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Seznam použitých zkratek
AOPK
BPEJ
ClCO
CxHy
ČHMÚ
ČIŽP
ČOV
ČR
ČSN
DSP
DÚR
DZS
EIA
EU
EVL
HGP
CHKO
CHOPAV
IČO
k.ú.
KÚ
LA
LBC
LBK
MDS
MěÚ
MMR
MZd
MZe
MŽP
N

Agentura ochrany přírody a krajiny
Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Chloridy
Kysličník uhelnatý
Uhlovodíky
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí
Čistírna odpadních vod
Česká republika
Česká státní norma
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace pro zadání stavby
Posouzení vlivů na životní prostředí
Evropská unie
Evropsky významná lokalita
Hydrogeologický průzkum
Chráněná krajinná oblast
Chráněná oblast podzemní akumulace
vod
Identifikační číslo organizace
Katastrální území
Krajský úřad
Hladina akustického tlaku
Lokální biocentrum
Lokální biokoridor
Ministerstvo dopravy a spojů
Městský úřad
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Nebezpečný odpad
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NO
NO2
NOX
NV
OO
OP
OÚ
OŽPZ
PD
PHM
PO
POH
POV
RDS
SO
SO2
SOP
SP
SRN
TKO
TP
ÚP
ÚPD
ÚR
ÚSES
VKP
VÚC
VZ
ZCHÚ
ZS
ŽP

Oxid uhelnatý
Oxid uhličitý
Oxidy dusíku
Nařízení vlády
Ostatní odpad
Ochranné pásmo
Obecní úřad
Odbor životního prstředí a zemědělství
Projektová dokumentace
Pohonné hmoty
Ptačí oblast
Plán odpadového hospodářství
Projekt organizace výstavby
Realizační dokumentace stavby
Stavební objekt
Kysličník siřičitý
Státní ochrana přírody
Stavební povolení
Německá spolková republika
Tuhý komunální odpad
Tělesně postižení
Územní plán
Územně plánovací dokumentace
Územní rozhodnutí
Územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
Velký územní celek
Vodní zdroj
Zvlášť chráněné území
Zařízení staveniště
Životní prostředí
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Studie variant silničního spojení Luby - hraniční přechod.
Záměr je zařazen do kategorie II, položka 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech
tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Stavba - liniová komunikace II. třídy spojující Luby s přechodem státních hranic se SRN
Kategorie silnice/návrhová rychlost S 6,5/50
Přeložky dotčených nadzemních a podzemních inženýrských sítí nebyly v technické studii
řešeny, byl proveden odhad rozsahu těchto činnosti, stejně tak jako odhad rozsahu odvodnění
komunikací, zdí, demolic, oprav silnic atd.
B.I.3. Umístění záměru
NUTS 2
NUTS 3
NUTS 4
Obec
Katastrální území

Severozápad
Kraj Karlovarský
Okres Cheb
Luby
Plesná
Luby I
Horní Luby
Luby III
Vackov
Smrčina

CZ04
CZ041
CZ0411
554634
554740 (varianta 3)
688151
688142
688193
721654 (varianta 3)
721638 (varianta 3)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Většina dopravy po silnici II/212 v současné době končí v Lubech, neboť hraniční přechod na
Wenitzgrün slouží pouze pro turisty. Část dopravy pokračuje pak po silnici II/218 do Kraslic
a okolních obcí severovýchodně od Lubů. V souvislosti s plánovaným otevřením silničního
přechodu pro osobní vozidla se očekává zvýšení intenzity dopravy.
Předkládané oznámení posuzuje tři navrhované varianty propojení Lubska se SRN.
Z hlediska charakteru záměru se jedná buď o rozšíření silnice II/262 ve stávající stopě, nebo o
novostavbu ve dvou variantách. Trasa je vedena převážně po lesních a zemědělských
pozemcích, částečně po stávajících komunikacích.
Podle informací z MěÚ Luby není záměr v kolizi ani v kumulaci se žádnými dnes známými
jinými záměry.

KSÚS KK

PRAGOPROJEKT, a.s.

8/62

Silniční spojení Luby-hraniční přechod

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
V únoru 2004 byla vydána spoluprací českých a saských orgánů Koncepce doplňujících
silničních spojení Mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. V této koncepci je
silnice Luby - Wernitzgrün uvedena jako naléhavé řešení s prioritou 1, na české straně se v
této koncepci navrhuje rekonstrukce silnice II/212 za předpokladu odvodnění mimo pásma
hygienické ochrany pitné vody a vyloučení nákladní dopravy.
Přehled zvažovaných variant
Oznamovatel zadal firmě PRAGOPROJEKT, a.s. zpracování studie, která prověří možné
varianty technického řešení dopravního spojení. Jsou navrhovány tři varianty, které jsou
předmětem posouzení. Teoreticky možné jsou ještě další dvě varianty.
Varianta 0 – ponechání stávajícího stavu a její zprovoznění. Z technického hlediska je tato
možnost nereálná, silnice šířky cca 4 - 6 m nevyhovuje pro automobilovou dopravy, řešení
nezajišťuje ochranu vodních zdrojů. Tato varianta není dále posuzována, je však v některých
případech použita jako srovnávací pro posuzované varianty.
Varianta ÚP – předpokládá vedení silnice II/212 údolím Lubinky z malého náměstí ulicemi
Příčná, Tovární a Luční. Varianta předpokládá vedení silnice sídlištěm a dále historicky
zastavěnou částí města u Lubinky, kde by bylo nutné provést řadu demolic. Na okraji města
pak navazuje na stávající silnici a předpokládá se její rozšíření jako ve variantě 2. Tato
varianta byla na výrobním výboru dne 30.6.2006 vyloučena jako nevhodná.

Zástavba v údolí Lubinky, kde je vedena varianta ÚP
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V rámci zpracovávané studie byly navrženy varianty 1 – 3, které jsou předmětem oznámení a
jsou podrobněji popsány v následující kapitole.
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Kategorie silnice II/212 v úseku Luby – státní hranice je navrhována minimální, tj. S 6,5/60.
Pro potřeby oznámení je pro všechny varianty začátek tras stanoven na Malém náměstí z
důvodu porovnatelnosti. Konec trasy je na státní hranici ČR - SRN. Podle závěrů vstupního
výrobního výboru dne 30.6.2006 jsou zpracovávány tři varianty:
Varianta 1 je vedena ulicí Chebskou a Kraslickou přes Pětidomí až k Zálubí. Před Zálubí se
stáčí vlevo, přechází přes místní vodoteč a sleduje Třístovou cestu téměř ke státní hranici a
podél ní vede ke hraničnímu stávajícímu přechodu. V intravilánu využívá stávající silnice
pouze s úpravou povrchu. Podélný spád dosahuje v krátkém úseku až 12 %, poměrně
značná část je ve spádech přesahujících 7 %. V technické studii je počátek staničení
umístěn na nám. 5. května, pro oznámení je uvažován i úsek Chebské uloce na Malé
náměstí. Varianta je navržena se snahou vyhnout se ochranným pásmům vodních zdrojů,
odvodnění je navrženo povrchové do okolních vodotečí. Celková délka varianty je
5 620 m, z toho 1,7 km je vedeno po stávajících komunikacích.

Varianta 2 je rozšířením stávající silnice II/212 ulicí Chebskou a Masarykovou a následně
stávající silnicí až k hraničnímu přechodu. Ve volném terénu je dodržena požadovaná
kategorie silnice, v intravilánu je třeba na několika místech buď demolice stávající
zástavby nebo navrhnout dopravní opatření vzhledem k zúžení kategorie komunikace.
Podélný spád dosahuje maximálně 6-7%. Varianta prochází v těsné blízkosti ochranných
pásem vodních zdrojů, poměrně nákladným odvodněním je zajištěno odvedení
znečištěných vod mimo pásma blíže ke státní hranici, pásma poblíž obce Luby ochránit
nelze. Celková délka od Malého náměstí po hraniční přechod je 4 560 m.
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Varianta 3 řeší napojení na hranice se SRN odlišně – napojuje se na silnici do Hennebachu.
Je vedena ulicí Příčnou a Hřbitovní přes úrovňový přejezd železniční trati a od konce obce
sleduje polní cestu a následně rozšiřuje komunikaci od Flusárny na Vackov. Za Vackovem
se stáčí prudce doprava a po polní cestě v souběhu s Pstruhovým potokem, který v poslední
fázi kříží, vede přes les na hranice. Trasa je dosti zvlněná se ztraceným spádem, kromě
začátku trasy, kde je podélný spád 12 % se spád pohybuje mezi 5 – 7 %. Odvodnění je
navrženo povrchové do okolních vodotečí, celková délka varianty je 4 900 m, z toho 1,9
km je vedeno po stávajících komunikacích.

U všech variant se počítá s těžkou živičnou vozovkou tloušťky 450 mm a v případě
průtahových variant s chodníky ze zámkové dlažby. Návrh konstrukce vozovky byl proveden
na základě sčítání dopravy z r. 2000 a předpokládaných vlastností podloží pro třídu
dopravního zatížení (TDZ) V a návrhovou úroveň porušení D1 dle TP 170.
Intenzity dopravy
V současné době, podle sčítání dopravy z r. 2000, bylo na silnici II/212 jižně od Lubů ve
sčítacím úseku č. 3-2646 zjištěno celkem 1 223 voz./24 hod. Dále na silnici II/218 směrem na
Kraslice je ve sčítacím úseku č. 3-3088 zjištěno celkem 510 voz./24 hod. To znamená, že pro
cca 57 % vozidel jsou Luby cílem. Silnice II/212 je od Horních Lubů směrem k hranicím pro
veškerý provoz uzavřená.
Podle jednáni na vstupním výrobním výboru se předpokládá zatížení nové silnice při otevření
hraničního přechodu max. 1 500 voz./24 hod, což znamená jižně od Lubů směrem do Aše cca
2 700 voz./24 hod. Nelze vyloučit ani občasný provoz autobusů.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení:
Dokončení

2008
2009

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:
Město:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Karlovarský
Luby
Plesná
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Rozhodnutí

Úřad

Poznámka

Územní rozhodnutí

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Luby,
Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Luby,
Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Luby,
Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby
Drážní úřad Plzeň

Pouze varianta 3

Stavební povolení:
Vodoprávní rozhodnutí
Křížení z dráhou

KSÚS KK
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B.II. Údaje o vstupech
Půda
Podle zpracované technické studie se zábory půdy podstatně liší v jednotlivých variantách.
Tab. 1 Přehled záborů
Varianta

Zábor (ha)
PUPFL
4,79
0,91
3,08

ZPF
2,68
0,62
3,46

1
2
3

Součet
7,47
1,53
6,54

Úprava silnic*
[km]
1,72
4,56
2,32

* délka silničních úseků, které budou pouze upraveny či rozšířeny

Voda
Pro provoz záměru nejsou zapotřebí žádné zdroje vody.
Pro potřebu výstavby bude provedeno napojení na veřejný vodovod, bude osazeno měřidlo
spotřeby vody podle pokynů správce vodovodu. Voda bude použita pro sociální zařízení
stavby, případně pro kropení při demoličních pracích. Upřesnění bude provedeno
po stanovení dodavatele a zjištění jeho potřeb.
Surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje potřebné pro stavbu odpovídají danému typu stavby. Materiály jsou
uváděny podle podkladů uvedených v technické studii.
Tab. 2 Hrubý přehled rozsahu prací
Název prací

1

Varianta
2

26 748

18 028

16 200

7 995
550
56
1 864

8 440
910
opravy
2 600

10 800
400
56
0

2
ks
0
dům
3
m 111 824
91 760
m3

3
1
9 015
5 400

0
0
33 877
80 225

m.j.
2

Vozovky těžké

m

Opravy vozovek
Chodníky
Mosty

m2
m2
m2

Odvodnění

m

Sedim. nádrže
Demolice
Výkop
Násyp

Materiály
3
kamenivo, živičné směsi, obrubníky, trativody,
geotextilie
živičné koberce (směsi)
kamenivo, obrubníky, zámková dlažba.
železobeton, ocel
roury, uliční vpusti, rev. šachty, přípojky,
chráničky
pouze varianta 2
varianta 1 přebytek materiálu, varianta 3
nedostatek materiálu

Ke kubaturám zemních prací je nutné podotknout, že nevyváženost výkopů a násypů lze při
podrobném návrhu zmenšit, případně dosáhnout jejich vyrovnání.
Elektrická energie, voda atd. pro stavbu bude dodávána na základě smlouvy mezi
dodavatelem média a zhotovitelem stavby.

PRAGOPROJEKT, a.s.
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Nároky na dopravní infrastrukturu
Vlastní záměr bude součástí dopravní infrastruktury. Podle vstupních jednání se předpokládá
provoz na hraničním úseku do 1 500 voz/24 hod. Uživatelé přechodu budou, kromě místního
styku, přijíždět převážně z vnitrozemí po silnici II/212, kde se doprava téměř zdvojnásobí.
Při výstavbě budou stávající komunikace využívány pro přístup na staveniště. Před zahájením
prací bude provedena pasportizace přístupových cest pro případ jejich poškození stavbou. Po
dokončení prací budou poškozené komunikace opraveny.
Řešení narušené veřejné dopravní infrastruktury či její změna budou součástí DÚR – např.
zaslepení ulic, nové napojení, křížení apod.
Nároky na jinou infrastrukturu
Pro umístění záměru ve variantě 2 bude případně nutno provést demolici č.p. 175 a ve všech
variantách rekonstruovat dotčené inženýrské sítě v průběhu městem.
Varianty 1 a 2 sice nezasahují do infrastruktury vodních zdrojů, důsledek jejich výstavby se
však na této infrastruktuře projeví.

KSÚS KK
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B.III. Údaje o výstupech
Ovzduší
Množství a druh emisí lze rozdělit zvlášť pro provoz komunikace a pro její výstavbu.
Provoz
Nevznikne žádný nový bodový ani plošný zdroj znečištění ovzduší.
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší je celá trasa komunikace, tj. automobilový provoz na
této komunikaci, kde dochází k produkci exhalací výfukových plynů z projíždějících vozidel.
Hlavními škodlivinami jsou NOx, CO, CxHy, a SO2 a dále emise prachu vznikající při
spalování pohonných hmot během jízdy dopravních prostředků.
Rozptylová studie nebyla zpracována, bude provedena v rámci DÚR pro vybranou variantu.
Pro výpočet emisních vydatností budou použity emisní faktory převzaté z databáze MEFA.
Použití těchto emisních faktorů je předepsáno v Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. V rozptylové
studii bude využito jejich definování pro různé typy automobilů, pro různé rychlosti jízdy a
sklon terénu.
Po uvedení do provozu lze rovněž očekávat dotaci sekundárních emisí prachu do ovzduší
z dopravních ploch. Kvantifikovat množství těchto sekundárních emisí prachu není možné,
předpokládá se však pravidelná údržba silnice, čímž se tento zdroj znečištění ovzduší omezí.
Dalším liniovým zdrojem je železniční trať procházející okrajem města. Vliv provozu
motorových vozů na imisní poměry v dané oblasti je zanedbatelný.
Zjištěný stav ovzduší je dostatečně kvalitní, že emise z dopravy nemohou jeho stav zhoršit
nad povolené limity.
Výstavba
Bodové zdroje znečištění ovzduší se budou v omezené míře vyskytovat pouze v období
výstavby a budou se nacházet mimo zájmové území vlastní stavby (obalovna živičných
směsí). Na staveništi se může v zimním období projevit vliv vytápění ZS - rozsah emisí bude
zanedbatelný
Jako plošný zdroj znečištění ovzduší je možné definovat emise vznikající na větší ploše, tj. na
pozemku, kde se záměr realizuje v období výstavby. Jedná se o produkci prachu ve složení
odpovídajícím běžným zeminám. Z odkryté plochy staveniště se dá očekávat nárůst imisí
poletavého prachu. Může se jednat o prašnost vznikající při manipulaci se zeminami a
stavebními materiály. Pro případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti bude předepsáno
zkrápění proti nadměrné prašnosti. V současné době se předpokládá, že i když může
krátkodobě v rámci výstavby dojít k překročení hodnoty 50 µg/m3, velice pravděpodobně
nedojde k překročení denního limitu a tím spíše nebude tato hodnota překročena více než
7 krát, jak povoluje příslušné nařízení vlády. Vzhledem ke krátkodobému a jednorázovému
působení těchto zdrojů znečišťování, nejeví se jejich působení z hlediska vlivu na okolní
prostředí jako závažné.
Jako liniový zdroj emisí lze uvažovat emise z naftových motorů nákladních přepravních
prostředků převážející zeminy a stavební materiál.
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Při výstavbě bude docházet v rámci stavebních prací (výkopy inženýrských sítí, zarovnání
terénu, přesun hmot, dovoz betonu, stavebního materiálu,) ke zvýšenému pohybu dopravní
techniky - nákladní automobily, stavební mechanismy, buldozery a další související
mechanizace.
Přesný počet pohybu dopravních prostředků a jejich rozložení v čase nelze bez plánu
organizace výstavby určit. Tato vozidla však, předpokládáme-li použití těžkých nákladních
vozidel a jejich emisních charakteristik - představují celkovou emisi za období výstavby
v řádech stovek až prvních tisíců kg NOx.

Hluk a vibrace
Provoz
Zdrojem hluku, souvisejícím s provozem stavby, bude hluk z dopravy. Zdrojem hluku jsou
motorová vozidla nacházející se na vozovkách a ostatních dopravních plochách. Hluk
motorových vozidel způsobují:
- pohonné jednotky vozidel v chodu,
- styk jedoucích vozidel s vozovkou,
- aerodynamické účinky karosérií a nevhodně uložených nákladů jedoucích vozidel
Hladina hluku je závislá na:
- intenzitě, skladbě a rychlosti dopravního proudu,
- konstrukčním uspořádání komunikace (charakter trasy, konstrukce vozovky, zejména
krytu, podélném sklonu apod.),
- utváření prostoru, kterým se hluk šíří.
Pro potřeby posouzení hladiny hluku nebyla zpracována hluková studie - bude provedena
jako součást DÚR. Byl však proveden orientační výpočet pro uvažované dopravní zatížení.
Posuzovaná zástavba se nachází v blízkosti hlavní pozemní komunikace silnice II/212, proto
je v chráněném venkovním prostoru staveb uvažována korekce +10 dB, tedy 60 dB ve dne a
50 dB v noci. Jako kritická hodnota je uvažován noční limit.
Uvažovaná intenzita dopravy po navrhovaných variantách bude na okraji silnice působit hluk
menší než povolený limit, takže domy podél silnice není nutno nijak chránit.
Výstavba
Přesný počet a druh mechanizace nasazené na výstavbě záměru bude upřesněn až v
prováděcím projektu stavby. Ze znalosti jiných staveb lze předpokládat nasazení typů
mechanizace, uvedených v kap. D.1.B.2, které lze charakterizovat hladinami hluku (A) ve
vzdálenosti 10 m – viz Tab.18.
Vzhledem k útlumu sférickou divergencí lze předpokládat tyto hodnoty hladin hluku ve
vztahu ke vzdálenosti 40 - 200 m 32 - 46 dB (A) .
Pak předpokládáme následující hodnoty u buldozeru 54 - 68 dB(A), u rypadla 50 – 60 dB(A).
Celkové zhodnocení příspěvku hluku z těchto mechanismů nelze bez znalosti plánu
organizace výstavby určit, neboť tato je funkcí časového využití jednotlivých strojů.

KSÚS KK
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Vibrace
Při výstavbě by se neměla používat zařízení, které by způsobovaly vibrace o hodnotách a
frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany
lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů. To limituje
možnosti použití strojů v průtahové variantě, ve variantě obchvatové nebude výkonnost strojů
limitována.

Voda
Výstavbou nové komunikace dojde ke změně režimu odtoku ze zastavěných ploch novou
komunikací. Dojde o zvětšení odtoku z těchto ploch u var. 1 o 6 116 m3, u var. 2 o 328 m3 a u
var. 3 o 4 890 m3 (výpočet viz kap. D.1).
V průběhu výstavby budou vznikat odpadní splaškové vody na zařízení staveniště. Jejich
množství bude záviset na počtu zaměstnanců na stavbě. Počet zaměstnanců a provoz stavby se
nedá při neexistenci zhotovitele stavebních prací určit. Vzhledem k dočasnosti funkce zařízení
se doporučuje likvidovat splaškové vody odvozem z bezodtokové jímky v souladu s platnou
legislativou v odpadovém hospodářství s kombinovaným využitím chemických WC.
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Odpady
Tab. 3 Zatřídění a způsob odstranění odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě
Kód druhu
odpadu
05 01
05 01 05
13 01
13 02
15 02
15 02 02

17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04
17 03
17 03 01

Název druhu odpadu

Kateg.
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem

Odpady ze zpracování ropy
uniklé (rozlité) ropné látky
N
biodegradace
odpadní hydraulické oleje - zatřídí původce odpadu
regenerace
odpadní motorové, převodové a mazací oleje - zatřídí
regenerace
původce odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olej.
N
spalování, skládkování
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Beton, cihly, tašky a keramika
beton
O
recyklace

Činnost, při níž vzniká odpad

úkapy, havárie z provozu stav. strojů
ze stavebních strojů
ze stavebních strojů
znečištěné dřevní piliny, písek, fibroil,
Vapex, hadry – havárie; likvidace
asfaltových emulzí při pokládání vozovek
demolice budov, demolice bet.
zpevněných ploch, propustů apod.
demolice budov
demolice budov, kameninové potrubí
demolice budov

cihly
tašky a keramické výrobky
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keram. výrobků neuvedené pod č.170106
Dřevo, sklo a plasty
dřevo

O
O
O

recyklace
skládkování
skládkování

O

demolice budov, oplocení apod.

sklo
plasty
sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky
…
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
asfaltové směsi obsahující dehet

O
O
N

opětné využití jako masivní
dřevo, štěpkování, spalování
recyklace, skládkování
recyklace, skládkování
skládkování, spalování

N

skládkování

event. vrstva s dehtovým pojivem
v konstrukci rozebíraných vozovek
demolice vozovek*

17 03 02
17 04
17 04 05
17 04 11
17 05
17 05 03
17 05 04

asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
O
recyklace
Kovy (včetně jejich slitin)
železo a ocel
O
recyklace
kabely neuvedené pod č. 17 04 10
O
recyklace, skládkování
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
N
dekontaminace, skládkování
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05
O
využití na stavbě – zpětný
03
zásyp, urovnání terénu,
rozprostření ornice aj.
17 06
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 05 stavební materiály obsahující azbest
O
skládkování – při manipulaci
i likvidaci je nutno dodržet
příslušná ustanovení zákona
č. 258/2000 Sb.
17 06 03, izolační materiály – zatřídí původce odpadu
O, N skládkování
17 06 04
17 09
Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady (včetně
N
skládkování
směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
20 01
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
recyklace, skládkování
20 02
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování, štěpkování,
mulčování
20 02 03 jiný biologicky nerozložitelný odpad
O
skládkování
20 03
Ostatní komunální odpady
20 03 01 směsný komunální odpad
O
skládkování, spalování
20 03 03 uliční smetky
O
skládkování, spalování
20 03 04 kal ze septiků a žump
O
kompostování, spalování

demolice budov
demolice apod.
přeložky vodovodního potrubí z PVC

demolice budov a zařízení
demontáž sítí
výkopy kontaminované zeminy
výkopy, sejmutá ornice, rozebírané
podsypy vozovky
demolice – eternitová krytina

demolice – event. izolační materiály
materiál z demolic

výbojky a zářivky
pařezy a dřevní hmota z vykácené zeleně
údržba zeleně
odpady ze zařízení staveniště
údržba komunikací, odpad z vpustí
odpad z chemických WC na zařízení
staveniště

*Demolice (frézování vozovek)
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3

KSÚS KK

7 995 m2
8 440 m2
10 800 m2
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Tab. 4 Zatřídění a způsob odstranění odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
05 01
05 01 05
08 01
08 01 11
14 06
15 02
15 02 02
16 01
16 01 03
17 09
17 09 04
20 02
20 02 01
20 02 02
20 03
20 03 03

Název druhu odpadu

Kateg.
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem

Odpady ze zpracování ropy
uniklé (rozlité) ropné látky
N
biodegradace
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků
odpadní barvy a laky obsahující organická
N
likvidace oprávněnou osobou
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média
ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel
N
likvidace oprávněnou osobou
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
sorbent a upotřebené čisticí a filtrační
N
spalování, skládkování
materiály
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (vč. stavebních strojů) ...
Pneumatiky
O
recyklace
Jiné stavební a demoliční odpady
směsné stavební a demoliční odpady
O
recyklace, skládkování
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování, štěpkování,
mulčování
zemina a kameny
O
skládkování
Ostatní komunální odpady
uliční smetky
O
skládkování, spalování

Pozn.: O
N

Činnost, při níž vzniká odpad

úkapy, havárie
údržba
údržba
prostředky pro likvidaci havárií
pneumatiky (poškozené či z havárií)
v případě údržbových a
rekonstrukčních prací
sečená tráva, úpravy dřevin
údržba zeleně
údržba komunikací, odpad z vpustí

- ostatní odpad
- nebezpečný odpad

Riziko havárií
Při provozu
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím
vozidel z vozovky obzvláště v zimním období. Protože však na silnici bude povolen pouze
provoz osobních automobilů (případně autobusů) nemůže nastat nebezpečí ohrožení okolí
v případě havárie vozidla převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky
podléhající restrukturalizované Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí (ADR), platnou od 1.7.2001.
I při tomto režimu dopravy je však nejcitlivější varianta 2, probíhající v těsné blízkosti OP
vodních zdrojů – riziko je sníženo systémem odvodnění.
Při výstavbě
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších
technických zařízení (špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít
k úniku pohonných či mazacích hmot, které znečistí okolí.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.1.a) Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Širší území
Města Luby a Plesná leží v nejsevernější části okresu Cheb u hranic se SRN v údolí řeky
Lubinka a Plesná obklopené převážně zalesněnými kopci. Osídlení je v prostoru hranice
řídké, nejvíce domů bylo zničeno nebo odstraněno v období let 1946 - 1975 vlivem vysídlení
velké části německého obyvatelstva. O významu dřívějšího osídlení svědčí to, že každá
nynější část obce má vlastní katastrální území. Postupem času docházelo k přesunu obyvatel z
menších obcí do měst. Správní území města Luby zahrnuje i obce resp. jejich části Dolní
Luby, Horní Luby a Luby II, Flusárna, Výspa, Zálubí a Opatov. Správní území města Plesná
zahrnuje i obce Lomnička, Smrčina, Šneky a Vackov.
Velkým problémem území jsou opuštěné a často i devastované areály zemědělských a
výrobních provozů.
Potenciálně dotčené území
Navrhované varianty vedení silnice vycházejí z centrální části Lubů
Městská zástavba obytnými budovami v těsné návaznosti na průtah II/212 je značně
roztříštěná situačně i výškově. Uliční síť v Lubech je podřízena postupnému vývoji města a
konfiguraci terénu. Poměrně kvalitní příjezd podél Lubinky od jihu po Chebské ulici končí u
Malého náměstí a dále jsou ulice příkré a šířkově stísněné. Pokračování ulice Tovární a Luční
podél Lubinky je dopravně naprosto nevyhovující. Ulice Chebská od Malého náměstí stoupá
k nám. 5. května, kde odbočuje silnice II/218 ulicí Kraslickou, a pokračuje mezi domy ulicí
Masarykovou, která klesá opět k Lubince. Silnice II/212 pokračuje podél toku do Horních
Lubů, lesem kolem ústavu sociální péče k Lubenskému sedlu na hranicích. Východně od
silnice je rozsáhlý lesní komplex Třístová.
Území západně od Lubů je zemědělsky využívané, lesy začínají u Vřesového vrchu. Vackov
je malá osada s velkým areálem zemědělské výroby a pilou, spojená s Luby zpevněnou
komunikaci přes Flusárnu.
Charakter současného využívání území
Roku 1964 byla zahájena nová bytová výstavba a místa po demolicích se přeměnila v parky.
Výstavba nových rodinných domků – vilek za poslední léta zaznamenala nebývalý rozmach.
Dnešní Luby mají dvě základní školy a odbornou školu pro přípravu žáků a studentů v oboru
výroby a stavby strunných hudebních nástrojů. Město má vlastní Sdružený klub pracujících
(SKP) se sálem pro 300 lidí, který je navíc vybaven jednou z nejmodernějších divadelních
scén na okrese. Nově bylo rovněž přistaveno širokoúhlé kino. Ve městě je v provozu několik
soukromých firem, nejvýznamnějším podnikem je Strunal (bývalá Cremona) ve kterém jsou
vyráběny hudební nástroje. Nově rodící se malé i větší podniky zpestřují společně s
pohostinským sektorem celkový vzhled města. V Horních Lubech je v provozu golfové hřiště.
Přibližně 300 m nad Horními Luby je v lese u silnice II/262 umístěn Ústav sociální péče pro
mentálně postižené, který patří pod Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově.
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V roce 1993 byl otevřen hraniční přechod (3 km SZ) do SRN pro pěší a cyklisty. Tento
přechod je oboustranně dosti využíván.
Území v okolí Lubů i Vackova je využíváno k zemědělskému hospodaření (pole, převážně
však louky a pastviny). Nejvyšší body území bylo využito pro umístění stožárů TV signálu a
signálu operátorů mobilních telefonů.
V prostoru státních hranic je na německé straně zachovaná budova.
Doprava
Pro nadregionální silniční dopravu je určen v území přechod:
 Vojtanov- Schönberg na silnici I/ 21 z Chebu přes Františkovy Lázně, která pokračuje č.
92 na Adolf a Oelsnitz
Regionální silniční spojení zajišťují přechody
 Doubrava - Bad Ester na silnici I/216 a
 Kraslice – Klingenthal na silnici II/210
Možnost překročení hranic pro turisty poskytují přechody
 Hranice - Bad Elster (Bäranloh) na silnici III/2172,
 Plesná - Bad Brambach na silnici III/2136
 Luby – Wernitzgrün na silnici II/212
Silnice II/212 vede z Kynšperka nad Ohří přes Nový Kostel a Luby, kde na ni navazuje silnice
II/218 na Kraslice. Pokračování II/212 na sever končí na hraničním přechodu pro cyklisty a
pěší a je pro jiný silniční provoz uzavřeno. Spojení na Františkovy Lázně a Cheb umožňuje
silnice II/213. dále je v území několik silnic III. třídy, které mají pouze lokální význam.
Dopravní zatížení silniční sítě je systematicky sledováno v území na silnicích II/212 jižně od
Lubů a II/218 z Lubů na Kraslice. Dopravní zatížení směrem na hranice je v současné době
nulové.
Tab. 5 Současné dopravní zatížení
Sčít.
Silnice
Identifikace
úsek
II/212
3-2646 na okraji Lubů
II/212
3-3530 směrem na Wernitzgrün
II/218
3-3088 směrem na Kraslice

těžká
201
0
90

Dopravní intenzita vozidel
osobní motocykly skutečná
1011
11
1223
0
0
0
414
6
510

Lze předpokládat, že dopravní zatížení v jižní části města je menší, než vyplývá ze sčítacího
úseku 3-2646, protože na okraji města je největší podnik Strunal, který lze pokládat za
poměrně velký zdroj a cíl nákladní dopravy.
Město Luby je koncovou stanicí železniční trati č. 146 Tršnice – Luby u Chebu. Osobní
doprava je dále zabezpečována autobusovými linkami.
Rozvoj území podle územního plánu
Územní plán města Luby zpracovaný Urbioprojektem Plzeň byl 26.9.1994 schválen
usnesením Městského zastupitelstva. V tomto dokumentu je uvažováno s průtahem silnice
II/262 obcí údolím Lubinky ulicemi Tovární a Luční.
Koncept řešení územního plánu města Plesná, zpracovaný ing. arch. Kaskovou byl projednán
29.3.2006. Tento územní plán zahrnuje i sídlo Vackov a Smrčina. Sídlo Vackov si podle ÚP
ponechá svůj výrazně výrobní charakter s dostavbou stávajících proluk komunikací pro
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agroturistiku, bydlení a smíšené území. Centrální prostor na křižovatce čtyř komunikací bude
revitalizován včetně obnovy rybníčka.

C.1.b) Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Pode údajů ČHMÚ patří území do seznamu území vymezených pro ochranu ekosystémů a
vegetace.
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Nadregionální biokoridor K38 SRN-hranice CR vede po hranicích se SRN v celém zájmovém
území a má vymezenu osu mezofilní bučinou. Ochranná zóna probíhá kolem Horních Lubů,
Vackova a Lomničky, spadá do ní značná část zájmového území. V takto vymezeném
prostoru se prvky ÚSES všech úrovní považují rovněž za integrální součást nadregionálního
biokoridoru a měly by být vymezeny ve větší hustotě než na ostatním území.
Nadregionální biokoridor Božídarské rašeliniště-Studenec probíhá po Zlatém potoce
východně od zájmového území.
Regionální biocentrum č. 1174 Stříška, vymezené do lesních porostů při hranici s SRN
severně od Horních Lubů.
Regionální biocentrum č. 1173 Plesná, vymezené do lesních porostů při hranici s SRN
severozápadně od města Plesná.
Lokální ÚSES je v ÚP Luby navržen jako orientační, který vychází z generelu regionálního
ÚSES západočeské oblasti a je zakreslen do přiložené mapy.
V ÚP Plesná byl lokální ÚSES převzat z podkladu RNDr. J.Křivance: Aktualizace ÚSES
města Plesná, 2005 a uvádíme z něj prvky v dotyku se záměrem.
Biocentra funkční
č. 1 - U brodu
č. 3 - U mlýna
Biokoridory funkční
č. 1 spojnice BC 1 - BC 3
č. 2 spojnice BC 2 - BK 1
č. 8 spojnice BC 1 - hranice

Prvky územního systému ekologické stability, biocentra, biokoridory a interakční prvky jsou
nezastavitelnými územími.
Zvláště chráněná území
V zájmovém území není vyhlášeno žádné velkoplošné zvláště chráněné území přírody.
Nejbližší území tohoto typu je CHKO Slavkovský les.
Nejbližší maloplošné chráněné území je turisticky významná přírodní památka Vysoký kámen
u Kostelní severně od Lubů. Další chráněná území jsou ve značné vzdálenosti až u Dolního
Studence.
Území přírodních parků
Silnice II/212 severně od Lubů tvoří hranici mezi dvěma přírodními parky.
Přírodní park Leopoldovy Hamry východně od silnice byl původně vyhlášen v roce 1986,
nyní platí nařízení OÚ v Chebu č. ŽP/2420-522/95 s platností od 1.11.1995. Rozprostírá se na
ploše 4000 ha a leží v západní části Krušných hor se středem mezi městy Luby a Kraslice a
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Habartov. Území je asi z poloviny zalesněno většinou druhotnými smrkovými
monokulturami. Zbytek tvoří travnaté pláně s torzy někdejších vesnic, které se po druhé
světové válce přeměnily v chalupářské osady, dnes většinou dobře udržované.
Přírodní park Kamenné vrchy západně od silnice byl vyhlášen nařízením OÚ v Chebu
č. ŽP/2420-521/95 s platností od 15.12.1995. Rozprostírá se na ploše 3600 ha podél státní
hranice leží v západní části Krušných hor mezi městy Luby a Skalná. Charakter je obdobný
jako u PP Leopoldovu Hamry.
Významné krajinné prvky
V širším území se nachází řada významných krajinných prvků ze zákona (§ 3 písm. b) zákona
č. 114/1992 Sb.) – veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, k případným
zásahům, které by mohly vést k oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, je nutno si
vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. V posuzovaném území byla provedena
inventarizace VKP, tři se nacházejí v oblasti navrhovaných tras silnice.
K významným krajinným prvkům v Lubech náleží:
- doprovodné porosty a zbylé neregulované části toku Lubinka
- stromová alej vedoucí k bývalé budově zámku
- zbylé porosty bývalého zámeckého parku
- vzrostlá vysoká stromová zeleň na hřbitově
- lesopark ve stráni nad Lubinkou v Zahradní ulici
- některé izolované lesní plochy uprostřed zemědělsky intenzivně obhospodařovaných
ploch
Jako chráněný památný strom je vyhlášena Lubská lípa v Horních Lubech.
V dotčeném území Plesné (Vackov) nejsou evidovány VKP, platí zde obecné ustanovení
zákona (např. v osadě Smrčina respektování údolní nivy potoka)
Lokality Natura 2000
Nejbližší Evropsky významnou lokalitou je NPR Soos CZ0410150 ve vzdálenosti cca 10 km
jižně od Lubů.
Nejbližší Ptačí oblastí v ČR jsou Doupovské hory.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Bývalý Schönbach, dnešní Luby, leží na území, o kterém se v období prvního osídlení
mluvilo jako o “okolním lese” nebo o Lubském újezdu”. V r. 1149 Lubsko postoupil německý
panovník Konrád III. Vladislavu III., pozdějšímu králi českému. R. 1319 německý král
Ludvík povýšil tehdejší Schönbach na město se stejnými právy jako Cheb. Postupně patřilo
Lubsko pod různé feudální pány a později sdílelo svůj osud společně s Chebskem.
Luby se proslavily stavbou strunných hudebních nástrojů, zejména houslí. Od domácké
malovýroby, přes manufakturu, později tovární výroby se pak stalo hlavním zdrojem obživy
zdejších lidí. Rakouská Cremona (Österreichs Cremona), tak byla ve stejnojmenné publikaci
z roku 1897 popsána historie řemesla v této oblasti, jejíž centrem se stalo houslařské město
Luby. Po válce byly všechny firmy z místa i okolí znárodněny a roku 1948 včleněny do
podniku Cremona, což vyústilo posléze ve výstavbu nového výrobního podniku, který byl
dostavěn v roce 1968. Od r. 1992 je tato továrna ve vlastnictví spol. s r.o. Strunal. Nechybí
ani malé ateliérky místních mistrů houslařů a kytarářů či další malé soukromé firmy, zejména
výrobců hudebních nástrojů, které společně s největším výrobcem těchto strunných nástrojů
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s.r.o. Strunal postupně tomuto místu navrací jeho bývalý ráz, charakteristický pro vzhled
tohoto houslařského města.
V Horních Lubech se nachází zřícenina zámku a zbytky zámeckého parku.
Plesná je nepravidelně rozložená v pahorkatém terénu na saských hranicích nad horním tokem
stejnojmenné řeky. Byla zemědělskou obcí, ze které se od 18. století vyvíjelo významné
textilní středisko. Postupně zde vzniklo šest velkých továren, po první světové válce vznikly
další továrny a provozovny. Byla písemně doložena jako ves valdsaského kláštera již v roce
1185. K začlenění osad Lomničky, Vackova a Smrčiny pod správu města Plesné došlo v roce
1965.
Území hustě zalidněná
Sídelní útvar Luby lze hodnotit jako slabší středisko osídlení v okrajové části okresu bez
významnějších rozvojových impulsů. Otevření hraničního přechodu pro širší škálu
návštěvníků by mohlo být pro město výrazným přínosem.
Počet obyvatelstva v pohraničí po výrazném poklesu po válce až do roku 1970 mírně
zvyšoval u městského osídlení a výrazně snižoval u venkovských sídel. Celkově se počet
obyvatel v tomto období mírně snižoval. Po roce 1970 dochází k poklesu počtu obyvatel ve
všech sídlech a po roce 1991 k nárůstu počtu obyvatel vlastních měst. Podle posledních údajů
v letech 2001 - 31.5.2004 jsou změny počtu obyvatel příznivě ovlivněny jak přirozenou
měnou tak migrací.
Tab. 6 Počty obyvatel – Statistický lexikon obcí ČR 2005
Obec
část obce
Jednotka Domů
Obyv
celkem
trvale
rekreačně
Luby
481
418
20
2478
Luby
429
383
10
2328
Luby
416
377
5
2309
Zálubí
3
2
Horní Luby
19
17
1
80
Plesná
Vackov
7
6
11
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Území je poměrně málo zatíženo, především s poklesem průmyslové výroby. Doprava v
současné době není významným problémem z hlediska zatížení území.
Imisní situaci v centru města Luby proti okolí zhoršuje kotlinový charakter města, kde ke
zhoršené imisní situaci přispívají, zejména v zimních měsících, zhoršené rozptylové
podmínky a poměrně značný počet domácností, vytápěných tuhými palivy.
Město není uvedeno v seznamu obcí s překročením limitních hodnot pro ochranu zdraví ve
smyslu zákona č. 86/2002 Sb.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Klimatické poměry
Řešené území patří dle Quitta do mírně teplé oblasti – okrsku T3 (Krátké léto, mírné až mírně
chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem.
Zima normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové
pokrývky.), část východně od Lub náleží chladné oblasti CH7 (Velmi krátké až krátké léto, mírně
chladné a vlhké, přechodné období dlouhé, mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima dlouhá, mírná, mírně vlhká
s dlouhou sněhovou pokrývkou.). Ovlivnění reliéfem se projevuje především teplotními inverzemi.

Podle Atlasu podnebí patří území do mírně teplé oblasti, okrsek B5 mírně teplý, mírně vlhký,
vrchovinový.
Tab. 7 Průměrná četnost větrů v roce
Rychlost
větru m.s-1

S

SV

8,5

Součet

V

8,0

JV

4,7

J

13,2

JZ

8,8

Z

17,9

SZ

21,1

CALM

Součet

4,9

100

12,9

Větrná růž ice

30
SZ

S
SV

20
10

Z

0

V

JZ

JV
J

Tab. 8 Průměrné srážky (v mm) a průměrné měsíční teploty vzduchu (ve ° C)
měsíc
I
II III IV
V VI VII VIII IX
X XI XII rok
srážky

67

51

50

61

76

91

90

97

61

58

61

823

teplota -3,5 -2,6

1,2

5,2 10,6 13,5 15,3 14,7 11,3 6,1

0,9

-2,2

5,9

SRÁŽKY

TEPLOTA

120

20

100

15

80

10

60

oC

mm

60

40
20

5
0

0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-5

I

Měsíc

Průměrný počet letních dnů
Průměrný počet mrazových dnů
Průměrný počet arktických dnů (teplota pod -10°C)
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II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

M ěsíc

17,4
138,2
3,1 v lednu.
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Převládající směr větru je západní až jihozápadní. Pro nižší části města se provětrávání
zhoršuje, neboť sousedící terén tvoří pro západní větry překážku.
Za těchto obecně nepříznivých stavů pak převládá znečišťování přízemního ovzduší nízkými
a chladnými zdroji (především lokální vytápění a doprava). V údolní poloze středu města je
menší intenzitou větrného proudění a větší vlhkostí vzduchu podmiňována větší četnost
výskytu radiačních inverzí, která je podporována stékáním chladnějšího vzduchu z okolních
vyvýšenin do údolí na jehož dně se ukládá a přispívá k dalšímu prochlazování nejspodnější
vrstvy vzduchu. Zejména v zimním období jsou tyto polohy postihovány výraznějším
znečištěním ovzduší než okolní, výše položená území.
Geomorfologie
Z geomorfologického hlediska náleží zájmová oblast Krušnohorské soustavě, která je zde
reprezentována celky Smrčiny a Krušné hory s přechodem do Chebské pánve, podcelků
Ašská vrchovina a Klínovecká hornatina s okrsky Lubská vrchovina a Jindřichovská
vrchovina. Nadmořská výška se na tomto území pohybuje v rozmezí 500 – 660 m n.m. Vodní
toky tvoří v území údolnice, s místy mírnými, někde až prudkými svahy.
Sídelní útvar Luby leží na svazích potoka Lubinka, v nadmořské výšce v rozmezí 500 - 590 m
n.m. V okolí městské zástavby převládají louky a lesy.
Ovzduší
Znečištění ovzduší je dnes obecně pokládáno za nejzávažnější faktor devastace prostředí;
ovlivňuje zdravotní stav obyvatel a poškozuje přírodní prostředí v rozsáhlých oblastech.
Emise
Údaje o emisní situaci jsou obsaženy v Registru zdrojů znečištění ovzduší (REZZO). Dle
REZZO 1 (velké zdroje nad 5 MW celkového instalovaného výkonu) je jediným
registrovaným znečišťovatelem ovzduší STRUNAL s.r.o., který produkuje tuhé znečišťující
látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, a poměrně významné množství uhlovodíků.
Hlavními původci emisí amoniaku jsou dle podkladu databází REZZO velkochovy
hospodářských zvířat.
Ze středních zdrojů (REZZO 2) patří k nejvýznamnějším znečišťovatelům ve městě některé
menší podniky a větší objekty.
Město je napojeno na zásobování zemním plynem a na rozvod je napojeno cca 15 % obyvatel.
Tato skutečnost pozitivně přispívá ke kvalitě ovzduší v obci, především při inverzních
situacích, je však třeba mít na paměti, že téměř 60 % obyvatel používá tuhá paliva.
Imise
Imisní situaci města podstatnou měrou ovlivňují lokální (malé) zdroje emisí (REZZO 3).
Městský úřad eviduje tyto malé zdroje (pod 200 kW) - určuje výši poplatků za znečišťování
ovzduší jednotlivým podnikatelským subjektům. Neexistuje však evidence lokálních topenišť
- domácností.
V nejbližším okolí města není žádná stanice monitorující znečištění ovzduší. K lokálnímu
zvýšení imisních zátěží (zejména škodlivinami CO, NOx a těžkými kovy) dochází v důsledku
automobilové dopravy, ta je však v současné době velmi nízká.
Celkově lze konstatovat, že podle předběžného šetření je stav ovzduší v území dobrý, Luby
nejsou mezi obcemi z hlediska zhoršené kvality ovzduší pro obyvatelstvo. Je zde však
překračován imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace AOT40 pro ozon.
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Z údajů ČHMÚ byly orientačně zjištěny údaje o znečištění ovzduší v území
Tab. 9 Průměrné koncentrace
Znečišťující látka

Průměrovací doba
1 hod.

1 den

1 rok

3

nezjištěno

-

26

3

-

-

19

PM10 (g/m )

-

20-30

10-14

3

-

-

2

NO2 (g/m )
NOX (g/m )
3

benzen (g/m )

Hluk
Hluková zátěž prostředí výrazně negativně ovlivňuje zdravotní stav populace. Nadměrný hluk
je významným stresujícím faktorem, vyvolávajícím řadu psychických i fyzických
onemocnění. V současné době není v Lubech a okolí zařízení, které by způsobovalo výrazné
překračování hlukových limitů, hluk z dopravy je akceptovatelný, protože se jedná prakticky
výlučně o dopravu cílovou.
V řešeném nebyla území zpracována žádná hluková studie
Geologie
Po geologické stránce se území nachází na rozhraní Chebské pánve a smrčinského
krystalinika. Z regionálně geologického hlediska náleží zájmový prostor k metamorfitům
sasko-duryňské oblasti. Téměř celé zájmové území je budováno fylity frauenbašské série
sasko-vogtlanského paleozoika, kambrického a ordovického stáří. Fylity jsou v převaze
chloriticko sericitické, místy s grafitem, směrem k jihozápadu přibývá podílu albitu. Uváděné
horniny tvoří nadloží svorové metamorfní série krušnohorsko-smrčinského krystalinika, do
které plynule a poměrně rychle přecházejí. Svory vystupují k povrchu v jz. části zájmového
území. Jsou zastoupeny muskovitickými až dvojslídnými svory, místy s granátem. Nadloží
hornin krystalinika je budováno kvartérními sedimenty. Kvartérní pokryv je málo mocný,
tvořený v převaze deluviálními sedimenty zastoupenými hlinitými písky, písčitými a
štěrkovitými hlínami, jílovitými písky. Větší mocnosti dosahují kvartérní sedimenty pouze v
údolích vodotečí, kde jsou zastoupeny také fluviální sedimenty.
Hydrogeologie
Zájmové území se nachází v hydrogeologickém rajónu č. 611, tj. krystalinikum Krušných hor
a Slavkovského lesa. Z hydrogeologického hlediska tvoří metamorfované horniny
hydrogeologický celek I.řádu, hydrogeologický masiv. Zvětralinový plášť a zóna
přípovrchového rozvolnění hornin hydrogeologických masivů představují hydrogeologicky
jednotný jednokolektorový zvodnělý systém. Mocnost zvodnělé zóny se pohybuje od
několika metrů do několika desítek metrů. Propustnost zvodně je závislá na petrografickém
složení hornin, morfologické pozici a stupni tektonického porušení. Propustnost
zvětralinového pláště i kvartérních sedimentů je obdobná, koeficient filtrace má v převaze
hodnotu kf = n.10-6 - n.10-7 m.s-1. Vzniká mělká zvodeň s volnou hladinou podzemní vody a
smíšenou průlinovo-puklinovou propustností, která do hloubky přechází výhradně v
propustnost puklinovou. Je dotována infiltrací ze srážek a drénována v prostoru lokálních
erozních bází různých řádů. Spád hladiny mělké zvodně je konformní se spádem terénu.
Úroveň hladiny bezprostředně reaguje na srážky. Prostřednictvím infiltrace srážkových vod
do hornin krystalinika dochází také k dotaci do hlubších obzorů blízké terciérní chebské
pánve.
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Oběh podzemních vod v hlubších částech hydrogeologického masivu, kde se neuplatňuje vliv
regionálního zvětrávání, je vázán výhradně na průběh tektonických linií a pásem porušení.
Propustnost je ovlivněna hustotou rozpukání a charakterem puklinové a zlomové výplně. V
blízkosti zájmového prostoru se uplatňují tektonické linie především směru SZ-JV a SSZ-JJV.
Tektonická linie tohoto směru zakládá údolí toku Lubinka. Podružně se uplatňují tektonické
linie směru S-J.
Podzemní voda
Varianty trasy č.1 a č.2 se nacházejí v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné
hory. Trasa č.3 probíhá v km 2,6 až 3,2 po vnější hranici ochranného pásma stupně IIC
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně a CHOPAV Chebská pánev a
Slavkovský les. Mimo velkoplošná území ochrany vod existují u variant č.1 a č.2 v trase
nebo její bezprostřední blízkosti ochranná pásma využívaných zdrojů vody hromadného
zásobování pro město Luby. Tyto zdroje mají vodohospodářským orgánem stanovena pásma
hygienické ochrany I. a II. stupně. Převážná většina se jich nachází v těsné blízkosti podél
Lubinky. Poloha vodních zdrojů a jejich PHO je patrna z přiložené situace. Základní
informace o vodních zdrojích jsou uvedeny v Tab. 10.
Tab. 10 Vodní zdroje
Označení
Studna A
Studna B
Luby III
Studna C
Studna D
Luby II - studna E
Luby I - studna F

Hloubka zdroje
(m)

Průměr studny
(m)

3,0
1,5
1,5
4,8
4,0
6,0

2,0
10,0
9,9
3,0x3,5
1,0
1,5x1,0

Povolený odběr
(l/s)

Průměrný roční
odběr v letech 20002005
(l/s)

2,3-3,0

2,63

1,0
1,5

1,0
0,43

Podle ÚP Plesná se nepředpokládá napojení osady Vackov na centrální vodovod z města
Plesná. Případná další zástavba bude zásobována z individuálních zdrojů – studní.
Povrchová voda
Hydrologicky území náleží do povodí Ohře s číslem hydrologického pořadí 1–13–01.
Dotčené území spadá do povodí několika toků. Hlavním tokem odvodňujícím území Lubů je
Lubinka s přítoky hydrologické pořadí č. 1-13-01-046. Území směrem k Vackovu je
odvodňováno Liščím potokem hydrologické pořadí č. 1-13-01-041, Pstruhovým potokem
hydrologické pořadí č. 1-13-01-040 a přítokem Rokytníka hydrologické pořadí č. 1-13-01044, všechny tyto toky jsou Rokytníkem odváděny do říčky Plesná. Na severu do území ještě
zcela zanedbatelně zasahuje povodí toku Zadní Liboc hydrologické pořadí č. 1-13-01-077.
Kromě průchodu obcemi jde o toky s přirozeným charakterem dna i břehů a s četnými
volnými meandry.
V území se nachází několik malých rybníků na tocích. Specifickým prvkem území jsou
minerální prameny - studené kyselky v prostoru Plesná - Smrčina.
Lubinka je zařazena vyhláškou č. 470/2001 Sb. mezi významné toky. V její údolní nivě se
nachází drobné zdroje podzemních vod, které zásobují Luby. Vodoteče mají pro území
krajinotvorný význam. Kvalita vody v tocích při vizuálním hodnocení je velmi dobrá.
Povrchová voda z území odtéká po povrchu a místními depresemi do zmíněných vodotečí.
Obec Luby má vybudovanou stokovou kanalizační síť ukončenou v čistírně odpadních vod.
Vyčištěné vody jsou vypouštěny do Lubinky. Povrchové vody ze stávajících silnic v současné
době odtékají do Lubinky bez předčištění.
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Tab. 11 Charakteristické hydrologické údaje
Vodoteč/ profil

Lubinka (ř. km 7,0)
Rokytník (pod soutokem
s Pstruhovým potokem)
Zdroj:

Průměrný
dlouhodobý roční
průtok
[l/s]
275

odtokový
součinitel

Průměrný
otok
z povodí za
rok (tis.m3)

9,88

Průměrný
roční srážkový
úhrn
[mm]
720

0,40

2 845,440

17,39

710

387

0,40

4 938,760

Plocha
povodí
[km2]

Atlas hydrologických poměrů ČSSR (ČHMÚ Praha) - analogie

Půda
Půdní pokryv svahů a plošin mimo poloh při potocích tvoří převážně kambizemě dystrické a
modální na fylitech se vyvinuly kambizemní podzoly. V terénních sníženinách se vyskytují
převážně pseudogleje a gleje modální, v plošších sníženinách přecházející do organozemí
typu rašelin. Půdy jsou většinou hlinité až písčitohlinité, v jihovýchodní části území jílovité.
Z údajů BPEJ vyplývá, že se jedná převážně o hnědé půdy kyselé, podzolové a jejich slabě
oglejené formy, převážně na vyvřelých horninách středně těžké, slabě až středně štěrkovité,
bezskeletovité, mělké, v menší míře o hnědé půdy oglejené, zpravidla středně těžké,
štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené. Půdy ve vyšších polohách (BPEJ 7.29.44,
7.40.68, 7.67.01) patří převážně do V. třídy ochrany zemědělské půdy (zemědělské půdy pro
zemědělské účely postradatelné, u těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské
využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných
pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí ), v údolních nivách
(BPEJ 7.58.00) pak do II. třídy ochrany zemědělské půdy (vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné).
Přírodní podmínky pro provozování zemědělské výroby jsou průměrné až podprůměrné.
Rostlinná výroba je zaměřena na produkci obilovin a výrobu pícnin. Podíl odvětví
zemědělství v ekonomické základně není výrazný a i výhledově se nebude zvyšovat.
Ve vyšších polohách území jsou rozsáhlé lesní masivy, v nejvyšších polohách je patrné
poškození lesních porostů imisemi. V některých místech se projevují nepříznivé projevy
velkovýrobního zemědělství.
Seismicita
Podle GFÚ AV ČR patří Hranice do oblasti, kde lze očekávat zemětřesení až stupně 6-7 na
dvanáctibodové makroseismické stupnici MSK-64 ( Zemětřesení je pocítěno většinou lidí
uvnitř i venku, ztráta rovnováhy. Může dojít k poruchám budov, silnic, potrubí, mohou být
ovlivněny prameny).
Radonové riziko
Dle Odvozené mapy radonového rizika ČR (1 : 200 000) leží Hranice v kategorii 2 - střední
radonové riziko - označení 2Om.
Ke každému investičnímu záměru, kde se dlouhodoběji shromažďují lidé, musí být
stavebníkem opatřeno měření radonového rizika. Pro výstavbu silnice nejsou potřebná žádná
opatření.
Fauna a flora
Podle biogeografického členění (Culek, 1996) leží území v Ašském regionu v
geomorfologickém celku Smrčiny a západním okraji Krušných hor.
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Dle regionálně fytogeografického členění náleží území do oblasti mezofytika, do obvodu
Českomoravské mezofytikum. Zájmové území spadá do fytogeografického okrese Smrčiny,
vegetační stupeň je submontánní (Skalický).
Území leží rozhodující částí v těchto jednotkách potenciální přirozené vegetace:
- acidofilní bučiny - biková bučina - druhově chudé bučiny s příměsí dubu a jedle na
minerálně chudých silikátových půdách; výskyt na většině území
- acidofilní doubravy - druhově chudé smíšené doubravy s jedlí a borovicí s příměsí jeřábu,
osiky a břízy na živinami chudých substrátech; výskyt na jihovýchodním okraji
Vlivem dlouhodobého využívání území se přirozená vegetace zachovala jen v nepatrných
zbytcích v extrémnějších špatně využitelných lokalitách. Bory, bučiny a doubravy v lesních
porostech jsou již druhotné.
Je zde zastoupena ochuzená hercynská fauna předhůří se silným západním vlivem, který se
projevuje výskytem myši západní, ropuchy krátkonohé, čolka hranatého, ježka západního,
tetřívka obecného, ořešníka kropenatého.
Zájmová oblast záměru je v místech osídlení urbanizovaná, zoologicky a botanicky chudá,
biotopy vyhovují druhům vázaným na lidská sídla a devastované plochy. Mimo sídla, kde se
nalézají především pole a louky je území botanicky bohatší, obzvláště v místech pastvin. V
rybníčcích lze očekávat hojný výskyt obojživelníků.
Krajina a ekosystémy
Současné osídlení je soustředěno do měst Luby, Plesná a několika malých venkovských sídel.
Krajina je kopcovitá, jsou zde velké výškové rozdíly. Luby jsou částečně ponořeny do údolí
potoka Lubinka a zástavba pak stoupá po úbočí do vyšších míst. Sídelní útvar je protáhlý
podél potoka od Dolních až po Horní Luby. Směrem na západ k Vackov je nutné překonat
výškový rozdíl hřebene u Růžového vrchu.
Rozhodujícím způsobem využití ploch v řešeném území je lesnictví, zemědělství a povrchová
těžba kaolínu a písku. Zemědělská činnost ovlivnila výrazným způsobem zejména území jižně
od Lubů a směrem na Plesnou, kde velké rozlohy zaujímají scelené bloky zemědělské půdy
bez rozptýlené zeleně a jiných stabilizujících prvků. Naopak velká část dříve využívaných
mokrých a vlhkých luk v údolích potoků byla ponechána ladem a začala spontánně zarůstat. V
80. letech 20. století byl extrémně vysoký podíl zorněných pozemků, v současné době se opět
zvýšil podíl luk a pastvin.
Krajinu a životní prostředí v území příznivě ovlivňuje nejen vysoký procentuální podíl lesů,
ale i významné zastoupení luk a pastvin, zahrad, ovocných sadů a vodních ploch v řešeném
území doplněnou o pestrou mozaiku údolních rašelinišť, pramenišť, olšin a březin a vlhkých
pcháčových luk s tužebníkovými lady.
Lesní porosty zaujímají zejména severní a západní část území. Lesy s přirozenou dřevinou
skladbou již téměř neexistují, přírodě blízké porosty borů a doubrav jsou druhotné. V
současných porostech převládají kulturní porosty borovice (místy tzv. borůvkové bory) nebo
smrku, občas s příměsí dubu, buku, břízy, osiky, javoru, jeřábu. Přirozený podrost v borových
lesích tvoří krušina olšová. Doprovod vodotečí tvoří olše, často s břízami.
Nepříznivý vliv na krajinný ráz má povrchová těžba keramických jílů na k.ú. Vackov.
Výsledkem je zásadní změna ekologických podmínek (reliéf, vodní režim) a v úvahu je třeba
brát i časové hledisko, kdy eventuální využití území pro ekologické funkce je věcí vzdáleného
časového horizontu. V současné době byla zahájena podle plánu sanací a rekultivací částečná
rekultivace tohoto devastovaného území, která bude ukončena v roce 2020. Po dokončení
rekultivace bude toto území sloužit rekreaci.
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Pouze zástavba měst a povrchová těžba představuje určitou bariéru pro průchod prvků ÚSES,
stávající silnice ani železnice nejsou zásadním dělícím prvkem.
Koeficient ekologické stability regionu je poměrně vysoký – 2,7.
V území jsou cenné ekosystémy, které jsou popsány v kapitole C.1.
Turistika
V území se nachází menších turistické zajímavosti, především však krajina málo dotčená
lidskou činností.
Územím procházejí dvě značené turistické cesty:
 červená od Velkého Luhu přes Lomničku, Vackov, Luby, Horní Luby, Kostelní na
Kraslice
 modrá z Lubů na hraniční přechod na Wernitzgrün
Z Lubů vychází naučná stezka Lubsko přes Pětidomí, Zálubí, Třístovou, zříceninu zámku v
Horních Lubech zpět do Lubů.
Značená cyklostezka z Plesné přes Luby do Kraslic částečně běží společně s červenou
turistickou cestou.
Lokality kulturního nebo archeologického významu
Kostel sv. Ondřeje tvoří dominantu historického jádra města, které bylo hrazené. Při stavebně
historickém průzkumu z roku 1988 byly ve věži odhaleny pozůstatky románské stavby.
Kostel je pravděpodobně z 12. století, jádro stavby z roku 1697 přestavěno r.1734, dnešní
vzhled dostal kostel po několikaleté generální opravě, která byla dokončena r. 1993. U kostela
je sloup se sochou p. Marie, a kaple p. Marie.
Zámek Luby vystavěl Jan František Ferdinand z Písnice ve druhé polovině 17. století.
Začátkem padesátých let zde byl zřízen ústav pro narušenou mládež. Pak ho do správy
převzalo ministerstvo vnitra s tím, že budova bude sloužit pro ubytování příslušníků
pohraniční stráže. V té době byla nemovitost ještě v poměrně dobrém stavu. Po opuštění v r.
1964 nebyla prováděna žádná údržba a tak zámek rychle chátral. V průběhu roku 1988 byl
zámek až na přízemí hlavní budovy stržen.
Ve Vackově stojí za zmínku zvonice.
Chráněná území podle zvláštních zákonů
Část území severně a východně od Lubů se nachází v CHOPAV Krušné hory.
V zájmovém území se nenacházejí žádná sesuvná území.
Mezi Luby a Horními Luby je území bývalé těžby rud, které je poddolované. Další lokální
místo poddolování je již mimo území u Opatova.
V k.ú. Vackov se těží kaolin. V současné době se bude těžba na severu DP Vackov II.
rozšiřovat, jižní DP Vackov I. bude postupně sanován a rekultivován převážně lesnickou
rekultivací. Plán sanací a rekultivací DP Vackov I. a DP Vackov II. byl schválen OkÚ Cheb
RŽP dne 15.5.1993, č.j. 1463/ŽP/93. V roce 2004 byl schválen DP Vackov I. rozšířen
směrem západním až k hranici CHLÚ Vackov. Obvodní báňský úřad Sokolov povolil změnu
POPD ložiska Vackov v DP Vackov I rozhodnutím ze dne 13.2.2004 č.j. 375/511/Ing.Ct/04
Ochranná pásma
V území jsou vymezena ochranná pásma jednotlivých podniků v rámci jejich pozemků.
V řešeném prostoru je nutno počítat s ochrannými pásmy tratě ČD a vedení VN.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
D.1.A Vlivy stavby a provozu
D.1.A.1 Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika a ovlivnění faktoru psychické pohody
Silniční doprava je zdrojem řady látek, znečišťujících ovzduší. Mezi nejznámější a
nejvýznamnější patří oxidy dusíku, oxid uhelnatý, prašný aerosol a velký počet organických
látek jako je benzen, polyaromatické uhlovodíky, aldehydy a řada dalších. Při hodnocení
potenciálního vlivu komunikace není možné posuzovat všechny vznikající látky, nejčastěji
jsou pro screeningové hodnocení nepříznivých zdravotních vlivů liniových zdrojů používány
jako indikátory oxidy dusíku resp. oxid dusičitý, reprezentující skupinu látek s prahovým
působením společně s benzenem jako reprezentantem karcinogenních látek, při rozšířeném
hodnocení bývá používán také prašný aerosol frakce PM10. Prašný aerosol, který je emitován
převážně z dieselových motorů představuje frakci jemných částic, která je vzhledem ke svému
složení významná z hlediska působení na zdraví.
Pro potřeby Oznámení nebyla zpracována hluková ani rozptylová studie. Za exponované je
považováno obyvatelstvo v blízkosti hodnoceného úseku silnice a navazujících komunikací, v
místech očekávaného zvýšení znečištění ovzduší. Je-li do stávající zástavby přivedena
zvýšená, případně nová doprava, dochází ke zvýšení zdravotních rizik ze znečištění ovzduší,
hluku, ale i možnosti zvýšeného střetu obyvatel s projíždějícími vozidly
Potenciálně dotčené obyvatelstvo zvýšením dopravy se nachází v Lubech, případně ve
Vackově. Faktor pohody se změní především tam, kde v současné době je doprava minimální,
případně, kde tuto dopravu nelze očekávat.
Z tohoto pohledu:
 Varianta 1 vede Chebskou a Kraslickou mezi domy v délce cca 500 m a dále v Pětidomí v
délce cca 200 m. Silnice je zde ve stoupání 5 – 12 %, dopravní zatížení se zvýší z
500 voz/24 hod na 2000 vozidel.
 Varianta 2 vede Chebskou a Masarykovou mezi domy v délce cca 1,6 km, v některých
místech (cca 300 m) ve velmi úzkém koridoru a dále pak v Horních Lubech v délce cca
100 m a kolem ÚSP Luby. Silnice má podstatně příznivější spádové poměry do 5 %, ale
do prostředí minimálně zatíženého dopravou přivede 1500 voz/24 hod. Je však nutné
konstatovat, že se jedná o silnici II. třídy, kde lze zvýšení dopravy očekávat.
 varianta 3 vede Příčnou a Hřbitovní v délce cca 1 km a dále pak Vackovem v délce cca
500 m. Vilová zástavba ve Hřbitovní ulici je sice rozptýlená, lze však předpokládat, že
nová komunikace zde není obyvatelstvem očekávána a provoz cca 1500 voz/24 hod bude
mít na pohodu výrazně negativní vliv. Kromě asi 150 m ve stoupání 12 % na začátku je
silnice v mírných spádech do 5 %. Nepříznivé působení ve Vackově je opět způsobeno
nově zavedenou dopravou, jedná se však o poměrně málo obyvatel.
Předpokládané zvýšení provozu o 1500 osobních aut, která splňují výše uvedené normy,
nebude mít na zdraví obyvatel žádný měřitelný vliv. Ve variantě 1 působí nepříznivě prudké
stoupání zvyšující hluk a exhalace, ve variantě 2 délka průjezdu a stísněné poměry.
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Více mohou působit subjektivní pocity definované jako ovlivnění faktoru psychické pohody.
Nejhůře z tohoto pohledu vychází varianta 3, kde se jedná o zcela nové ovlivnění, nejlépe
varianta 1, kde dojde pouze k vyššímu využití stávající silnice II/218.
Sociální a ekonomické důsledky
Mezi sociální a ekonomické důsledky lze zahrnout nutné demolice, zaměstnanost, turistický
ruch.
Varianta 2 vyžaduje demolici domu čp. 175, který je majetkem města (zachování domu by
mělo za důsledek ponechání dopravní bodové závady – zúžení), u variant 2 a 3 může dojít k
záboru předzahrádek, posunu plotů.
Otevření hraničního přechodu pro automobily přivede do města nové návštěvníky, může se
zvýšit obrat místních obchodníků.
Turistika
Mírně se zvýší turistický ruch. Varianta 1 vede částečně v trase naučné stezky, která bude
muset být rekonstruována (přesun tabulí, značení atp.). Varianty 2 a 3 vedou ve stopě
turisticky značených cest, které budou na nové komunikaci obnoveny.
Umístění hraničního přechodu je ve variantě 3 nevýhodné. Stávající přechod Luby –
Wernitzgrün, který používá varianta 1 a 2 je od přechodu u Kraslic vzdálen vzdušnou čarou
cca 10 km a od nového přechodu u Plesné cca 8 km. Přechod ve variantě 3 je umístěn
asymetricky, od přechodu u Kraslic je vzdálen cca 15 km, zatímco od přechodu u Plesné
pouhé 3 km.
D.1.A.2 Vliv na ovzduší a klima
Zvýšení dopravy nebude v žádné variantě tak výrazné, aby ovlivnilo klima v území.
Emisní limity EURO 2 pro osobní automobily a těžká nákladní vozidla vstoupily v EU
v platnost v r. 1996, pro lehká nákladní vozidla v r. 1998. Tyto limity se týkají nově
vyráběných a dovážených vozidel. V roce 2010 již bude v platnosti i emisní norma EURO 4.
Lze předpokládat, že po realizaci záměru bude skutečná skladba vozového parku odpovídat
hodnotám mezi faktory EURO 2 a EURO 3.
Podle nařízení vlády č.350/2002 Sb., kterým se stanoví mj. i imisní limity znečišťujících látek
v ovzduší, nesmějí koncentrace znečišťujících látek ve volném ovzduší překročit od r. 2010
následující hodnoty:
Tab. 12 Imisní limity znečišťujících látek
Znečišťující látka

Průměrovací doba
1 hod.

1 den

1 rok

3

200

-

40

3

-

-

30

PM10 (g/m )

-

50

20

3

-

-

5

NO2 (g/m )
NOX (g/m )
3

benzen (g/m )

Dle zjištěných údajů v kap. C.2 se průměrné koncentrace v posledních letech pohybují
dostatečně hluboko pod povolenými limity. Zjištěný stav ovzduší je dostatečně kvalitní, že
emise z poměrně nízké dopravy nemohou jeho stav zhoršit nad povolené limity.
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Pro Oznámení nebyla zpracována rozptylová studie, ani nebyly vypočteny emise z dopravy.
Krátkodobé koncentrace i roční průměry dosahují nejvyšších hodnot v těsné blízkosti
komunikace, s rostoucí vzdáleností od ní postupně klesají, množství emisí z automobilového
provozu je kromě dopravní intenzity ovlivněno i podélným spádem silnice. Podle propočtů,
prováděných u jiných komunikací nebude v žádném případě příspěvek průměrných ročních
koncentrací tak velký, aby překročil povolený limit.
K nejvyšším krátkodobým koncentracím znečišťujících látek z automobilového provozu bude
docházet při špatných rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí
rychlostí větru vypočtené koncentrace rychle klesají. Za běžných rozptylových podmínek jsou
koncentrace několikanásobně nižší než při inverzích a v případě instabilního teplotního
zvrstvení a rychlého rozptylu je tento rozdíl řádový. V případě NO2 nedosahují krátkodobé
koncentrace v blízkosti silnic za inverzí tak vysokých hodnot, protože vzhledem ke krátké
vzdálenosti od zdroje a pomalé konverzi NO na NO2 za inverzí se za těchto podmínek nestačí
vytvořit dostatečné množství NO2.
U všech variant bude nejhorší situace ve městě, především jeho nižších částech. U varianty 1
bude působit nepříznivě velký podélný spád, u varianty 2 pak průběh trasy údolím Lubinky.
Vzhledem k malé intenzitě však nebude mít žádná z variant významný vliv na znečištění
ovzduší.
V souladu s ustanovením § 3 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů bude
v rámci DÚR zpracována rozptylová studie pro vybranou trasu.
D.1.A.3 Vlivy na hlukovou situaci (a jiné fyzikálně biologické charakteristiky)
Všeobecně
Pro potřeby Oznámení nebyla zpracována hluková studie, byl však proveden orientační
výpočet.
Podle vládního nařízení č. 502/2000 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací” ve znění pozdějších předpisů je nejvyšší přípustná hladina hluku LAeq
ve venkovním prostoru stanovena součtem základní hladiny hluku LAeq,T a korekcí,
přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Maximálně povolenou hodnotu LAeq
může určit pouze odpovědný pracovník hygienické služby.
Základní hladina hluku:
Korekce na dobu denní:
Korekce na dobu noční:

LAeq,T =
50 dB
D
LAeq,T = 50 + 0 = 50 dB
LAeq,TN = 50 – 10 = 40 dB

Posuzovaná lokalita se nachází v blízkosti hlavní pozemní komunikace silnice II/212, proto je
v chráněném venkovním prostoru staveb uvažována korekce +10 dB, tedy 60 dB ve dne a
50 dB v noci. Jako kritická hodnota je uvažován noční limit.
Přípustné hladiny hluku uvnitř obytných objektů a staveb občanského vybavení jsou
stanoveny dle §11 ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekcí,
přihlížejících k využití prostoru a denní době podle tabulky č. 5 předpisu. V době denní se
stanoví pro osm nejhlučnějších hodin a v době noční pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk
z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví
pro celou denní a noční dobu.
Základní hladina hluku:
Korekce na dobu denní (6.00-22.00):
Korekce na dobu noční (22.00-6.00):

KSÚS KK
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Pokud není možné technicky dostupnými prostředky dodržet hlukovou hladinu ve venkovním
prostoru před obytnými objekty, je nutné, aby byl splněn hlukový limit uvnitř obytných budov
za předpokladu dostatečné možnosti větrání.
Uvedené hodnoty pro venkovní prostor jsou v reálné situaci často i výrazně překračovány.
(Akustické vztahy jsou přitom vyjadřovány logaritmickou stupnicí - např. pokles ekvivalentní
hladiny hluku o 3 dB znamená snížení intenzity dopravy na polovinu nebo zdvojnásobení
vzdálenosti mezi zdrojem hluku a posuzovaným bodem.)
Předpoklady výpočtu
Pro orientační posouzení vlivu hluku z dopravy byl proveden předběžný výpočet emitovaného
hluku a vzdálenosti kritických izofon pro dva zatěžovací stavy za následujících předpokladů:
Tab. 13 Předpoklady výpočtu
Zatěžovací stav
Intenzita dopravy voz/den
Těžká vozidla voz/den
Rychlost km/hod
Stoupání
Poměr den/noc
Terén

1

2

2700
250
50
2,5 %

1500
50
50
7%
90 % / 10 %
odrazivý / pohltivý

Zatěžovací stav 1 je zátěž v jižní části města zvýšená o předpokládaný počet nových vozidel,
varianta 2 je zátěž na nových variantách směrem k hranici.
Výpočet byl proveden v podle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy
(Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004, RNDr. M. Liberko a kol. –
Planeta 2/2005). Neuvažuje se s konfigurací terénu ani s případnými překážkami, bránícími
šíření hluku (např. zářezy silnice).
Výsledky výpočtu
Tab. 14 Vzdálenost izofony od osy bližšího pruhu
Stav 1
Stav 2
Izofona
den/noc
Terén
Odrazivý
Pohltivý
Odrazivý
Pohltivý
dB
60
10 m
9m
den
30 m
21 m
19 m
15 m
55
50
15 m
13 m
noc
48 m
27 m
24 m
18 m
45
Shrnutí
Zvýšením dopravy dojde v jižní části města ke zvýšení hladiny hluku, která bude u nejbližších
budov v noci mírně přesahovat povolenou hladinu 50 dB. Vzhledem k výše uvedenému
předpokladu, že značná část těžké dopravy odbočí do Strunalu, a skutečnosti, že domu jsou v
této části odsazeny od silnice, sníží se hladina hluku pod povolený limit. Zavedením dopravy
na kteroukoliv novou variantu nedojde k dosažení nočního limitu. Za předpokladů uvedených
výše (přípustná hladina 60 dB ve dne a 50 dB v noci) nebude nutné realizovat žádná
protihluková opatření.
Součástí DÚR bude hluková studie, která bude projednána a odsouhlasena odpovědným
pracovníkem hygienické služby.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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V rámci přípravy stavby a po jejím uvedení do provozu doporučujeme provést akustický
monitoring, který ověří předpoklady hlukové studie, zejména u nejbližších objektů.
Jiné ovlivnění fyzikálně biologických charakteristik není předpokládáno.
D.1.A.4 Vlivy na vodu
Vlivy na povrchovou vodu
Výstavbou nové komunikace dojde ke změně odtokových poměrů v dotčených povodích.
Zpevněním povrchu komunikací dojde k mírnému zvýšení odtokového koeficientu povodí.
Komunikace bude odvodněna povrchově silničními příkopy, nebo dešťovou kanalizací, které
budou zaústěny do vodotečí křižujících novou komunikaci. Zvýšení odtoku v jednotlivých
povodích je vyhodnoceno v Tab. 15 a Tab. 16.
Tab. 15 Přírůstek odtoku v povodí recipientů
Var.

HSa
(mm)

Stávající stav
Plocha (m2)

1
2
3
3
Fc

Fr
Qs
Fz
Fs
Fk
Qn

Q
(m3)

Nový stav
Qs
(m3/s)

Fc
Fr
Fz

720 56320 0.4 22 528 16220 23260
720
9120 0.6
5 472
3940 4560
720 19025 0.4
7 610
5479 7825
720 25275 0.4 10 110
7279 10575
celková plocha zastavěná budoucí komunikací
odtokový součinitel
redukovaná plocha
odtok ze zastavěné plochy před výstavbou
plocha vozovek
plocha svahů tělesa komunikace
plocha nezpevněné krajnice
odtok ze zastavěné plochy po výstavbě

Qn
(m3/s)

Plochy komunikace (m2)

0.8
0.8
0.8
0.8

Fk
5620
4560
1750
3150

Fs


0.5 27440 0.35
0.5
0 0.35
0.5 9450 0.35
0.5 11550 0.35

Fr
31 022
5 928
10 443
14 078

22336
4268
7519
10136

Povodí
Recipient

6116 Lubinka
328 Lubinka
2039 Lubinka
2857 Rokytník

Tab. 16 Míra ovlivnění recipientů
Povodí - recipient

Průměrný přírůstek
odtoku ze zastavěné
plochy přeložkou
komunikace za rok

Průměrný odtok z povodí
za rok

Navýšení průtoku
v povodí

(m3)

(tis. m3)

%

6116

2845

0,21

328

2845

0,01

Lubinka

2039

2845

0,07

Rokytník

2857

4938

0,06

varianta 1
Lubinka
varianta 2
Lubinka
varianta 3

Zpevněním ploch komunikace dojde ke zvýšení odtoku z jednotlivých povodí. Z výše
uvedených tabulek však vyplývá, že poměr mezi plochou zastavěnou komunikací a plochou
přirozeného povodí je tak velký, že vliv komunikace na recipienty lze z hlediska ovlivnění
KSÚS KK
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průtoku hodnotit jako minimální. Pokud chceme vyhodnotit míru ovlivnění recipientů mezi
variantami, je jednoznačně nejlepší var. 2, protože vede v celé po stávající komunikaci. Druhou
v pořadí lze vyhodnotit var. 3, protože prochází dvěmi povodími a svůj negativní vliv rozděluje
na dva recipienty. Nejhorší je var. 1, trasa probíhá po rozvodnici dílčích povodí Lubinky a
Zlatého potoka. Zlatý potok je vodárensky využívaný, jeho povodí je součástí povodí
vodárenského toku Libocký potok.
Nejvíce negativně působící škodlivinou na kvalitu povrchových vod z provozu na
komunikacích jsou chloridové ionty z posypových preparátů používaných při zimní údržbě
vozovek. V klimatické oblasti zájmového území lze předpokládat průměrná spotřeba
posypového materiálu 1,2 kg/m2 za zimní období. Podíl chloridových iontů (Cl-) v posypové
směsi činí cca 60 %. Při skrápění vozovky rozmrazovacím roztokem je účinnost podstatně
vyšší a potřebné množství chloridů cca o 30 % nižší než při posypu. V rámci zpracování
dokumentace k územnímu rozhodnutí doporučujeme vyhodnotit vliv zimní údržby na
recipienty a případně na vodní zdroje. V případě nadměrného zatížení vodotečí Cl- je nutno
omezit zimní údržbu vozovky inertním posypem.
Vlivy na podzemní vodu
Z hydrogeologické hlediska je nejméně riziková varianta trasy č.3, která prochází mimo
veškerá ochranná pásma zdrojů vody hromadného zásobování i mimo velkoplošná chráněná
území (CHOPAV, ochranné pásmo minerálních vod).
Z hlediska ochrany využívaných zdrojů vody hromadného zásobování považujeme za nejvíce
rizikovou variantu č.1, která představuje potencionální riziko ohrožení kvality pro využívané
zdroje vody hromadného zásobování v povodí Zlatého potoku i Lubinky. Trasa prochází přes
ochranné pásmo II. stupně zdroje Luby III. U zdroje Luby III by mohlo dojít ke zhoršení
kvality vody u většiny jímacích objektů (studny, B, C, D, jímací zářezy), které leží po směru
proudění mělkých podzemních vod od nové komunikace k jímacím objektům. Tyto objekty
představují 90% kapacity tohoto nejvýznamnějšího zdroje. Při vybudování nové komunikace
by také došlo k celkovému zvýšení rozsahu chemicky ošetřovaných ploch v zimním období.
Odpadní vody by byly svedeny do povodí Lubinky a zvyšovaly by celkové zatížení toku v
povodí nad zdroji Luby I a Luby II. Při tom sjízdnost stávající silnice II/212 by musela být i
nadále udržována.
Varianta č. 2 prochází při hranici ochranného pásma II. stupně zdrojů Luby I a Luby III a přes
ochranné pásmo II. stupně zdroje Luby II. U zdroje Luby I nedojde k ohrožení vydatnosti ani
kvality vody. U zdroje Luby I a Luby III (studny B, C, D a jímací zářezy) představuje zvýšení
provozu na komunikaci potencionální riziko ohrožení kvality vody. Navržená ochranná
opatření však možná rizika minimalizují a zhoršení kvality vody v jímacích objektech
považujeme za nepravděpodobné.
Největší riziko představuje varianta č.2 pro studnu A zdroje Luby III. Při realizaci navržených
opatření (viz. kap. D4) lze předpokládat, že se negativní vliv na studnu neprojeví. Nelze však
jednoznačně vyloučit, že dojde ke snížení vydatnosti zdroje, případně zhoršení kvality vody
ve zdroji. Doporučujeme v předstihu zvážit možnost vybudovat náhradní jímací objekt
stejného charakteru, tj. stejné vydatnosti i kvality. Skutečnou současnou vydatnost studny A
bude nutné ověřit hydrodynamickou zkouškou. Dle archivní dokumentace je 0,23-0,30 l/s, tj.
11% z celkové udávané vydatnosti zdroje Luby III.
Náhradní zdroj by bylo možné získat pravděpodobně západně od silnice II/212, na
předpokládané zóně porušení, která je drénována studnou A, případně vybudováním jímacího
zářezu o délce 20-40 m v severní a východní části uzávěru mělkého erozního údolí, kde
pramení bezejmenná vodoteč v jejíž blízkosti je umístěna většina jímacích objektů zdroje
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Luby III. Pro ověření možnosti vybudovat nový zdroj vody, je nutno realizovat
hydrogeologický průzkum, včetně geofyzikálního měření a 2-3 průzkumných
hydrogeologických vrtů, hydrodynamických zkoušek a laboratorních rozborů zastižené
podzemní vody.
Zdroj Luby IV není ohrožen žádnou z navržených variant trasy. Vzhledem k charakteru
zdroje (jímání povrchových vod) není vhodný k dlouhodobému celoročnímu využívání.
D.1.A.5 Vlivy na půdu
Rozsah záborů byl zjištěn pouze orientačně a je uveden v kap. B.II. Výpočet byl proveden za
následujících předpokladů:
 Ve variantě 1 nebude silnice II/218 nijak rozšiřována, pouze bude upraven povrch, zábory
ve volné trati byly převzaty od zpracovatele technické studie.
 Ve variantě 2 bude stávající silnice II/212 rozšířena, odvodnění zajistí odvod znečištěných
vod mimo OP VZ, předpokládá se jednostranný zábor cca 5 m do pozemků mimo silnici.
 Ve variantě 3 bude pro rozšíření silnice na Vackov a nad tratí (ulice Hřbitovní) zábor cca
5 m do pozemků mimo silnici, zábory ve volné trati byly převzaty od zpracovatele
technické studie.
Výpočty potvrzují to, co je zřejmé z mapy a vyplývá z charakteru navrhovaných variant.
Nejlepším řešením je rozšíření stávající silnice, kdy celkový zábor nebude dosahovat ani 2 ha.
Součet záborů ZPF a PUPFL je ve variantách 1 a 3 téměř srovnatelný, větší zábor PUPFL je
ve variantě 1.
Významné koncentrace škodlivin v půdě lze zjistit pouze v bezprostřední blízkosti vozovky a
ve vzdálenosti cca 10 m se již blíží pozaďové hodnotě i u více dopravně zatížených
komunikací.
D.1.A.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Geologické a hydrogeologické poměry se stavebními pracemi nezmění, neboť hloubka
stavebních pracích na všech variantách je poměrně malá. I nově navržené varianty respektují
utváření terénu.
 Varianta 1 – maximální hloubka v km 1,7 (lokalita U Kučáka) je 6 m. Pravděpodobně
zasáhne pod úroveň ustálené hladiny podzemní vody. Zastihne pravděpodobně kvartérní
sedimenty a jílovitě zvětralé až zcela rozložené fylity s nízkou průlinovou propustností.
 Varianta 2 – trasa sleduje stávající silnici, výkopové práce budou zanedbatelné
 Varianta 3 – maximální hloubka v km 1,3 (lokalita U lucerny) je 5 m.
Nedojde k žádnému ohrožení ložisek přírodních zdrojů.
D.1.A.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na ekosystémy
V území byla identifikována řada cenných ekosystémů, úroveň jejich ochrany je různá a
jednotlivá chráněná území se překrývají (viz kap. C.1). Nadregionální biokoridor K38 podél
hranic kříží všechny varianty.
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 Varianta 1 při odbočení ze silnice II/218 kříží údolí LBK a na konci úseku významně
zasahuje do RBC č. 1174 Stříška
 Varianta 2 běží v souběhu s LBK Lubinky
 Varianta 3 se dostává do styku s lokálním systémem ve Vackově, kde kříží LBK 2,
obchází LBC 1 U Brodu a kříží LBK 8.
Komunikace je vedena v terénu a její šířka nebude překážkou pro funkci biokoridorů.
Případný střet zvěře s automobily bude nutné v tomto úseku ošetřit sníženou povolenou
rychlostí a dopravním značením, v případě možnosti navrhnout propusty jako migrační trasy
pro drobné živočichy.
Střet s významnými krajinnými prvky
 Varianta 1 vede po silnici II/218 podél VKP přítoku Lubinky s několika rybníčky, který v
horní části kříží. Dále kříží výběžek lesa s přítokem Lubinky a prochází lesním masivem
Třístová.
 Varianta 2 běží v souběhu s Lubinkou, její rozšíření by mohlo zasáhnout doprovodné
porosty a neregulované části toku.
 Varianta 3 vede na konci města kolem rybníčku, v lokalitě U lucerny vstupuje do lesa (cca
500 m) a na konci trasy zasahuje do nivy Pstruhového potoka a lesa
Vlivy na EVL
lze vyloučit, což je doloženo přiloženým stanoviskem Odboru životního prostředí Krajského
úřadu Karlovarského kraje čj. 2057/ZZ/06 ze dne 12.7.2006.
Vlivy na flóru a faunu
Podrobný průzkum flóry a fauny nebyl proveden.
Varianty 1 a 3 způsobí v krajině novou dělící linii, kterou bude muset fauna překonávat.
Vzhledem ke kategorii silnice a intenzitě dopravy bude ovlivnění velmi malé. Nově zřizované
mostky a propustky budou respektovat požadavky Metodiky křížení komunikací a vodních
toků s funkcí biokoridorů.
Nároky na kácení dřevin
Ve všech variantách dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Vzhledem k předběžnému
návrhu variant a neexistujícímu dendrologickému průzkumu nelze rozsah přesně specifikovat.
Návrh tras bude v dalším stupni respektovat případné zachované dřeviny a bude je v
maximální možné míře zachovávat.
Přesné stanovení rozsahu kácení bude provedeno na základě dendrologického průzkumu pro
DÚR. Kácení dřevin musí proběhnout jen v nejnutnější míře po vytýčení obvodu stavby.
Dřeviny, které budou zachovány je třeba náležitě ochránit před poškozením stavební činností.
Bezprostředně po výstavbě je nutné provést náhradní výsadbu odpovídající podmínkám
daného stanoviště.
D.1.A.8 Vlivy na krajinu a chráněná území
 Varianta 1 v celé délce leží v přírodním parku Leopoldovy Hamry a zásah především do
lesních porostů bude značný. Z toho plyne i poměrně výrazný vliv na krajinu odstraněním
lesů, vliv na krajinný ráz bude však lokální.
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 Varianta 2 je vedena v po stávající silnici, která tvoří hranici mezi přírodními parky
Leopoldovy Hamry a Kamenné vrchy a její rozšíření nebude představovat významný
zásah do parků. Vliv na krajinu bude minimální, rozšíření silnice nebude v krajině
prakticky zaznamenáno.
 Varianta 3 běží až do Vackova po hranici přírodního parku Kamenné vrchy a od Vackova
probíhá v tomto parku. Převážná část trasy je umístěna na otevřených pozemcích, nová
silnice vzhledem ke své šířce a sledování stávajících komunikací nebude mít na krajinný
ráz výrazný vliv.
Žádná varianta nezasahuje do některého z vyhlášených chráněných území.
D.1.A.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek
 ve variantě 1 nejsou žádné demolice ani požadavky na zábory předzahrádek,
 varianta 2 vyžaduje demolici domu čp. 175, zasahuje do prostor předzahrádek, vyžaduje
zábory zahrad a obdobných pozemků v intravilánu města,
 varianta 3 je navržena převážně mimo zástavbu, nepředpokládá žádné demolice, dotkne se
však v malé míře předzahrádek.
Vlivy na kulturní památky
Stavbou žádné aktivní varianty nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
D.1.A.10 Vliv produkce odpadů
Odpady z provozu komunikací jsou běžné odpady – zbytky posypových materiálů, smetky,
odpady způsobené neukázněností uživatelů silnice. Předpokládané odpady z provozu jsou
uvedeny v kap. B.III.
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D.1.B Vlivy výstavby
D.1.B.1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Výstavba všech variant bude probíhat částečně v intravilánu města, částečně či zcela v trasách
současných silnic. Během stavby dojde k narušení stávající dopravy, které si vyžádá řadu
dopravních opatření, případně převedení dopravy na objízdné trasy. Doprava veškerého
materiálu bude probíhat po místních komunikacích, v extravilánu bude používána stopa
budoucí silnice. Během stavby bude doprava usměrňována podle potřeby, návrh bude uveden
v POV DÚR.
Proces dopadu vlivu z výstavby bude řešen ve fázi podrobné projektové dokumentace, kdy
bude známa vybraná varianta a budou známi zhotovitelé staveb a jejich potřeby.
D.1.B.2 Vlivy na obyvatelstvo
Pro výstavbu budou používány pouze materiály, které splňují požadavky na ochranu před
radioaktivním zářením.
Hluk, vibrace
Tab. 17 Orientační hodnoty hluku stavebních strojů pro výstavbu
Název stroje
LA [dB] v
10 m
Nákladní automobil TATRA 815
83
Automobil Avia
75
Nakladač CAT, HON
76
Rypadlo
80
Nakladač
80
Motorová sbíječka
84
Bourací kladiva
85
Vrtná souprava
80
Jeřáb mobilní
89
Míchačka velká/malá
70/60
Okružní pila
88
Lze předpokládat, že ke zvýšeným hladinám hluku dojde po dopravních trasách při výstavbě.
Při provádění demoličních pracích, pracích zemních a stavebních se zhoršují hlukové poměry
z dopravy stavebních mechanizmů a nákladních aut stavby a dále se může projevovat v těch
trasách, kudy prochází staveništní doprava. Proto je nutné v další fázi projektové
dokumentace zpracovat program organizace výstavby tak, aby vlivy ze stavby byly
minimalizovány.
Hlukovou studii z vlivů výstavby je třeba provést až po vypracování podrobného plánu
organizace výstavby a dle vybraných zhotovitelů stavby. Největším zdrojem emisí budou
stavební stroje a dopravní prostředky, zdrojem vibrací budou hutnící stroje. Zvláště obtěžující
bude používání strojů na bourání stávajících komunikací uprostřed zástavby. Použití
vibračních strojů může způsobit poruchy na okolních stavbách, použití strojů se bude řídit
platnou legislativou.
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Exhalace, prašnost
S ohledem na předpokládaný záměr je zřejmé, že dojde v době výstavby zejména ke zvýšení
hodnot polétavého prachu. Dojde k narušení pohody během výstavby silnice, kdy budou
územím projíždět nákladní vozidla a budou pracovat stavební stroje.
Významnou činností z hlediska prašnosti je provádění demolice ve variantě 2, technologie
bude navržena tak, aby byla prašnost snížena na minimum.
Socioekonomické vlivy
Výstavba kterékoliv z variant napomůže alespoň krátkodobě ke snížení nezaměstnanosti méně
kvalifikovaných lidí v regionu, nezaměstnanost se pohybuje kolem 8 %.
D.1.B.3 Vlivy na vodu
Při výstavbě je nutno zamezit splachům zeminy do okolí a především do recipientů.
Vzhledem k rozsahu těchto prací je nebezpečí splachů poměrně malé, je však nutné navrhnout
opatření pro případ přívalových dešťů. Požadavek na realizaci ochranných opatření po dobu
výstavby bude součástí zadávacích podmínek pro zhotovitele stavebních prací.
Obzvláštní pozornost je nutné věnovat při výstavbě ochraně toku Lubinka a jejího
levostranného přítoku od hraničního přechodu a zamezit jakémukoliv ovlivnění toku
vhodnými organizačními i technickými opatřeními.
D.1.B.4 Vlivy na ekosystémy
Výstavba všech variant bude probíhat v lesních porostech, které jsou v některých případech
definovány jako prvky územního systému ekologické stability. I při zachováni maximální
ohleduplnosti při výstavbě budou okolní porosty ovlivněny. Nejcitlivějším místem je RBC
Stříška, kde by výstavba varianty 1 probíhala uvnitř biocentra, poměrně významně se
ekosystémů dotkne i varianta 3 u hranic. Výstavba varianty 2 bude z tohoto hlediska
ekosystémy nejméně ovlivňovat.
D.1.B.5 Vlivy na flóru
Při všech variantách dojde ke kácení stromů. Při provádění prací hrozí poškození
zachovaných stromů, případně keřových porostů.
Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, bude třeba je ochránit podle ČSN
DIN 18 920 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech):
„Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry
kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními
postupy, a to oplocením nejméně 1,8 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy.
Plot má ochránit celou kořenovou zónu (plocha půdy pod korunou stromů ohraničená
okapovou linií koruny).“
O povolení kácení požádá oznamovatel v souladu s ustanoveními § 8 zákona č. 114/1992 Sb.
ve znění zákona č. 460/2004 Sb.a § 8 vyhlášky č. 385/1992 Sb. Žádost o povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les musí podávat vlastník pozemku na kterém tyto dřeviny rostou,
povolení vydá MěÚ Luby.
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D.1.B.6 Vlivy na archeologické památky
Území bývalo značně osídleno, výkopovými pracemi mohou být zničeny případné
archeologické památky. Při provádění zemních prací je stavebník povinen podle zákona
20/1987 Sb. o státní památkové péči oznámit záměr příslušnému pracovišti, určeném
Národním památkovým ústavem a umožnit provedení případného záchranného výzkumu.
Dále je podle zákona povinen oznámit i náhodné porušení archeologických situací (nálezy
zdiva, jímek, hrobů), stejně tak jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, zbraní, mincí
apod.), k tomuto účelu zajistí stavebník u výše zmíněné organizace archeologický dohled.
D.1.B.7 Odpady
Vzhledem k charakteru stavby budou hlavními odpady při provádění odpady ze zemních prací
(zemina, kamenivo, dřevo z kácených stromů), případně vybourané materiály ze stávajících
vozovek a demolic domů (stavební suť) a. V průběhu stavby budou vznikat odpady
z materiálů potřebných pro stavbu – viz kap. B.III.
Odpady, které nelze recyklovat či jinak využít, budou uloženy na skládku.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
V předešlém textu jsou všechny relevantní vlivy zhodnoceny v rozsahu přiměřeném oznámení
záměru, zvlášť jsou popsány vlivy konečného stavu a vlivy výstavby. Vlivy výstavby jsou
v tomto stadiu přípravy záměru popisovány spíše obecně, protože v mnoha případech závisí
na konečném návrhu, dodavateli stavby, organizaci výstavby a především na zvolené variantě.
Charakter posuzovaných řešení je značně odlišný (nově navrhované varianty versus
rekonstrukce stávající silnice, odlišné místo přechodu hranic), takže skladba a především
rozsah jejich vlivů se bude lišit. Rozsah vlivů nulové varianty není dále komentován, protože
realizace některé z navrhovaných variant je podmínkou pro otevření hraničního přechodu a
tím umožnění používání silnice II/212 pro automobilovou dopravu.
Vlivy záměru jsou v zásadě dvojí:
Dlouhodobé vlivy umístění stavby a provozu na nové komunikaci
Vlivy umístění stavby
 vyvolané demolice
 zábory zemědělské půdy.
 zábory lesní půdy a zmenšení lesních ploch
 zvýšení odtokových koeficientů povodí,
 zásah do PHO vodních zdrojů resp. jejich pramenišť
 kácení volně rostoucích dřevin.
 v případě nových variant bude komunikace tvořit v krajině nový liniový dělící prvek,
který však vzhledem ke kategorii silnice nebude nepřekonatelný.
Rozsah těchto vlivů je minimalizován návrhem komunikace v nejmenším možném šířkovém
uspořádání a přizpůsobením výškového vedení tras terénu.
Vlivy provozu
 zvýšení dopravy ve městě a s tím spojené negativní vlivy na obyvatelstvo, zejména:
o zvýšení znečištění ovzduší,
o zvýšení hladiny hluku z dopravy,
o zvýšení nehodovosti,
 možnost znečištění vodních zdrojů při případné havárii
 zvýšení turistického ruchu je pozitivním vlivem
 propojení s okolními obcemi včetně obcí v SRN.
Návrh splňuje požadavek na umožnění automobilového propojení obou zemí, vlivy provozu
na obyvatelstvo nejsou vzhledem k poměrně malému zvýšení dopravy významné. Předpoklad
zvýšení turistického ruchu tyto vlivy opodstatňuje.
Ostatní neuvedené negativní vlivy lze minimalizovat různými druhy technických či
organizačních opatření a proto jsou klasifikovány jako méně významné. Upřesnění
požadovaných opatření bude provedeno v následných stupních projektové dokumentace
k jednotlivým hlavním částem projektu.
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Krátkodobé vlivy během výstavby komunikace.
 Během výstavby bude provádění prací zatěžovat obyvatele rekonstruovaných ulic
o znečištěním ovzduší,
o hlukem,
o ovlivněním běžného provozu města (objížďky, doprava materiálů)
 Při výstavbě ve volném terénu hrozí znečištění půdy provozem stavebních strojů.
Všechny negativní vlivy výstavby lze snížit vhodným způsobem výstavby a opatřeními,
uvedenými v kap. D.4.
V kapitole E je provedeno porovnání variant s orientačním ohodnocením závažnosti vlivů a
jejich přijatelnosti.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Vliv vlastní stavby přesahuje státní hranice, neboť tvoří pouze jednu část přeshraničního
silničního spojení vedoucího do Saska. Nalezené vlivy na životní prostředí na české straně
však nebudou přesahovat do sousedního státu.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Pro vybranou variantu budou v dalším procesu projektové přípravy a výstavby uplatněna
potřebná opatření.









Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP a ZVS)
Zpracovat biologické hodnocení záměru podle § 67 zákona č. 114/1992, pokud o jeho
nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody .
Ověřit zda byl nově zpracován lokální ÚSES Města Luby a zapracovat ovlivnění do
projektu (např. respektovat požadavky Metodiky křížení komunikací a vodních toků s
funkcí biokoridorů a umožnit migrační trasy pro drobné živočichy).
Provést dendrologický průzkum.
Zpracovat pedologický průzkum
Zpracovat rozptylovou studii v souladu s požadavky § 3 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb. o
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Zpracovat hlukovou studii podle vládního nařízení č. 502/2000 Sb. “O ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací” ve znění pozdějších předpisů.
Pro ochranu recipientů a vodních zdrojů využívaných pro hromadné zásobení
obyvatelstva pitnou vodou je nutno navrhnout následující ochranná opatření, která jsou
doporučena v „Hydrogeologickém posudku“:
Var. 1
km 3,8-5,4
 odvádění dešťových vod z komunikace navrhnout dešťovou kanalizací, komunikaci
navrhnout s obrubníky
 na vyústění dešťové kanalizace do recipientu navrhnout dešťovou usazovací nádrž pro
zachycení plovoucích a usaditelných nečistot
 pokud to výškové poměry dovolí situovat vyústění do Lubinky až pod PHO II vodního
zdroje Luby III
 v tomto úseku komunikace v zimním období neošetřovat vozovku chemickými
prostředky
 ve výkopu pro dešťovou kanalizaci omezit drenážní funkci zásypu vybudováním
jílových mostů se vzdáleností do 20 m
Var. 2
km 1,5-2,1
 odvádění dešťových vod z komunikace navrhnout dešťovou kanalizací, komunikaci
navrhnout s obrubníky
 na vyústění dešťové kanalizace do recipientu navrhnout dešťovou usazovací nádrž pro
zachycení plovoucích a usaditelných nečistot
 vyústění dešťové kanalizace navrhnout pod PHO II vodního zdroje Luby II
km 3,1-4,3
 odvádění dešťových vod z komunikace navrhnout dešťovou kanalizací, komunikaci
navrhnout s obrubníky
 na vyústění dešťové kanalizace do recipientu navrhnout dešťovou usazovací nádrž pro
zachycení plovoucích a usaditelných nečistot
 vyústění dešťové kanalizace navrhnout pod PHO II vodního zdroje Luby III
 v tomto úseku komunikace v zimním období neošetřovat vozovku chemickými
prostředky
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ve výkopu pro dešťovou kanalizaci omezit drenážní funkci zásypu vybudováním
jílových mostů se vzdáleností do 20 m
 vzhledem k tomu, že není možné jednoznačně vyloučit možný negativní vliv provozu
na komunikaci na studnu A zdroje Luby III doporučujeme zvážit možnost vybudování
náhradního jímacího objektu se stejnou vydatností a kvalitou jímané vody. Bylo by
tedy nutné vybudovat jímací objekt obdobného charakteru jako má studna A, tj.
mělkou kopanou studnu s možností využití gravitačního svodu
Var. 3
 vody ze silničního příkopu nesmí být svedeny do údolí bezejmenné vodoteče, která
vzniká vlevo od km 2,1 komunikace ve vzdálenosti cca 350 m a nachází se zde studna
objektů zemědělské výroby Vackov
 pokud bude uvažováno s vypouštění vod ze silničního příkopu do koryta Pstruhového
potoka v blízkosti pramene minerální vody Smrčina (km cca 3,2) je třeba je situovat
vyústění do vodoteče až pod vývěrem pramene
 Zpracovat POV a stanovit odvozní a dovozní trasy ze stavby. Při výběru zařízení
staveniště a manipulačních prostor vycházet z výsledků biologických průzkumů a
eliminovat zásahy do cenných částí ekosystému.
 Navrhnout plán havarijních opatření.
 Věnovat zvýšenou pozornost technickému řešení z hlediska estetického a možných
dopadů na krajinný ráz, přizpůsobit vedení trasy co nejvíce terénu.
 Při projektování výsadeb v blízkosti komunikací budou dodrženy Technické a kvalitativní
podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 13 – Vegetační úpravy. Při výběru
dřevin se musí vycházet z místních geobotanických a klimatických podmínek, nepoužívat
cizorodý rostlinný materiál. Vegetační úpravy umožní začlenění nové komunikace do
území, budou eliminovat negativní vlivy dopravy, zároveň se jedná i o nahrazení porostů,
které byly v souvislosti s výstavbou vykáceny.
 Navrhnout pro období stavby systém nakládání s odpady, zaměřený na jejich třídění,
samostatné shromažďování a následné využití či odstranění.
Zásady likvidace odpadů
Základním legislativním dokumentem je zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů
a příslušné vyhlášky.
Odpady z kategorie „ostatní odpady“
Tyto odpady lze buď znovu využít, recyklovat nebo uložit na řízenou skládku. Odstraněný živičný
materiál bude recyklován. Sloupy veřejného osvětlení včetně svítidel a stožáry vysokého napětí budou
předány správci k dalšímu využití. Odpad z chemických WC může být kompostován.
Odpady z kategorie „nebezpečné odpady“
Všechny nebezpečné odpady je třeba v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách a likvidovat osobou
oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady. Ropné látky mohou být likvidovány biodegradací,
znečištěné čisticí tkaniny apod. mohou být spáleny. Kabely lze nabídnout k dalšímu zpracování
autorizované organizaci. Vrstva s dehtovým pojivem se v konstrukci rozebíraných vozovek
pravděpodobně nevyskytuje, tuto skutečnost je třeba před zahájením stavby ověřit zkouškou
vyluhovatelnosti.
Zatřídění podle Katalogu odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb. – bude součástí Projektu nakládání
s odpady v dalším stupni PD, ve kterém budou rovněž uvedeny výměry hlavních druhů odpadů jak pro
stavbu, tak pro provoz zařízení.

 Vhodným výběrem a stanovením podmínek při výběrovém řízení a při uzavírání
smluvního vztahu lze eliminovat řadu skutečností, které by mohly negativně ovlivnit
životní prostředí a obyvatelstvo (systém řízení prací, stav stavební techniky, podmínky pro
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zařízení staveniště apod.). Negativní vlivy předpokládané při provádění stavebních prací,
tj. vlivy dočasného charakteru lze eliminovat či minimalizovat opatřeními, která budou
upřesněna v dalších stupních projektových dokumentací či organizačními opatřeními,
která bude povinen zajistit dodavatel prací. Tyto požadavky a případné garance budou
zakotveny do následné realizační smlouvy.




















Opatření pro fázi realizace záměru (včetně zpracování RDS)
Zpracovat hlukovou studii pro období výstavby podle podmínek zhotovitele stavby pokud
tak bude vyžadovat hygienická stanice.
Provádět stavební práce, zejména zakládání a hrubou stavbu v sousedství obytné zástavby
pouze v denní době podle podmínek hygienické stanice. Realizovat preventivní opatření
na minimalizaci hluku při výstavbě (např. protihluková ochrana stacionárních zařízení,
dodržování pracovní doby od 6 do 21 hod, omezení těžké nákladní dopravy na pracovní
dny, minimalizace výstavby o víkendech, omezení hlučných stavebních prácí v brzkých
ranních a pozdních odpoledních hodinách apod.) s cílem zajistit dodržení limitních hodnot
hluku dle NV 502/2000 Sb.
Během výstavby, obzvláště pokud by probíhala v bezprostřední blízkosti obydlené části
budou dodržována bezpečnostní opatření, především ochrana chodců při nezbytných
přechodech staveniště. Všichni zaměstnanci zhotovitele i podzhotovitelů budou
prokazatelně seznámeni s podmínkami staveniště a možným ohrožením obyvatel při
provádění stavebních prací.
Použití vibračních stavebních strojů v blízkosti staveb bude možné pouze se souhlasem
stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.
Dodržovat technologickou kázeň a podmínky stavebního povolení
Provést opatření ke snížení prašnosti při výstavbě (např. skrápěním při demolicích) včetně
opatření, které zajistí, že na okolní vozovky nebudou znečišťovány auty vyjíždějícími ze
stavby, případně zajistit jejich okamžité čištění.
Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti na staveništi.
K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do
recipientů, nebo okolního prostředí je nutno vybudovat ochranné zemní jímky, nebo
hrázky. Obzvláště v povodí Lubinky a jejího levostranného přítoku od hraničního
přechodu je nutno zabránit splachům kalů z čištění techniky před vjezdem na komunikace
a z čištění komunikací přímo do vodotečí bez usazení nebo odfiltrování jílových a jiných
částic.
Používat chemická WC.
Vypracovat pro stavbu Havarijní plán pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám.
Neskladovat v areálu staveniště látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební
mechanismy. Nutné doplňování pohonných hmot do málo pohyblivých stavebních zdrojů
realizovat za přísných preventivních opatření (ochranné vany, sorbenty apod.).
Minimalizovat přítomnost stavební techniky na staveništi a tato technika bude
zabezpečena lokálním zpevněným podložím (panely) a v podobě instalací záchytných
nádob se sorbenty pod stojícími stavebními mechanismy.
Zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování potřebného sorbentu na zařízení
staveniště. Při úniku ropných látek zajistit provedení zavedených havarijních opatření
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 Dbát na technický stav automobilů a stavebních strojů. Po dobu údržby, přestávek a
odstávek vypínat motory nákladních aut a stavebních mechanizmů.
 Zvláštní pozornost bude věnována pracím v případě varianty 2 v ochranných pásmech
vodních zdrojů. V těchto pásmech nebudou doplňovány pohonné hmoty do strojů, nebude
zde parkována a odstavována stavební technika.
 Upřesnit v RDS jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný
způsob využití respektive zneškodnění.
 Vytvořit ze strany dodavatele stavby v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití vést odpovídající evidenci.
 Nakládat s odpady v souladu s legislativou, mj. třídit stavební odpad a zajistit jeho
likvidaci osobami či firmami oprávněnými k nakládání s odpady podle výše uvedených
zásad.
 Odvážet v co nejkratším termínu vzniklé nebezpečné odpady (použitý sorbent apod.) ze
staveniště.
 Předložit evidenci a způsob nakládání s odpady v rámci kolaudačního řízení.
 Kácení mimolesní zeleně v povoleném rozsahu bude ohlášeno 15 dní předem na MěÚ
Luby a bude realizováno v období vegetačního klidu (říjen-březen).
 Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, bude ochráněny v souladu s
ČSN DIN 18 920 (viz kap. D.1.B.4)
 Provést výsadbu keřů a dřevin podle projektu a zajistit jejich ochranu do dokončení
stavby.
 Při provádění zemních prací je stavebník povinen podle § 22, odst. 2 zákona 20/1987 Sb.
o státní památkové péči oznámit záměr příslušnému pracovišti, určeném Národním
památkovým ústavem a umožnit provedení případného záchranného výzkumu. Dále je
podle § 23 zákona povinen oznámit i náhodné porušení archeologických situací (nálezy
zdiva, jímek, hrobů), stejně tak jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, zbraní,
mincí apod.), k tomuto účelu zajistí stavebník u výše zmíněné organizace archeologický
dohled.
Opatření pro fázi provozu záměru
 Před započetím stavby a po jejím uvedení do provozu doporučujeme provést akustický
monitoring, který ověří předpoklady hlukové studie, zejména u nejbližších objektů, které
budou uvedeny v hlukové studii.
 Ochranné pásmo komunikace udržovat pravidelně kosené.
 v pravidelných 5 letých intervalech provádět hodnocení kompenzačních opatření
prostřednictvím SOP, nebo nestátních subjektů.
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D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech. Pro stupeň oznámení jsou údaje o území, získané vlastními průzkumy
a rešerší, dostatečné. Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších stupních projektové
dokumentace běžným postupem. Zpracovatel oznámení vycházel ze znalostí procesů
ovlivňujících současný stav životního prostředí a působení jednotlivých činností na složky
a subsystémy životního prostředí.
Technické zpracování variant je provedeno na úrovni studie, nebyly tedy k dispozici některé
podrobné údaje, např.:
-

záborový elaborát

-

hluková studie

-

rozptylová studie

Potřebné údaje byly alespoň přibližně zajištěny během zpracování oznámení, případně byly
využity poznatky z obdobných projektů
V rámci zpracování oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by
bránily formulování konečného závěru.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V oznámení jsou popisovány tři varianty možného řešení silnice II/212 od Lubů souvisejícího
s umožněním využívání hraničního přechodu státní hranice s Německem pro automobilovou
dopravu.
Varianta 1 je vedena ulicí Chebskou a Kraslickou přes Pětidomí až k Zálubí. Před Zálubí se
stáčí vlevo přechází přes místní vodoteč a sleduje Třístovou cestu téměř ke státní hranici a
podél ní vede ke hraničnímu stávajícímu přechodu. V intravilánu využívá stávající silnice
pouze s úpravou povrchu. Varianta je navržena se snahou vyhnout se ochranným pásmům
vodních zdrojů, odvodnění je navrženo povrchové do okolních vodotečí. Celková délka
varianty je 5 620 m, z toho 1,7 km je vedeno po stávajících komunikacích.
Varianta 2 je rozšířením stávající silnice II/212 ulicí Chebskou a Masarykovou a následně
stávající silnicí až k hraničnímu přechodu. Ve volném terénu je dodržena požadovaná
kategorie silnice, v intravilánu je třeba na několika místech buď demolice stávající
zástavby nebo navrhnout dopravní opatření. Varianta prochází v těsné blízkosti
ochranných pásem vodních zdrojů, je zajištěno odvedení znečištěných vod mimo pásma
blíže ke státní hranici, pásma poblíž obce Luby ochránit nelze. Celková délka je 4 560 m.
Varianta 3 řeší napojení na hranice se SRN odlišně – napojuje se na silnici do Hennebachu.
Je vedena ulicí Příčnou a Hřbitovní přes úrovňový přejezd železniční trati a od konce obce
sleduje polní cestu a následně rozšiřuje komunikaci od Flusárny na Vackov. Za Vackovem
se stáčí prudce doprava a po polní cestě v souběhu s Pstruhovým potokem, který v poslední
fázi kříží, vede přes les na hranice. Celková délka varianty je 4 900 m, z toho 1,9 km je
vedeno po stávajících komunikacích.
Porovnání variant
Přestože nebyla v oznámení provedena podrobná kvantifikace vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví, rozdíly v porovnávaných variantách jsou znatelné. Navrhovaná řešení nejsou
porovnávána s nulovou variantou, neboť po otevření přechodu se situace výrazně změní a
nulová varianta ji neřeší. Rozdíl ve vlivu variant během výstavby není pro výběr nejlepší
varianty podstatný a proto není v porovnání uvažován.
Tab. 18 Kvantifikace zásahů a jejich přijatelnosti
Stupeň Slovní hodnocení
1
Vliv je silný, přijaté riziko je výjimečně
nadprůměrné
2
Vliv je závažný, přijaté riziko je nadprůměrné
3
4
5

Celková přijatelnost
Jednoznačně nepřijatelné, třeba změnit trasu
silnice
Nepřijatelné, nebo pouze s velkými výhradami,
nutná technická opatření jsou velkého rozsahu
Vliv je průměrný na hranici přípustného limitu, Přijatelné s většími výhradami, nutná technická
přijaté riziko je průměrné
opatření
Vliv je přijatelný, přijaté riziko je podprůměrné Přijatelné řešení, případná dílčí technická opatření
Vliv je téměř nulový nebo žádný, přijaté riziko Jednoznačně přijatelné řešení, nejsou potřebná
je téměř nulové
žádná další opatření
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Tab. 19 Hodnocení vlivů variant
Posuzované vlivy
Obyvatelstvo
Zdravotní rizika
Psychická pohoda
Sociální a ekonomické
Turistika
Ovzduší a klima
Klima
Znečištění ovzduší
Fyzikálně biologické charakteristiky
Hluk
Radioaktivita
Seismicita
Voda
Vlivy na povrchovou vodu
Vlivy na podzemní vodu
Vlivy na půdu
Zábor ZPF
Zábor PUPFL
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na geologické a hydrogeologické poměry
Ložiska přírodních zdrojů
Fauna flóra a ekosystémy
Fauna
Flóra (kácení mimolesní zeleně)
ÚSES
EVL
VKP
Vlivy na krajinu
Krajinný ráz
Chráněná území
Vlivy na hmotný majetek a památky
Hmotný majetek
Kulturní památky
Archeologické památky

Hodnocení variant
1
2
3
4
5
5
4

3
4
4
5

4
3
5
3

5
4

5
4

5
4

4
5
5

4
5
5

4
5
5

2
2

4
3

3
5

4
2

5
4

4
3

4
5

5
5

5
5

3
4
2
5
3

4
4
4
5
4

3
4
3
5
3

3
5

5
5

4
5

5
5
4

3
5
4

4
5
4

Při porovnávání variant jsou nejpodstatnější rozdíly vlivů na obyvatelstvo, vodu, půdu a
přírodu, méně významné jsou vlivy na krajinu a hmotný majetek.
Nejlépe vychází z hlediska vlivů na životní prostředí varianta 2 u které lze případné vlivy na
vodu eliminovat technickými opatřeními. Dalším negativním vlivem je nutnost demolice
jednoho domu a nejdelší průjezd městem. Výraznou výhodou proti ostatním variantám je
podstatně menší zásah do přírody, půdy a krajiny.
Variantu 3 by z hlediska vlivů na životní prostředí bylo možné akceptovat, její velké
negativum je umístění hraničního přechodu zcela symetricky vzhledem k ostatním. Poměrně
velký je i zásah do lesních porostů.
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Zcela nevhodná je varianta 1, která představuje velký zásah do přírodních hodnot území,
a vyžaduje velké zábory zemědělské a lesní půdy. Ačkoliv byla původně navržena tak, aby se
vyhnula ochranným pásmům vodních zdrojů, je podle hydrogeologického posudku nevhodná.
Její vedení po hřebeni způsobuje že zasahuje do pramenišť chráněných vodních zdrojů a
zasahuje do povodí dvou potoků. Případná ochranná patření by byla velmi nákladná.
Z výše uvedených důvodů je navržené řešení podle varianty 2 nejvhodnější a lze jej
doporučit k realizaci za předpokladu provedení ochranných opatření vodních zdrojů.
Nebyly nalezeny žádné významné negativní vlivy, které by realizaci této varianty
znemožňovaly.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Grafické přílohy oznámení
1.

Situace

1 : 10 000

2.

Výškové řešení variant 1 a 3 (bez měřítka)

F.2. Další podstatné informace oznamovatele
Podklady k záměru
– Luby – hraniční přechod, studie, Pragoprojekt, 07.2006
– Modernizace silnice II/212 Luby – hraniční přechod, Hydrogeologický posudek, INGEP,
Ing. Fulková, 07.2006
– Aktualizace ÚP sídelního tvaru Luby, ing.arch. Leitl, Urbioprojekt 1994
– ÚP města Plesná, koncept, Ing. arch. Kasková, 2005
– www.mestoluby.cz
– www.mestoplesna.cz
– Koncepce doplňujících silničních spojení mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko (po vstupu České republiky do EU a po splnění Schengenské dohody), MD ČR,
ŘSD, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj, SMWA, RP Dresden, RP Chemnitz, únor
2004
– Zápis z jednání o hraničních přechodech a přeshraničních silničních spojeních Potůčky –
Johanngeorgenstadt a Hranice – Ebmath, 1.6.2005
– Stanovisko OŽP MěÚ Cheb ze dne 29.5.2006
– Vyjádření CHEVAK Sheb, a.s. ze dne 30.5.2006
– Záznam ze vstupního výrobního výboru ze dne 30.6.2006
– konzultace na MěÚ Luby
Podklady ostatní
– Culek M., eds., 1995: Biogeografické členění České republiky – Enigma Praha, 1996
– Quitt E., 1971: Klimatické oblasti Československa – Stud. Geogr., Brno 1971
– Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetická koncepce
Karlovarského kraje, ATEM – Ateliér ekologických modelů, 12/2002
– Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů, AOPK Praha 1995
– geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/
– www.chmi.cz
– www.kr-karlovarsky.cz
– www.mestoluby.cz
– mestoplesna.cz
– mapy.seznam.cz
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Identifikace stavby
Název: Silniční spojení Luby - hraniční přechod
Oznamovatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Karlovy Vary
Zpracovatel oznámení: PRAGOPROJEKT, a.s.
Autorizovaná osoba: Ing. Ondřej Čapek
Datum zpracování: 07/2006
Zdůvodnění záměru
V únoru 2004 byla vydána spoluprací českých a saských orgánů Koncepce doplňujících
silničních spojení Mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. V této koncepci je
silnice Luby - Wernitzgrün uvedena jako naléhavé řešení s prioritou 1, na české straně se v
této koncepci navrhuje rekonstrukce silnice II/212 za předpokladu odvodnění mimo pásma
hygienické ochrany pitné vody a vyloučení nákladní dopravy.
Varianty
Varianta 1 je vedena ulicí Chebskou a Kraslickou přes Pětidomí až k Zálubí. Před Zálubí se
stáčí vlevo přes místní vodoteč a sleduje Třístovou cestu téměř ke státní hranici a podél ní
vede ke hraničnímu stávajícímu přechodu. V intravilánu využívá stávající silnice pouze s
úpravou povrchu. Varianta je navržena se snahou vyhnout se ochranným pásmům vodních
zdrojů, odvodnění je navrženo povrchové do okolních vodotečí.
Varianta 2 je rozšířením stávající silnice II/212 ulicí Chebskou a Masarykovou a následně
stávající silnicí až k hraničnímu přechodu. Ve volném terénu je dodržena požadovaná
kategorie silnice, v intravilánu je třeba na několika místech buď demolice stávající
zástavby nebo navrhnout dopravní opatření vzhledem k zúžení kategorie komunikace.
Varianta prochází v těsné blízkosti ochranných pásem vodních zdrojů, poměrně nákladným
odvodněním je zajištěno odvedení znečištěných vod mimo pásma blíže ke státní hranici,
pásma poblíž obce Luby ochránit nelze.
Varianta 3 řeší napojení na hranice se SRN odlišně – napojuje se na silnici do Hennebachu.
Je vedena ulicí Příčnou a Hřbitovní přes úrovňový přejezd železniční trati a od konce obce
sleduje polní cestu a následně rozšiřuje komunikaci od Flusárny na Vackov. Za Vackovem
se stáčí prudce doprava a po polní cestě v souběhu s Pstruhovým potokem, který v poslední
fázi kříží, vede přes les na hranice. Odvodnění je navrženo povrchové do okolních
vodotečí.
Stručný popis stavby
Kategorie silnice II/212 v úseku Luby – státní hranice je navrhována minimální, tj. S 6,5/60.
Pro potřeby oznámení je pro všechny varianty začátek tras stanoven na Malém náměstí z
důvodu porovnatelnosti. Konec trasy je na státní hranici ČR - SRN.
U všech variant se počítá s těžkou živičnou vozovkou tloušťky 450 mm a v případě
průtahových variant s chodníky ze zámkové dlažby. Návrh konstrukce vozovky byl proveden
na základě sčítání dopravy z r. 2000 a předpokládaných vlastností podloží pro třídu
dopravního zatížení (TDZ) V a návrhovou úroveň porušení D1 dle TP 170.
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V současné době bylo na silnici II/212 jižně od Lubů zjištěno celkem 1 223 voz./24 hod. Dále
na silnici II/218 směrem na Kraslice je zjištěno celkem 510 voz./24 hod. Silnice II/212 je od
Horních Lubů směrem k hranicím pro veškerý provoz uzavřená. Předpokládá se zatížení
nové silnice při otevření hraničního přechodu max. 1 500 voz./24 hod, což znamená jižně od
Lubů směrem do Aše cca 2 700 voz./24 hod. Nelze vyloučit ani občasný provoz autobusů.
Předpokládané termíny:
Zahájení:
2008
Dokončení 2009

Charakteristika dotčeného území
Krajina
Města Luby a Plesná leží v nejsevernější části okresu Cheb u hranic se SRN v údolí řeky
Lubinka a Plesná obklopené převážně zalesněnými kopci. Osídlení je v prostoru hranice
řídké, nejvíce domů bylo zničeno nebo odstraněno vlivem vysídlení velké části německého
obyvatelstva.
Městská zástavba obytnými budovami v těsné návaznosti na průtah II/212 je značně
roztříštěná situačně i výškově. Uliční síť v Lubech je podřízena postupnému vývoji města a
konfiguraci terénu. Ve městě je v provozu několik soukromých firem, nejvýznamnějším
podnikem je Strunal (bývalá Cremona) ve kterém jsou vyráběny hudební nástroje. Sídelní
útvar Luby lze hodnotit jako slabší středisko osídlení v okrajové části okresu bez
významnějších rozvojových impulsů. Otevření hraničního přechodu pro širší škálu
návštěvníků by mohlo být pro město výrazným přínosem.
Území západně od Lubů je zemědělsky využívané, lesy začínají u Vřesového vrchu. Vackov
je malá osada s velkým areálem zemědělské výroby a pilou, spojená s Luby zpevněnou
komunikaci přes Flusárnu. Území v okolí Lubů i Vackova je využíváno k zemědělskému
hospodaření (pole, převážně však louky a pastviny). Nejvyšší body území bylo využito pro
umístění stožárů TV signálu a signálu operátorů mobilních telefonů. Východně od silnice
II/212 je rozsáhlý lesní komplex Třístová.
Silnice II/212 vede přes Luby, kde na ni navazuje silnice II/218 na Kraslice. Silnice II/212
pokračuje podél toku Lubinky do Horních Lubů, lesem kolem ústavu sociální péče k
Lubenskému sedlu a končí na oboustranně využívaném hraničním přechodu pro cyklisty a
pěší otevřeném v roce 1993. Dopravní zatížení silniční sítě je systematicky sledováno v území
na silnicích II/212 jižně od Lubů a II/218 z Lubů na Kraslice. Dopravní zatížení směrem na
hranice je v současné době nulové..
Příroda
V zájmovém území není vyhlášeno žádné velkoplošné zvláště chráněné území přírody.
Nejbližší území tohoto typu je CHKO Slavkovský les. Nejbližší maloplošné chráněné území
je turisticky významná přírodní památka Vysoký kámen u Kostelní severně od Lubů.
Silnice II/212 severně od Lubů tvoří hranici mezi dvěma přírodními parky. Přírodní park
Leopoldovy Hamry východně od silnice se rozprostírá se na ploše 4000 ha a leží v západní
části Krušných hor se středem mezi městy Luby a Kraslice a Habartov. Přírodní park
Kamenné vrchy západně od silnice se rozprostírá se na ploše 3600 ha podél státní hranice leží
v západní části Krušných hor mezi městy Luby a Skalná.
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Nadregionální biokoridor K38 SRN-hranice CR vede po hranicích se SRN v celém zájmovém
území. Ochranná zóna probíhá kolem Horních Lubů, Vackova a Lomničky, spadá do ní
značná část zájmového území. Nadregionální biokoridor Božídarské rašeliništěStudenec probíhá po Zlatém potoce východně od zájmového území.
Regionální biocentrum č. 1174 Stříška, vymezené do lesních porostů při hranici s SRN
severně od Horních Lubů. Regionální biocentrum č. 1173 Plesná, vymezené do lesních
porostů při hranici s SRN severozápadně od města Plesná.
Lokální ÚSES je v ÚP Luby navržen jako orientační, který vychází z generelu regionálního
ÚSES západočeské oblasti a je zakreslen do přiložené mapy. V ÚP Plesná byl lokální ÚSES
převzat z podkladu RNDr. J.Křivance: Aktualizace ÚSES města Plesná, 2005 a uvádíme z něj
prvky v dotyku se záměrem.
V širším území se nachází řada významných krajinných prvků ze zákona (§ 3 písm. b) zákona
č. 114/1992 Sb.) – veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
V posuzovaném území byla provedena inventarizace VKP, tři se nacházejí v oblasti
navrhovaných tras silnice.
Jako chráněný památný strom je vyhlášena Lubská lípa v Horních Lubech.
Nejbližší Evropsky významnou lokalitou je NPR Soos CZ0410150 ve vzdálenosti cca 10 km
jižně od Lubů, nejbližší Ptačí oblastí v ČR jsou Doupovské hory.
Stav životního prostředí
Území je poměrně málo zatíženo, především s poklesem průmyslové výroby. Doprava v
současné době není významným problémem z hlediska zatížení území.
Imisní situaci v centru města Luby proti okolí zhoršuje kotlinový charakter města, kde ke
zhoršené imisní situaci přispívají, zejména v zimních měsících, zhoršené rozptylové
podmínky a poměrně značný počet domácností, vytápěných tuhými palivy.
Město není uvedeno v seznamu obcí s překročením limitních hodnot pro ochranu zdraví ve
smyslu zákona č. 86/2002 Sb.

Vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo
Charakter posuzovaných řešení je značně odlišný (nově navrhované varianty versus
rekonstrukce stávající silnice, odlišné místo přechodu hranic), takže skladba a především
rozsah jejich vlivů se bude lišit. Rozsah vlivů nulové varianty není dále komentován, protože
realizace některé z navrhovaných variant je podmínkou pro otevření hraničního přechodu a
tím umožnění používání silnice II/212 pro automobilovou dopravu.
Vlivy záměru jsou v zásadě dvojí:
Dlouhodobé vlivy umístění stavby a provozu na nové komunikaci
Vlivy umístění stavby
 vyvolané demolice
 zábory zemědělské půdy.
 zábory lesní půdy a zmenšení lesních ploch
 zvýšení odtokových koeficientů povodí,
 zásah do PHO vodních zdrojů resp. jejich pramenišť
 kácení volně rostoucích dřevin.
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 v případě nových variant bude komunikace tvořit v krajině nový liniový dělící prvek,
který však vzhledem ke kategorii silnice nebude nepřekonatelný.
Rozsah těchto vlivů je minimalizován návrhem komunikace v nejmenším možném šířkovém
uspořádání a přizpůsobením výškového vedení tras terénu.
Vlivy provozu
 zvýšení dopravy ve městě a s tím spojené negativní vlivy na obyvatelstvo, zejména:
o zvýšení znečištění ovzduší,
o zvýšení hladiny hluku z dopravy,
o zvýšení nehodovosti,
 možnost znečištění vodních zdrojů při případné havárii
 zvýšení turistického ruchu je pozitivním vlivem
 propojení s okolními obcemi včetně obcí v SRN.
Návrh splňuje požadavek na umožnění automobilového propojení obou zemí, vlivy provozu
na obyvatelstvo nejsou vzhledem k poměrně malému zvýšení dopravy významné. Předpoklad
zvýšení turistického ruchu tyto vlivy opodstatňuje.
Ostatní neuvedené negativní vlivy lze minimalizovat různými druhy technických či
organizačních opatření a proto jsou klasifikovány jako méně významné. Upřesnění
požadovaných opatření bude provedeno v následných stupních projektové dokumentace
k jednotlivým hlavním částem projektu.
Krátkodobé vlivy během výstavby komunikace.
 Během výstavby bude provádění prací zatěžovat obyvatele rekonstruovaných ulic
o znečištěním ovzduší,
o hlukem,
o ovlivněním běžného provozu města (objížďky, doprava materiálů)
 Při výstavbě ve volném terénu hrozí znečištění půdy provozem stavebních strojů.
Všechny negativní vlivy výstavby lze snížit vhodným způsobem výstavby a opatřeními,
uvedenými v kap. D.4.

Opatření navržená ke snížení negativních vlivů záměru
Navrhovaná opatření ke snížení negativních vlivů záměru jsou navrhována pro jednotlivé fáze
záměru, podrobně jsou popsána v kap. D.4. Jsou rozdělena na:
 Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP a ZVS)
 Opatření pro fázi realizace záměru (včetně zpracování RDS)
 Opatření pro fázi provozu záměru

Závěr
V oznámení jsou popisovány tři varianty možného řešení silnice II/212 od Lubů souvisejícího
s umožněním využívání hraničního přechodu státní hranice s Německem pro automobilovou
dopravu.
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Porovnání variant
Při porovnávání variant jsou nejpodstatnější rozdíly vlivů na obyvatelstvo, vodu, půdu a
přírodu, méně významné jsou vlivy na krajinu a hmotný majetek.
Nejlépe vychází z hlediska vlivů na životní prostředí varianta 2 u které lze případné vlivy na
vodu eliminovat technickými opatřeními. Dalším negativním vlivem je nutnost demolice
jednoho domu a nejdelší průjezd městem. Výraznou výhodou proti ostatním variantám je
podstatně menší zásah do přírody, půdy a krajiny.
Variantu 3 by z hlediska vlivů na životní prostředí bylo možné akceptovat, její velké
negativum je umístění hraničního přechodu zcela symetricky vzhledem k ostatním. Poměrně
velký je i zásah do lesních porostů.
Zcela nevhodná je varianta 1, která představuje velký zásah do přírodních hodnot území,
a vyžaduje velké zábory zemědělské a lesní půdy. Ačkoliv byla původně navržena tak, aby se
vyhnula ochranným pásmům vodních zdrojů, je podle hydrogeologického posudku nevhodná.
Její vedení po hřebeni způsobuje že zasahuje do pramenišť chráněných vodních zdrojů a
zasahuje do povodí dvou potoků. Případná ochranná patření by byla velmi nákladná.
Z výše uvedených důvodů je navržené řešení podle varianty 2 nejvhodnější a lze jej
doporučit k realizaci za předpokladu provedení ochranných opatření vodních zdrojů.
Nebyly nalezeny žádné významné negativní vlivy, které by realizaci této varianty
znemožňovaly.
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H. PŘÍLOHY
Níže uvedené přílohy jsou uvedeny v plném znění.
Vyjádření příslušného úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Stanovisko OŽPZ KÚ Karlovarského kraje k Evropsky významným lokalitám
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Údaje o zpracovateli
Pragoprojekt a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4
tel: 226 066 330
Datum zpracování oznámení:

Červenec 2006

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na
zpracování oznámení:
Ing. Ondřej Čapek

Autorizovaná osoba podle § 19 zák. 100/2001 Sb.
autorizace č. 21564/ENV/06 ze dne 30.3.2006
V Jirchářích 3, 110 00 Praha 1, tel. 602 562 862
e-mail: capek@pragoprojekt.cz

Na zpracování oznámení se podíleli: Ing. Richard Gnán – voda
Mgr. Radka Libošková – ovzduší
Ing. Dana Vojtíšková - hluk
Ing. Lenka Drozdová

Podpis zpracovatele oznámení:
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