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SOUHRN
Identifikace stavby
Název:

I/14 – OK Tovární – Liberecká

Místo:

kraj Liberecký, Jablonec nad Nisou

Katastrální území: Jablonec nad Nisou
Druh stavby: novostavba
Objednatel
Název a adresa: Ředitelství silnic a dálnic
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1
Zpracovatel oznámení
Název a adresa: EVERNIA s.r.o.
tř. 1. máje 97, 460 01 Liberec 1
Osoba oprávněná: RNDr. Petr Anděl, CSc.
Projektant
Název a adresa: VALBEK spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 1
Hlavní inženýr projektu: ing. Mirostav Hanžl
Datum zpracování: 2007
Charakteristika a zdůvodnění záměru
(1) Předmětem hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,
je okružní křižovatka na silnici I/14 v Jablonci nad Nisou na styku ulic Tovární a Liberecká.
Stavba je umístěna v příměstské okrajové části města Jablonec nad Nisou v Libereckém kraji.
Plocha stavby je ohraničena tramvajovou tratí, Lužickou Nisou a skalním masivem.
(2) Záměr okružní křižovatky řeší nevyhovující stav, kdy stávající styková křižovatka má
nevyhovující rozhledové poměry, nevyhovující prostorové uspořádání a nedostatečnou kapacitu.
Z těchto důvodů byla navržena přestavba na malou okružní křižovatku tak, aby došlo ke zvýšení
propustnosti křižovatky, bezpečnosti průjezdu křižovatkou a zajištění plynulého provozu.
(3) Stavbou okružní křižovatky nedochází k otevření nové dopravní plochy, ale k přestavbě
stávající nevyhovující křižovatky tvaru T na malou okružní křižovatku. Jedná se o křižovatku
silnice I/14 - Liberecká ulice se silnicí III/29024 – Tovární ulice. Součástí stavby je i
rekonstrukce a úprava přilehlých ploch v rozsahu vyznačeném v situaci. Okružní křižovatka a
navazující větve obou ulic jsou navrženy jako novostavba s novou konstrukcí vozovky. Další
navazující části ulice budou zachovány a provede se na nich rekonstrukce stávajícího krytu a
úprava dopravního značení.
(4) Stavba se odehrává převážně na pozemcích města a správců komunikací (Krajská správa
silnic Libereckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic, správa Liberec). Pouze část úprav zasahuje
do soukromých pozemků.
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Současný stav životního prostředí
(5) Složky životního prostředí odpovídají urbanizovanému charakteru krajiny ovlivněné
člověkem a nevykazují mimořádné hodnoty, které by je činily více citlivé ke stavebním
činnostem v rámci záměru. Území Jablonce nad Nisou patří mezi oblasti s mírně zhoršenou
kvalitou ovzduší. Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru
Studený vrch – Poledník. Stavba neleží v ochranném pásmu přirozené akumulace vod
(CHOPAV) ani ve Zvláště chráněném území. Z hlediska soustavy Natura 2000 se v zájmovém
území nevyskytuje ptačí oblast a ani evropsky významná lokalita.
Základní vlivy stavby na životní prostředí
(6) Ve vztahu k životnímu prostředí je při realizaci záměru třeba řešit především následující
problémové okruhy: (a) vliv na obyvatelstvo, (b) vliv na vody, (c) vliv na hmotný majetek.
(7) Vliv na obyvatelstvo. Výstavba okružní křižovatky nebude mít významný negativní vliv na
obyvatelstvo. Záměr má pozitivní vliv na plynulost dopravy, obslužnost území a rozvoj
infrastruktury. Výrazně pozitivní vliv přináší i z hlediska bezpečnosti a to jak pro řidiče, tak
chodce. Dílčí negativní dopady v průběhu výstavby budou na přijatelné úrovni a budou
minimalizovány preventivními opatřeními po dobu výstavby.
(8) Přestavba stávající křižovatky na okružní nepřináší navýšení imisní ani hlukové situace.
Budou splněny imisní limity a hodnoty hluku z provozu na okružní křižovatce se nezvýší.
Naopak dojde k celkovému zklidnění území. Na křižovatce i přilehlých navazujících ramenech
silnic bude položen nový asfaltový povrch, který bude mít nižší hlučnost a dojde ke snížení
valivého hluku, který vzniká při kontaktu pneumatik s povrchem vozovky.
(9) Nová okružní křižovatka má navržena bezpečnostní opatření pro chodce, kterými jsou snížený
obrubník u přechodů pro chodce. Dále v místě přiblížení k tramvajovému pásu je navrženo
ocelové svodidlo. Rovněž jsou navržena opatření na zlepšení pohybu nevidomých a
slabozrakých: na chodnících u přechodů je to reliéfní značení, u přechodů varovné a signální
pásy.
(10) Vliv na vodu. Posuzovaná stavba je ohraničena na západní straně vodním tokem – Lužickou
Nisou. Ta je recipientem pro odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch křižovatky.
Odvodnění je řešeno pomocí uličních vpustí a kanalizace, potrubí odvodnění bude provedeno
s vodotěsnými integrovanými spoji. Odvodnění je přes odlehčovací komoru a odlehčovací stoku,
která je následně napojena do Lužické Nisy. Doporučujeme vložit před vtok objekt na záchyt
látek ropného původu (sorpční vpusť). Při dodržení navržených preventivních opatření lze vliv na
povrchové a podzemní vody považovat za přijatelný.
(11) Vliv na půdu. Posuzovaná novostavba malé okružní křižovatky se nachází především na
zastavěné, manipulační nebo neplodné půdě. Dále se nachází na parcelách ostatních
komunikacích. Zemědělskou půdu zasahuje v minimálním záboru 38 m2 a do lesní půdy
nezasahuje. Trvalý zábor (4408 m2) a dočasný zábor (1103 m2) jsou úměrné záměru. Na stavbě
bude celkem vytěženo cca 750 m3 zeminy, která bude všechna využita na násyp. Rovněž všechna
sejmutá ornice (90 m3) bude použita na zpětné ohumusování.
(12) U dočasného záboru bude po dokončení stavebních objektů, pro které je zábor určen,
provedena rekultivace. Riziko kontaminace půdy v případě havarijních stavů je minimalizováno
realizací preventivních opatření.
(13) Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. Na území se nenacházejí žádné zdroje
nerostných surovin, chráněná ložisková území a dobývací prostory. Rovněž geologicky
dokumentované jevy, kterými jsou sesuvy a poddolovaná území se zde nevyskytují.
EVERNIA s.r.o.
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(14) Vliv na faunu a flóru. Lokalita není biotopem žádného zvláště chráněného druhu rostlin ani
živočichů a stavba nezasáhne do hodnotnějších rostlinných a živočišných společenstev. Vlivem
realizace výstavby dojde ke kácení několika dřevin. Plocha křižovatky (svahy násypů a výkopů,
střední zelený ostrůvek a zelené plochy vzniklé po demolicích a rekultivacích) bude upravena dle
návrhu studie vegetačních úprav.
(15) Vliv na ekosystémy. Výstavbou záměru nebudou ovlivněna žádná zvláště chráněná území,
územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky ani prvky soustavy Natura 2000.
(16) Vliv na krajinný ráz. Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění krajinného rázu.
Přírodní parky se na řešené lokalitě nevyskytují.
(17) Vliv na hmotný majetek. Stavba zasahuje do hmotného majetku v zájmovém území. Budou
zde v rámci přípravy území stavby provedeny demolice: (1) demolice přízemní nepodsklepené
budovy na stavební parcele č. 248/2, (2) demolice třípodlažní částečně podsklepené budovy na
stavební parcele č. 2317, (3) demolice hasičské zbrojnice na stavební parcele č. 607, (4) demolice
pěti zděných řadových garáží na stavebních parcelách č. 3329 až 3333 a dvou samostatně
stojících plechových garáží. Vyrovnání hmotného majetku bude provedeno podle platných
právních předpisů a řádu.
(18) Vliv na kulturní památky. Na území se nevyskytují žádné kulturní památky. V průběhu
zemních prací se doporučuje zajistit archeologický dohled.
Závěr
(19) Posuzovaný záměr „I/14 OK Tovární - Liberecká“ byl v době oznámení po technické stránce
vyprojektován v Dokumentaci pro územní rozhodnutí v jedné variantě. Po provedeném celkovém
hodnocení a srovnání s nulovou, pasivní variantou, lze konstatovat, že nebyly nalezeny takové
skutečnosti, které by z hlediska vlivů na životní prostředí vylučovaly realizaci záměru.
(20) Na základě tohoto předkládaného oznámení podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění je možné konstatovat, že navrhovaná novostavba nemá významný negativní vliv
na životní prostředí a že u navržené stavby převažují pozitivní dopady vyplývající ze zlepšení
bezpečnosti silničního provozu. Negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou při
dodržení navržených opatření na zanedbatelné úrovni. Nebyly shledány žádné závažné
skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto lze záměr doporučit k realizaci.
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ÚVOD
Oznamovaný investiční záměr „I/14 okružní křižovatka Tovární – Liberecká“ podléhá podle
přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, procesu zjišťovacího řízení podle § 7 a to
v kategorii II., bodu 9.1.
Předmětem oznámení je novostavba úrovňové malé okružní křižovatky v Jablonci nad Nisou,
která řeší uspořádání stávající úrovňové křižovatky ulic Tovární a Liberecká. Součástí stavby je i
rekonstrukce a úprava nejbližších přilehlých ploch (v rozsahu, který je označen v situaci). Cílem
záměru je vyřešit stávající nevyhovující křižovatku tvaru T s hlavní komunikací I/14 (Liberecká
ulice) a vedlejší komunikací Tovární ulice (silnice III. třídy č. 29024). Stávající křižovatka má
nevyhovující rozhledové poměry, nevyhovující prostorové uspořádání a nedostatečnou kapacitu.
Technické podklady zpracovala firma Valbek spol. s r.o. Liberec. Zpracovatelským útvarem je
skupina LI34 a hlavním inženýrem projektu je ing. Miroslav Hanžl.
Zpracovatelem oznámení je firma EVERNIA s.r.o. Liberec. Oprávněnou osobou je podle zákona
č. 100/2001 Sb. RNDr. Petr Anděl, CSc.
Podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění podle
přílohy č. 1 spadá záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) ve smyslu bodu 9.1
Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I).
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ČÁST A

Údaje o oznamovateli
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR
2. IČ: 65 99 33 90
Sídlo: Na Pankráci 56

správa Liberec: Zeyerova 1310/2

145 05 Praha 4

460 55 Liberec 1

4. Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Josef Jeníček, ředitel správy Liberec
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1
5. Telefon: 485 108 507-8, fax: 482 711 675
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ČÁST B

Údaje o záměru

I. Základní údaje
II. Údaje o vstupech
III. Údaje o výstupech
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1
B.I.2
B.I.3
B.I.4
B.I.5
B.I.6
B.I.7
B.I.8
B.I.9

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Kapacita (rozsah) záměru
Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Výčet dotčených územně samosprávných celků
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat

B.I.1 Název záměru
I/14 – okružní křižovatka Tovární - Liberecká
Podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění podle
přílohy č. 1 spadá záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) ve smyslu bodu 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
Předmětem oznámení je novostavba malé okružní křižovatky na silnici I/14, tj. Liberecká ulice, a
ulice Tovární. Součástí stavby je i rekonstrukce a úprava přilehlých ploch v rozsahu vyznačeném
v situaci 1: 500.
Rozsah stavby:

plochy nových vozovek
plochy chodníků
plochy vegetačních úprav
dlážděné ostrůvky a pojížděné plochy

1 685 m2
365 m2
1 745 m2
260 m2

Umístění a rozsah záměru jsou patrné z přiložené situace širších vztahů.

B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Liberecký
Obec: Jablonec nad Nisou
Katastrální území: Jablonec nad Nisou (kód k.ú.: 655970)
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Obr. 1: Umístění záměru

k.ú. Jablonec nad Nisou

Obr. 2: Umístění záměru na leteckém snímku
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Obr. 3: Umístění záměru na fotografii

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je charakterizován jako malá okružní křižovatka na silnici I/14, tj. Liberecká ulice, a ulice
Tovární. Záměr představuje přebudování stávající nevyhovující křižovatky tvaru T na okružní.
Součástí stavby je i rekonstrukce a úprava přilehlých ploch v rozsahu vyznačeném v situaci.
Okružní křižovatka a navazující větve obou ulic jsou navrženy jako novostavba s novou
konstrukcí vozovky. Další navazující části ulice budou zachovány a provede se na nich
rekonstrukce stávajícího krytu a úprava dopravního značení.
S touto stavbou souvisejí následující stavební objekty:
-

demolice stávajících objektů: budovy na parcele č. 248/2, budovy č.p. 1795, požární zbrojnice
č.p. 4757 a řadových garáží
most ev. č. 14-006, jedná se o jeho rozšíření
opěrná zeď výšky 6,2 m včetně základu a dl. cca 34 m
přeložky inženýrských sítí: vodovodu, plynovodu, elektrického vedení, veřejného osvětlení a
signalizačního zařízení DPML
vegetační úpravy

Umístění stavby je v souladu s platným územním plánem, charakter záměru není v rozporu
s limity využití území.
Věcné a časové návaznosti navrhované stavby: při výstavbě okružní křižovatky budou nejprve
provedeny demolice objektů obytného domu, hasičské zbrojnice, kůlen a garáží. Budou
provedeny přeložky inženýrských sítí. V rámci demolic se provede zasypání studny. Následně
bude pokračovat výstavba okružní křižovatky, opěrné zdi a rozšíření mostu přes Lužickou Nisu.
V závěru budou provedeny rekultivace ploch a vegetační úpravy.
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Okružní křižovatka bude realizována za provozu, který bude upraven dopravními opatřeními.
Úplná uzávěra nastane při pokládce finální vrstvy vozovky. Jednotlivé etapy výstavby budou
upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.
V rámci stavby nebude docházet ke kumulaci negativních vlivů v souvislosti s jinými stavebními
záměry.
B.I.5

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Zdůvodnění potřeby záměru: stávající úrovňová křižovatka tvaru T s hlavní komunikací (I/14 –
Liberecká ulice) a vedlejší komunikací (Tovární ulice) má nevyhovující rozhledové poměry,
nevyhovující prostorové uspořádání a nedostatečnou kapacitu. Z těchto důvodů byla navržena
přestavba stávající křižovatky na malou okružní křižovatku tak, aby došlo ke zvýšení
propustnosti křižovatky, bezpečnosti průjezdu křižovatkou a zajištění plynulého provozu.
Stavba je umístěna na okraji ve střední části obce Jablonec nad Nisou, na katastrálním území
Jablonec n. Nisou. Stavba se odehrává převážně na pozemcích města a správců komunikací
(Krajská správa silnic Libereckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic, správa Liberec). Pouze část
úprav zasahuje do soukromých pozemků.
Zvažované varianty záměru: vzhledem k charakteru, rozsahu a jednoznačnosti stavby je záměr
předkládán pouze v jedné variantě. Tato varianta malé okružní křižovatky dostatečně řeší
stávající nevyhovující stav. Realizace záměru v této variantě výrazně zvýší bezpečnost provozu
na tomto úrovňovém křížení silnic. Varianta je vhodným řešením i z hlediska životního prostředí.
Tato varianta je srovnávána s nulovou variantou, tj. stavem bez vybudování záměru.
Obr. 4: Nulová varianta, současný stav. Pohled přes křižovatku do ulice Tovární.
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Obr. 5: Nulová varianta, současný stav. Pohled z Tovární ulice na Libereckou směrem do Vratislavic.

Obr. 6: Nulová varianta, současný stav. Pohled do prostoru navrhovaného středního kruhového ostrůvku.

EVERNIA s.r.o.

strana 16

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

I/14 - OK Tovární - Liberecká

Obr. 7: Nulová varianta, stávající stav. Pohled z Liberecké ulice od Jablonce n. N.

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Stavba je rozdělena na stavební objekty, které jsou dle druhu staveb a technologie provádění
rozděleny do jednotlivých řad:
000 – objekty přípravy staveniště
100 – objekty pozemních komunikací
200 – mostní objekty a zdi
300 – vodohospodářské objekty
400 – elektro a sdělovací objekty
500 – objekty plynu
800 – objekty úpravy území, vegetační úpravy
SO 001 Demolice objektů
Demolice č. 1: jedná se o demolici přízemní nepodsklepené budovy na stavební parcele č. 248/2.
Demolice č. 2: jedná se o třípodlažní částečně podsklepené budovy na stavební parcele č. 2317
s dřevěným přístavkem. V budově jsou tři bytové jednotky.
Demolice č. 3: požární zbrojnice na stavební parcele č. 607, která již neslouží svému účelu.
Demolice č. 4: pět zděných řadových garáží na stav. parcelách č. 3329, 3330, 3331, 3332, 3333 a
dvou samostatně stojících plechových garáží.
Před zahájením demoličních prací je třeba objekty odpojit od všech inženýrských sítí.
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SO 010 Příprava území stavby
Sem jsou zahrnuty všechny práce, které jsou potřebné pro rozvinutí hlavních stavebních prací a
které budou provedeny jako přípravné práce na plochách záborů stavby. Odstranění volně
rostoucí zeleně (stromy, keře) bude provedeno v celém prostoru staveniště. Dalšími pracemi je
odstranění humózních vrstev z ploch dočasných záborů a jejich uložení na mezideponie.
SO 101 Okružní křižovatka I/14 – Liberecká – Tovární ulice
Směrové poměry:
Okružní křižovatka je navržena v místě stávající úrovňové křižovatky ulic Tovární a
Liberecké. Je navržena jako malá okružní křižovatka. Vnější průměr okružní křižovatky je
38 m. Šířka vozovky na okružním pásu je 5,0 m, dlážděné mezikruží má šířku 2,5 m.
Vytyčovací osa větví směr centrum, Liberec a Tovární je v ose jízdních pruhů. Vytyčovací
osa okruhu je ve vnitřní hraně vnějšího vodícího proužku.
Výškové poměry:
Niveleta všech větví je dána niveletou stávajících komunikací a výškovým řešením okruhu.
Niveleta je rovněž navržena s ohledem na minimalizaci zemních prací a vhodné umístění okružní
křižovatky. Niveleta okruhu je dána výškami nivelet připojených větví a stávajícího terénu.
Niveleta je vedena ve sklonech +2 % a –2 % a lomy nivelety jsou zaobleny obloukem R=1000 m.
Šířkové uspořádání:
Příjezdy do křižovatky SO 101 jsou navrženy v kategorii MS 7/50, čemuž odpovídá uspořádání:
jízdní pruhy
vodící proužky
zpevněná krajnice

-

2 x 3,00 m
2 x 0,25 m
2 x 0,25 m

Na výjezdech z okružní křižovatky jsou na větvích mezi jízdní pruhy vloženy střední dělící
ostrůvky, které budou dlážděné a osazeny do úrovně nově navrhované vozovky. Šířka ostrůvků
bude proměnná, od 1 m po 7,0 m tak, aby v místě přechodu pro chodce byl široký minimálně
2,30 m.
Šířkové uspořádání okruhu:
z.krajnice + vodící proužek
jízdní pruh
dlážděné mezikruží
průměr středního ostrůvku

-

0,50 m
5,00 m
2,50 m
12,00 m

Rozmístění chodníků je patrné ze situace. Jejich šířka je 2,0 m. V místě průchodu pod parovodem
je zúžen na 1,5 m. Konstrukce je ze šedé zámkové dlažby.
Bezpečnostní opatření a opatření ke zlepšení pohybu nevidomých a slabozrakých:
V místě přiblížení okružní křižovatky k tramvajovému pásu je navrženo ocelové svodidlo délky
20 m. Na chodnících, u přechodů pro chodce je navrženo reliéfní značení pro nevidomé.
U přechodů jsou navrženy varovné a signální pásy. Ty budou mít výrazně odlišnou strukturu a
charakter povrchu odlišující se od okolní dlažby. Musí být vnímatelné nášlapem a slepeckou holí
při dodržení barevného kontrastu vůči okolí. V místě napojení přechodů na chodníky budou
osazeny snížené obrubníky o výšce 2 cm na úroveň vozovky.
SO 201 Most ev. č. 14-006
Jedná se o rozšíření a rekonstrukci stávajícího mostu přes Lužickou Nisu na silnici I/14 –
Liberecké ulici.
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Charakteristika mostu: trvalý přesypaný most, jednopolový, stávající kamenná klenba a klenba
ze železobetonu, rozšířený rozpěrákovou konstrukcí ze železobetonu, s normovou zatížitelností
Délka mostu: 9,5 m
Šířka mostu: 15,72 m
Výška mostu: 6,04 m
SO 211 Opěrná zeď Tovární ulice
Opěrná zeď navazuje na výtokové straně mostu na levou opěru. Výška zdi je 6,2 m včetně
základu. Délka zdi je cca 34 m. Na koruně je navržena monolitická římsa s ocelovým zábradlím
výšky 1,1 m.
SO 801 Vegetační úpravy a úpravy území
Objekt vegetačních úprav řeší ozelenění svahů násypu a výkopu, zelený ostrůvek okružní
křižovatky a zelené plochy vzniklé po demolicích a rekultivacích. Tyto plochy budou
ohumusovány a osety travním semenem. Zelený ostrůvek a přilehlé plochy budou osázeny
vhodnými dřevinami.

B.I.7

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení: bude po vydání stavebního povolení a nabytí jeho právní mocí, předpokládané
zahájení je plánováno na první čtvrtletí r. 2009
Ukončení: předpokládaný termín je konec roku 2009
B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
kraj:

Liberecký

obec: Jablonec nad Nisou
k.ú.:

Jablonec nad Nisou

B.I.9

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat

Správními úřady pro záměr novostavby „I/14 okružní křižovatka Tovární - Liberecká“ je Městský
úřad Jablonec nad Nisou.
Navazující rozhodnutí jsou uvedena v následujícím přehledu:
- územní rozhodnutí – Městský úřad Jablonec nad Nisou – odbor rozvoje - stavební úřad
- stavební povolení – Městský úřad Jablonec nad Nisou – odbor rozvoje - stavební úřad
- kolaudační řízení – Městský úřad Jablonec nad Nisou – odbor rozvoje - stavební úřad
- souhlas se zásahem do krajiny – Městský úřad Jablonec nad Nisou – odbor rozvoje – odbor
životního prostředí (stavba nemá významný zásah do krajiny)
- souhlas se zásahem do VKP - Městský úřad Jablonec nad Nisou – odbor rozvoje – odbor
životního prostředí
- odnětí ZPF – Krajský úřad Libereckého kraje
- krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Jablonec nad Nisou
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B.II ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1
B.II.2
B.II.3
B.II.4

Zábor půdy
Odběr, spotřeba a zdroj vody
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

B.II.1 Zábor půdy
Posuzovaná novostavba malé okružní křižovatky I/14 – Liberecká – Tovární se nachází na půdě a
to povětšinou zastavěné, manipulační nebo neplodné. Dále se nachází na parcelách ostatních
komunikacích. Přechází přes vodní plochu. Nezabírá zemědělskou ani lesní půdu.
Přehled pozemků dotčených realizací záměru je uveden v následující tabulce.
Tabulka 1: Přehled záborů půdy
Výměra
ha
neplodná půda
zastavěná plocha
a nádvoří
vodní plocha
manipulační
plocha
ostatní
komunikace
zahrada
(BPEJ 84068)
zeleň

Celkový zábor

Parcelní číslo

Kulturní využití

6956/1, 663/1, 685
3329, 3332, 3330, 3331, 3333,
248/2, 607, 2317
2502/1

1

657/8, 684/1, 720/11
2565/1, 663/3,
2352/4,11,12,13,15

2

m2

78

55

15

61

92

35

62

88

5

59

55

21

695/3
683/1
CELKEM

Trvalý
a
m2
62

a

18

ha

15

Dočasný
a
m2
4
47

61
1

67

31

1

94

38

2

95

11

03

38

38

81

78
08

44

ha

Rozsah trvalého a dočasného záboru je uveden v následující tabulce:
Tabulka 2: Rozsah záborů
Druh půdy
Zemědělská půda
Lesní půda
Ostatní půda
Vodní plocha
CELKEM

ZÁBOR (m2 )
trvalý
38
0
4 370
0
4408

dočasný
0
0
936
167
1103

Výstavbou okružní křižovatky dojde k minimálnímu záboru zemědělské půdy. Pozemky určené
k plnění funkce lesa nebudou dotčeny vůbec.
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B.II.2 Odběr a spotřeba vody
Celkový návrh řešení vodohospodářských objektů byl vypracován při dohodě s provozovatelem
vodovodů a kanalizací – SčVK, a. s. Vratislavice.
Zdrojem vody v blízkém okolí stavby je vodovodní síť SčVK, a. s. Vratislavice. Veškeré
nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.
V období výstavby:
Budou nároky na vodu minimální. Voda bude odebírána ze stávajícího vodovodního řadu. Při
výstavbě bude potřeba vody např. do betonových směsí. Technologická voda vystačí a je potřeba
na omývání nářadí a strojů, kol vozidel, která vyjíždějí ze stavby. V suchém období je potřeba
voda na zkrápění povrchu stavby z důvodu snížení prašnosti.
Celkové množství pitné vody závisí na počtu pracovníků, na velikosti a vybavení sociálního
zázemí stavby. Předpokládaná (normová) spotřeba vody na jednoho pracovníka je
5 l/osobu/směnu a pro osobní hygienu 120 l/osobu/směnu. Tato spotřeba bude bez problémů
pokryta stávající kapacitou veřejného vodovodu. Nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů
vody.
V období provozu:
V období provozu se jedná pouze o nároky na spotřebu vody při údržbě komunikací a samotné
křižovatky. K tomuto účelu stačí použití cisternových vozů.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje
Výstavba komunikace si vyžádá potřebu množství surovinových a energetických zdrojů, které se
budou spotřebovávat buď přímo na staveništi nebo budou dováženy jako hotové díly (betonové
mostní konstrukce, roury, ocelové zábradlí, …) na stavbu. Zajištění potřebných surovin pro
výstavbu bude předmětem výrobní přípravy zhotovitele. Bude vyčísleno v další fázi projektové
přípravy.
V období výstavby:
Pro fázi výstavby se předpokládá potřeba následujících surovinových zdrojů: písek, štěrk,
kamenivo a živičný materiál. Celková konečná spotřeba bude záviset na použité technologii
výstavby.
Energetické suroviny se budou spotřebovávat v rámci spotřeby pohonných hmot (nafta, benzin)
u stavební a dopravní mechanizace. V rámci stavby budou dále spotřebovávány mazací oleje a
tuky u stavební a dopravní techniky. Celkové množství těchto energetických zdrojů a surovin
nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit.
Spotřeba elektrické energie bude nevýznamná, protože výstavba bude probíhat v denních
hodinách. Elektrická energie se bude spotřebovávat v rámci výroby stavebních směsí a v rámci
personálního zázemí na staveništi.
Detailní řešení ploch zařízení staveniště není v současné fázi projektové dokumentace řešeno.
Jejich umístění a zřízení bude zajištěno dodavatelem. K zařízení staveniště je vhodné využití
plochy vzniklé po demolicích objektů na pozemcích č.p. 2317 a č.p. 607.
V období provozu:
Při provozu křižovatky nebudou žádné nároky na spotřebu surovin. V úvahu připadá pouze
obalovaná živičná směs na případné opravy. Ve fázi provozu bude nutné zajišťovat elektrickou
energii pro veřejné osvětlení a signalizační zařízení.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Novostavba malé okružní křižovatky vyřeší stávající nevyhovující stav na křižovatce tvaru T
silnice I/14 – Liberecká ulice s ulicí Tovární. Součástí stavby je i rekonstrukce a úprava
přilehlých ploch. Části navazujících ulic budou zachovány a provede se na nich rekonstrukce
stávajícího krytu a úprava dopravního značení.
V období výstavby:
Stavba okružní křižovatky bude představovat po dobu výstavby omezení průchodnosti křížení.
Z hlediska inženýrských sítí si stavba vyžádá přeložku vodovodu, odlehčovací kanalizační stoky,
plynovodu, přeložky elektrických vedení, veřejného osvětlení a signalizačního zařízení.
Přístup na staveniště v období výstavby bude ze stávajících ulic Tovární a Liberecké. Výstavba
bude realizována za provozu, který bude upravován a řízen přenosnými dopravními značkami.
Úplná uzávěra nastane pouze na závěr při pokládce finální vrstvy vozovky.
V období provozu:
Provoz na okružní křižovatce si nevyžaduje další nároky na dopravní ani jinou infrastrukturu.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1
B.III.2
B.III.3
B.III.4
B.III.5
B.III.6

Množství a druh emisí do ovzduší
Množství a druh odpadních vod
Kategorizace a množství odpadů
Ostatní výstupy
Terénní úpravy a zásahy do krajiny
Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

B.III.1 Množství a druh emisí do ovzduší
Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných hmot široké
spektrum emisí. Některé z nich jsou dominantní a typické pro provoz vozidel se zážehovým nebo
vznětovým motorem a některé jsou oproti jiným zdrojům emisí relativně bezvýznamné.
Nejvýznamnější emise, charakteristické pro automobilovou dopravu, jsou plynné znečišťující
látky: oxidy dusíku NOx, oxid uhelnatý CO, tuhé látky (suspendované částice PM10) a
z uhlovodíků benzen a benzo(a)pyren. Úroveň znečištění je charakterizována hodnotami
průměrných ročních a maximálních krátkodobých (hodinových, denních) koncentrací škodlivin.
Po uvedení křižovatky do provozu se nepředpokládá výrazná změna emisí do ovzduší, naopak
díky plynulejšímu provozu a křížení vozidel by se situace oproti nulové variantě měla zlepšit.
Částečné odlehčení této lokalitě a křižovatce přinese i v budoucnu dostavěná spojka – přeložka
silnice I/14 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou přes Kunratice a Lukášov (dneska již
nevyhovující silnice III/29024).
Z hlediska očekávaného vývoje emisí z dopravy lze konstatovat:
- změny ve struktuře vozového parku (odstavování nejstarších automobilů) se nejvíce projeví u
emisí organických látek. Osobní automobily mají nejvyšší podíl na emisích benzenu a celkové
sumy uhlovodíků. Ve výhledu nebude docházet k výraznému zvyšování intenzit dopravy
osobních automobilů a nebudou se vyskytovat automobily bez katalyzátoru. Lze tedy očekávat
další snižování emisí organických látek.
- nejvyšší podíl na emisích oxidů dusíku a suspendovaných částic frakce PM10 mají těžké
nákladní automobily. Velmi razantní byl nárůst intenzit tranzitní nákladní dopravy, jejichž
počet se za posledních 5 let téměř zdvojnásobil. Do budoucna se předpokládá stagnace těchto
dopravních výkonů a snaha o omezování celkové dopravní zátěže zejména ve městech.
B.III.2 Množství a druh odpadních vod
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat v sociálním zařízení staveniště. Nakládání s nimi musí
být v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Sociální zařízení staveniště musí být buď
napojeno na kanalizační síť nebo mohou být použita chemická WC.
Dešťové odpadní vody
Základním principem odvodnění komunikace je veškerou vodu z povrchu odchytit a odvést do
nejbližšího vhodného recipientu nebo kanalizace. Voda ze zpevněných ploch není nikde volně
rozptylována do terénu. Dešťové odpadní vody, které vzniknou na povrchu novostavby okružní
křižovatky budou příčným sklonem svedeny k obrubníku a dále do vpustí a kanalizace. Voda ze
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silniční pláně je odvedena trativody DN 160, které jsou zaústěny do uličních vpustí. Odvodnění
bude napojeno na překládané odlehčovací stoky před vyústěním do Lužické Nisy.
Dešťová kanalizace a potrubí odvodnění musí být provedeny z důvodu požadavku na
vodotěsnost z potrubí s integrovanými spoji, v úvahu připadá potrubí kameninové, betonové,
plastové nebo potrubí sklolaminátové. Před vyústěním do Lužické Nisy doporučujeme umístit
objekt na záchyt ropných látek (sorpční vpusť).
Pro výpočet odtokového množství dešťových vod byl použit návrhový 15-ti minutový déšť s
periodicitou p = 1 o hodnotě 158 l/s/ha.
Překládané vodovodní řady budou provedeny z vodovodního potrubí z tvárné litiny. Návrh byl
vypracován dle dohody s provozovatelem vodovodů a kanalizací – SčVK, a.s. Vratislavice.
Hydrotechnické výpočty odtoku dešťových vod dle ČSN 75 6101 :
- plocha zpevněná, [ F ] ......................... 1650 m2
- plocha nezpevněná, [ F ] ......................
820 m2
- odtokový koeficient, [ k ] dle ČSN 75 6101
asfaltové a betonové vozovky - svažité při sklonu 1 až 5 % ..... 0,80
zelené pásy, pole, louky – svažité při sklonu 1 až 5 % ............. 0,10
- intenzita 15-minutového deště, [ q ] .... 158 l/s ha-1
Fr = F * k = (1650 * 0,80) + (820 * 0,10) = 1320 + 82 = 1402 m2
Q = q * Fr = (158 * 1402) / 10 000 = 22,2 l/s
Odtok dešťových vod z prostoru navrhované okružní křižovatky je 22,2 l/s.

B.III.3 Kategorizace a množství odpadů
Při výstavbě musí být nakládání s odpady řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona
dodavatel stavby (dosud neurčen), po uvedení stavby do provozu bude za původce odpadu
považováno Statutární město Jablonec nad Nisou, které bude správcem uvedené křižovatky.
Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů
(vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné
právnické nebo fyzické osobě. Pouze, nelze-li odpady využít (recyklací, kompostováním apod),
potom zajistit zneškodnění odpadů (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu
povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během
výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu
nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas
příslušného okresního úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být
vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž
vyhláška č. 383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než
jsou předány oprávněné osobě.
Odpady v období výstavby
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním
do provozu. V průběhu stavby budou odpady skladovány na plochách zařízení staveniště (ZS).
Hospodaření s odpady na plochách ZS bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy,
včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Zařízení staveniště bude vybaveno potřebným
množstvím kontejnerů na odpad podle jeho složení a vlastností odpadu. Firmy, kterým budou
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během stavby vznikat nebezpečné odpady, musí vlastnit souhlas k nakládání s nebezpečnými
odpady podle §16, odstavce 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Stavební stroje a zařízení musí
být v dobrém technickém stavu, nesmí z nich unikat pohonné hmoty, maziva a hydraulické
kapaliny. Za stav použitých mechanismů, jejich provoz a dodržování předpisů na ochranu
životního prostředí, odpovídá zhotovitel.
Většinu odpadů vznikajících při stavbě je možné recyklovat, proto se doporučuje, aby původce
odpadu používal technologie s využitím recyklace. Např. hlavním recyklovatelným odpadem
budou živičné směsi, které vznikají při rozebírání komunikace a při pokládce nových vozovek,
nebo betonové konstrukce, dřevo, ocel. Materiál z demolic vozovky může být kontaminován, a
proto je třeba provést výluhovou zkoušku a na jejím podkladě materiál zatřídit podle třídy
vyluhovatelnosti. Po dokončení stavby bude plocha, určená pro zařízení staveniště, vyklizena,
zrekultivována a předána k plánovanému užívání.
Během výstavby okružní křižovatky mohou vznikat následující odpady (zatřídění podle Katalogu
odpadů je uvedeno v souhrnné tabulce):
odpady z kategorie „ostatní“
- stavební a demoliční odpady - beton, dřevo, plast, asfalt bez dehtu, železo a ocel,
- zemina a kameny
- odpad z údržby zeleně
- směsný komunální odpad
nebezpečné odpady
- nátěrové hmoty, barvy, laky
- vrtné kaly a ostatní vrtné odpady (závisí na druhu použité pažící suspenze)
- kabely
- směsný stavební odpad
- příp. asfalt s obsahem dehtu.
Odpady v období provozu a údržby
Hlavním typickým odpadem z provozu je zemina ze seřezávky krajnic, která může být částečně
využívána na utěsnění svahů. Dalším druhem odpadu jsou zbytky pneumatik, zejména nákladních
vozidel, zbytky PE patníků, asfalt z drobných oprav vozovky, sečená tráva, dřeviny při úpravách
bezprostředního okolí komunikace, odpad z vpustí, únik ropných látek při haváriích, těla zvířat
uhynulých po střetu s vozidly. Na odstraňování těl uhynulých zvířat se zákon o odpadech
nevztahuje, v tomto případě je třeba postupovat podle zákona č. 87/1987 Sb. o veterinární péči,
ve znění pozdějších předpisů. Zbytky PE patníků a zbytky pneumatik budou skladovány
v kontejnerovém hospodářství, asfalt bude recyklován, odpad z vpustí lze deponovat,
kompostovat či spalovat. U případných úniků ropných látek se jedná o nebezpečné odpady, u
nichž bude zajištěno zneškodnění osobou oprávněnou nakládat s nebezpečným odpadem.
Materiál z úprav dřevin a sečená tráva budou nabízeny k využití jiným právnickým nebo
fyzickým osobám.

EVERNIA s.r.o.

strana 25

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

I/14 - OK Tovární - Liberecká

Tabulka 3: Celkový přehled odpadů ze stavby
Kód
druhu
odpadu

01 05

Název druhu odpadu

Vrtné kaly a jiné vrtné odpady *
zatřídí původce odpadu

Kateg.
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem

uložení na skládku
(po vysušení)

Činnost, při níž vzniká odpad

vrtání hlubinných základů

05 01
Odpady ze zpracování ropy
05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky
N
biodegradace
úkapy, havárie
08 01
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků *
zatřídí původce odpadu
skládkování, spalování
používané nátěrové materiály
08 02
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických
materiálů)
zatřídí původce odpadu
skládkování, spalování
používané nátěrové materiály
13 01
Odpadní hydraulické oleje *
zatřídí původce odpadu
skládkování, spalování
ze stavebních strojů
13 02
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje *
zatřídí původce odpadu
skládkování, spalování
ze stavebních strojů
15 01
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 06 směsné obaly
O, N deponování, spalování
obaly používané na ZS
15 02
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační
N
spalování
znečištěné dřevní piliny, písek,
materiály (vč. olej. filtrů jinak
fibroil, Vapex, hadry – havárie;
blíže neurčených), čisticí tkaniny
likvidace asfaltových emulzí při
a ochranné oděvy znečištěné
pokládání vozovek
nebezpečnými látkami
16 01
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) …
16 01 03 pneumatiky
O
recyklace, skládkování
zbytky pneumatik
16 06
Baterie a akumulátory
16 06 01 olověné akumulátory
N
recyklace
baterie z aut a stav. strojů
17 01
Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 beton
O
recyklace
zbytky beton. krajnice apod.
17 02
Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 dřevo
O
štěpkování
kácené stromy
17 03
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet
N
recyklace, skládkování
materiál z demolice vozovky
17 03 02 asfaltové
směsi
neuvedené
O
recyklace
materiál z demolice vozovky
pod číslem 17 03 01
17 04
Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 05 železo a ocel
O
recyklace
zbytky výztuže, svodidla apod.
17 04 10 kabely obsahující ropné látky,
N
recyklace, skládkování
zbytky kabelů z přeložek sítí
uhelný dehet a jiné nebezp. látky
17 05
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
17 05 04 zemina a kamení neuvedené
O
skládkování
výkopová zemina nevhodná
pod číslem 17 05 03
do násypu, sejmutá ornice,
rozebíraný podsyp vozovky
20 01
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující
N
recyklace, deponování
výbojky a zářivky (ZS)
rtuť
20 01 27 barvy, tiskařské barvy, lepidlo
N
spalování, skládkování
nátěrové hmoty a odpad z nich
a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
20 01 38 dřevo neuvedené pod číslem
O
štěpkování
dřevní odřezky
20 01 37
20 02
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování
údržba zeleně
20 02 02 zemina a kameny
O
skládkování
údržba zeleně
20 02 03 jiný biologicky nerozložitelný
O
skládkování
údržba zeleně
odpad
20 03
Ostatní komunální odpady
20 03 01 směsný komunální odpad
O
skládkování, spalování
odpady ze zařízení staveniště
20 03 03 uliční smetky
O
skládkování, spalování
údržba komunikací, odpad z vpustí
20 03 04 kal ze septiků a žump
O
kompostování, spalování odpad z chemických WC (na ZS)
Pozn.: O ... ostatní odpad
N ....nebezpečný odpad
- ... není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu
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B.III.4 Ostatní výstupy
B.III.4.1 Radioaktivní, elektromagnetické záření
Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti se zamýšleným záměrem
neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu.
B.III.4.2 Hluk
Novostavba neotvírá nový dopravní koridor, nezavádí dopravu do území, ve kterém nebyla. Malá
okružní křižovatka řeší stávající nevyhovující stav na křížení ulic I/14 – Liberecká a Tovární.
V období provozu nedojde k navýšení hlukového zatížení. Neočekáváme ani nárůst intenzity
dopravy oproti nulové variantě (tj. situace bez realizace záměru). Naopak určitě dojde ke zvýšení
plynulosti dopravy. Auta nebudou na vedlejší ulici zastavovat a popojíždět a čekat na vhodnou
mezeru, aby mohla odbočit. V okružní křižovatce i na navazujících úsecích silnic bude položen
nový asfaltový povrch. Ten povede ke snížení valivého hluku, který vzniká při kontaktu
pneumatik s povrchem vozovky. Částečné odlehčení této lokalitě a křižovatce přinese i
v budoucnu dostavěná spojka – přeložka silnice I/14 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou přes
Kunratice a Lukášov (dneska již nevyhovující silnice III/29024).
Hluk v období výstavby
V průběhu výstavby malé okružní křižovatky bude okolí zatíženo hlukovými emisemi stavebních
strojů a vozidel obsluhujících stavbu. Zdrojem hluku v období výstavby budou zejména práce
spočívající v odstranění stávajícího krytu vozovek (frézování) a zemní práce (dosypávání násypů
a rozšiřování zářezů, zakládání konstrukce pro rozšíření mostního objektu přes Lužickou Nisy,
stavební a zemní práce). Z charakteru stavby plyne, že téměř veškerá část dopravní obsluhy
stavby bude prováděna přímo na stávajících silnicích. Plán organizace výstavby bude zpracován
v další fázi projektové dokumentace tak, aby se minimalizovaly negativní dopady z hlediska
hluku.
Vibrace
Posuzovaná malá okružní křižovatka nebude v období provozu působit jako zdroj vibrací s
přímým vlivem na obytnou zástavbu.
V období výstavby mohou vibrace vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů, příp.
průjezdy těžkých nákladních automobilů (dopravní obsluha staveniště). Vzhledem k tomu, že
stavební práce budou probíhat převážně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, vznik
vibrací, které by měly vliv na statiku objektů se nepředpokládá.
B.III.5 Terénní úpravy a zásahy do krajiny
Výstavbou malé okružní křižovatky, jejíž niveleta je navržena tak, aby větve ulic navazovaly na
stávající stav, a také je navržena s ohledem na minimalizaci zemních prací, nedojde
k významným terénním pracím. Terénní úpravy budou vzhledem k rozsahu stavby minimální.
Bilance zemin jsou uvedeny v následují tabulce. Zemní práce a kontrola jejich provádění musí
probíhat ve smyslu TKP 4 – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací,
kap. 4 – Zemní práce – MDS Praha. Vzhledem k očekávaným nepředvídaným skutečnostem
během zemních prací, doporučujeme geotechnický dozor stavby, včetně kontrolních zkoušek
investora (zátěžové zkoušky dynamická penetrace).

EVERNIA s.r.o.
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Veškeré rekultivované plochy budou ohumusovány v tloušťce 0,10 m a osety travním semenem.
Tabulka 4: Bilance zemin a ornice během výstavby
Bilance zemin

Množství [m3]

celkem bude na stavbě vytěženo - výkop

750 m3 zeminy

na stavbu bude celkem potřeba

- násyp

1250 m3 zeminy

celkem bude na stavbě sejmuto ornice

90 m3 ornice

na stavbu bude celkem potřeba ornice

173 m3 ornice

Vliv výstavby malé okružní křižovatky na krajinný ráz je dán technickými parametry stavby a
krajinnářskými charakteristikami dotčeného území. Novostavba neotvírá nový koridor. Zásah do
krajiny bude minimální. Novostavba bude v rámci SO 801 Vegetační úpravy vhodně začleněna
do terénu. Budou ozeleněny svahy násypů a výkopů, zelený ostrůvek okružní křižovatky a zelené
plochy vzniklé po demolicích a rekultivacích. Tyto plochy budou ohumusovány a osety travním
semenem. Zelený ostrůvek a přilehlé plochy budou osázeny vhodnými dřevinami, které
geograficky odpovídají původním a místním podmínkám. Z dosavadních zkušeností podobných
staveb vyplývá, že jsou většinou vnímány antropocentricky a pozitivně, pokud jsou vhodně
architektonicky a stavebně řešeny a zasazeny do krajiny. Toto bude řešeno i nadále v další fázi
projektové přípravy. Ozelenění má důvody jak estetické, tak ochranné, kdy zabraňuje vzniku
eroze.

EVERNIA s.r.o.
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ČÁST C

Údaje o stavu životního prostředí
v dotčeném území

I. Výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik dotčeného území
II. Charakteristika současného stavu životního
prostředí v dotčeném území
III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí
v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I

V ÝČET

NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH

ENVIRONMENTÁLNÍCH

CHARAKTERISTIK

DOTČENÉHO ÚZEMÍ

V následující tabulce je uveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
v zájmovém území:
Tabulka 5: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
Environmentální charakteristiky
územní systém ekologické stability

zvláště chráněná území
přírodní parky
významné krajinné prvky
krajinný ráz
území historického, kulturního nebo
archeologického významu
území hustě zalidněná
území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
staré ekologické zátěže
seismicita
sesuvy
dobývací prostory

výskyt poznámka
+
stavba leží v ochranné pásmu nadregionálního
biokoridoru Studený vrch – Poledník,
ve vzdálenosti 120 m od křižovatky je lokální
biocentrum č. 1549 U Žižkova vrchu
+
Lužická Nisa a její niva
-

Ekologická stabilita území je i v současné době vzhledem k intenzivní antropogenní činnosti
nízká. Jedná se o území, kde je i dnes automobilová doprava. Stavba malé okružní křižovatky
pouze řeší uspořádání stávající stykové křižovatky. Na území stavby jsou dnes objekty ve velmi
špatném zchátralém stavu. Ty budou demolovány. Vzniklá plocha bude rekultivována a
ozeleněna.
Vliv na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v kap. C.II Charakteristika současného
stavu životního prostředí.
V zájmovém území se nenacházejí takové charakteristiky životního prostředí, které by realizaci
záměru limitovaly.
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CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU

PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
Tabulka 6: Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území
obyvatelstvo

dotčené obce (včetně počtu
obyvatel)

Obec: Jablonec nad Nisou, kód obce: 563510, k.ú.: Jablonec nad Nisou, kód k.ú.: 655790
Jablonec nad Nisou je obcí s rozšířenou působností (ORP) a pověřeným obecním úřadem (POÚ).
Katastrální výměra: 3138 ha, počet částí: 8, počet obyvatel: 46 238

ovzduší a klima

klimatické podmínky

Klimatická oblast MT4: mírně teplá klimatická oblast charakterizovaná takto: krátké léto, suché až mírně suché,
přechodné období krátké s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá a suchá
s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Počet letních dnů: 20-30, počet mrazových dnů: 110 – 130, průměrná teplota v lednu: -2 až -3 oC, průměrná
teplota v červenci: 16 -17, průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více: 110 – 120, srážkový úhrn ve
vegetačním období: 350 – 450 mm, srážkový úhrn v zimním období: 250 – 300 mm.
Nejčastěji se v této lokalitě vyskytují větry s rychlostí do 2,5 m/s a to 57 % z celkové doby včetně bezvětří.
Převládají větry západního směru v 18 %.

imisní situace

Na základě dat z roku 2005 vyhlásil odbor ochrany ovzduší MŽP oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší dle
zákona č. 86/2002 Sb.– Jablonec nad Nisou sem patří a to dle sledování PM10 – překročení na 1,5 % území.
Ovzduší lze hodnotit jako mírně znečistěné.
Dle souhrnného tabelárního přehledu (internetová stránka ČHMU Praha) byly v Jablonci nad Nisou ve městě
měřeny tyto znečisťující látky:
NO2 21,3 - 23,3 µg/m3 .... roční aritmetický průměr (2004 – 2006), procento limitu ... 56 %, limit 40 µg/m3
PM10 27,8 – 30,4 µg/m3 .... roční aritmetický průměr (2004 – 2006), procento limitu ... 74 %, limit 40 µg/m3
Oblast Jablonce nad Nisou leží podle imisních map pro rok 2005 v oblastech ročních imisních koncentrací:
benzen < 2 µg/m3, benzo(a)pyren 0,6 – 1 ng/m3
Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na okraji Jablonce nad Nisou lze předpokládat, že budou koncentrace
sledovaných polutantů (imisní pozadí) nižší než v měřicí stanici ve městě.

povrchová

Rameno okružní křižovatky směrem na Liberec vede po přemostění (SO 201 most ev. č. 14-006) přes Lužickou
Nisu. Do tohoto toku bude napojeno odvodnění okružní křižovatky přes odlehčovací stoku.
Lužická Nisa (č.h.p. 2-04-07-005) je tokem II. řádu. V širším zájmovém území je tokem III. řádu Lučanská Nisa a
tokem IV. řádu Mšenský potok (č.h.p. 2-04-07-006). Celé zájmové území spadá do povodí Odry (Baltské moře).

voda

EVERNIA s.r.o.

vodní toky
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podzemní

půda

vodní plochy

V zájmovém území okružní křižovatky se nenachází vodní plocha.

OPVZ

V zájmovém území okružní křižovatky se nenachází ochranné pásmo vodního zdroje.
U stavební parcely č. 2317 je stávající kopaná studna, která bude spolu s demolicí stávajícího objektu zrušena.

CHOPAV

Zájmové území okružní křižovatky neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

zdroje minerálních
a léčivých vod

V zájmovém území okružní křižovatky se nenachází zdroje minerálních a léčivých vod.

půdní typy

zábory

horninové
prostředí a
přírodní zdroje

EVERNIA s.r.o.

I/14 OK Tovární - Liberecká

Z obecné charakteristiky půdních typů zde převažují kyselé kambizemě (hnědé půdy), kambizemě podzolové a
jejich slabě oglejené formy s hloubkou půdního profilu do 0,6 m a kolísavou granulometrií. Pouze parcela s
parcelním číslem 695/3 o výměře 38 m2 má uvedeno číslo BPEJ a to 84068, což je V. nejnižší třída ochrany.
V zájmovém území stavby nejsou v současnosti půdy využívány k zemědělským účelům a ani v budoucnu se
využívání k tomuto účelu nepředpokládá.
Stavba se nachází na pozemcích s tímto kulturním využitím: neplodná půda, zastavěná plocha a nádvoří,
manipulační plocha, vodní plocha, ostatní komunikace, zeleň, zahrada.

geomorfologie

Dle geomorfologického členění náleží hodnocené území do Hercynského pohoří, do provincie Česká vysočina,
subprovincie Krkonošsko – jesenická soustava, oblast Krkonošská, celek Žitavská pánev (Prosečský hřeben, 593
m). Mezi Jizerskými horami a Ještědským hřbetem je sevřena protáhlá tektonická sníženina na toku Lužické
Nisy.

geologické poměry

Z hlediska regionálně-geologického členění náleží zájmové území do Krkonošsko-jizerského masivu. Oblast
byla formována v paleozoiku (prvohory – perm) až proterozoiku (starohory). Jde o vyvřelý masiv, s převahou
hornin žulového charakteru, který prostupuje jen nejstaršími jednotkami krkonošsko-jizerského krystalinika.
Petrograficky je území poměrně monotónní, nejrozšířenějším horninovým typem je porfirická, středně zrnitá
biotitická žula až granodiorit – kaledonské (příp. variské) roztroušené tercierní vulkanity. Kvartérní pokryv tvoří
deluviální hlinitopísčité a hlinitokamenité uloženiny, ve splachových depresích se nacházejí písčitokamenité
sedimenty.

hydrogeologické poměry

Z hlediska hydrogeologického členění je území součástí hydrogeologického rajonu č. 641 Krystalinikum
Krkonoš a Jizerských hor. Zvodnění je zde vázáno na žulový pluton, při povrchu zvětralý v hlinitopísčité
eluvium, které přechází do štěrkovitě rozpadlého eluvia žuly. Poměrně vysoký srážkový úhrn je při dobré
průlinové propustnosti eluvia zárukou infiltrace srážkových vod do horninového prostředí. Směr proudění
podzemní vody ve zvětralinovém plášti je určován především morfologií terénu a směřuje do údolních depresí,
kde se odvodňuje do povrchových toků.
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- ložiska nerostných surovin
- chráněná ložisková území
- dobývací prostory

V zájmovém území okružní křižovatky se nenachází žádné tyto skutečnosti.

geologicky dokumentované jevy
- sesuvy a poddolovaná území
- důlní díla

V zájmovém území okružní křižovatky se nenachází žádné tyto skutečnosti.

flóra

potenciální
vegetace

Podle Mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová et al. 1998) by řešené území
pokrývaly bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum) s převládajícím zastoupením buku
(Fagus sylvatica), klenu (Acer pseudoplatanus), jedle (Abies alba) a smrku (Picea abies).

aktuální vegetace

Flóra lokality je tvořena běžnou garniturou druhů s širší ekologickou amplitudou, semiruderálními a ruderálními
druhy. Částečně se, zejména ve stromovém patře, objevují druhy související s původním využití plochy jako
zahrady.

fauna

Složení fauny zájmového území (CULEK, 1996) lze charakterizovat jako poměrně chudé, charakteristické pro
střídající se louky a pastviny, zastavěná území s komunikacemi, převážně smrkové monokultury Prosečského
hřebene s vlivem teplejší Liberecké kotliny a naopak s horskými prvky blízkých Jizerských hor.

charakteristika bioregionu

Zájmové území spadá do přechodné nereprezentativní zóny Jizerskohorského bioregionu. Bioregion má plochu
510 km2, zabírá hornatinu na žule a krystalických břidlicích s vápenci. Bioregion je značně heterogenní, zahrnuje
hercynskou biotu vyšších mezických až horských poloh západních Sudet, s řadou arktoalpinských prvků.

Zvláště chráněná území (ZCHÚ)

Dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny řešené zájmové území okružní křižovatky
nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území.
Nejblíže vyskytujícím se je CHKO Jizerské hory (IV. nejnižší zóna ochrany), hranice je vzdušnou čárou 1900 m
za vodní nádrží Mšeno.

Územní systém ekologické
stability (ÚSES)

Zájmové území okružní křižovatky leží v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru Studený vrch –
Poledník, typ ekosystémů MB – mezofilní bučinný, osa nadregionálního biokoridoru je ve vzdálenosti 900 –
1000 m západně od křižovatky. Ve vzdálenosti 120 m od křižovatky leží lokální biocentrum č. 1549 U Žižkova
vrchu, které je vymezené za železniční tratí v lesním ekosystému. Navazuje na vymezený lokální biokoridor.

Významný krajinný prvek
(VKP)

Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významným krajinným prvkem vodní tok Lužické
Nisy a její niva. Lužická Nisa teče pod mostním objektem na rameni okružní křižovatky směr Liberec.

Natura 2000

Zájmové území okružní křižovatky nezasahuje do vymezené ptačí oblasti (NV 598-688/2004 Sb. a 19-28/2005
Sb.) ani není uvedeno v seznamu evropsky významných lokalit (VN 132/2005 Sb.).
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základní typologie krajiny

Dle typologie české krajiny spadá zájmové území do kategorie krajiny bez vylišeného reliéfu. Z hlediska
krajinného rázu, který je definován na základě § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
zařadíme toto území do krajiny typu A zcela přeměněné člověkem, A0 – základní typ, kde nejsou nové počiny
v krajině z hlediska krajinného rázu omezovány. Dotčené území je plně urbanizované, bez přírodně, kulturně a
historicky cenných lokalit.
V řešeném zájmovém území se nevyskytuje polygon UAT.

Přírodní park

Zájmové území okružní křižovatky nezasahuje do přírodního parku.

hmotný majetek

Stavba okružní křižovatky si vyžádá demolice 3 budov a to na stavebních parcelách č. 248/2, 2317 (č.p. 1795),
607 (č.p. 4757 – požární zbrojnice). Dále si stavba vyžádá demolici pěti zděných řadových garáží na stavebních
parcelách č. 3329, 3330, 3331, 3332, 3333 a dvou samostatně stojících plechových garáží.

kulturní památky

V zájmovém území stavby se nevyskytují ani nejsou registrovány kulturní památky. Nejbližší památkou je
nedaleký hřbitov.

archeologická naleziště

V prostoru plánovaného záměru není v současné době evidován žádný archeologický nález.
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Obr. 8: Umístění záměru vůči vymezeným ochranným pásmům vodních zdrojů

CHOPAV Jizerské hory

CHOPAV Severočeská křída

Obr. 9: Geologická mapa širšího zájmového území

žula (granitová řada)
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Obr. 10: Umístění záměru vůči vymezeným chráněným územím

CHKO Jizerské hory

Obr. 11: Umístění záměru vůči soustavě Natura 2000

PO Jizerské hory

EVL Lučanský potok
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Obr. 12: Umístění záměru vůči prvkům ÚSES

osa NRBk Studený vrch - Poledník

lokální biocentrum U Žižkova vrchu

Obr. 13: Širší zájmové území v typologii české krajiny

krajina
výrazných
svahů a
horských
hřebenů

krajina
vrchovin
Hercynica

krajina bez
vylišeného
reliéfu
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ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM

ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ

Na základě rozboru současného stavu jednotlivých složek životního prostředí provedeného
v kapitole C.II lze z hlediska celkového zhodnocení kvality životního prostředí uvést následující
závěry:
-

celkový stav životního prostředí zájmového území okružní křižovatky odpovídá charakteru
okrajové části města. Jsou zde zastoupeny většinou antropogenní prvky (jsou to zejména:
staré a neudržované obytné domy, tramvajová trať, výrobní plochy). Z přírodních prvků je to
stromový porost, který však neleží na lesní půdě. Dále stavba zasahuje rozšířením stávajícího
mostu do toku Lužické Nisy.

-

z antropogenního zatížení můžeme zájmové území hodnotit jako středně zatížené a to
vzhledem k řidší zástavbě, vysoké dopravní intenzitě a současnému charakteru spíše
průmyslové oblasti podél stávající silnice I/14 (Liberecká ulice).

-

Výstavba okružní křižovatky nezvýší environmentální zátěž zájmového území.
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ČÁST D
Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů
záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
I.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

II.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

III.

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů
V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I C HARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH

VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO

A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
D.I.3. Vliv na hlukovou situaci
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.5. Vlivy na půdu
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
D.I.7. Vlivy na flóru a faunu a ekosystémy
D.I.8. Vlivy na krajinu
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Klasifikace vlivů záměru na životní prostředí
Cílem této kapitoly je popis základních vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí.
Tyto jednotlivé vlivy lze třídit a klasifikovat podle různých hledisek, jejichž význam se mění u
konkrétních situací. Navíc jednotlivá hlediska se vzájemně kombinují. Přehled způsobů
klasifikace vlivů je uveden v následujících tabulkách. Dále je také uvedena obecná stupnice,
podle které je hodnocena celková přijatelnost identifikovaných dopadů.
Tabulka 7: Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
Hlavní hlediska
1. příprava
A.
FÁZE REALIZACE 2. výstavba
3. provoz
4. likvidace
B.
ZPŮSOB
INTERAKCE
C.
VRATNOST
DĚJE

1. vlivy přímé
2. vlivy nepřímé

D.
DOBA TRVÁNÍ

1. chvilkové

E.
PRAVDĚPODOBNOST

EVERNIA s.r.o.

1. vratné
2. částečně vratné
3. nevratné

2. krátkodobé
3. střednědobé
4. dlouhodobé
5. trvalé
1. vyloučené
2. málo
pravděpodobné

Poznámka
bez významných vlivů na ŽP
časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy
zásadní vliv: a) vliv výstavby a přidružených staveb
b) vliv vlastního provozu
vzhledem k dlouhé době životnosti (50-100 let) není tato část
předmětem samotného hodnocení
faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP
faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku
po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a
funkce systému
původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně
účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit
do původního stavu
časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
obyvatelem vůbec postiženy
časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný
časovou jednotkou je rok
časovou jednotkou je 1 generace (25 let)
po dobu trvání stavby
děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0
pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově
nepředpokládá
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3. středně pravd.

VÝSKYTU

4. velmi pravd.
5. jisté
1. inhibiční

F.
SOUČINNOST
S JINÝMI VLIVY

2. indiferentní
3. kumulativní

G.
VELIKOST VLIVU

1. přímá kvantifikace
2. semikvantitativní
stupnice

I/14 OK Tovární - Liberecká

pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se
hovoří o možnosti 50 na 50
pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově
předpokládá
děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0
při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek
snižuje
faktory se vzájemně neovlivňují
celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlast.
kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus
(počet dotčených objektů, koncentrace látek v prostředí,
ekvivalentní hladina hluku)
5ti-členná stupnice, vychází z multikriteriálního hodnocení
staveb a činností

Tabulka 8: 5ti-členná stupnice hodnocení staveb a činností
Výskyt
škodlivin
1

2

vysoké
překročení
(>200%)
překročení
limitu
(120-200%)

Impakt
(Plošný vliv)

Přijaté
riziko

extrémní
likvidace objektu,
zásadní ohrožení
funkce
nadprůměrné
silné narušení,
funkce je vážně
ohrožena
průměrný může
vést k ohrožení
funkce

3

na hranici
limitu
(80-120%)

4

pod limitem
(40-80%)

5

hluboko pod bez reálného vlivu
limitem
(nulový vliv)
<50% limitu

průměrné

podprůměrné
částečný,
neohrožuje funkci
nulové

Finanční
náklady
nepřijatelné

Důležitost Užitečnost
(váha
ukazatele)
nulová
minimální
velmi nízká

vysoké

malá

malá

průměrné

průměrná

průměrná
střední

nízké

velká

velká

žádné

rozhodující maximální,
velmi
vysoká

Obecná
přijatelnost
řešení
jednoznačně
nepřijatelné
nepřijatelné
nebo přijatelné
s velkými
výhradami
přijatelné
s většími
výhradami
(rozhraní)
přijatelné
s drobnými
výhradami
jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální

Screeningové hodnocení
Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí. Na
základě provedení základního terénního šetření a konzultací s projektantem byl na začátku řešení
proveden rozbor hlavních problémových okruhů, které lze při daném hodnocení očekávat.
Matice očekávané významnosti jednotlivých témat z osnovy EIA je uvedena v následující
tabulce.
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Tabulka 9: Předběžné hodnocení hlavních problémových okruhů
Osnova EIA

Předmět hodnocení

D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5
D.1.6
D.1.7
D.1.8
D.1.9

Vlivy na obyvatelstvo
Vliv na ovzduší a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na flóru a faunu a ekosystémy
Vliv na krajinu
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Kategorie
významnosti
I
II
X
X
X
X

III

X
X
X
X
X

Složky ŽP jsou zařazeny do 3 kategorií:
I – složka mimořádného významu, je jí třeba věnovat zvýšenou pozornost
II – složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III – složka méně důležitá, stačí její rámcové hodnocení
Důležité je konstatování, že řešený záměr je velmi malého rozsahu a negativní vlivy na jednotlivé
složky životního prostředí jsou při dodržení navržených opatření na zanedbatelné úrovni. Přesto
můžeme v rámci záměru zvolit základní problémové okruhy, kterými jsou:
•
•

vliv na obyvatelstvo ( vliv na hmotný majetek)
vliv na vody

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo
D.I.1.1 Základní rozbor
Jednotlivé kategorie možných vlivů realizace záměru na obyvatelstvo jsou shrnuty v následující
tabulce:
Tabulka 10: Kategorie vlivů na obyvatelstvo
Podkategorie vlivu
Hluk

Výskyt
+/-

Imise

+/-

Vibrace
Světelné znečištění

+/+/-

Sociální a ekonomické dopady

+

Faktor pohody

+

Poznámka
Nepředpokládá se zvýšení hluku, budou dodrženy
limitní ukazatele
Nepředpokládá se zvýšení imisní zátěže, budou
dodrženy imisní limity.
Po dobu výstavby
Nepředpokládá se zvýšení světelného znečištění
okolí.
Lepší dopravní obslužnost okolí, zvýší se
bezpečnost.
Zlepší se situace z hlediska pohody i bezpečnosti
jak pro řidiče automobilů tak pro chodce.

Jednotlivé oblasti vlivů na obyvatelstvo jsou popsány v následujících kapitolách D.I.1.2 – D.I.1.5
D.I.1.2 Hodnocení zdravotních rizik
Hodnocená stavba okružní křižovatky neotvírá nový dopravní prostor, není stavbou na zelené
louce. Řeší stávající nevyhovující úrovňové uspořádání ulic Liberecká a Tovární a to přestavbou
stykové křižovatky na malou okružní křižovatku.
EVERNIA s.r.o.
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Při kvalitativní charakteristice možných zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet
z následujících tabulek, ve kterých jsou znázorněny prahové hodnoty hlukové expozice pro
nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané.
Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku.
Tabulka 11: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže ve dne
Nepříznivý účinek
40-45

45-50

50-55

dB(A)
55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové postižení
Zhorš.osvojení řeči, čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

Tabulka 12: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže v noci (22:00 hod – 6:00 hod)
Nepříznivý účinek

dB(A)
35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65+

Zhoršená nálada a výkonnost
následující den
Subjektivně vnímaná horší
kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem
Zvýšená nemocnost

V hodnoceném zájmovém území jsou nejbližší obytné budovy vzdáleny cca 110 – 120 m od
záměru a nebudou přestavbou křižovatky na okružní ovlivněny. Nedojde ke zvýšení hlukové
zátěže. Naopak, lze předpokládat, že zvýšením plynulosti dopravy dojde ke snížení hluku i emisí
v okolí křižovatky. Dojde ke zlepšení stávajícího stavu, při kterém vozidla v Tovární ulici
(vedlejší) popojíždějí a čekají na vhodnou mezeru, aby mohla odbočit.
Změny jak v hlukové zátěži, tak imisního příspěvku jsou z hlediska zdravotních rizik pro
obyvatele zájmového území nepostižitelné a rozhodně nedojde ke zhoršení stávajícího stavu.
D.I.1.3 Světelné znečištění
Stavba bude realizována v prostoru, který je dnes již světelně ovlivněn a to pouličním osvětlením
a světly projíždějících vozidel. Nedojde ke zvýšení světelného znečištění. Osvětlení dané lokality
je účelné a souvisí s funkcí daného prostoru.
D.I.1.4 Sociální a ekonomické dopady
Okružní křižovatka je součástí silniční sítě a nepřinese významné sociální a ekonomické dopady.
Dalo by se uvažovat pouze o kladných vlivech a to zlepšením dopravní obslužnosti na silnici I/14
mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Významně se zvýší bezpečnost křižovatky a to jak pro
řidiče, tak i pro chodce.
D.I.1.5 Ovlivnění faktorů pohody
Během výstavby bude částečně narušen faktor pohody obyvatel z blízké zástavby. Jedná se však
pouze o dočasný jev. Po ukončení výstavby bude mít záměr zlepšením dopravní obslužnosti
pozitivní vliv na faktor pohody a to jak z hlediska řidičů, tak i z hlediska chodců.
EVERNIA s.r.o.

strana 43

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

I/14 OK Tovární - Liberecká

Bezpečností opatření
U přechodů pro chodce bude osazen snížený obrubník. Dlážděné mezikruží bude v úrovni
přilehlé vozovky. V místě přiblížení okružní křižovatky k tramvajovému pásu je navrženo
ocelové svodidlo délky 20 m.
Opatření ke zlepšení pohybu nevidomých a slabozrakých
Na chodnících, u přechodů pro chodce je navrženo reliéfní značení pro nevidomé. Jeho rozsah je
patrný ze situace. U přechodů jsou navrženy varovné pásy v tloušťce 400 mm a signální pásy v tl.
800 mm. V místě napojení přechodů na chodníky budou osazeny snížené obrubníky o výšce 2 cm
na úroveň vozovky. Všechna tyto místa jsou zachycena v situaci.
Varovné a signální pásy budou mít výrazně odlišnou strukturu a charakter povrchu odlišující se
od okolní dlažby. Musí být vnímatelné nášlapem a slepeckou holí při dodržení barevného
kontrastu vůči okolí.
Chodník bude z šedé zámkové dlažby, varovné a signální pásy budou červené barvy a vodorovné
dopravní značení přechodu pro chodce bude bílé barvy.
Dílčí závěr ke kapitole D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo
Vyřešení stávajícího nevyhovujícího stavu křižovatky tvaru T ulic I/14 Liberecká a Tovární na
okružní křižovatku bude mít pozitivní vliv na obyvatelstvo a to zejména z hlediska zvýšení
bezpečnosti v křižovatce. To se týká jak řidičů, tak i chodců.
Dílčí negativní dopady v průběhu výstavby budou na přijatelné úrovni. Celkový vliv na
obyvatelstvo je pozitivní.

D.I.2 Vliv na ovzduší a klima
Možné vlivy výstavby na ovzduší a klima jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 13: Vliv na ovzduší a klima
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na imise
Vliv na klima

Výskyt
+/-

Poznámka

Hodnocení imisní situace po vybudování okružní křižovatky vychází z dopravního řešení
v území.
V období výstavby:
Hlavními znečišťujícími látkami budou tuhé částice, které se uvolňují do ovzduší při terénních a
zemních pracích a výfukové plyny stavebních a dopravních mechanismů. Tento vliv lze snížit
vhodným výběrem strojů a jejich dobrým technickým stavem.
Vzhledem ke vzdálenosti obytných lokalit nedojde výstavbou k výraznému zvýšení imisní zátěže
prachem. Zemina bude použita v ploše staveniště a nebude se přepravovat na větší vzdálenosti.
Pro případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti bude v podmínkách na provádění stavby
stanoveno, že při stavebních pracích je nutné zajištění proti nadměrné prašností (převážením pod
plachtou a zkrápěním).
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Tyto podmínky mohou nastat maximálně po dobu několika desítek hodin v roce a nemůže dojít
k vícenásobnému překročení denního imisního limitu PM10, jak to povoluje nařízení vlády č.
597/2006 Sb.
V období provozu: Současná a výhledová situace
Zdrojem znečištění ovzduší je automobilová doprava, která již v zájmovém území existuje.
Vlivem výstavby nedojde k jejímu navýšení. Hodnoty koncentrací znečišťujících látek budou
tedy přibližně na stávajících hodnotách. Vzhledem ke vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby
budou v těchto místech koncentrace z posuzované dopravy minimální.
Současná imisní situace je v území zjišťována na stanici imisního monitoringu ČHMÚ Jablonec
n.N.-město. Výsledky měření v uplynulých letech jsou v tabulce 14.
Tabulka 14: Porovnání nejvyšších naměřených imisních koncentrací s limity (µg/m3)
Znečišťující látka (µg/m3)
parametr
roční aritmetický průměr

NO2
2004
21,3

2005
22,1

2006
23,3

PM10
2004
27,8

2005
30,1

2006
30,4

hodinová nebo denní
maxima v roce)

90,1

125,3

205,3

82,3

92,1

120,8

75,3

76

- roční limitní hodnota

40

40

- krátkodobý imisní limit

200

50

procento limitní hodnoty
roční

53,3

55,3

58,3

69,5

Oblast Jablonce nad Nisou leží podle imisních map ČHMÚ pro rok 2005 v oblastí ročních
imisních koncentrací
benzen

≤ 2 µg/m3

bezo(a)pyren 0,6 – 1 ng/m3.
Celková imisní situace – vliv dopravy v novém uspořádání
Průměrné roční koncentrace NO2 se pohybují v rozmezí 53 – 58 % z limitní hodnoty. Nejvíce se
limitní hodnotě přibližují roční koncentrace suspendovaných částic PM10. Těmito hodnotami
jsme na straně bezpečnosti, protože jsou převzaty z měřící stanice v Jablonci nad Nisou ve městě,
kde jsou koncentrace znečišťujících látek velice pravděpodobně vyšší než v příměstské oblasti.
V porovnání se současným stavem se po realizaci záměru mírně zlepší imisní situace v lokalitě.
Toto zlepšení je způsobeno několika faktory – zlepšováním emisních vlastností jednotlivých
kategorií vozidel a zvyšováním kvality složení vozového parku s vyšším zastoupením vozidel
splňujících přísnější normy EURO a snižujícím se podílem starších vozidel s méně kvalitními
motory bez katalyzátorů. A také zvýšením plynulosti dopravy. V celé této oblasti dojde
k celkovému zklidnění a snížení intenzity dopravy ve výhledové době po uvedení do provozu
přeložky silnice I/14 Liberec – Jablonec n. N. přes Kunratice a Lukášov.
Dílčí závěr kapitoly D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Stavbou okružní křižovatky nedojde ke zvýšení imisního příspěvku v řešeném území. Očekávané
imisní koncentrace budou pod hodnotami odpovídajících imisních limitů pro sledované
škodliviny.
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D.I.3 Vliv na hlukovou situaci
Možné vlivy výstavby na hlukovou situaci jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 15: Vlivy na hluk
Předmět hodnocení - ukazatele
Hluk

Výskyt
+/-

Vibrace

+/-

Poznámka
Zvýšení hluku během výstavby. V době provozu
nedojde k nárůstu hluku proti nulové variantě.
Dílčí vliv pouze pro období výstavby.

Novostavba malé okružní křižovatky silnice I/14 (Liberecká ulice) a Tovární ulice řeší stávající
nevyhovující stav na křižovatce tvaru T. Hluková zátěž v této lokalitě již existuje. Naopak
zvýšením plynulosti dopravy dojde ke snížení hluku v blízkosti křižovatky. Dojde k celkovému
zklidnění na stávajících silnicích.
Intenzita dopravy na okružní křižovatce
Hluk z automobilové dopravy na okružní křižovatce je závislý na intenzitách dopravy. Intenzity
dopravy v roce 2005 jsou uvedeny v následující tabulce. Jsou převzaty ze sčítání dopravy,
provedené ŘSD ČR (rok 2005). Pravděpodobným termínem realizace záměru je rok 2009 až
2010. Výhledový termín 20 let po zprovoznění je rok 2030.
Tabulka 16: Dopravní zatížení okružní křižovatky silnic I/14 a III/29024 (Tovární ulice) (voz/hod)
Sčítání dopravy dle ŘSD pro rok 2005
I/14 – úsek od Liberce ke křižovatce
I/14 – úsek od křižovatky do Jablonce
III/29024 – Tovární ulice
koeficient 2010/2005
koeficient 2030/2005

voz/h
voz/h
voz/h

OA
4653
8127
5916
1,19
1,56

TNA
939
1675
1402
1,06
1,21

celkem
5620
9845
7361
-

V intravilánu města Jablonec nad Nisou je jako všude v obci nejvyšší povolená rychlost 50 km/h.
Vzdálenosti nejbližší obytné zástavby
V dosahu 100 m okolo záměru okružní křižovatky se nenachází žádná obytná zástavba. Jsou zde
pouze výrobní a skladové haly firem (nejblíže se nachází za tramvajovou tratí firma Almio plus,
hutní materiál a za Lužickou Nisou firma Alflex).
Nejbližší obytná zástavba je nad železniční tratí v ulici Plynární ve vzdálenosti cca 120 m od
křižovatky. Mezi křižovatkou a tratí je lesní porost vysokých stromů.
Přímo u silnice I/14 je rodinný domek, který je již dnes hlukem ze stávající silnice ovlivňován.
Příspěvek z hluku od okružní křižovatky zde nevzniká.
Legislativa – hygienické limity hluku ve venkovním prostředí
Hygienické limity hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. Hygienický limit v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního
hluku, se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke
druhu chráněného prostoru a denní nebo noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Pro stávající obytné objekty nacházející se v blízkosti silnice, kde je hluk z dopravy na této silnici
převažující, jsou stanoveny ve venkovním prostředí ovlivňovaném hlukem z této komunikace
tyto nejvýše přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb:
základní hodnota hluku - LAeq,T = 50 dB
EVERNIA s.r.o.
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korekce pro noční dobu pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb - k = -10dB
korekce pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory korekce pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací podle odstavce 3) přílohy 3
k = +10 dB
Těmto korekcím odpovídá limit
-

pro hluk z automobilové dopravy pro chráněný venkovní prostor staveb:
pro den LAeq,T = 60 dB, pro noc LAeq,T = 50 dB,
pro hluk z automobilové dopravy pro chráněný venkovní prostor:
pro den i pro noc LAeq,T = 60 dB.

Obr. 14: Nejbližší obytná zástavba nad železnicí v ulici Plynární

Dílčí závěr kapitoly D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci
Stavbou okružní křižovatky nedojde ke zhoršení akustické situace v zájmovém území. Okružní
křižovatka nepřináší do území další hlukový příspěvek. Očekávané imisní koncentrace u zástavby,
která je dostatečně vzdálena, budou pod hodnotami odpovídajících limitů hluku.
Naopak větší plynulostí provozu a novým asfaltovým povrchem dojde ke zklidnění křížení a
snížení hluku. K výraznému zlepšení situace dojde v nočních hodinách, kdy na vedlejší ulici
(Tovární) nemusejí auta úplně zastavovat.
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D.I.4 Vliv na povrchové a podzemní vody
Možné vlivy realizace záměru na povrchové a podzemní vody jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 17: Vlivy na zdroje vod
Kategorie
Vliv na zdroje pitných
vod
Vliv na povrchové
vody
Vliv na podzemní
vody

Podkategorie
kvalita
kvantita
kvalita
kvantita
kvalita
kvantita

Výskyt
+
+/+/+/-

Poznámka
zasypání studny
možný vliv v případě havárií
vypouštění dešťových odpadních vod
možný vliv v případě havárií

Splaškové vody
Při výstavbě záměru budou vznikat splaškové vody jejichž množství závisí na počtu pracovníků,
kteří budou stavbu provádět. Splaškové vody budou vznikat v zařízeních staveniště, kde budou
také napojeny na stávající kanalizační síť VčVK, a.s. Vratislavice. Během provozu plánovaného
záměru nebude docházet ke vzniku odpadních splaškových vod.
Dešťové vody
Realizací záměru dojde ke zvětšení zpevněné plochy a tím i nárůstu dešťového odtoku.
Základním principem odvodnění je veškerou vodu z povrchu odchytit a odvést do nejbližšího
vhodného recipientu nebo do kanalizace. Voda ze zpevněných ploch nebude nikde volně
rozptylována do okolního terénu. Pro odvodnění je zvolen způsob klasické dešťové kanalizace a
uličních vpustí. Vpusti budou umístěny u silničních obrubníků. Odvodnění bude nejdříve
napojeno do překládané odlehčovací stoky a dále do Lužické Nisy. Celková délka přeložky
odlehčovací stoky je 40 m v dimenzi DN 1000. Dešťová kanalizace (bude realizována v dimenzi
DN 300) a potrubí odvodnění musí být provedeno z důvodu požadavku na vodotěsnost z potrubí
s integrovanými spoji, v úvahu připadá potrubí kameninové, betonové, plastové nebo potrubí
sklolaminátové.
Lužická Nisa zvýšení množství dešťových vod bez problému přijme. Problém se týká otázky
znečištění. Zde je snahou minimalizovat riziko kontaminace vody především z ropných produktů
(pohonné hmoty, maziva, hydraulické oleje). To znamená kontrolovat stav mechanismů v období
výstavby a doplňování hmot a údržbu provádět jenom na zajištěných plochách zařízení staveniště
mimo přirozený terén.
Riziko znečištění povrchové vody z vlastního provozu na křižovatce a přilehlých silnicích není
žádným způsobem zvýšené oproti stávajícímu stavu. Výjimku tvoří dopravní nehody – havárie,
které jsou spojené s únikem většího množství ropných látek. Pro větší ochranu doporučujeme
před vyústěním dešťové kanalizace do Lužické Nisy předsadit lapol.
Povrchové vody
Jak již bylo zmíněno v předcházejícím odstavci dojde ke malému zvýšení množství vody
v Lužické Nise. Budou jsem vypouštěny dešťové odpadní vody ze zpevněné plochy okružní
křižovatky. Ovlivnění Lužické Nisy bude minimální. Musejí být splněny všechny podmínky pro
ochranu znečištění v případě havárie a úniku ropných látek.
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Obr. 15: Pohled na koryto Lužické Nisy, která ohraničuje záměr na západní straně

Podzemní vody
Nedojde k narušení vodohospodářsky významné zvodně, nedojde k ovlivnění hladiny či
chemismu podzemní vody ve spojitosti s přestavbou křižovatky na okružní, ani s dopravním
provozem na ní.
V rámci demolice č. 2 na stavební parcele č. 2317 se zruší stávající kopaná studna.

Dílčí závěr kapitoly D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na povrchové a podzemní vody je nevýznamný a přijatelný a to při dodržení navržených
preventivních opatření.

D.I.5. Vliv na půdu
Možné vlivy výstavby okružní křižovatky I/14 Tovární – Liberecká na půdu a její zábor jsou
shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 18: Vlivy na půdu
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na zábor zemědělské půdy
Vliv na zábor lesní půdy
Vliv na kontaminaci půdy
Vliv na erozi půdy

EVERNIA s.r.o.

Výskyt
+
+
-

Poznámka
BPEJ má pouze půda na pozemku zahrady o
výměře 38 m2 a to v V. třídě ochrany
v zájmovém území se nevyskytuje
možnost kontaminace v případě havárií
včasné ozelenění v rámci vegetačních úprav
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Zábor půdy
V souvislosti s realizací záměru malé okružní křižovatky dojde k záboru půdy řazené do
kategorie využití: zastavěné plochy a nádvoří, manipulační plochy a neplodné půdy. Dále se
záměr nachází na parcelách ostatní plochy komunikací. Přechází přes vodní plochu. Záměr
představuje nevýznamný zábor ZPF. Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou dotčeny.
Trvalý zábor je 4408 m2 a dočasný zábor je 1103 m2 . Dočasný zábor je nutný kolem vlastní
plochy staveniště. Zábor je převážně na pozemcích města a správců komunikací (KSSLK a ŘSD
Liberec). Pouze část úprav zasahuje do soukromých pozemků.
Na stavbě bude celkem vytěženo cca 750 m3 zeminy, která bude všechna využita na násyp (na
stavbu je potřeba celkem cca 1250 m3 násypu, včetně dodatečného násypu).
V rámci stavby bude sejmuto 90 m3 ornice, na zpětné ohumusování bude třeba 175 m3 ornice.
Nedostatek zeminy a ornice se přiveze z deponie.
Znečištění půdy
Po dobu výstavby by teoreticky mohlo dojít ke znečištění půdy např. ropnými látkami při
špatném technickém stavu stavebních mechanismů, zvýšením prašnosti vlivem činnosti
stavebních strojů, únikem látek škodlivých pro životní prostředí (např. barvy, laky a ředidla
užívané pro ochranné nátěry). Z tohoto důvodu musí být prostor staveniště zajištěn, aby nemohlo
žádným způsobem dojít k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků. Při pohybu stavebních
mechanismů musí být dodržena hranice staveniště, veškerá použitá vozidla a stavební stroje musí
být udržovány v dobrém technickém stavu, prašnost bude snižována skrápěním. Manipulace
s nebezpečnými látkami bude prováděna na zpevněné ploše.

Dílčí závěr kapitoly D.I.5 Vlivy na půdu
Vzhledem k rozsahu stavby lze vyslovit závěr, že vliv na půdu v lokalitě je přijatelný. Stavba
probíhá na pozemcích ostatní půdy, nezasahuje do lesní půdy. Do zemědělské půdy zasahuje
pouze okrajově. U dočasného záboru bude po dokončení stavebních objektů, pro které je zábor
určen, provedena rekultivace. Riziko kontaminace půdy v případě havarijních stavů je třeba
minimalizovat realizací preventivních opatření.

D.I.6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Možné vlivy stavby na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 19: Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na geologicky dokumentované jevy:
- sesuvy a poddolovaná území
- hlavní a stará důlní díla
- deponie (haldy)
Vliv na surovinový informační systém:
- dobývací prostory (těžené a netěžené)
- ložiska nerostných surovin a prognózy
- chráněná ložisková území
- rekultivace

EVERNIA s.r.o.

Výskyt

Poznámka

-
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Posuzovaný záměr nezasahuje do žádných geologicky dokumentovaných jevů, jako jsou sesuvy
a poddolovaná území, nezasahuje do důlního díla ani deponie. Záměr nezasahuje ani do
surovinových zdrojů, konkrétně do ložisek nerostných surovin nebo prognózních zdrojů, do
chráněných ložiskových území. Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze
z hlediska rozsahu hodnotit jako nulové.
Dílčí závěr kapitoly D.I. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Na území stavby se nenacházejí žádné sesuvy a poddolovaná území, zdroje nerostných surovin
ani dobývací prostory. Při realizaci záměru nedojde k ovlivnění horninového prostředí.

D.I.7 Vliv na flóru, faunu a ekosystémy
Možné vlivy výstavby na flóru, faunu a ekosystémy jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 20: Kategorie vlivů na flóru, faunu a ekosystémy
Kategorie
Zvláště
chráněná
území

Významné
krajinné
prvky

Územní
systém
ekologické
stability

Podkategorie
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Ze zákona
lesy
(č.114/1992
rašeliniště
Sb.)
vodní toky
rybníky
jezera
údolní nivy
Registrované orgánem ochrany přírody
Nadregionální biocentrum
biokoridor
Regionální
Lokální

Zvláště
chráněné
druhy

Rostliny

Živočichové

Natura
2000

EVERNIA s.r.o.

biocentrum
biokoridor
biocentrum
biokoridor
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené

ptačí oblasti
evropsky významné lokality

Výskyt
Poznámka
+/rameno křižovatky směrem na Liberec
přechází po mostě přes Lužickou Nisu
+
údolní niva Lužické Nisy
+
ochranné pásmo nadregionálního
biokoridoru Studený vrch – Poledník
+/120 m vzdálené lokální biocentrum č.1549
U Žižkova vrchu
-
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D.I.7.1 Vliv na flóru
Stavba se nachází na lokalitě v okrajové části městské zástavby Jablonec nad Nisou. Jde o
přestavbu stávající křižovatky ulic I/14 – Liberecké a Tovární ulice na malou okružní křižovatku.
Stávající plocha je dnes zastavěná neudržovanými objekty, nacházejí se na ní řadové garáže,
objekt požární zbrojnice. Dále jsou zde stávající vozovky obou silnic.
V prostoru budoucí křižovatky se ve stromovém patře vyskytují zejména náletové dřeviny
zastoupené javorem klenem (Acer pseudoplatanus), javorem mléčem (Acer platanoides), vrbou
bílou (Salix alba), vrbou jívou (Salix caprea), břízou bělokorou (Betula pendula), topolem osika
(Populus tremula), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a jilmem horským (Ulmus glabra).
Dále se zde vyskytují druhy pozůstalé z doby využívání této lokality jako zahrady jako je smrk
ztepilý (Picea abies), pěnišník (Rhododendron sp.) a šeřík obecný (Syringa vulgaris). Keřové
patro je vyvinuto pouze místy a je tvořeno zejména bezem černým (Sambucus nigra), lískou
obecnou (Corylus avellana), pámelníkem bílým (Symphoricarpos albus), hlohem
jednosemenným (Crataegus monogyna) a maliníkem (Rubus ideaus).
V bylinném patře jsou zastoupeny následující druhy představující zejména zástupce ruderální
vegetace: šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), hluchavka nachová (Lamium purpureum),
pryskyřník prudký (Ranunculus acer), jetel luční (Trifolium pratense), kopřiva dvoudomá (Urtica
dioica), rdesno červivec (Persicaria maculosa), rdesno blešník (Persicaria lapathifolia),
netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), vlaštovičník větší (Chelidonium majus), tolice
dětelová (Medicago lupulina), vikev ptačí (Vicia cracca), jahodník obecný (Fragaria vesca),
svlačec rolní (Convolvulus arvensis), divizna černá (Verbascum nigrum), jitrocel kopynatý
(Plantago lanceolata), kapustka obecná (Lapsana communis), pampeliška obecná (Taraxacum
officinale), řebříček obecný (Achillea millefolium), vratič obecný (Tanacetum vulgare), pelyněk
černobýl (Artemisia vulgaris), peťour malokvětý (Galinsoga parviflora), lopuch menší (Arctium
minus), pcháč oset (Cirsium arvense), opletka obecná (Fallopia convolvulus), pýr plazivý
(Elytrigia repens), jílek vytrvalý (Lolium perenne), lipnice roční (Poa annua), srha laločnatá
(Dactylis glomerata), aj.
Lokalita není biotopem žádného zvláště chráněného druhu rostlin podle vyhlášky MŽP
č. 395/1992 Sb. a stavba nezasáhne do hodnotnějších rostlinných společenstev.
Vlivem výstavby okružní křižovatky dojde ke kácení popisovaných druhů dřevin.
Plocha mezi rameny okružní křižovatky, střední zelený ostrůvek a plochy vzniklé po demolicích
a rekultivacích budou ozeleněny. Ozelenění řeší SO 801 Vegetační úpravy. Plochy budou
ohumusovány a osety travním semenem. Zelený ostrůvek a přilehlé plochy budou osázeny
vhodnými dřevinami.
Vzhledem k charakteru lokality nejsou navrhována žádná další omezující opatření z hlediska
ochrany vegetace a flóry.
D.I.7.2 Vliv na faunu
Stavba nebude mít výrazný vliv na faunistické složení lokality. Vzhledem k tomu, že se jedná o
plochu v zastavěné a antropogenně ovlivňované části města Jablonce nad Nisou, je počet druhů i
jedinců na lokalitě poměrně nízký. Charakter území s druhově i početně chudou vegetací spolu
s negativními vlivy okolní zástavby a s vlivy frekventovaných komunikací omezují přítomnost
živočišné složky pouze na společenstva synantropních, popřípadě invazních druhů odolných
stresu, která jsou jediná schopná využít toto území. Vlivem nepříznivých stanovištních podmínek
je nízká nejen druhová diversita, ale také populační hustota druhů.
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V zastavěném území a zpustlých zahradách hnízdí např. budníček menší (Phylloscopus collybita)
a budníček větší (Phylloscopus trochilus), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), zvonek zelený
(Carduelis chloris), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros),
jiřička obecná (Delichon urbica), konipas bílý (Motacilla alba), špaček obecný (Sturnus vulgaris)
aj.
Břehy vodního toku Lužické Nisy obývá zejména skorec vodní (Cinclus cinclus) a konipas
horský (Motacilla cinerea).
Lesní porosty v širším okolí křižovatky, které jsou tvořeny převážně smrkovými monokulturami,
poskytují prostředí řadě dalších druhů. K charakteristickým lesním druhům ptáků, hnízdícím
v území, patří např. brhlík lesní (Sitta europaea), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix),
červenka obecná (Erithacus rubecula), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), drozd
kvíčala (Turdus pilaris), holub hřivnáč (Columba palumbus), káně lesní (Buteo buteo), puštík
obecný (Strix aluco), linduška lesní (Anthus trivialis), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos
caudatus), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), rehek
zahradní (Phoenicurus phoenicurus), sojka obecná (Garrulus glandarius), strakapoud velký
(Dendrocopos major), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), několik druhů sýkor (Parus
spp.) aj.
Ze savců, které nejsou zastoupeni vzácnými nebo zvláště chráněnými druhy, v lesních porostech
žije veverka obecná (Sciurus vulgaris). Kromě všeobecně hojných druhů drobných hlodavců
(potkan Rattus norvegicus) a hmyzožravců se v celém území vyskytuje ježek západní (Erinaceus
europaeus), ze šelem potom kuna skalní (Martes foina), lasice hranostaj (Mustela erminea),
lasice kolčava (Mustela nivalis), liška obecná (Vulpes vulpes). Hojná je srnčí zvěř (Capreolus
capreolus), vyskytuje se i prase divoké (Sus scrofa) a zajíc polní (Lepus europaeus).
Realizací záměru nebudou přítomné druhy živočichů ohroženy na své existenci. Jedná se o druhy
naprosto běžné v širokém okolí. Vzhledem k charakteru lokality nejsou navrhována žádná další
omezující opatření z hlediska ochrany fauny.
Vzhledem k umístění lokality a současnému stavu a provozu na komunikacích nelze hovořit o
narušení migrační prostupnosti. Lužická Nisa zůstává přemostěna. Pod mostním objektem bude
migrační cesta zachována v současném stavu.
Lokalita není biotopem žádného zvláště chráněného druhu živočichů dle vyhlášky MŽP ČR
č. 395/1992 Sb.
D.I.7.3 Vliv na ekosyst émy
Zvláště chráněná území
Záměr nezasahuje do žádného maloplošného ani velkoplošného zvláště chráněného území.
Nejblíže se vyskytuje hranice CHKO Jizerské hory (VI. nejnižší zóna ochrany), vzdušnou čárou
je tato hranice vzdálena cca 1900 m. Realizací záměru nebude CHKO jakýmkoliv způsobem
dotčeno a ovlivněno.
Územní systém ekologické stability
Celé řešené území stavby leží v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru Studený vrch –
Poledník, jehož osa je vzdálena od záměru cca 900 – 1000 m. Nadregionální biokoridor nebude
záměrem dotčen ani ovlivněn.
Ve vzdálenosti 120 m jihozápadně za železnicí se nachází lokální biocentrum č. 1549 U Žižkova
vrchu. Biocentrum je vymezené na pozemcích lesa a navazuje na vymezený biokoridor. Ani toto
biocentrum nebude stavbou dotčeno a ovlivněno.
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Významné krajinné prvky
V zájmovém území se nevyskytují žádné registrované významné krajinné prvky. Významným
krajinným prvkem ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je vodní tok Lužická
Nisa, kterou přemosťuje rameno okružní křižovatky směrem na Liberec. Stávající most tvoří
kamenná klenba, rozšířená pod tramvajovou tratí betonovou klenbou. Na kamennou klenbu
navazuje železobetonový trám s vyložením pro stávající chodník. Pro rozšíření mostu bude tento
trám vybourán, rovněž stávající kamenné zdi. Rozšíření mostu navazuje přímo na kamennou
klenbu. Na výtokové straně na levou opěru navazuje opěrná zeď. Výstavba nezasahuje do
samotného koryta Lužické Nisy.
Soustava Natura 2000
Zájmové okolí stavby nezasahuje ani se nepřibližuje do ptačí lokality, ani není uvedeno
v seznamu evropsky významných lokalit. Výstavba nebude mít vliv na soustavu Natura 2000.
Dílčí závěr kapitoly D.I.7 Vliv na flóru, faunu a ekosystémy:
Lokalita není biotopem žádného zvláště chráněného druhu rostlin a stavba nezasáhne do
hodnotnějších rostlinných společenstev. Vlivem realizace výstavby dojde ke kácení několika
dřevin. Plocha křižovatky bude upravena dle návrhu studie vegetačních úprav.
Na lokalitě se nenacházejí žádné ohrožené druhy živočichů a stavba nebude mít výrazný vliv na
faunistické složení lokality. Nedojde k narušení případné stávající migrační cesty.
Výstavbou záměru nebudou ovlivněna žádná zvláště chráněná území, územní systém ekologické
stability, významné krajinné prvky ani prvky soustavy Natura 2000.

D.I.8 Vliv na krajinu
Možné vlivy výstavby okružní křižovatky na krajinu jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 21: Vlivy na krajinu
Předmět hodnocení - ukazatele
Krajinný ráz
Přírodní park

Výskyt
+/-

Poznámka

Hodnocení míry zásahu stavby do krajinného rázu
Vliv stavby okružní křižovatky na krajinný ráz je dán technickými parametry stavby a
krajinářskými charakteristikami dotčeného území. Nejedná se o otevření nového dopravního
koridoru, ale pouze o vyřešení nevyhovujícího stavu na stávající křižovatce tvaru T. Prostor
výstavby okružní křižovatky je vymezen Lužickou Nisou a tramvajovou tratí na jihozápadě a
skalním masivem na severovýchodě. Křižovatka zaujímá malé území na ploše 4408 m2.
Novostavba je na pozemcích uvolněných po demolici zchátralých neudržovaných objektů.
Jedná se o území s nízkou krajinářskou hodnotou, které lze zařadit do kategorie A0. To je
urbanizovaný antropogenní typ krajiny zcela přeměněné člověkem. V tomto typu krajiny nejsou
nové počiny z hlediska krajinného rázu omezovány. Stavba nevyvolává další dělící účinek na
okolí. Výstavbou se nemění charakter krajiny a nedojde tedy k významnému ovlivnění
krajinného rázu.
V zájmovém území, ani v jeho blízkosti se nenachází přírodní park ustanovený k ochraně
krajinného rázu.
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Obr. 16: Pohled na stávající krajinu okružní křižovatky od ulice Liberecké

Obr. 17: Pohled na skalní masiv na severovýchodě zájmového území, který je ohraničen povrch. parovodem

Fragmentace krajiny
Fragmentace krajiny je proces, kdy se krajinné celky (biotopy) dělí vytvářením bariér na dílčí
části, které postupně ztrácejí potenciál k vykonávání původních funkcí. Proces fragmentace
v sobě tedy zahrnuje postupné snižování kvality. Dle metodické příručky Hodnocení fragmentace
krajiny dopravou vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny v roce 2005 byly na území ČR
vymezeny nefragmentované oblasti, tzv. polygony UAT, které jsou definovány jako části krajiny,
které splňují současně tyto dvě podmínky:
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strana 55

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

I/14 OK Tovární - Liberecká

•

jsou ohraničeny buď silnicemi s intenzitou dopravy vyšší než 1000 vozidel/den nebo
vícekolejnými železnicemi (= limitní intenzita fragmentačního faktoru)

•

má rozlohu větší nebo rovnou 100 km2 (= limitní velikost území).

Základní atributy polygonu jsou (a) velikost, (b) zastoupení vhodných biotopů.
a) velikost – obecně platí, že čím větší je plošný rozsah polygonu, tím vyšší je jeho kvalita.
Velikost polygonů je zespoda ohraničena nadefinovanou limitní velikostí území, ale ve směru
nahoru se mohou výrazně lišit. Pro kategorizaci jsou vhodné třídy: A – výborný, B – velmi dobrý,
C – dobrý.
b) zastoupení vhodných biotopů – zcela zásadní parametr, bez kterého má hodnocení jen velmi
malou praktickou hodnotu. Každému typu je přiřazen index kvality v intervalu [0; 1].
Jako modelová veličina, která v sobě spojuje oba tyto faktory byla zavedena tzv. efektivní plocha
– EA (km2). Efektivní plocha reprezentuje plochu uvnitř polygonu, která je pro daný druh
skutečně využitelná.
V řešeném zájmovém území se nevyskytuje polygon UAT.
Technické začlenění stavby do krajiny
Stavba okružní křižovatky nemá žádné výrazné technické prvky, které by vystupovaly nad terén a
tvořily novou dominantu v území. Z hlediska technického začlenění stavby do krajiny lze tvrdit,
že stavba zapadá do charakteru okolní příměstské krajiny a nebude mít negativní vliv na krajinný
ráz. Stavba bude do krajiny začleněna vhodným ozeleněním v rámci SO 801 Vegetační úpravy.
Hodnocení podle analýzy kontrastů
Hodnocení vlivu stavby podle analýzy kontrastů je uvedeno v následující tabulce:
Tabulka 22: Hodnocení vlivu stavby dle analýzy kontrastů
kontrast
kontrast
v měřítku
kontrast
v asociacích
kontrast
v harmonii

vliv stavby
Navrhovaná stavba bude svým měřítkem v souladu s okolní příměstskou krajinou.
Okružní křižovatka bude celá viditelná z jednoho pohledu, nevytváří dominantu.
Vzhledem k tomu, že je daná stavba v souladu s územním plánem města Jablonec nad Nisou a
zlepší obslužnost a bezpečnost území, je návrh očekáván a kladně přijímán.
ohnisko Okružní křižovatka nebude na řešeném územím novým technickým prvkem a vzhledem
k okolním stavbám nebude novým ohniskem.
barva
Vlastní vozovky křižovatky budou z černého asfaltového koberce, chodníky budou ze
šedé zámkové dlažby, dělící ostrůvky mezi jízdními pruhy a mezikruží u středního
ostrůvku budou z dlažby ze žulových kostek. Na chodnících u přechodů pro chodce je
navrženo reliéfní značení a signální pásy červené barvy pro nevidomé a slabozraké.
Vodorovné dopravní značení přechodů bude mít barvu bílou. Nezpevněné části budou
v rámci vegetačních úprav ozeleněny.
tvar
Navrhovaná okružní křižovatka svým tvarem zapadá do urbanizované krajiny
příměstské části Jablonce nad Nisou.

Dílčí závěr kapitoly D.I.8 Vliv na krajinu:
Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění krajinného rázu, stavba nemění charakter
krajiny. Přírodní parky se na řešené lokalitě nevyskytují.
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D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Možné vlivy stavby na hmotný majetek a kulturní památky jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 23: Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na hmotný majetek
Vliv na kulturní památky
Vliv na památkové zóny
Vliv na památkové rezervace
Vliv na archeologická naleziště

Výskyt
+
-

Poznámka
demolice několika objektů

Stavba okružní křižovatky má vliv na hmotný majetek v důsledku následujících demolic:
Demolice č. 1: jedná se o demolici přízemní nepodsklepené budovy o rozměrech 7,0 x 15,5 m na
stavební parcele č. 248/2. K budově je z jedné strany přistaven přístřešek z vlnitého plechu a
z druhé strany je přístřešek dřevěný. Kubatura demolice je 463 m3.
Obr. 18: Demolice č. 1

Demolice č. 2: jedná se o třípodlažní částečně podsklepené budovy o rozměrech 7,5 x 15,5 m na
stavební parcele č. 2317 s dřevěným přístavkem. V budově jsou tři bytové jednotky. V rámci
demolice se zruší stávající kopaná studna. Kubatura demolice je 1162 m3.
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Obr. 19: Demolice č. 2

Demolice č. 3: požární zbrojnice na stavební parcele č. 607, která již neslouží svému účelu.
Budova je nepodsklepená o rozměrech 14,0 x 7,0 m s přístavbou přízemních garáží. Náleží sem
i třípodlažní věž z režného cihelného zdiva. Kubatura demolice je celkem 681 m3.
Obr. 20: Demolice č. 3

EVERNIA s.r.o.

strana 58

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

I/14 OK Tovární - Liberecká

Demolice č. 4: pět zděných řadových garáží na stav. parcelách č. 3329, 3330, 3331, 3332, 3333 a
dvou samostatně stojících plechových garáží. Kubatura demolice je celkem 377 m3.
Obr. 21: Demolice č. 4

Materiál z demolic bude nabídnut k dalšímu využití, popř. uložen na skládce. V rámci demolic
musí být staveniště vyčištěno od komunálního odpadu.
V řešeném území stavby se nenacházejí žádné kulturní památky.
V prostoru plánovaného záměru není v současné době evidován žádný archeologický nález.
Z ostatních částí katastrálního území Jablonce nad Nisou jsou však evidovány archeologické
nálezy. Vzhledem ke změnám reliéfu a vodního režimu je možno takové lokality odhalit pouze
při archeologickém dohledu v rámci zemních prací, popřípadě při geologickém průzkumu
s archeologickým dohledem.
Dílčí závěr kapitoly D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Stavba má vliv na hmotný majetek v demolicích starších neudržovaných obytných objektů. Dojde
k demolici i 5 řadových zděných garáží. Na území se nevyskytují žádné kulturní památky.
V průběhu zemních prací se doporučuje zajistit archeologický dohled.
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CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Z HLEDISKA

JEJICH

VELIKOSTI

A

VÝZNAMNOSTI

A

MOŽNOSTI

PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Z výsledků rozborů provedených v kapitole D.I. je zřejmé, že s realizací záměru není očekáván
výskyt zásadních negativních dopadů na životní prostředí. V následující tabulce je provedena
rekapitulace vlivů na základní složky životního prostředí. Velikost a významnost vlivu je
hodnocena celkovou mírou přijatelnosti podle 5-ti členné stupnice (5 – zcela přijatelné,
bezproblémové, 4 – přijatelné s dílčími výhradami, 3 – přijatelné s většími výhradami, 2 –
nepřijatelné, přijatelné s velkými výhradami, 1 – zcela, jednoznačně nepřijatelné) a slovně
hodnocenou rizikovostí.
Tabulka 24: Rekapitulace vlivů záměru na životní prostředí
Vlivy

Přijaté riziko

Poznámka

vlivy na obyvatelstvo
vlivy na ovzduší a klima

Přijatelnost
zásahu
4
4

podprůměrné
podprůměrné

vlivy na hlukovou situaci

4

podprůměrné

vlivy na povrchové a podzemní vody

4

podprůměrné

vlivy na půdu

4

podprůměrné

vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

5
4

žádné
podprůměrné

vlivy na krajinu
vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

5
3

žádné
průměrné

vliv na rozvoj infrastruktury

5

žádné

nevzniká přímé ohrožení zdraví
nebudou
překročeny
limitní
ukazatele, nedojde ke zvýšení
imisního příspěvku
nedojde k zvýšení
hlukové
zátěže,
nebudou
překročeny
limity,
dojde
k celkovému
zklidnění území
vliv lze předpokládat pouze při
havárii a úniku ropných látek
většina záborů se týká ostatních
ploch
bez vlivu
zásah
do
několika
dřevin
v prostoru okružní křižovatky
bez vlivu
demolice
2
neudržovaných
obytných budov, staré požární
zbrojnice a řadových garáží –
ztráta hmotného majetku
pozitivní vliv, zvýšení plynulosti,
bezpečnosti dopravy v zájmovém
území

Celkový rozsah vlivů na zasažené území i populaci, vzhledem k malé ploše novostavby a
k relativně malé intenzitě vlivů, bude úměrný rozsahu stavby, tudíž také malý.
Realizací záměru výstavby malé okružní křižovatky silnice I/14 – Liberecká ulice a Tovární ulice
na území města Jablonce nad Nisou nevzniknou vlivy, které by přesahovaly státní hranice a
dotýkaly se území jiného státu.
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D.III C HARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH
A NESTANDARDNÍCH STAVECH

V období výstavby
Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného tělesa
v rámci výstavby bude eliminováno souborem preventivních opatření, které budou součástí
dalšího stupně projektové dokumentace. V době výstavby bude v prostoru stavby zakázána
jakákoliv manipulace s rizikovými látkami (ropné látky apod.) mimo zpevněné plochy
staveniště.
V období provozu
Riziko havárie nákladních automobilů převážejících pohonné hmoty nebo chemikálie. Toto riziko
je eliminováno existujícími mezinárodními pravidly pro označení a vybavení vozidel pro
přepravu nebezpečných látek a systémem následného zásahu v případě vzniku podobných
událostí v rámci integrovaného zásahového systému (Policie ČR – Hasiči ČR).
Havarijní situaci je nutné řešit s ohledem na druh a množství látky, která unikla do půdního
prostředí a s ohledem na možná rizika ohrožení ostatních složek ekosystémů a to zejména vod.
Riziko přetěžování nosné konstrukce nadměrnými náklady. Toto riziko bude minimalizováno
dopravním značením s upozorněním na maximální povolenou zátěž, se kterou může nákladní
automobil vjet na mostní konstrukci.
Riziko narušení mostní konstrukce vlivem ztížených přírodních podmínek nebo vlivem
dlouhotrvajících účinků eroze apod. Toto riziko bude eliminováno pravidelnými technickými
kontrolami stavu mostní konstrukce.
Vzhledem k charakteru záměru s návrhovými normovými parametry lze hodnotit riziko havárie
jako relativně nízké.
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D.IV

OPATŘENÍ
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K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI

NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.IV.1. Období přípravy
D.IV.2. Období výstavby
D.IV.3. Období provozu

D.IV.1 Období přípravy
• Bude zpracován plán organizace výstavby (POV). V něm budou konkretizována opatření na
minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí během výstavby. Jedná se
především o:
(i) ochranná opatření u významných zdrojů hluku (kryty, mobilní zástěny, kontrola
technického stavu)
(ii) vyloučení provádění hlučných prací v noční době od 21:00 do 7:00 hodin,
(iii) zamezení šíření prašnosti do okolí za suchého počasí kropením a vhodnou manipulací se
sypkými materiály, udržování vozovek v bezprašném stavu,
(iv) kontrolu zabezpečení nákladu na autech, aby nedocházelo k úsypům materiálu během
cesty,
(v) zajištění očisty vozidel před výjezdem z areálu staveniště,
(vi) upřesnění přepravních tras při dovozu a odvozu materiálu, aby byl minimalizován vliv
na obyvatelstvo,
(vii) zajistit odkrytý terén staveniště tak, aby se nerozplavovaly za dešťů zeminy do okolí.
• Plán organizace výstavby (POV) musí obsahovat zajištění Lužické Nisy při výstavbě. A to
zejména před jejím znečištěním látkami ropného původu.
• V projektu kanalizace vložit před vtok do vodoteče, Lužické Nisy, objekt na záchyt ropných
látek (sorpční vpusť).
• Bude proveden hydrogeologický průzkum, který upřesní opatření na ochranu podzemních vod
při výstavbě.
• Bude zpracován havarijní řád pro případ úniku ropných látek v průběhu výstavby a provozu.
A to jak do Lužické Nisy, tak i do nezpevněných ploch staveniště a okolí.
D.IV.2 Období výstavby
Všeobecně
•
•

•

Výstavba bude probíhat v souladu se schváleným plánem organizace výstavby (POV).
V období výstavby nesmí být skladovány v areálu staveniště látky škodlivé vodám včetně
zásob pohonných hmot pro stavební mechanismy. Nutné doplňování pohonných hmot do
málo pohyblivých stavebních strojů musí být realizováno za přísných preventivních opatření
(zpevněná část staveniště, ochranné vany, sorbenty apod.).
Minimalizovat přítomnost stavební techniky na staveništi a tuto techniku zabezpečit lokálním
zpevněným podložím (panely) se záchytnými nádobami se sorbenty pod stojícími stavebními
mechanismy.
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Zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování potřebného sorbentu na zařízení
staveniště.
Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod.
Případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno.
Zajistit archeologický dohled.

Ochrana ovzduší
•
•
•
•

Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti na staveništi.
Realizovat opatření na snížení prašnosti při výstavbě (kropení, vhodná manipulace se
sypkými materiály, pravidelné čištění vnitřních komunikací v areálu apod.).
Dbát na zabezpečení nákladu na autech tak, aby nedocházelo k úsypům materiálu během
jízdy.
Kontrolovat technický stav stavebních mechanismů.

Voda
•

Vložit do kanalizace před vtok do Lužické Nisy objekt na záchyt ropných látek (sorpční
vpusť).

Půda
•
•

Minimalizovat dočasné zábory půdy.
Zajistit oddělené deponování ornice a podorniční vrstvy.

Odpady
•
•

•
•
•

Upřesnit v prováděcích projektech stavby 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.
Přednostně znovu využívat, popř. recyklovat a energeticky využívat vzniklé odpady před
jejich ukládáním na skládku.
Odvážet v co nejkratším termínu vzniklé nebezpečné odpady (použitý sorbent apod.) ze
staveniště.
Předložit evidenci a způsob nakládání s odpady v rámci kolaudačního řízení.

Zeleň
•
•

•

Kácení dřevin realizovat v období vegetačního klidu (říjen až březen).
Chránit stromy v bezprostředním okolí stavby, které nebudou pokáceny a budou se nacházet
v blízkosti pohybu stavební techniky, podle ČSN DIN 18 920, tzn. realizovat opatření na
zachování zbytkové zeleně (ochrana kmene i ochrana kořenové části) během stavby, včetně
ochrany dřevin při přeložkách inženýrských sítí.
Kolem stromu, který nebude na lokalitě pokácen, musí být ponechán dostatečně velký prostor
s volným nezpevněným povrchem, tak aby bylo zabezpečeno dostatečné zásobování kořenů
kyslíkem.
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Plocha středního dělícího ostrůvku a zelené plochy vzniklé po demolicích a rekultivacích
budou ozeleněny a to dle návrhu vegetačních úprav. Druhově navázat na dřeviny podél
okolních komunikací a původní druhovou skladbu dřevin.
Inženýrské sítě vést mimo zelené pásy, aby bylo možné realizovat výsadbu dřevin dle návrhu
vegetačních úprav.

D.IV.3 Období provozu
•
•
•
•

U přechodu umístit odpadkový koš a zabezpečit jeho pravidelné vyprazdňování a likvidaci
v souladu s právními předpisy v oblasti nakládání s odpady.
Udržovat vegetační plochy a to uprostřed okružní křižovatky i v pásech kolem ní a přilehlých
komunikací.
Udržovat v nezávadném stavu bezpečnostní opatření, kterými jsou svodidla, ocelové zábradlí.
Rovněž udržovat opatření ke zlepšení pohybu nevidomých a slabozrakých na chodnících a u
přechodů pro chodce.
Udržovat sjízdnost vozovky a schůdnost chodníků chemickými rozmrazovacími prostředky
dle platných norem a předpisů.
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D.V

C HARAKTERISTIKA
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POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH

PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ 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. Potenciální vlivy na životní prostředí byly hodnoceny na základě terénního
průzkumu, projektových materiálů, archivních informačních zdrojů a posouzení parametrů stavby
ve vztahu k platným právním předpisům. Projektová dokumentace byla v době Oznámení ve
stadiu dokumentace pro územní rozhodnutí. Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších
stupních projektové dokumentace běžným postupem. V konečném projektu může dojít k malým a
nepodstatným odchylkám v dnes prezentovaných datech a zákresech. Ty však nebudou mít vliv
na hodnocení potenciálních vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Skutečný stav
se může v modelovaných situacích (hluk a imise) procentuelně odchylovat, ale nebude horší než
prezentované výsledky.
V rámci zpracování oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by bránily
zpracování oznámení.
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D.VI C HARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ
BY SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Oznámení bylo zpracováno
v jednotlivých částech.

standardními metodickými postupy, které jsou popsány

V rámci zpracování oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech a v podkladech,
které by bránily zpracování a formulování konečného závěru.

EVERNIA s.r.o.

strana 66

Oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

I/14 OK Tovární - Liberecká

ČÁST E

Porovnání variant
řešení záměru
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Oznámení bylo předloženo pouze v jedné aktivní variantě. Ta je porovnávána s nulovou
variantou, což je stav bez realizace záměru. Právě nulová varianta, tedy ponechání současného
křížení vozidel na silnicích, by byla tou variantou nejhorší. Neřeší průchodnost křižovatky a
nezvýší její bezpečnost. V budoucnu by na vedlejší komunikaci s předností v jízdě (Tovární
ulice) vznikaly stále delší kolony vozidel čekajících na vjezd do křižovatky. Tento stav by
v konečném důsledku znamenal mimo jiné i vyšší podíl emisí znečišťujících látek do ovzduší.
Po provedeném celkovém hodnocení a srovnání s nulovou = pasivní variantou, lze konstatovat,
že nebyly nalezeny takové skutečnosti, které by z hlediska vlivů na životní prostředí vylučovaly
realizaci záměru. Aktivní varianta byla vyhodnocena jako významně příznivější zejména ve
vztahu k obyvatelstvu a bezpečnosti provozu.
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ČÁST F

Závěr
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F. ZÁVĚR
Posuzovaný záměr „I/14 OK Tovární - Liberecká“ byl v době oznámení po technické stránce
vyprojektován v Dokumentaci pro územní rozhodnutí v jedné variantě. Po provedeném celkovém
hodnocení a srovnání s nulovou, pasivní variantou, lze konstatovat, že nebyly nalezeny takové
skutečnosti, které by z hlediska vlivů na životní prostředí vylučovaly realizaci záměru.
Na základě tohoto předkládaného oznámení podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném
znění je možné konstatovat, že u navržené stavby převažují pozitivní dopady vyplývající ze
zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí
jsou při dodržení navržených opatření na zanedbatelné úrovni. Nebyly shledány žádné závažné
skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto lze záměr doporučit k realizaci.
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ČÁST G

Všeobecně srozumitelné shrnutí
netechnického charakteru
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru je umístěno jako SOUHRN na straně
5 – 7 na barevném papíře.
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ČÁST H
Přílohy
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků
koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti
3. Situace širších vztahů v měřítku 1: 10 000
4. Situace v měřítku 1: 500
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PODKLADY A LITERATURA
A) Základní podkladové materiály k danému záměru:
•

Valbek spol. s r.o.: I/14 OK Tovární – Liberecká, stupeň DÚR
-

Průvodní zpráva
Přehledná situace 1: 5000
Zákres do leteckého snímku 1: 2000
Koordinační situace 1: 500
Zákres do katastrální mapy 1: 500
Podélné řezy a vzorové příčné řezy
Most přes Lužickou Nisu ev. č. 14-006 SO 201
Záborový elaborát

B) Zákony a předpisy
Použity byly platné zákony a předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle sbírky zákonů
a právnického programu ASPI. V textu jsou citovány:
•

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

•

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

•

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona ČNR
č. 114/92 Sb.

•

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

•

Vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů

•

Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog
odpadů)

• Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
•

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

•

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

•

Zákon 231/1999 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

•

Zákon 242/1992 Sb. o státní památkové péči

•

Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
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DEMEK J. [ed.] & al. (1987): Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. – Academia,
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•

NEUHÄSLOVÁ, Z. (1998): Mapa potencionální přirozené vegetace české republiky,
Academia Praha

•

QUITT E. (1971): Klimatické oblasti Československa. – Studia Geographica, Brno.

•

TICHÁ T. a kol. (2004): Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF –
nakladatelství ARCH, Praha

•

VLČEK V. [ed.] a kolektiv (1984): Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Academia Praha

D) Elektronická databáze
•

Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR. Souhrnný roční tabelární
přehled, http://www.chmu.cz.

•

Klimatologická data z databáze ČHMÚ Praha, http://www.chmu.cz

•

Portál veřejné zprávy České republiky, mapové služby, http://geoportal.cenia.cz, CENIA,
Praha

•

Portál Libereckého kraje, mapové služby, http://www.kraj-lbc.cz
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