Dům | 7.0| 245.9; 254.6| 267.7; 250.2| 269.7; 259.9| 247.9; 264.3|
| 4. | Dům | 6.0| 283.2; 247.5| 287.1; 270.8| 279.8; 272.0| 275.9; 248.7|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 6.0| 4 | 221; 185|
36|
9| 3.0
|
| 2
|Dům | 8.0| 4 | 210; 244|
42|
15| 3.0
|
| 3
|Dům | 7.0| 4 | 246; 255|
22|
10| 3.0
|
| 4
|Dům | 6.0| 4 | 283; 248|
24|
7| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
2.0 | 236.2; 196.1 | 69.0 |
| 69.0 |( 58.2)|
|
| 2 |
2.0 | 250.6; 224.5 | 62.6 |
| 62.6 |( 54.0)|
|
| 3 |
2.0 | 269.7; 249.9 | 59.1 |
| 59.1 |( 51.0)|
|
| 4 |
2.0 | 285.2; 247.3 | 64.4 |
| 64.4 |( 57.4)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Kašenec - DEN (budoucí s protihlukovou stěnou)
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\_TEXTY\HLUK\_2007\ZNOJMO - POHOřELICE\2\KAS.ZAD Vytištěno: 13.6.2007 13:35
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 53
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
632.78, podíl nákladních aut: 35 %.
|
|/1 Krajní body: [ 13.8, -3.4] [ 533.8, 430.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 68.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 6.0| 220.7; 184.5| 247.3; 209.0| 241.3; 215.5| 214.7; 191.0|
| 2. | Dům | 8.0| 209.5; 244.1| 250.7; 236.9| 248.2; 222.6| 207.0; 229.8|
| 3. | Dům | 7.0| 245.9; 254.6| 267.7; 250.2| 269.7; 259.9| 247.9; 264.3|
| 4. | Dům | 6.0| 283.2; 247.5| 287.1; 270.8| 279.8; 272.0| 275.9; 248.7|
|N1/1 |Násep| 3.0| 197.0; 160.8| 197.2; 160.6| 252.3; 206.1| 252.1; 206.3|
|N1/2 |Násep| 3.0| 252.1; 206.3| 252.3; 206.1| 255.2; 214.1| 255.0; 214.1|
|N1/3 |Násep| 3.0| 255.0; 214.1| 255.2; 214.1| 259.5; 230.6| 259.3; 230.6|
|N2/1 |Násep| 3.0| 263.7; 246.8| 263.7; 246.6| 294.4; 240.3| 294.4; 240.7|
|N2/2 |Násep| 3.0| 294.4; 240.7| 294.4; 240.3| 322.8; 263.4| 322.6; 263.6|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 6.0| 4 | 221; 185|
36|
9| 3.0
|
| 2
|Dům | 8.0| 4 | 210; 244|
42|
15| 3.0
|
| 3
|Dům | 7.0| 4 | 246; 255|
22|
10| 3.0
|
| 4
|Dům | 6.0| 4 | 283; 248|
24|
7| 3.0
|
| N1/1 |Násep| 3.0| 4 | 197; 161|
71|
0| 3.0
|
| N1/2 |Násep| 3.0| 4 | 252; 206|
8|
0| 3.0
|
| N1/3 |Násep| 3.0| 4 | 255; 214|
17|
0| 3.0
|
| N2/1 |Násep| 3.0| 4 | 264; 247|
31|
0| 3.0
|
| N2/2 |Násep| 3.0| 4 | 294; 241|
36|
0| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
2.0 | 236.2; 196.1 | 58.2 |
| 58.2 |( 54.3)|
|
| 2 |
2.0 | 250.6; 224.5 | 54.0 |
| 54.0 |( 50.0)|
|
| 3 |
2.0 | 269.7; 249.9 | 51.0 |
| 51.0 |( 47.1)|
|
| 4 |
2.0 | 285.2; 247.3 | 57.4 |
| 57.4 |( 53.4)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Kašenec - NOC (současná)
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\_TEXTY\HLUK\_2007\ZNOJMO - POHOřELICE\2\KAS.ZAD Vytištěno: 13.6.2007 13:19
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 53
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
122.56, podíl nákladních aut: 55 %.
|
|/1 Krajní body: [ 13.8, -3.4] [ 533.8, 430.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 6.0| 220.7; 184.5| 247.3; 209.0| 241.3; 215.5| 214.7; 191.0|
| 2. | Dům | 8.0| 209.5; 244.1| 250.7; 236.9| 248.2; 222.6| 207.0; 229.8|
| 3. | Dům | 7.0| 245.9; 254.6| 267.7; 250.2| 269.7; 259.9| 247.9; 264.3|
| 4. | Dům | 6.0| 283.2; 247.5| 287.1; 270.8| 279.8; 272.0| 275.9; 248.7|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 6.0| 4 | 221; 185|
36|
9| 3.0
|
| 2
|Dům | 8.0| 4 | 210; 244|
42|
15| 3.0
|
| 3
|Dům | 7.0| 4 | 246; 255|
22|
10| 3.0
|
| 4
|Dům | 6.0| 4 | 283; 248|
24|
7| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
2.0 | 236.2; 196.1 | 64.0 |
| 64.0 |( 68.1)|
|
| 2 |
2.0 | 250.6; 224.5 | 57.6 |
| 57.6 |( 61.7)|
|
| 3 |
2.0 | 269.7; 249.9 | 54.1 |
| 54.1 |( 58.2)|
|
| 4 |
2.0 | 285.2; 247.3 | 59.4 |
| 59.4 |( 63.5)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Kašenec - NOC (budoucí)
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: c:\_TEXTY\HLUK\_2007\Znojmo - Pohořelice\2\KAS.ZAD Vytištěno: 13.6.2007 13:56
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 53
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
184.43, podíl nákladních aut: 57 %.
|
|/1 Krajní body: [ 13.8, -3.4] [ 533.8, 430.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 6.0| 220.7; 184.5| 247.3; 209.0| 241.3; 215.5| 214.7; 191.0|
| 2. | Dům | 8.0| 209.5; 244.1| 250.7; 236.9| 248.2; 222.6| 207.0; 229.8|
| 3. | Dům | 7.0| 245.9; 254.6| 267.7; 250.2| 269.7; 259.9| 247.9; 264.3|
| 4. | Dům | 6.0| 283.2; 247.5| 287.1; 270.8| 279.8; 272.0| 275.9; 248.7|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 6.0| 4 | 221; 185|
36|
9| 3.0
|
| 2
|Dům | 8.0| 4 | 210; 244|
42|
15| 3.0
|
| 3
|Dům | 7.0| 4 | 246; 255|
22|
10| 3.0
|
| 4
|Dům | 6.0| 4 | 283; 248|
24|
7| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
2.0 | 236.2; 196.1 | 65.1 |
| 65.1 |( 69.0)|
|
| 2 |
2.0 | 250.6; 224.5 | 58.6 |
| 58.6 |( 62.6)|
|
| 3 |
2.0 | 269.7; 249.9 | 55.2 |
| 55.2 |( 59.1)|
|
| 4 |
2.0 | 285.2; 247.3 | 60.4 |
| 60.4 |( 64.4)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Kašenec - NOC (budoucí s protihlukovou stěnou)
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\_TEXTY\HLUK\_2007\ZNOJMO - POHOřELICE\2\KAS.ZAD Vytištěno: 13.6.2007 13:34
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 53
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
184.43, podíl nákladních aut: 57 %.
|
|/1 Krajní body: [ 13.8, -3.4] [ 533.8, 430.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 6.0| 220.7; 184.5| 247.3; 209.0| 241.3; 215.5| 214.7; 191.0|
| 2. | Dům | 8.0| 209.5; 244.1| 250.7; 236.9| 248.2; 222.6| 207.0; 229.8|
| 3. | Dům | 7.0| 245.9; 254.6| 267.7; 250.2| 269.7; 259.9| 247.9; 264.3|
| 4. | Dům | 6.0| 283.2; 247.5| 287.1; 270.8| 279.8; 272.0| 275.9; 248.7|
|N1/1 |Násep| 3.0| 197.0; 160.8| 197.2; 160.6| 252.3; 206.1| 252.1; 206.3|
|N1/2 |Násep| 3.0| 252.1; 206.3| 252.3; 206.1| 255.2; 214.1| 255.0; 214.1|
|N1/3 |Násep| 3.0| 255.0; 214.1| 255.2; 214.1| 259.5; 230.6| 259.3; 230.6|
|N2/1 |Násep| 3.0| 263.7; 246.8| 263.7; 246.6| 294.4; 240.3| 294.4; 240.7|
|N2/2 |Násep| 3.0| 294.4; 240.7| 294.4; 240.3| 322.8; 263.4| 322.6; 263.6|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 6.0| 4 | 221; 185|
36|
9| 3.0
|
| 2
|Dům | 8.0| 4 | 210; 244|
42|
15| 3.0
|
| 3
|Dům | 7.0| 4 | 246; 255|
22|
10| 3.0
|
| 4
|Dům | 6.0| 4 | 283; 248|
24|
7| 3.0
|
| N1/1 |Násep| 3.0| 4 | 197; 161|
71|
0| 3.0
|
| N1/2 |Násep| 3.0| 4 | 252; 206|
8|
0| 3.0
|
| N1/3 |Násep| 3.0| 4 | 255; 214|
17|
0| 3.0
|
| N2/1 |Násep| 3.0| 4 | 264; 247|
31|
0| 3.0
|
| N2/2 |Násep| 3.0| 4 | 294; 241|
36|
0| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
2.0 | 236.2; 196.1 | 54.3 |
| 54.3 |( 65.1)|
|
| 2 |
2.0 | 250.6; 224.5 | 50.0 |
| 50.0 |( 58.6)|
|
| 3 |
2.0 | 269.7; 249.9 | 47.1 |
| 47.1 |( 55.2)|
|
| 4 |
2.0 | 285.2; 247.3 | 53.4 |
| 53.4 |( 60.4)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Branišovice - DEN (současná)
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\_TEXTY\HLUK\_2007\ZNOJMO - POHOřELICE\2\BRAN.ZAD Vytištěno: 13.6.2007 13:47
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 53
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
494.71, podíl nákladních aut: 30 %.
|
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|/1 Krajní body: [ -2.9, 100.8] [ 243.2, 204.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 243.2, 204.6] [ 466.2, 264.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.4 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 466.2, 264.2] [ 829.6, 346.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.4 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 829.6, 346.0] [ 965.1, 381.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.4 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 965.1, 381.5] [1063.2, 426.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.4 dB.
|
|/6 Krajní body: [1063.2, 426.7] [1185.3, 500.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 67.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 6.0| 369.5; 355.4| 426.6; 313.3| 432.4; 321.2| 375.3; 363.3|
| 2. | Dům | 6.0| 433.5; 322.2| 488.2; 381.4| 480.7; 388.3| 426.0; 329.1|
| 3. | Dům | 6.0| 373.3; 313.0| 352.7; 329.4| 340.0; 313.4| 360.6; 297.0|
| 4. | Dům | 6.0| 463.6; 313.6| 476.6; 328.3| 486.9; 319.2| 473.9; 304.5|
| 5. | Dům | 6.0| 543.3; 363.2| 527.9; 341.7| 535.8; 336.0| 551.2; 357.5|
| 6. | Dům | 6.0| 485.1; 335.9| 498.1; 350.6| 507.6; 342.2| 494.6; 327.5|
| 7. | Dům | 6.0| 818.4; 453.4| 858.9; 455.7| 858.2; 468.6| 817.7; 466.3|
| 8. | Dům | 6.0| 760.8; 447.7| 783.8; 449.7| 782.8; 460.9| 759.8; 458.9|
| 9. | Dům | 6.0| 756.2; 452.1| 751.0; 504.0| 740.2; 502.9| 745.4; 451.0|
|10. | Dům | 6.0| 572.7; 377.4| 582.6; 355.7| 592.4; 360.2| 582.5; 381.9|
|11. | Dům | 6.0| 591.3; 364.8| 607.2; 371.5| 603.4; 380.6| 587.5; 373.9|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 6.0| 4 | 370; 355|
71|
10| 3.0
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 434; 322|
81|
10| 3.0
|
| 3
|Dům | 6.0| 4 | 373; 313|
26|
20| 3.0
|
| 4
|Dům | 6.0| 4 | 464; 314|
20|
14| 3.0
|
| 5
|Dům | 6.0| 4 | 543; 363|
26|
10| 3.0
|
| 6
|Dům | 6.0| 4 | 485; 336|
20|
13| 3.0
|
| 7
|Dům | 6.0| 4 | 818; 453|
41|
13| 3.0
|
| 8
|Dům | 6.0| 4 | 761; 448|
23|
11| 3.0
|
| 9
|Dům | 6.0| 4 | 756; 452|
52|
11| 3.0
|
|10
|Dům | 6.0| 4 | 573; 377|
24|
11| 3.0
|
|11
|Dům | 6.0| 4 | 591; 365|
17|
10| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\_TEXTY\HLUK\_2007\ZNOJMO - POHOřELICE\2\BRAN.ZAD Vytištěno: 13.6.2007 13:47
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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| 1 |
2.0 | 363.7; 297.8 | 55.7 |
| 55.7 |( 51.3)|
|
| 2 |
2.0 | 481.7; 310.3 | 58.0 |
| 58.0 |( 53.5)|
|
| 3 |
2.0 | 533.5; 335.2 | 56.0 |
| 56.0 |( 51.6)|
|
| 4 |
2.0 | 771.3; 446.6 | 50.6 |
| 50.6 |( 46.1)|
|
| 5 |
2.0 | 837.6; 452.5 | 51.7 |
| 51.7 |( 47.3)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Branišovice - DEN (budoucí)
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\_TEXTY\HLUK\_2007\ZNOJMO - POHOřELICE\2\BRAN.ZAD Vytištěno: 13.6.2007 13:45
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 53
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
703.05, podíl nákladních aut: 32 %.
|
|/1 Krajní body: [ -2.9, 100.8] [ 243.2, 204.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 68.3 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 243.2, 204.6] [ 466.2, 264.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 68.3 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 466.2, 264.2] [ 829.6, 346.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 68.3 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 829.6, 346.0] [ 965.1, 381.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 68.3 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 965.1, 381.5] [1063.2, 426.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 68.3 dB.
|
|/6 Krajní body: [1063.2, 426.7] [1185.3, 500.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 68.3 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 6.0| 369.5; 355.4| 426.6; 313.3| 432.4; 321.2| 375.3; 363.3|
| 2. | Dům | 6.0| 433.5; 322.2| 488.2; 381.4| 480.7; 388.3| 426.0; 329.1|
| 3. | Dům | 6.0| 373.3; 313.0| 352.7; 329.4| 340.0; 313.4| 360.6; 297.0|
| 4. | Dům | 6.0| 463.6; 313.6| 476.6; 328.3| 486.9; 319.2| 473.9; 304.5|
| 5. | Dům | 6.0| 543.3; 363.2| 527.9; 341.7| 535.8; 336.0| 551.2; 357.5|
| 6. | Dům | 6.0| 485.1; 335.9| 498.1; 350.6| 507.6; 342.2| 494.6; 327.5|
| 7. | Dům | 6.0| 818.4; 453.4| 858.9; 455.7| 858.2; 468.6| 817.7; 466.3|
| 8. | Dům | 6.0| 760.8; 447.7| 783.8; 449.7| 782.8; 460.9| 759.8; 458.9|
| 9. | Dům | 6.0| 756.2; 452.1| 751.0; 504.0| 740.2; 502.9| 745.4; 451.0|
|10. | Dům | 6.0| 572.7; 377.4| 582.6; 355.7| 592.4; 360.2| 582.5; 381.9|
|11. | Dům | 6.0| 591.3; 364.8| 607.2; 371.5| 603.4; 380.6| 587.5; 373.9|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 6.0| 4 | 370; 355|
71|
10| 3.0
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 434; 322|
81|
10| 3.0
|
| 3
|Dům | 6.0| 4 | 373; 313|
26|
20| 3.0
|
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| 4
|Dům | 6.0| 4 | 464; 314|
20|
14| 3.0
|
| 5
|Dům | 6.0| 4 | 543; 363|
26|
10| 3.0
|
| 6
|Dům | 6.0| 4 | 485; 336|
20|
13| 3.0
|
| 7
|Dům | 6.0| 4 | 818; 453|
41|
13| 3.0
|
| 8
|Dům | 6.0| 4 | 761; 448|
23|
11| 3.0
|
| 9
|Dům | 6.0| 4 | 756; 452|
52|
11| 3.0
|
|10
|Dům | 6.0| 4 | 573; 377|
24|
11| 3.0
|
|11
|Dům | 6.0| 4 | 591; 365|
17|
10| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\_TEXTY\HLUK\_2007\ZNOJMO - POHOřELICE\2\BRAN.ZAD Vytištěno: 13.6.2007 13:45
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
2.0 | 363.7; 297.8 | 56.6 |
| 56.6 |( 55.7)|
|
| 2 |
2.0 | 481.7; 310.3 | 58.8 |
| 58.8 |( 58.0)|
|
| 3 |
2.0 | 533.5; 335.2 | 56.8 |
| 56.8 |( 56.0)|
|
| 4 |
2.0 | 771.3; 446.6 | 51.4 |
| 51.4 |( 50.6)|
|
| 5 |
2.0 | 837.6; 452.5 | 52.6 |
| 52.6 |( 51.7)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Branišovice - NOC (současná)
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\_TEXTY\HLUK\_2007\ZNOJMO - POHOřELICE\2\BRAN.ZAD Vytištěno: 13.6.2007 13:45
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 53
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
125.82, podíl nákladních aut: 51 %.
|
|/1 Krajní body: [ -2.9, 100.8] [ 243.2, 204.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.0 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 243.2, 204.6] [ 466.2, 264.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.0 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 466.2, 264.2] [ 829.6, 346.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.0 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 829.6, 346.0] [ 965.1, 381.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.0 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 965.1, 381.5] [1063.2, 426.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.0 dB.
|
|/6 Krajní body: [1063.2, 426.7] [1185.3, 500.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 63.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 6.0| 369.5; 355.4| 426.6; 313.3| 432.4; 321.2| 375.3; 363.3|
| 2. | Dům | 6.0| 433.5; 322.2| 488.2; 381.4| 480.7; 388.3| 426.0; 329.1|
| 3. | Dům | 6.0| 373.3; 313.0| 352.7; 329.4| 340.0; 313.4| 360.6; 297.0|
| 4. | Dům | 6.0| 463.6; 313.6| 476.6; 328.3| 486.9; 319.2| 473.9; 304.5|
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| 5. | Dům | 6.0| 543.3; 363.2| 527.9; 341.7| 535.8; 336.0| 551.2; 357.5|
| 6. | Dům | 6.0| 485.1; 335.9| 498.1; 350.6| 507.6; 342.2| 494.6; 327.5|
| 7. | Dům | 6.0| 818.4; 453.4| 858.9; 455.7| 858.2; 468.6| 817.7; 466.3|
| 8. | Dům | 6.0| 760.8; 447.7| 783.8; 449.7| 782.8; 460.9| 759.8; 458.9|
| 9. | Dům | 6.0| 756.2; 452.1| 751.0; 504.0| 740.2; 502.9| 745.4; 451.0|
|10. | Dům | 6.0| 572.7; 377.4| 582.6; 355.7| 592.4; 360.2| 582.5; 381.9|
|11. | Dům | 6.0| 591.3; 364.8| 607.2; 371.5| 603.4; 380.6| 587.5; 373.9|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 6.0| 4 | 370; 355|
71|
10| 3.0
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 434; 322|
81|
10| 3.0
|
| 3
|Dům | 6.0| 4 | 373; 313|
26|
20| 3.0
|
| 4
|Dům | 6.0| 4 | 464; 314|
20|
14| 3.0
|
| 5
|Dům | 6.0| 4 | 543; 363|
26|
10| 3.0
|
| 6
|Dům | 6.0| 4 | 485; 336|
20|
13| 3.0
|
| 7
|Dům | 6.0| 4 | 818; 453|
41|
13| 3.0
|
| 8
|Dům | 6.0| 4 | 761; 448|
23|
11| 3.0
|
| 9
|Dům | 6.0| 4 | 756; 452|
52|
11| 3.0
|
|10
|Dům | 6.0| 4 | 573; 377|
24|
11| 3.0
|
|11
|Dům | 6.0| 4 | 591; 365|
17|
10| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\_TEXTY\HLUK\_2007\ZNOJMO - POHOřELICE\2\BRAN.ZAD Vytištěno: 13.6.2007 13:45
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
2.0 | 363.7; 297.8 | 51.3 |
| 51.3 |( 55.7)|
|
| 2 |
2.0 | 481.7; 310.3 | 53.5 |
| 53.5 |( 58.0)|
|
| 3 |
2.0 | 533.5; 335.2 | 51.6 |
| 51.6 |( 56.0)|
|
| 4 |
2.0 | 771.3; 446.6 | 46.1 |
| 46.1 |( 50.6)|
|
| 5 |
2.0 | 837.6; 452.5 | 47.3 |
| 47.3 |( 51.7)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Branišovice - NOC (budoucí)
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\_TEXTY\HLUK\_2007\ZNOJMO - POHOřELICE\2\BRAN.ZAD Vytištěno: 13.6.2007 13:58
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: 53
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
188.64, podíl nákladních aut: 53 %.
|
|/1 Krajní body: [ -2.9, 100.8] [ 243.2, 204.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.0 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 243.2, 204.6] [ 466.2, 264.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.0 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 466.2, 264.2] [ 829.6, 346.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.0 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 829.6, 346.0] [ 965.1, 381.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.0 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 965.1, 381.5] [1063.2, 426.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.0 dB.
|
|/6 Krajní body: [1063.2, 426.7] [1185.3, 500.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 75.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 64.0 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 6.0| 369.5; 355.4| 426.6; 313.3| 432.4; 321.2| 375.3; 363.3|
| 2. | Dům | 6.0| 433.5; 322.2| 488.2; 381.4| 480.7; 388.3| 426.0; 329.1|
| 3. | Dům | 6.0| 373.3; 313.0| 352.7; 329.4| 340.0; 313.4| 360.6; 297.0|
| 4. | Dům | 6.0| 463.6; 313.6| 476.6; 328.3| 486.9; 319.2| 473.9; 304.5|
| 5. | Dům | 6.0| 543.3; 363.2| 527.9; 341.7| 535.8; 336.0| 551.2; 357.5|
| 6. | Dům | 6.0| 485.1; 335.9| 498.1; 350.6| 507.6; 342.2| 494.6; 327.5|
| 7. | Dům | 6.0| 818.4; 453.4| 858.9; 455.7| 858.2; 468.6| 817.7; 466.3|
| 8. | Dům | 6.0| 760.8; 447.7| 783.8; 449.7| 782.8; 460.9| 759.8; 458.9|
| 9. | Dům | 6.0| 756.2; 452.1| 751.0; 504.0| 740.2; 502.9| 745.4; 451.0|
|10. | Dům | 6.0| 572.7; 377.4| 582.6; 355.7| 592.4; 360.2| 582.5; 381.9|
|11. | Dům | 6.0| 591.3; 364.8| 607.2; 371.5| 603.4; 380.6| 587.5; 373.9|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 6.0| 4 | 370; 355|
71|
10| 3.0
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 434; 322|
81|
10| 3.0
|
| 3
|Dům | 6.0| 4 | 373; 313|
26|
20| 3.0
|
| 4
|Dům | 6.0| 4 | 464; 314|
20|
14| 3.0
|
| 5
|Dům | 6.0| 4 | 543; 363|
26|
10| 3.0
|
| 6
|Dům | 6.0| 4 | 485; 336|
20|
13| 3.0
|
| 7
|Dům | 6.0| 4 | 818; 453|
41|
13| 3.0
|
| 8
|Dům | 6.0| 4 | 761; 448|
23|
11| 3.0
|
| 9
|Dům | 6.0| 4 | 756; 452|
52|
11| 3.0
|
|10
|Dům | 6.0| 4 | 573; 377|
24|
11| 3.0
|
|11
|Dům | 6.0| 4 | 591; 365|
17|
10| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\_TEXTY\HLUK\_2007\ZNOJMO - POHOřELICE\2\BRAN.ZAD Vytištěno: 13.6.2007 13:58
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky projektanta stavby fy. Ředitelství silnic a
dálnic ČR- správa Brno, jako příloha oznámení záměru dle §6 zákona 100/2002Sb.
Výpočtově je hodnocena imisní zátěž NO2 z provozu automobilové dopravy po realizaci rekonstrukce
silnice I/53, v úseku Lechovice - Pohořelice. Uvažovanými zdroji byla automobilová doprava na výše
uvedené silnici. Výpočet byl proveden pro intenzity dopravy v roce 2020.
Stávající úroveň imisní zátěže v hodnoceném území byla vyhodnocena na základě údajů z rozptylové
studie z Krajského programu snižování emisí (Bucek).

2. Charakteristika území
Posuzovaná silnice je navržena ve stávající trase silnice I/53, hodnocený úsek silnice začíná cca 150 m od
křížení se silnicí III/3974 (odbočka na Čejkovice) a končí u křížení se silnicí II/416 (odbočka na
Pohořelice).
Terén zájmového území je zvlněný, modelovaný přítoky řeky Dyje a Jihlavy. Trasa silnice je vedena mimo
výraznější terénní diference, niveleta silnice kolísá mezi 190 a cca 250 m n.m..

3. Metoda výpočtu očekávaného znečištění

3.1. Použitá metodika
Výpočet imisní zátěže škodlivinami byl prováděn, s ohledem na stávající imisní limity, podle metodiky
SYMOS ve formě výpočtového programu SYMOS 97 verze 2003 (IDEA-ENVI s.r.o.), kdy výsledkem
výpočtu byly průměrné roční koncentrace a maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého (NO2).
Výsledky výpočtu byly porovnávány se stávajícími platnými imisními limity.
Výpočet byl proveden pro stav po realizaci stavby, bez uvažování stávajících bodových zdrojů
znečišťování.

3.2. Použité emisní limity
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., v
aktuálním znění:
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4. Vstupní data

4.1. Definice zájmového území
Zájmové území je vymezeno obdélníkem o rozměrech 20 x 12 km orientovaným podle souřadnic JSTK.
Tento prostor zahrnuje potenciálně dotčené okolí komunikace. Podrobněji je vymezení zájmového území
zřejmé z následujícího obrázku.

Trasa silnice je zakreslena červeně.

4.2. Data o zdrojích znečišťování ovzduší
Hodnocený záměr zahrnuje rekonstrukci silnice I/53. Podrobnější popis hodnocené stavby je uveden
v projektové dokumentaci "SILNICE I/53 ZNOJMO - LECHOVICE", zpracované PK OSSENDORF, s.r.o.,
Brno v dubnu 2004.

4.2.1. Hodnocené zdroje
Jako liniový zdroj znečišťování byla ve výpočtu uvažována osobní a nákladní automobilová doprava
vyvolaná provozem na výše uvedené silnici I/53 v úseku Lechovice - Pohořelice.
Pro výpočet byla uvažována celková denní intenzita dopravy předaných investorem, která činila:
Sčítací profil
6-2076
6-2080
6-2090
6-2100
6-2118
6-2119

těžkých nákladních vozidel
(vozidel/24 hodin)
3500
4429
4174
4391
5020
4396

osobních vozidel
(vozidel/24 hodin)
6541
7150
8080
8331
8782
9813

Průjezdová rychlost u silnice byla uvažována mimo obec 90 km/h, v případě průjezdu obcí bylo uvažována
rychlost 50 km/h.
Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí NO x produkovaných motory vozidel byly využity emisní faktory získané pomocí
programu MEFA 02 doporučeném ministerstvem životního prostředí. S ohledem na uvažované intenzity
dopravy pro rok 2020 byla ve výpočtu použita emisní úroveň EURO 3 pro rok 2010.
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4.3. Poloha výpočtových bodů
Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů vzdálených od sebe 200 m. Ve všech bodech
pravidelné sítě byl výpočet prováděn ve výšce cca 1 m nad terénem. Z vyhodnocení imisí byly vyloučeny
referenční body ležící v prostoru posuzované silnice. Poloha bodů je znázorněna na následujícím obrázku:

4.4. Meteorologická data
Pro výpočet byla použita podrobná větrná růžice Znojmo vytvořená ČHMÚ Praha, oddělením modelování
a expertíz.
Souhrn této růžice je uveden v následující tabulce a na obrázku:
S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

klid

17,74

9,99

11,94

13,35

7,99

4,74

12,85

21,4

16,88
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5. Analýza a zhodnocení modelové imisní situace
Výpočty jsou zpracovány pro oxid dusičitý NO2, který je v případě automobilové dopravy rozhodnou
škodlivinou, u níž dochází nejdříve k překročení imisního limitu.
Níže presentované výsledky představují imisní ovlivnění samotným provozem uvedených silnic bez
započtení pozaďové imisní zátěže bodových zdrojů. Vyhodnocení celkové imisní zátěže hodnoceného
území je provedeno v další části této studie.

5.1. Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým
5.1.1. Roční průměrné koncentrace
Příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 způsobený provozem dosahuje do 5 µg.m-3, tedy do 13 %
imisního limitu (40 µg.m-3). Nejvyšší příspěvek je dosahován v blízkosti trasy silnice. V ostatních částech
zájmového území vychází příspěvky průměrné roční koncentrace pod 3 µg.m-3.
Ve všech případech tedy jde o hodnoty pod hodnotu imisního limitu pro průměrné roční koncentrace
(LV=40 µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku:

Z výpočtů vyplývá, že provoz automobilové dopravy nezpůsobuje překročení imisních limitů v lokalitě.
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5.1.2. Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace
Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2 způsobený provozem vozidel na hodnocené komunikaci
dosahuje cca 50 µg.m-3, tedy 25 % imisního limitu (LV=200 µg.m-3). Toto maximum je dosahováno
v blízkosti samotné silnice.
V ostatních částech zájmového území je příspěvek maximální hodinové koncentrace nižší (do 30 µg.m-3).
Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku:

Stávající provoz automobilové dopravy nezpůsobuje překračování imisních limitů ani překročení limitem
tolerovaných dob překročení limitu.
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6. Analýza a zhodnocení reálné imisní situace
V blízkosti hodnoceného záměru se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší, proto pro přibližný
popis stávajícího stavu uvádíme údaje o měření oxidu dusičitého (NO2) z měřící stanice imisního
monitoringu číslo 1135 – Mikulov - Sedlec za rok 2006:
NO2
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)

12,9

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)

40

maximální naměřená denní koncentrace (µg.m-3)

100,5

datum naměření maxima v daném roce

12.1.

hodnota denního imisního limity IHd (µg.m-3)

-

maximální naměřená hodinová koncentrace (µg.m-3)

120,3

datum naměření maxima v daném roce

12.1.
-3

hodnota hodinového imisního limitu IHh (µg.m )

200

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že imisní zátěž oxidem dusičitým je v okolí měřící stanice relativně
nízká, průměrná roční hodnota se pohybuje na úrovni 32 % hodnoty imisního limitu pro NO2, maximální
hodinová koncentrace dosahovala v roce 2006 cca 60% imisního limity.
Pro podrobnější popis imisní zátěže v lokalitě vycházíme z Rozptylové studie zpracované v rámci
Krajského programu snižování emisí (Bucek 2004):
Oxid dusičitý (NO2)
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Imisní zátěž v prostoru posuzované silnice se pohybuje u ročních průměrných koncentrací v rozmezí od 3
do 7 µg.m-3, u maximálních hodinových koncentrací pak v rozmezí od 26 do 50 µg.m-3 (s maximem v
blízkosti silnice I/53).

Celková imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2)
Celková imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2) bude ovlivněna změnou emisních parametrů vozidel
využívajících předmětnou komunikaci.
Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší ovlivnění imisní zátěže
oxidem dusičitým (NO2) za stávajícího stavu je a také v budoucnu bude v blízkosti trasy hodnocené silnice.
Přírůstek průměrné roční koncentrace vyvolaný provozem silnice po rekonstrukci bude dosahovat
maximálně 5 µg.m-3, při uvažování stávající imisní zátěže v tomto prostoru (viz výše uvedené naměřené a
vypočtené hodnoty), je možné považovat budoucí celkovou imisní zátěž ze podlimitní.
Přírůstek maxim hodinové koncentrace vyvolaný provozem silnice bude dosahovat maximálně 50 µg.m-3,
při uvažování stávající imisní zátěže v tomto prostoru (viz výše uvedené naměřené a vypočtené hodnoty),
je možné považovat budoucí celkovou imisní zátěž ze podlimitní.
Při hodnocení koncentrací nelze zcela bez výhrad porovnávat maximální naměřené a maximální
vypočtené hodnoty, přesto ani v tomto případě nepředpokládáme dosažení či překročení limitních hodnot.
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7. Závěr
Příspěvek provozu automobilové dopravy po realizaci úpravy silnice I/53 Lechovice - Pohořelice nevyvolá
významnější změnu intenzity dopravy, případné změny emisí škodlivin produkovaných dopravou budou
závislé především postupným zlepšováním emisních parametrů vozidel v důsledku modernizace vozového
parku.
Vypočtené průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, včetně započtené předpokládané stávající imisní
zátěže, nebudou dosahovat hodnot imisního limitu pro průměrné roční koncentrace.
V případě maximální krátkodobé imisní zátěže NO2 nepředpokládáme v hodnoceném území dosažení či
překročení hodnoty pro krátkodobá maxima.
Hodnocený záměr tedy prakticky nevyvolá změnu stávajícího zatížení .
Závěrem tedy lze konstatovat, že provoz rekonstruované silnice I/53 Lechovice - Pohořelice,
nebude způsobovat dosažení nebo překračování imisních limitů oxidu dusičitého.

V Brně 25.7.2007

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy

Příloha: Kopie osvědčení o autorizaci
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Příloha 4
Doklady
Vyjádření příslušných stavebních úřadů z hlediska územně plánovací dokumentace
Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

