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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Identifikace stavby
• Název: Silnice I/15 Kravaře – obchvat
• Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1
• Projektant technické části: Valbek spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
• Zpracovatel oznámení: EVERNIA s.r.o., tř. 1. máje 97, 460 01, Liberec 1
Osoba oprávněná: RNDr. Petr Anděl, CSc.
• Datum zpracování: 04/2007
(1) Cílem tohoto záměru ze strany města a Ředitelství silnic a dálnic ČR je odstranění
závadových úseků na významném silničním tahu – silnici I. třídy č. 15 (Česká Lípa-) ZahrádkyLitoměřice. Jmenovitě jde o nahrazení nevyhovující průtahu středem obce Kravaře, s negativními
vlivy na obyvatelstvo a zastavěné území silničním obchvatem vedeným jižně od obce, mimo
zástavbu.
(2) Předkládaná zpráva je oznámení podle přílohy č. 4, § 8 zákona MŽP ČR č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění k záměru „Silnice I/15 Kravaře – obchvat“.
Záměr spadá do posouzení podle tohoto zákona dle přílohy č. 1 citovaného zákona, kategorie II,
bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy.
(3) Posuzovaná silniční stavba je součástí širšího záměru přeložky silnice I/15 mezi Stvolínkami
a Úštěkem. Jedná se o střední článek ze tří etap této přeložky.
(4) Dopady přeložky silnice I/15 na životní prostředí byly sledovány již v rámci krajinářského
hodnocení, zpracovaného firmou Evernia, s. r. o., Liberec v r. 2005. V této práci byla provedena
identifikace významných přírodních i antropogenních prvků a jevů. Bylo zde posuzováno několik
variantních tras silniční přeložky v celém zamýšleném rozsahu (tj. včetně obchvatu Stvolínek a
úseku Kravaře-Úštěk).
(5) V r. 2006 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na první etapu silniční
přeložky – vlastní obchvat Kravař. Technické části dokumentace vyhotovila firma Valbek s. r. o.,
Liberec, části týkající se vlivů na dílčí složky životního prostředí zpracovala firma Evernia s.r.o.
Z těchto podkladů vychází i předkládané oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
(6) Posuzovaný silniční úsek představuje jihovýchodní obchvat obce Kravaře v celkové délce
2,64 km. Začátek úseku je na nynější silnici I/15 při západním okraji Stvolínek. Zde trasa
prochází po okraji lesního porostu a bývalého zámeckého parku, záhy se odklání od stávající
silnice vlevo, šikmo kříží Bobří potok a zvolna stoupá do svažitých luk v severním úbočí vrchu
Ronov. Dále je vedena střídavě po orné půdě a intenzivních travních porostech v šikmém
souběhu s vedením velmi vysokého napětí 400 kV. Konec úseku je jižně od Kravař, v ostré
zatáčce stávající silnice I/15, do níž se zde připojuje silnice III/2605 do Blíževedel. V tomto místě
je navržena okružní křižovatka.
(7) Silnice je navržena jako dvoupruhová, v kategorii S 9,5/70 (šířka koruny silnice 9,5 m,
směrodatná rychlost 80 km/h). Na trase jsou navržena čtyři kratší přemostění – přes Bobří potok
(km 0,35), přes nedaleký náhon (km 0,42), přes polní cestu (km 1,31) a přes místní komunikaci
(km 1,70) k železniční zastávce. Niveleta silnice je v první polovině trasy položena blízko terénní
úrovně, ve druhé polovině se střídají násypové a zářezové úseky s výškovým rozdílem do 9,5 m.
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Objem výkopových zemin je přibližně dvojnásobný oproti zeminám použitým do násypu.
Celkový rozsah trvalých záborů je necelých 10 ha a dočasných záborů 1,2 ha.
(8) Trasa je v této etapě již navržena jako nevariantní. V rámci krajinářského hodnocení byly
v zájmovém úseku sledovány dvě navzájem nepříliš odlehlé trasy. Výsledné řešení je situováno
mezi tyto dvě varianty tak, aby nedošlo k ovlivnění vedení velmi vysokého napětí.
Současný stav životního prostředí
(9) Celá stavba se nachází v CHOPAV Severočeská křída, začátek a konec úseku (napojení na
stávající silnici I/15) se dotýká hranic CHKO České středohoří, jmenovitě její nejnižší, IV. zóny.
Jižně od trasy probíhá v několikasetmetrovém odstupu i hranice CHKO Kokořínsko. V dosahu
trasy se nenacházejí žádná další zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 114/92 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.
(10) Trasa silničního obchvatu ve svém počátečním úseku kříží významné krajinné prvky toku
Bobřího potoka a přilehlé údolní nivy. Okrajově se území dotýká i významný krajinný prvek typu
„les“ – bývalý zámecký park Stvolínky. Niva Bobřího potoka je současně vymezeným
biokoridorem místního významu. V rámci zpustlého zámeckého parku se nacházejí též dva
památné stromy, které však leží mimo dosah trasy.
(11) Trasa ve svém počátku (až po km 1,3) přechází po relativně kvalitních přírodních biotopech.
Nejprve míjí fragmenty lužního lesa při Bobřím potoce (součást bývalého zámeckého parku),
poté kříží nivní louky s břehovými doprovody potoka, dále pokračuje po druhově pestřejších
zkulturněných loukách se skupinami dřevin a bylinotravními lady. V tomto úseku byl
zaznamenán výskyt řady zvláště chráněných živočichů, poměrně hodnotná je i květena, byť
neobsahuje žádné zvláště chráněné druhy. Druhá část trasy je vedena po orné půdě a kulturních
loukách bez větší přírodní hodnoty, zoologicky zajímavý je ještě travnatý úpad přibližně v km
2,15.
(12) V krajinném rázu území lze vylišit dva prostory – hodnotnější přiléhající k nivě Bobřího
potoka a esteticky méně kvalitní v otevřenějším reliéfu západní části trasy. Zájmové území se
vyznačuje v rámci okrajové, nereprezentativní části Ralského bioregionu harmonickou krajinou
se zvýšenou až sníženou krajinářskou hodnotou.
(13) Trasa se vyhýbá zástavbě, ojedinělé stavby neleží blíže než 50 m od silnice. V dosahu
silničního obchvatu se nenacházejí žádné kulturní památky, je zde však možnost archeologických
nálezů, neboť okolní krajina náleží ke starým sídelním oblastem.
Základní vlivy stavby na životní prostředí
(14) K hlavním problémovým okruhům posuzované stavby ve vztahu k dotčenému území náleží:
(a) vliv na obyvatelstvo, (b) vliv na kvalitu podzemní vody, (c) vliv na půdu, (d) vliv na flóru,
faunu a ekosystémy, (e) vliv na krajinný ráz.
(15) Vliv na obyvatelstvo. Účelem stavby je vedle zlepšení dopravních parametrů silnice zejména
odlehčení obci Kravaře od průjezdní silniční dopravy. Stávající silnice prochází středem obce
v její severojižní ose a intenzivní doprava, která představuje více než 4000 vozidel denně
představuje značnou zátěž pro obyvatelstvo i zástavbu. Navržený obchvat se zástavbě zcela
vyhýbá a odvádí rozhodující část tranzitní dopravy mimo obec (menší část dopravní zátěže ze
silnice II/263 ze Žandova zůstane). Realizace záměru – obchvatu silnice I/15 – povede
k odvedení velké části dopravy z intravilánu obce Kravaře a výrazně tak zklidní situaci v této
obci a povede ke snížení imisní zátěže obytné zóny. Z pohledu celé lokality zde tato doprava již
je a přispívá k místní imisní situaci. S ohledem na současnou imisní situaci nezpůsobí doprava
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v nové trase ani v nejbližším okolí komunikace překročení imisních limitů pro posuzované
škodliviny.
(16) Při předpokládané intenzitě dopravy nebude v chráněném venkovním prostoru posuzované
stavby překročena s rezervou hodnota hygienického limitu hluku v denní ani v noční době. Pro
ochranu jednoho z dotčených objektů je navržena protihluková stěna, která zajistí průkazné
dodržení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru této budovy i v noční době.
Ostatní obytné objekty v blízkosti navržené trasy obchvatu není nutno chránit protihlukovými
stěnami, dodržení hygienického limitu v denní i v noční době je zde zajištěno s dostatečnou
rezervou.
(17) Vliv na kvalitu podzemní vody. Zájmové území se nachází v CHOPAV Severočeská křída.
Převážná část trasy (až po cca km 1,7) zasahuje též do ochranného pásma vodního zdroje II.
vnějšího stupně „Česká Lípa – jih“, konec úseku se dotýká dalšího ochranného pásma téže
kategorie – OPVZ Kravaře. Vlastní jímací objekty však leží ve velké vzdálenosti od trasy a jejich
ovlivnění silniční stavbou tak nepřichází v úvahu. Středoturonská zvodeň, z níž je voda čerpána,
leží až 300 m hluboko pod úrovní terénu a její ovlivnění silniční stavbou je tak velmi málo
pravděpodobné. Vozovky budou řádně odvodněny do povrchových recipientů.
(18) Vliv na půdu. Stavbou silničního obchvatu vznikne trvalý zábor v rozsahu 9,938 ha a
dočasný zábor cca 1,242 ha. Prakticky celý tento zábor se bude týkat zemědělské půdy. Dle
bonitace (resp. tříd ochrany zemědělské půdy) jde vesměs o půdu nižší kvality – cca 85 % záboru
spadá do IV. a V. třídy ochrany půdy. Lesní půda nebude stavbou přímo dotčena. Část záboru
budou tvořit zpevněné plochy vozovek, zbytek pak zemní těleso, které bude ohumusováno a
ozeleněno. V průběhu výstavby může docházet k lokálnímu narušení stability půdy, zejména
v případě intenzivní srážkové činnosti. Tato rizika lze omezit vhodným technickým řešením
stavby a včasným ozeleněním nově vytvořeného reliéfu.
(19) Vliv na flóru, faunu a ekosystémy. Cennější biotopy se nacházejí ve východní části trasy, tj.
v nivě Bobřího potoka a v západně ležících loukách s ostrůvky sušších i střídavě vlhkých lad.
Navržený silniční obchvat tyto biotopy ve větším rozsahu nelikviduje, ale přetíná je a působí tak
dělicím účinkem zejména na místní faunu. V blízkosti trasy bylo zjištěno 14 zvláště chráněných
druhů živočichů, z toho 1 v kategorii kriticky ohrožený (luňák červený), 6 v kategorii silně
ohrožený (modrásek bahenní, modrásek očkovaný, ještěrka obecná, slepýš křehký, křepelka
polní, žluva hajní) a 7 v kategorii ohrožený (střevlík Scheidlerův, prskavec, ropucha obecná,
užovka obojková, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný, vlaštovka obecná). Populace těchto druhů
nebudou stavbou silnice zásadním způsobem dotčeny, neboť jejich výskyt není úzce omezen na
trasu obchvatu a často jde o druhy regionálně poměrně běžné. Dopady posuzované stavby na
živou přírodu lze hodnotit jako středně významné. V západní části trasy je relativně významným
biotopem bezvodé údolíčko v okolí km 2,15. Výstavba silnice si dále vyžádá smýcení nejméně 65
stromů, resp. mohutnějších keřů, převážně mladšího věku.
(20) Vliv na krajinný ráz. Trasa obchvatu je vedena otevřenou krajinou, v západní části
intenzivně zemědělsky využívanou. Reliéf území je však poměrně členitý, na jihu kulminující
neovulkanickým vrchem Ronov. Silniční stavba tak bude pohledově poměrně otevřená, s různým
účinkem v západní a východní části. V západní části, která je esteticky méně kvalitní, trasa
probíhá s většími výškovými rozdíly: násypové úseky budou pohledově exponované, naopak
převažující úseky v zářezech trasu pohledově ukryjí. Ve východní části, která je přírodně
zachovalejší, bude silnice více otevřená. Negativní pohledové vjemy budou do jisté míry
potlačeny ozeleněním silničního tělesa.
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Závěr
(21) Na základě učiněných zjištění, obsažených v tomto oznámení a předchozích dokumentacích
lze konstatovat, že předložený záměr nemá zásadní negativní dopady na jednotlivé složky
životního prostředí. Dílčí předpokládané vlivy jsou svým rozsahem a významem přiměřené
kategorii stavby a velikosti záboru a neznamenají překročení legislativně stanovených limitů.
Přínosem posuzované stavby je naopak významné zlepšení hygienické a bezpečnostní situace
v obci Kravaře a zlepšení dopravních parametrů dotčeného úseku silnice I/15 s pozitivními
dopady na plynulost a bezpečnost dopravy.
Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto lze stavbu
silničního obchvatu doporučit k realizaci.
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ÚVOD
Předkládaná zpráva je oznámením podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí k záměru „Silnice I/15 Kravaře – obchvat“. Záměr spadá do posouzení podle
tohoto zákona podle přílohy č.1 citovaného zákona, kategorie II, bod 9.1 Novostavby, rozšiřování
a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy.
Předmětem oznámení je posouzení jihovýchodního obchvatu obce Kravaře, jako součásti širšího
záměru přeložky silnice I/15. Tato přeložka zahrnuje tři na sebe navazující úseky: (1) obchvat
Stvolínek, (2) obchvat Kravař a (3) úsek Úštěk-Kravaře.
Silnice I/15 spojuje Zahrádky (s návazností na Českou Lípu prostřednictvím silnice I/9)
s Litoměřicemi a dále s Mostem a je po ní převáděna veškerá doprava v tomto koridoru. Účelem
posuzovaného záměru je odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území obce Kravaře s cílem
zlepšení dopravní situace a životního prostředí v obci.
Řešení tohoto problému probíhalo v následujících etapách tak, aby bylo možné nalézt optimální
řešení jak z technického, tak i ekologického hlediska:
1. etapa: ekologický rozbor území
Metodikou krajinářského hodnocení bylo posouzeno širší zájmové území celé zamýšlené
přeložky silnice I/15 v úseku Stvolínky-Úštěk. Byla identifikována hlavní problémová místa a
provedena celková kategorizace území z hlediska jeho průchodnosti. V rámci zájmového
koridoru bylo hodnoceno několik variantních tras obchvatu. Krajinářské hodnocení
zpracovala firma Evernia s. r. o., Liberec. Závěry krajinářského hodnocení byly použity jako
vstupní podklady pro 2. i 3. etapu.
2. etapa: dokumentace pro územní rozhodnutí
V dalším kroku byla sledována pouze střední část přeložky – vlastní obchvat Kravař.
Nevariantní vedení trasy bylo zvoleno na základě krajinářského hodnocení. Technickou část
studie zpracovala firma Valbek spol. s r.o., firma Evernia s. r. o. vyhotovila dílčí
dokumentace řešící dílčí problematiky vlivů na životní prostředí (biologicky průzkum,
hodnocení vlivů na chráněné části přírody, zhodnocení vlivu na krajinný ráz, vlivy na ÚSES,
významné krajinné prvky, dendrologický průzkum aj.).
3. etapa: oznámení podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Na trasu přeložky v rozsahu řešeném ve 2. etapě je firmou Evernia s. r. o. zpracováno
„oznámení“, které je obsahem předkládané dokumentace.
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Údaje o oznamovateli
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ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec
2. IČ: 659 93 390
3. Sídlo (bydliště): Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1
4. Jméno a příjmení oprávněného zástupce oznamovatele: Ing. Josef Jeníček, ředitel Správy
Liberec, tel. 485 108 515, Email: jenicek@rsd.lbc.cz
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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. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Silnice I/15 Kravaře – obchvat
Předkládaná zpráva je oznámením ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění o
posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr spadá do posouzení podle tohoto zákona podle
přílohy č. 1 citovaného zákona, kategorie II, bod 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
Silniční obchvat je na obou koncích napojen na stávající silnici I/15. Začátek trasy je mezi
Stvolínkami a Sezímky v místech, kde se k silnici přimyká Bobří potok. Trasa přechází nivu
potoka po násypu a mostním objektu. Dále je vedena širokým levotočivým obloukem po
svažitých zemědělských pozemcích, z velké části využívaných jako trvalé travní porosty.
Jihovýchodně od Kravař se trasa napřimuje a otevřenou bezlesou krajinou pokračuje až ke konci
úseku, který se nachází na spojení stávající silnice I/15 se silnicí III. třídy do Blíževedel.
Původně (v etapě krajinářského hodnocení) byly uvažovány dvě varianty obchvatu s pouze mírně
odlišným trasováním. Výsledné a zde posuzované řešení je situováno mezi tyto varianty tak, aby
nedošlo k ovlivnění vedení velmi vysokého napětí.
Celková délka posuzované silniční přeložky (obchvatu) činí 2,64 km.
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Záměr je umístěn v Libereckém kraji na území okresu Česká Lípa. Většina trasy zahrnuje do k. ú.
Kravaře, menší část – cca 630 m trasy (tj. necelá čtvrtina) zasahuje do k. ú. Stvolínky.
Obrázek 1: Umístění záměru
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Zájmová oblast se nachází na území obcí Kravaře a Stvolínky. Pověřeným obecním úřadem i
obcí s rozšířenou působností je Česká Lípa.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Z hlediska charakteru záměru se jedná o novostavbu obchvatu obce Kravaře, jako součásti
přeložky silnice I/15 mezi Stvolínkami a Úštěkem. Přeložka silnice I/15 nevyvolává střety
s jinými stavbami. Trasa je vedena takřka výhradně po zemědělské půdě a vyhýbá se zastavěným
územím i souvislým lesním porostům.
Další charakteristiky:
Druh: Přeložka silnice I/15, komunikace I. tř., jihovýchodní obchvat obce, liniová novostavba.
Kategorie: S 9,5/70
Kumulace s jinými záměry není v současné době známa.
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

B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru
Cílem záměru je vybudování silničního obchvatu obce Kravaře. Trasa stávající komunikace I/15
(Česká Lípa–Litoměřice–Most) prochází v úseku mezi Zahrádkami a Úštěkem obcí Kravaře, a to
přímo centrem obce, se značně nepříznivými dopady na obyvatelstvo. Mimoto se průtah obcí
vyznačuje nepříznivými směrovými poměry, vyžadujícími pomalý průjezd se zvýšeným rizikem
dopravních kolizí.
Posuzovaný záměr odklání dopravní proud do nezastavěného prostoru jižně od stávající silnice a
současně přináší zkrácení trasy o více než 1 km. Technické parametry stavby významně zvýší
plynulost dopravy v daném úseku a spolu se zkrácením trasy budou mít mj. za následek snížení
spotřeby pohonných hmot a emisí výfukových plynů.
Obchvat Kravař je jednou ze tří etap širšího záměru na přeložku silnice I/15 mezi Stvolínkami a
Úštěkem. Obchvat obce Stvolínky, která je tranzitní dopravou zasažena podobným způsobem
jako blízké Kravaře, není dosud administrativně dořešen vzhledem k probíhajícímu zpracování
územního plánu obce.
B.I.5.2. Umístění záměru
Zájmové území se nachází v západní části Libereckého kraje, na území okresu Česká Lípa, na
katastru obcí Kravaře (většina trasy) a Stvolínky (prvních cca 700 metrů trasy na východě).
Začátek a konec úseku leží na hranici Chráněné krajinné oblasti České středohoří, jižně od trasy
probíhá severní okraj CHKO Kokořínsko.
Trasa přeložky je vedena při severním a (severo)západním úbočí neovulkanického vrchu Ronov,
v prostoru ohraničeném zdola Bobřím potokem, shora železniční tratí Česká Lípa-Litoměřice
(úsek mezi st. Stvolínky a Blíževedly). Počátek úseku je v pravotočivé zatáčce stávající silnice
I/15 za Stvolínkami, konec v ostré stoupající zatáčce sil. I/15 za Kravaři, do níž se připojuje
silnice III/2605 do Blíževedel.
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B.I.5.3. Zvažované varianty záměru
Variantní řešení trasy bylo posuzováno v předchozím stupni příprav – v krajinářském hodnocení,
kdy bylo řešeno širší území přeložky silnice I/15 mezi Stvolínkami a Úštěkem. Na obchvatu
Stvolínek byly zvažovány tři varianty vedení trasy, na zbývajícím úseku přeložky (tj. na většině
jeho délky) byly hodnoceny dvě varianty.
Délka trasy, její závislost na počátečním a koncovém bodu (napojení na stávající silnici I/15),
reliéfové podmínky a charakter krajinného pokryvu v zásadě neumožňuje a vzhledem ke kvalitě
dotčených fenoménů ani nevyžaduje výrazně alternativní řešení (obtížnější zadání představuje
pouze obchvat Stvolínek, o jehož konečném vedení dosud není rozhodnuto). Ve vlastním
obchvatu Kravař byly hodnoceny dvě nepříliš odlišné varianty – jižnější var. A a severnější var.
B, se společným trasováním ve východní části úseku. Výsledné a zde posuzované řešení má blíže
k var. A, vedení trasy je ovšem přizpůsobeno tak, aby co nejméně kolidovalo s vedením velmi
vysokého napětí 400 kV. Z hlediska vlivů na životní prostředí je var. A hodnocena o něco
příznivěji než var. B.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Přeložka silnice I/15 (obchvat Kravař) je navržena v kategorii S 9,5/70, s volnou šířkou mezi
bezpečnostními zařízeními (směrové sloupky nebo svodidla) 9,5 m.
Přeložky místních komunikací a cest jsou navrženy v souladu s kategorizací silnic II. a III. třídy a
kategorizací polních a lesních cest.
Základní údaje o stavbě I/15
celková délka úseku I/15
kategorie silnice
počet úrovňových křižovatek
služební sjezdy
počet okružních křižovatek
plocha vozovky
počet mostů
počet nadjezdů
počet ostatních mostů
celkový objem skrývky ornice a lesní půdy
ohumusování
výkopy
násypy
dodatečný násyp
přebytek ornice celkem
přebytek zeminy celkem

2 640 m
S 9,5/70
2 ks
1 ks
27 361 m2
4 ks
3 ks
1 ks
28 377 m3
9 224 m3
142 864 m3
71 198 m3
1 820 m3
19 153 m3
69 846 m3

Materiál těžený v zářezech bude málo vhodný a nevhodný pro použití do násypu. Pro jeho
použití je nezbytné jeho mechanické zlepšení nebo zlepšení vápněním.
Seznam stavebních objektů:
000 – objekty přípravy staveniště
SO 011 Příprava území stavby
100 – objekty pozemních komunikací

EVERNIA s. r. o.

strana 15

Oznámení podle zákona č.100/2001 Sb.

SO 101
SO 102
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SO 104
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SO 106
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SO 190
SO 191
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Přeložka silnice I/15 Stvolínky – Kravaře
Napojení stávající silnice I/15 v km 0,300
Okružní křižovatka – Kravaře
Přeložka polní cesty v km 1,311 500
Přeložka místní komunikace v km 1,695 500
Provizorní přeložka příjezdové komunikace k zastávce ČD
Úprava stávajících komunikací
Dopravní značení
Dopravní opatření

200 – mostní objekty, zdi a konstrukce
SO 201
SO 202
SO 203
SO 204

Most přes Bobří potok
Most přes náhon
Most přes polní cestu
Most na místní komunikaci

300 – vodohospodářské objekty
SO 301
SO 311
SO 312
SO 313
SO 314
SO 321
SO 331
SO 334

Přeložka vodovodu DN 150 km 2,65
Přeložka odpadu DN 300 km 2,15
Přeložka odpadu DN 300 km 1,90
Přeložka odpadu DN 500 km 1,37
Přeložka odpadu DN 300 km 0,83
Úprava meliorací ZÚ – KÚ
Norné stěny km 0,440, km 1,900
Odpad z příkopu km 0,400

400 – elektro a sdělovací objekty
SO 402
SO 411
SO 412
SO 413
SO 421
SO 422
SO 451
SO 452
SO 453
SO 454

Úprava venkovního vedení 35 kV km 2,555
Přeložka venkovního vedení NN km 0,364
Provizorní přeložka venkovního vedení NN km 1,630-1,692
Definitivní přeložka venkovního vedení NN km 1,692
Provizorní přeložka venkovního vedení VO km 1,630-1,692
Definitivní přeložka venkovního vedení VO km 1,692
Přeložka optických kabelů km 2,602
Provizorní přeložka VKS km 1,630-1,692
Definitivní přeložka VKS km 1,692
Přeložka PVKS km 2,605

800 – objekty úpravy území
SO 801 Vegetační úpravy
SO 810 Rekultivace komunikací
SO 811 Rekultivace ploch dočasného záboru
Technický popis řešení stavebních objektů
000 – objekty přípravy staveniště
SO 011 Příprava území stavby
Stavební objekt zahrnuje všechny práce, které jsou potřebné pro rozvinutí hlavních stavebních
prací, a které budou provedeny jako přípravné práce na plochách dočasných záborů stavby.
EVERNIA s. r. o.
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Odstranění volně rostoucí zeleně, to znamená kácení stromů a odstranění křovin, je v rámci
objektu uvažováno v celém prostoru staveniště.
Dřevní hmota z kmenů stromů bude odevzdána jejich majitelům. Pařezy budou odstraněny a
stejně jako větve a křoviny budou zpracovány štěpkováním pro následné použití.
Dalšími pracemi, které jsou součástí stavebního objektu, je odstranění humózních vrstev z ploch
dočasných záborů. Jedná se o plochy, které budou sloužit jako manipulační pruhy a deponie.
Z těchto ploch bude sejmuta zvlášť ornice i podorniční vrstva a oba dva druhy materiálu budou
samostatně uloženy na dočasném záboru na skládkách pro následnou rekultivaci. Ta je zařazena
jako SO 811. Součástí objektu je i ošetřování ornice na skládkách během stavby.
100 – objekty pozemních komunikací
SO 101 Přeložka silnice I/15 Stvolínky – Kravaře
Směrové řešení:
Komunikace se odpojuje ze stávající silnice I/15 ve směrovém oblouku R=170 m na výjezdu
z obce Stvolínky směrem na Kravaře. Do km 0,250 je trasa vedena v souběhu se stávající silnicí.
V km 0,349 přechází komunikace mostním objektem Bobří potok a v km 0,419 souběžný náhon.
Dále směrové vedení trasy až do km 1,757 pokračuje levostranným obloukem R=1500 m. V km
1,312 kříží přeložku polní cesty a v km 1,695 podchází příjezdovou komunikaci k zastávce ČD
Kravaře. V km 2,608 se trasa přímou délky 26 m napojuje do okružní křižovatky – SO 103.
Směrové vedení komunikace je složeno ze směrových oblouků s přechodnicemi o poloměrech
600 m, 1500 m a 500 m s délkami přechodnic 60 m, 80 m, 120 m a 210 m a přímých úseků délky
434,4 m a 26 m.
Výškové poměry:
Podélný spád komunikace vychází na začátku úseku z nivelety stávající silnice I/15 a pokračuje
do km 0,207 klesáním 2,25 %, dále přechází údolnicovým obloukem R=3 500 m ve stoupání
3,15 %, v km 1,512 z důvodu dodržení min. výšky pod vedením VVN přechází vrcholovým
obloukem R=10 000 m v klesání 0,8 %, které dále od km 1,894 údolnicovým obloukem přechází
ve stoupání 6 %. Na konci úseku se komunikace vrcholovým obloukem R=2000 m napojuje do
okružní křižovatky – SO 103.
Šířkové uspořádání:
Komunikace SO 101 je navržena v kategorii S 9,5/70 v následujícím profilu:
jízdní pruhy
vodící proužky
zpevněná krajnice
nezpevněná krajnice

-

2 x 3,50 m
2 x 0,25 m
2 x 0,50 m
2 x 0,75 m (1,50 m)

Konstrukce vozovky:
Konstrukce vozovky je navržena v třídě dopravního zatížení III a úroveň porušení vozovky D1
dle katalogu vozovek pozemních komunikací (TP77 a TP78) a posouzena programem LAYMED
pro předpokládaná dopravní zatížení jako netuhá s krytem z asfaltového betonu.
Složení konstrukce vozovky SO 101:
asfaltový beton střednězrnný
postřik spojovací emulzí
asfaltový beton hrubozrnný
EVERNIA s. r. o.
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obalované kamenivo střednězrnné
postřik spojovací emulzí
mechanicky zpevněné kamenivo
štěrkodrť
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PSE
OKS I
PSE
KSC I
ŠD

Celková tloušťka konstrukce

0.20 kg/m2
50 mm
0,20 kg/m2
170 mm
250 mm
min.570 mm

Pod konstrukcí vozovky bude aktivní zóna dle ČSN 73 6133 z materiálu předepsaných vlastností
(dle TKP), která je navržena v tloušťce 0,50 m. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota
modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 45 MPa.
Příčný sklon:
Příčný sklon vychází z návrhové rychlosti a poloměrů oblouků. Základní příčný sklon je navržen
střechovitý 2,5 %. Na začátku úseku je příčný sklon dán sklonem stávající silnice I/15 a jeho
hodnota je 6 %. Poté přechází v příčný sklon 3,5 % a od km 0,227 až po napojení do okružní
křižovatky je navržen základní příčný sklon 2,5 %.
Odvodnění:
Povrchová voda z vozovky je odvedena příčným sklonem k nezpevněné krajnici, dále přes
svahování a do příkopů, případně na stávající terén.
Inženýrské sítě :
Před započetím vlastních zemních prací musí dojít k vytyčení všech stávajících inženýrských sítí
(podzemních a nadzemních) dotčených stavbou a k jejich označení dle platných předpisů.
Případné přeložky a ochrany stávajících sítí jsou součástí samostatných objektů.
Veškeré rekultivované plochy budou ohumusovány v tloušťce 0,15 m a osety travním semenem.
SO 102 Napojení stávající silnice I/15 v km 0,300
Objekt řeší napojení stávající I/15 na přeložku – obchvat Kravař. Napojení je provedeno
úrovňovou křižovatkou ve tvaru T. Objekt je v kategorii S 7,5/50
Směrové řešení:
Komunikace se odpojuje ze stávající silnice I/15 směrovým obloukem R=50 m s přechodnicí
L=40 m. Na přeložku je napojena kolmo křižovatkou ve tvaru T. Hrany zpevnění jsou napojeny
složenými oblouky R=24, 12, 36 m a R= 20,10, 30 m.
Výškové poměry:
Podélný spád komunikace vychází z příčného sklonu přeložky – 2,5 %. Protisměrným sklonem
0,7 % se napojuje na sklon stávající I/15 1,83 %. Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými
oblouky R=550 m a R=1000 m. Niveleta je vedena v násypu max.2,6 m vycházejícího z násypu
přeložky.
Šířkové uspořádání:
Komunikace SO 102 je navržena v kategorii S 7,5/50 v následujícím profilu:
jízdní pruhy
zpevněná krajnice

EVERNIA s. r. o.

-

2 x 3,00 m
2 x 0,25 m
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nezpevněná krajnice -

Silnice I/15 Kravaře - obchvat

2 x 0,50 m (1,25 m)

Konstrukce vozovky:
Konstrukce vozovky je navržena shodná s objektem 101 dle katalogu vozovek pozemních
komunikací (TP77 a TP78) a posouzena programem LAYMED pro předpokládaná dopravní
zatížení jako netuhá s krytem z asfaltového betonu.
Příčný sklon:
Příčný sklon v ZÚ vychází z podélného sklonu hlavní trasy tj. 2,6 % vlevo. Pak se překlápí do
směrového oblouku R=50 m a příčného sklonu levostranného 2,5 m. V KÚ se napojuje na příčný
sklon stávající I/15.
Odvodnění:
Povrchová voda z vozovky je odvedena příčným sklonem k nezpevněné krajnici, dále přes
svahování a do příkopů, případně na stávající terén.
Inženýrské sítě:
Před započetím vlastních zemních prací musí dojít k vytyčení všech stávajících inženýrských sítí
(podzemních a nadzemních) dotčených stavbou a k jejich označení dle platných předpisů.
Případné přeložky a ochrany stávajících sítí jsou součástí samostatných objektů.
Veškeré rekultivované plochy budou ohumusovány v tloušťce 0,15 m a osety travním semenem.
SO 103 Okružní křižovatka – Kravaře
V místě napojení přeložky na křižovatku silnic I/15 a III/2605 je umístěna okružní křižovatka. Je
navržena jako malá čtyřramenná okružní křižovatka, s vnějším průměrem 40 m. Šířka jízdního
pásu je 7 m, šířka dlážděného mezikruží 2,0 m. Vnitřní ostrůvek je navržen o poloměru 10 m.
Jízdní pás okružní křižovatky je lemován zpevněnou krajnicí a vodícím proužkem šířky 2 x
0,25m a nezpevněnou krajnicí 0,75m. Vjezdy do okružní křižovatky jsou napojeny oblouky R=15
m, výjezdové větve poloměry 15 m až 30 m. Podélný řez okružní křižovatkou je v nulovém
sklonu, příčný sklon je konstantní 2,5 %.
Konstrukce vozovky je navržena shodná s objektem 101 dle katalogu vozovek pozemních
komunikací (TP77 a TP78) a posouzena programem LAYMED pro předpokládaná dopravní
zatížení jako netuhá s krytem z asfaltového betonu. Plocha vozovky činí 2140 m2.
SO 104 Přeložka polní cesty v km 1,311 500
Jedná s o přeložku stávající polní cesty v km 1,300, která bude přerušena stavbou obchvatu.
V současnosti se jedná o nezpevněnou polní cestu šířky cca 2,5–3,0 m.
Přeložka polní cesty je navržena jako jednopruhová v kategorii P 3,5 s návrhovou rychlostí
20 km/h. Délka přeložky je 170m. Vzhledem k její délce a nízké intenzitě dopravy není zřizována
výhybna.
Minimální směrový oblouk je R=20 m, maximální podélný sklon p=5,5 %. Příčný sklon je
navržen jednostranný 3 %.
Konstrukce vozovky:
Nátěr dvojvrstvý asfaltový 8-11/4-8
Kamenivo zpevněné cementem
štěrkodrť

EVERNIA s. r. o.

N2VA
KZC
ŠD

120 mm
170 mm
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minimálně

290 mm

Délka přeložky polní cesty: 170 m
Plocha vozovky: 595 m2
SO 105 Přeložka místní komunikace v km 1,695 5
Jedná se o místní komunikaci – přístup k železniční zastávce Kravaře. Stávající komunikace je
jednopruhová s netuhou vozovkou v šířce 3,5 m.
Navržená přeložka je vedena v trase stávající komunikace na mostním nadjezdu hlavní trasy.
Místní komunikace je navržena v kategorii MO2k 5,5/30.
Podélný sklon přeložky je navržen dle stávající komunikace s maximálním sklonem 6 %.
Základní příčný sklon je střechovitý 2,5 %, v oblouku jednostranný 2,5 %
Konstrukce vozovky je pro třídu dopravního zatížení V a úroveň porušení D2:
Asfaltový beton střednězrnný
ABS III 40mm
TP 109
Postřik spojovací emulzí 0,30kg/m2
PSE (T 60 K)
TP 102
Obalované kamenivo střednězrnné
OKS II 70mm
TP 109
Postřik spojovací emulzí 0,30kg/m2
PSE
TP 102
Mechanicky zpevněné kamenivo
MZK 160mm
ČSN 736126
Štěrkodrť
ŠD 170mm
ČSN 736126
Celkem

min. 440 mm

Délka přeložky místní komunikace: 120 m
Plocha vozovky: 540 m2
SO 106 Provizorní přeložka příjezdové komunikace k zastávce ČD
Jedná se o provizorní komunikaci po dobu výstavby SO 203 a SO 105 – přeložky místní
komunikace. Bude provedena v šířce 3 m z betonových panelů + 2 x 0,5 m nezpevněné krajnice.
Délka přeložky místní komunikace: 510 m
Plocha vozovky: 1530 m2
SO 180 Úprava stávajících komunikací
Pro provoz staveništní dopravy se bude používat silnice I/15 a místní komunikace v obci Kravaře.
Před zahájením stavby se provede úprava silnic, po kterých bude vedena staveništní doprava a to
s ohledem na jejich únosnost, stav krytu a šířkové uspořádání. Po skončení stavby se provede
oprava poruch vozovek. Rozsah úpravy silnic a komunikací se provede vyhodnocením
stávajícího stavu komunikací. Úprava bude spočívat v zesilování vozovek, vyrovnání nerovností
a pokládce nové obrusné vrstvy na části silnice a místních komunikací. Podrobněji bude objekt
zpracován v dalším stupni projektové dokumentace.
SO 190 Dopravní značení
Stavební objekt zahrnuje veškeré vodorovné i svislé dopravní značení provedené na hlavní trase.
Objekt bude upřesněn v dalším projektovém stupni.

EVERNIA s. r. o.
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SO 191 Dopravní opatření
V rámci objektu bude provedeno provizorní dopravní značení. To bude zcela závislé na
skutečném postupu výstavby i na časové návaznosti souvisejících staveb. Budou sem spadat
provizorní dopravní označení objízdných tras, různá omezení dopravy v oblasti staveniště. Objekt
bude upřesněn v dalším projektovém stupni.
200 – mostní objekty, zdi a konstrukce
Základní parametry mostních staveb jsou shrnuty v následujících přehledech:
SO 201 Most přes Bobří potok
Staničení křížení na I/15
Úhel křížení
Délka přemostění
Délka nosné konstrukce
Délka mostu
Šířka mostu
Výška mostu

km 0.349
45.00o
37.80 m
40.50 m
47.00 m
11.10 m
5.50 m

SO 202 Most přes náhon
Staničení křížení na I/15
Úhel křížení
Volná výška podchodu
Délka přemostění
Délka nosné konstrukce
Délka mostu
Šířka mostu
Výška mostu

km 0.419
75.00o
3.0 m
šikmá 7.54 m, kolmá 7.30 m
šikmá 8.987 m, kolmá 8.7 m
14.987 m
11.10 m
4.20 m

SO 203 Most přes polní cestu
Staničení křížení na I/15
Úhel křížení
Volná výška podchodu
Délka přemostění
Délka nosné konstrukce
Délka mostu
Šířka mostu
Výška mostu

km 1.312
71.6o
5.1 m
šikmá 7.69 m, kolmá 7.30 m
šikmá 9.17 m, kolmá 8.7 m
18.17 m
11.10 m
5.75 m

SO 204 Most na místní komunikaci
Staničení křížení na I/15
Úhel křížení
Volná výška podchodu
Délka přemostění
Délka nosné konstrukce
Délka mostu
Šířka mostu
Výška mostu

EVERNIA s. r. o.

km 1.696
90.00o
7.9 m
50.20 m
53.40 m
62.70 m
7.60 m
9.90 m
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Tabulka 1: Výškové řešení silničního obchvatu Kravař
úsek (km)
niveleta
max. převýšení
0,00 – 0,15
nízký násyp
1,2 m
0,15 – 0,19
mělký zářez
1,0 m
0,19-0,43
násyp+2x most
5,5 m
0,43-0,88
násyp
2,5 m
0,88-1,00
mělký zářez
1,5 m
1,00-1,06
nízký násyp
1,3 m
1,06-1,23
mělký zářez
1,5 m
1,23-1,55
násyp+most
6,5 m
1,55-2,07
zářez hluboký
9,0 m
2,07-2,33
násyp
7,0 m
2,33-2,62
zářez
7,0 m
2,62-2,66
rovina

Silnice I/15 Kravaře - obchvat

pozn.

přechod nivy Bobřího potoka

nadjezd
vykřížení silnice k žel. zast.

křižovatka, konec úseku

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení:
Dokončení:

rok 2008
rok 2010

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Zájmové území se nachází v Libereckém kraji a patří do samosprávy obcí Kravaře a Stvolínky,
do správního obvodu Česká Lípa (obec III. i II. stupně) a Krajského úřadu Libereckého kraje.
Z hlediska charakteru záměru se jedná o novostavbu jihovýchodního obchvatu obce Kravaře.
Přeložka silnice I/15 nevyvolává střety s jinými stavbami. Trasa je takřka souvisle vedena na
zemědělské půdě, prakticky se nedotýká lesní půdy ani zastavěných území.

B.I.9

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 je uveden v následující tabulce.
Tabulka 2: Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4
Rozhodnutí
Zákon
Územní rozhodnutí
183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
Stavební povolení
183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
Souhlas se zásahem do VKP
114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny
Výjimka ze základních podmínek 114/1992 Sb. o ochraně přírody
ochrany zvláště chráněných druhů a krajiny
živočichů a rostlin
Povolení kácení zeleně rostoucí
114/1992 Sb. o ochraně přírody
mimo les
a krajiny
289/1995 Sb. o lesích
Souhlas s dotčením pozemků
určených k plnění funkcí lesa,
využití území do 50 m od okraje
lesa

EVERNIA s. r. o.

Vydává
Stavební úřad Česká Lípa
Stavební úřad Česká Lípa

Obecní úřad obce s rozšířenou
působností - MÚ Česká Lípa
Krajský úřad Libereckého kraje, správa
CHKO
Orgán ochrany přírody – obecní úřad
Kravaře, obecní úřad Stvolínky
Stavební úřad Česká Lípa nebo jiný
orgán státní správy jen se souhlasem
příslušného orgánu státní správy lesů
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Rozhodnutí
Trvalé a dočasné odnětí PUPFL
Zásah do vodních toků
Povolení k nakládání
s povrchovými a podzemními
vodami
Povolení zřízení křižovatky
Povolení připojení k silnici

Silnice I/15 Kravaře - obchvat

Zákon
289/1995 Sb. o lesích
254/2001 Sb. o vodách
254/2001 Sb. o vodách

Vydává
Orgán státní správy lesů
vodoprávní úřad – MÚ Česká Lípa
vodoprávní úřad – MÚ Česká Lípa

13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích
13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích

Příslušný silniční správní úřad

Místní úprava provozu na silnici
I. třídy
Místní úprava provozu na silnici
III. třídy a na místní komunikaci

Rozhodnutí o výši odvodů za
odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu

EVERNIA s. r. o.

334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu

Obecní úřad obcí s rozšířenou
působností – MÚ Česká Lípa
krajský úřad Libereckého kraje po
předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu policie,
obecní úřad obce s rozšířenou
působností – MÚ Česká Lípa po
předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu policie.
orgán ochrany zemědělského půdního
fondu – MÚ Česká Lípa
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. Půda
V souvislosti s realizací záměru dojde k záboru zejména zemědělské půdy. Na základě
současných podkladových materiálů byl proveden orientační odhad záboru.
V katastrálním území Kravaře je rozsah trvalých záborů 79 730 m2 a dočasných záborů
10 228 m2. Na území Stvolínek je rozsah trvalých záborů 19 651 m2 a dočasných záborů
2 193 m2.
Upřesnění množství záboru a specifikace trvalého odnětí a dočasného záboru půdy bude
zpracováno v rámci „Záborového elaborátu pro vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)“,
který bude součástí dokumentace pro územní rozhodnutí.
B.II.2. Voda
Pro období výstavby se předpokládá, že bude k dispozici pitná voda ze stávajících odběrných
míst pitné vody v dotčeném katastrálním území, popř. bude zajištěna distribuce balené vody.
V případě napojení na stávající vodovodní řad budou podmínky odběru dohodnuty s SČVaK
Česká Lípa. Její množství bude záviset na počtu pracovníků při uvažované spotřebě 2 l/den a
osobu. Tyto údaje budou známy až v případě výběru firmy, která bude stavbu realizovat.
Technologická voda bude potřeba při výrobě betonových směsí a při ošetřování tuhnoucího
betonu. Při vlastním provozu komunikace se nepředpokládají žádné nároky na pitnou vodu.
Předpokládá se spotřeba užitkové vody pro údržbu komunikace. Množství užitkové vody pro
údržbu bude obdobné jako u ostatních komunikací stejné kategorie, voda bude dodávána
z prostředků správce komunikace.
Nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů vody.
B.II.3. Ostatní 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. Největší objem budou představovat
zeminy pro zemní těleso. Ty budou získávány z vlastního prostoru staveniště.
Zemní práce nutné pro realizaci silničního tělesa budou prováděny v rozsahu trvalého záboru.
Souhrnný objem zemních prací je zachycen v následujícím přehledu:
výkopy
142 864 m3
násypy
71 198 m3
dodatečný násyp
1 820 m3
skrývky ornice
28 377 m3
ohumusování
9 224 m3
přebytek zeminy
přebytek ornice

69 846 m3
19 153 m3

Těžené zeminy budou ukládány na dočasné deponie. Předpokládá se jejich využití při realizaci
vlastní stavby. Materiál těžený v zářezech bude málo vhodný až nevhodný pro použití do násypu.
Pro jeho použití je nezbytné jeho mechanické zlepšení nebo zlepšení vápněním.
V rámci stavby bude sejmuto 28 377 m3 ornice. Na zpětné ohumusování z ní bude použito
9 224 m3 ornice. Tato ornice bude uložena na mezideponie. Přebytek ornice v objemu 19 153 m3
se bez mezideponování odveze na okolní plochy mimo staveniště. Bude použit podle dispozic
EVERNIA s. r. o.
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RŽP a orgánu ochrany ZPF, na rekultivace či na zlepšení stávajících zemědělských pozemků
(zesílení orniční vrstvy). Ornice sejmutá z ploch dočasného záboru (manipulační pruhy a zařízení
staveniště) bude během stavby uložena na hrázky na okrajích dočasného záboru a po dokončení
stavby vrácena zpět v původní tloušťce.
Dále bude potřeba velké množství písku, štěrku, kameniva a živičného materiálu. Celková
konečná spotřeba bude záviset od použité technologie výstavby a na místních terénních
podmínkách.
Energetické suroviny se budou spotřebovávat v rámci spotřeby pohonných hmot (nafta, benzin) u
stavební a dopravní mechanizace. Spotřeba elektrické energie bude minimální, 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 bude v kompetenci vybraného zhotovitele stavby. Lokalizace zařízení staveniště a
napojení na elektrickou síť bude řešeno v dalších fázích záměru. Zajištění potřebného příkonu
elektrické energie pro zařízení staveniště a měření spotřeby bude v případě potřeby realizováno
ze stožárové trafostanice připojené provizorní přípojkou VN na základě dohody s Rozvodnými
závody SČE Česká Lípa.
V rámci stavby budou dále spotřebovávány mazací oleje a tuky u stavební a dopravní techniky.
Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou na staveniště přiváženy v cisternách, oleje
v barelech. Nákladní automobily budou zřejmě zásobovány pohonnými hmotami mimo staveniště
u čerpacích stanic. Celkové množství těchto energetických zdrojů a surovin nelze v současné fázi
přípravy záměru stanovit.
V návrhu stavby jsou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu, konkrétní podmínky
budou specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace. Stavba bude provedena v souladu
s platnými normami a předpisy, technickými a kvalitativními podmínkami. Stejně tak musí
vyhovět příslušným předpisům a normám i jednotlivé materiály, které budou při realizaci použity.
Zejména pak musí být v rámci prací přípravných i prováděcích a následně po zprovoznění stavby
dodržována Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích a
Vyhláška č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Posuzovaná stavba se stane součástí stávající infrastruktury. Za současného stavu je veškerá
doprava, a to místní i tranzitní, vedena po stávající silnici I/15, která prochází středem obce
Kravaře. Vybudováním přeložky silnice vznikne obchvat obce pro tranzitní dopravu.
Během výstavby bude probíhat přeprava ornice a výkopového materiálu.
Je důležité, aby doprava materiálů probíhala po stávajících komunikacích a přitom příliš
nezatěžovala obce Kravaře a Stvolínky. Je třeba minimalizovat využívání polních cest a vyloučit
pojezdy nákladních automobilů ve volné krajině. Dopravu materiálů na staveniště bude nutné
vyřešit v plánu organizace výstavby jednotlivých etap přeložky, v dalším stupni projektové
přípravy.
Záměr nepředpokládá realizaci žádných obslužných zařízení (parkoviště, odpočívadla). Stavební
úpravy v rámci rekonstrukce nebudou negativně ovlivňovat vazbu na stávající dopravní
infrastrukturu. Během prací zůstane zachován provoz po stávající komunikaci s případnou
regulací v úsecích, kde budou probíhat stavební práce. Dopravně inženýrská opatření budou
upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace.
Výstavba přeložky silnice I/15 si vyžádá dílčí úpravy stávajících komunikací, jak je blíže
uvedeno v průvodní technické zprávě.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
Silnice I/15 spojuje Českou Lípu s Litoměřicemi, je po ní převáděna veškerá doprava v tomto
koridoru. Navržený obchvat obce Kravaře je součástí záměru přeložky silnice I/15 v úseku
Stvolínky – Úštěk. Uvažovaný úsek silnice I/15 odvádí tranzitní dopravu mimo intravilán obce
Kravaře, čímž se podstatně zlepší životní podmínky obyvatel obce a dojde k poklesu imisní
zátěže v obytné zástavbě obce.
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:
oxidy dusíku
tuhé znečišťující látky
uhlovodíky

NOx
TZL
CxHy.

Jako zástupce polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) je posuzován (vzhledem
k existenci imisního limitu) nejlépe známý PAU benzo(a)pyren (BaP). Jako karcinogen skupiny 1
je hodnocen zástupce skupiny těkavých organických látek (VOC) benzen.
Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2010 a v roce 2030
byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v.02, publikovaný
jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP č.10/2002. Program při výpočtu
zohledňuje podélný sklon vozovky. Program stanovuje emisní faktory vozidel pouze do roku
2010, pro výpočet situace v dalším období bývají použity faktory pro rok 2010. Skutečná imisní
situace v roce 2030 bude tedy velice pravděpodobně lepší než je prezentována v této studii.
Pro stanovení složení dopravního proudu dle splnění norem EURO v roce 2010 byly využity
výsledky studie ATEM.
Tabulka 3: Složení vozového parku podle stáří vozidla (podle průzkumu v roce 2001)
Stáří
podíl [%]
rok výroby (v roce 2010)
16 let a více
12,6
1994 a starší
14-16 let
7,1
1994 – 1996
10-14 let
19,3
1996 – 2000
5-10 let
29,3
2000 – 2005
méně než 5 let
31,7
2005 – 2010
Celkem
100,0
Tabulka 4: Složení vozového parku dle emisních předpisů v roce 2010
emisní předpis
platnost od roku
konvenční
do 1992
6,3
EURO1
1992
13,4
EURO2
1996
19,3
EURO3
2000
29,3
EURO4
2005
31,7
Celkem
100,0

Emisní předpis EURO4 je platný od roku 2005. Vozy starší 25 let (tedy vozy splňující případně
pouze normu EURO3 nebo starší) se v dopravním proudu v roce 2030 nebudou vyskytovat, a
pokud ano pak se bude jednat o zanedbatelný počet vozidel. Pro výpočet pro rok byly proto
použity emisní faktory EURO4 (předpis EURO5 bude platný od roku 2008).
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Pro výpočet imisí z automobilové dopravy byla posuzovaná komunikace rozdělena na úseky
délky cca 100 m. Pro každý úsek byly stanoveny z emisních faktorů emisní charakteristiky podle
skladby a intenzity dopravního proudu a podle skonu vozovky.
Pro porovnání očekávaných emisí v letech 2010 a 2030 jsou v následující tabulce uvedeny
charakteristiky emisí pro jednu konkrétní dopravní situaci.
Tabulka 5: Emisní vydatnost komunikace při daném složení dopravy a intenzitě dopravy v roce 2010 a 2030
(pro rychlost 90 km/h a podélný sklon vozovky 2 %), ve špičce
NOx
PM10
benzen
benzo(a)pyren
jednotka
g/m/s
g/m/s
g/m/s
μg/m/s
rok 2010
0,00054772
0,00001840
0,00000265
0,00008704
rok 2030
0,00011580
0,00000268
0,00000066
0,00010100
poměr 2030:2010
0,211
0,146
0,249
1,160

Je zřejmé, že s výjimkou případu benzo(a)pyrenu lze v budoucnu očekávat na silnici I/15
v posuzovaném úseku i při rostoucí intenzitě dopravy výrazný pokles objemu emisí. Skutečné
snížení by mělo být ještě větší, protože lze očekávat že emisní charakteristiky nových vozidel se
budou dále zlepšovat a v roce 2030 budou lepší než emisní charakteristiky v roce 2010, které
byly pro hodnocení roku 2030 použity. To se bude týkat i benzo(a)pyrenu, takže lze očekávat že i
v případě této znečišťující látky nebudou hodnoty emisního toku vyšší než v roce 2010.

B.III.2. Odpadní vody
Vznik odpadních vod během výstavby se nepředpokládá.
Staveniště bude náležitě vybaveno tak, aby veškeré produkované splaškové a jiné odpadní vody
byly řádně zneškodňovány a nedocházelo k znečišťování povrchových a podzemních vod v
recipientu. Množství produkovaných splaškových vod bude záležet na počtu pracovníků, což
bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.
Odpadní vody z komunikací nejsou typickými odpadními vodami ve smyslu Zákona o vodách.
Množství dešťových vod je přímo úměrné délce trasy (zpevněných ploch). Srážkové vody
splachují a rozpouštějí po kontaktu s povrchem komunikace zejména stopové znečištění ropných
látek z úkapů a chloridy z posypových solí.

B.III.3. Odpady
Problematika odpadů je rozdělena na období při výstavbě a období provozu komunikace.
Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu komunikací. V časově
omezeném období výstavby bude vznikat větší množství odpadu (např. výkopová zemina). Dále
vznikne odpad, vybouraná živičná vrstva (výkop asfaltového betonu) z krátkých úseků stávajících
komunikací, které budou zrušeny.
V období provozu se jedná čistě o údržbu komunikace a nejbližšího okolí (příkopů), tzn.
produkce pevných odpadů bude obecně soustředěna do jarní a letní údržby a produkce kapalných
odpadů do zimní údržby (prohrnování sněhu).
Období výstavby
V následující tabulce je uveden předběžný výčet druhů kategorie ostatních a nebezpečných
odpadů, které mohou vznikat v období výstavby. Kategorizace je provedena podle katalogu
odpadů dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb.
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Tabulka 6: Druhy ostatních odpadů, které mohou vznikat při výstavbě
P.č. Kód
Název odpadu
Předpokládané využití/zneškodnění
odpadu
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
Odprodej pro spálení, popř. štěpkování
1
17 01 01 Beton
Recyklace
2
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č.17 03 01
Recyklace v mobilních zařízeních, využít
3
v nejbližší stacionární obalovně živičných
směsí.
17 04 05 Železo a ocel
Recyklace
4
17 04 07 Směsné kovy
Recyklace
5
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
Recyklace
6
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
Recyklace
7
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11 Zneškodnění na zabezpečené skládce
8
17 02 01 Odpadní stavební dřevo
Odprodej pro spálení, popř. štěpkování
9
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Recyklace
10
17 06 04 Izolační materiály
Uložení na zabezpečené skládce
11
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady
Recyklace
12
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 03 01 Směsný komunální odpad
Uložení na zabezpečené skládce
13
20 03 04 Kal ze septiků a žump
Zneškodnění na nejbližší ČOV
14

Tabulka 7: Druhy nebezpečných odpadů, které mohou vznikat při výstavbě
P.č. Kód
Název odpadu
Předpokládané využití/zneškodnění
odpadu
07 03 04 Jiná organická rozpouštědla
Zneškodnění prostř. specializované firmy
1.
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická
zneškodnění uložením na zabezpečenou
2.
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
skládku nebezpečných odpadů
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a
recyklace
3.
mazací oleje
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
zneškodnění uložením na zabezpečenou
4.
obaly těmito látkami znečištěné
skládku nebezpečných odpadů
zneškodnění spálením
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
5.
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
16 01 07 Olejové filtry
zneškodnění spálením
6.
17
03
03
Výrobky
z
dehtu
(odpadní
lepenka,
odp.bit.emulze)
zneškodnění uložením na zabezpečenou
7.
skládku nebezpečných odpadů
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
nakládání podle typu a koncentrace
8.
škodliviny (biodegradace, solidifikace
apod.) popř. zabezpečenou skládku
nebezpečných odpadů
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující
nakládání podle typu a koncentrace
9.
nebezpečné látky
škodliviny (biodegradace, solidifikace
apod.) popř. zabezpečenou skládku
nebezpečných odpadů

Rostlinný odpad lze recyklovat prostřednictvím zahradnictví nebo technických služeb. Stavební
odpady je možno rovněž recyklovat přes recyklační zařízení v Zahrádkách a v Novém Boru.
Železný šrot lze zpracovat v Kovošrotu v České Lípě. Nebezpečné odpady budou zneškodňovány
prostřednictvím specializovaných firem.
Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat dodavatel stavby. Doporučujeme,
aby co největší množství odpadů bylo využito jako druhotná surovina, buď v rámci posuzované
stavby nebo na souvisejících stavbách v zájmové lokalitě.
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V rámci produkce běžného komunálního odpadu může dodavatel stavby využít po dohodě se
svozovou firmou stávající systém zneškodňování komunálního odpadu v zájmovém území, kde
jsou komunální odpady odváženy na skládku.
Období provozu
V období provozu se jedná o údržbu komunikace a nejbližšího okolí (příkopů), popř. obnovu
nátěrů vodorovného dopravního značení, zábradlí, svodidel apod. Dle podkladů Krajské správy
silnic vzniká cca 1 t/km/rok komunálního odpadu (úlety a úmyslné znečišťování komunikací),
0,5 t/km/3 roky odpadů zeleně (listí, tráva, ořezy) a cca 300 t/km/5let zeminy a kamení z údržby
příkopů. Při následném provozu komunikace a její údržbě se předpokládá vznik následujících
ostatních odpadů.
Tabulka 8: Druhy ostatních odpadů, které mohou vznikat při provozu dle katalogu odpadů (V. č. 381/01 Sb.)
P.č. Kód odpadu Název odpadu
Předpokládané využití/zneškodnění
Opravy povrchu komunikace
1.
17 03 02
Asfaltové směsi
recyklace
2.
17 06 04
Izolační materiály
uložení na zabezpečené skládce
Údržba zeleně a čištění příkopů
3.
16 01 03
Pneumatiky
recyklace
4.
17 05 04
Zemina a kamení
recyklace (stavební materiál apod.)
5.
20 02 01
Biologicky rozložitelný odpad (odpad ze kompostování, popř. využití při rekultivacích
zeleně)
6.
20 03 01
Směsný komunální odpad
uložení na zabezpečenou skládku
7.
20 03 03
Uliční smetky
uložení na zabezpečenou skládku
Údržba kanalizace
8.
20 03 06
Odpad z čištění kanalizace
uložení na zabezpečenou skládku
Tabulka 9: Druhy nebezpečných odpadů, které mohou vznikat při provozu
P.č. Kód odpadu Název odpadu
Předpokládané využití/zneškodnění
Opravy nátěrů
zneškodnění uložením na zabezpečenou
1.
08 01 11
Odpadní barvy a laky obsahující
skládku nebezpečných odpadů
organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
2.
15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných recyklace
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Údržba zeleně a čištění příkopů
3.
17 05 03
Zemina a kamení obsahující nebezpečné
nakládání podle typu a koncentrace škodliviny
látky (po haváriích)
(biodegradace, solidifikace apod.) popř.
zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů
Čištění retenčních nádrží
4.
13 05 02
Kaly z odlučovačů oleje
biodegradace, solidifikace, spálení popř.
uložení na zabezpečenou skládku
nebezpečných odpadů
5.
15 02 02
Absorpční činidla, filtrační materiály,
spálení
čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami

Při realizaci přeložky a provozu stavby bude nakládáno s odpady v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb. O odpadech. V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí byl zpracován „Projekt
odpadového hospodářství“, kde je mj. upozornění na určení odpovědného, odborně způsobilého
pracovníka, který bude odpovědný za oblast nakládání s odpady, a to jak pro období výstavby
(zajišťuje stavební firma), tak provozu (zajišťuje správce komunikace). Odpady je třeba
v okamžiku jejich vzniku třídit. U odpadů (zejména u výkopových zemin v blízkosti komunikace)
je třeba kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Pro nakládání
s nebezpečnými druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před
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zahájením stavebních prací. Během výstavby a provozu komunikace je potřeba vést evidenci
množství produkovaných odpadů a způsobu nakládání s nimi. Odpady budou přednostně
využívány. Teprve, nebude-li možné odpad využít v rámci výstavby apod. a odpad nebude možné
nabídnout ani jiným subjektům k využití, tak původce zajistí jejich přednostní recyklaci,
energetické využití ve spalovně v Liberci popř. zneškodnění uložením na zabezpečené skládky v
okolí.
B.III.4. Ostatní výstupy
B.III.4.1. Hluk
Silniční doprava je významným zdrojem hluku. Hluk z dopravy vzniká nejprve při časově
omezené výstavbě komunikace a následně po jejím zprovoznění jako důsledek běžného provozu
vozidel, trvalé působení určité hladiny hluku. Komunikace působí jako liniový zdroj hluku.
Nejvyšší přípustné hodnoty 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
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve
venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností
nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro
hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a pro hluk
z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní
(LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru,vznikajícími při střelbě
z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a
při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T
podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C
LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní
době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční
době pro nejhlučnější 1 hodinu (LCeq,1h).
(4) 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 vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB.
Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. řeč,
přičte se další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního
hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h = 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h = 40 dB. Ekvivalentní
hladina akustického tlaku C LCeg,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto
nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje
na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou
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akustického tlaku A LAeq16h = 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického
tlaku A LAeq16h = 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti
LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy
č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro
hluk ze stavební činnosti mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Tabulka 10: Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. korekce pro stanovení hygienických limitů hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru, část A
Způsob využití území

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný
ostatní venkovní prostor

Korekce
dB
1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

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

Pro stávající obytné objekty nacházející se v blízkosti obchvatu silnice I/15, kde je hluk
z dopravy na této komunikaci převažující, byly pro účely hodnocení akustické studie ve
venkovním prostředí ovlivňovaném hlukem z této komunikace uvažovány tyto nejvýše
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přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních
prostorech staveb:
základní hodnota hluku

LAeq,T = 50 dB

korekce pro noční dobu pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb k = -10 dB
korekce pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní
prostory:
− korekce pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací podle odstavce 3)
přílohy 6
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.

Posuzovaný obchvat výrazně zklidní situaci v obytné zástavbě obce Kravaře. V současné době
jsou v centru obce u obytných domů překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku v denní i
v noční době.

B.III.4.2. Vibrace
Automobilová doprava, zejména těžká nákladní, je výrazným zdrojem vibrací. Takto generované
vibrace nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat lidské zdraví. S vlivem vibrací je třeba
počítat v přípravné fázi projektu na období výstavby.
V případě přeložky silnice I/15 lze prakticky vyloučit vliv vibrací od provozu na navržených
variantách na okolní zástavbu. V tomto směru je přeložka pro obec Kravaře nesporným přínosem,
protože právě stávající komunikace prochází v bezprostřední blízkosti obytných objektů.

B.III.4.3. Radioaktivní, elektromagnetické záření
Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti se zamýšleným záměrem
neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu.

B.III.4.4. Rizika havárií
Rizika havárií spojená se zamýšlenou stavbou mohou být následující:
V době výstavby:
Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného tělesa
komunikace v rámci výstavby komunikace. Toto riziko 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.).
V době provozu:
Riziko havárie nákladních automobilů převážejících pohonné hmoty nebo chemikálie. Toto riziko
je eliminováno existujícími mezinárodními pravidly pro označení a vybavení vozidel pro
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přepravu nebezpečných látek a systémem následného zásahu v případě vzniku podobných
událostí v rámci integrovaného zásahového systému (Policie ČR – Hasiči ČR).

B.III.5. Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny
Vliv silničního obchvatu na krajinný ráz je dán technickými parametry stavby a krajinářskými
charakteristikami dotčeného území. Silniční novostavba, přeložka silnice I/15 v délce 2,66 km,
prochází ± otevřenou krajinou ve svahu při severním až severozápadním úpatí vrchu Ronov. Je
situována do nereprezentativní části Ralského bioregionu, do krajinného typu B (harmonická
krajina) se sníženou a zvýšenou krajinářskou hodnotou.
Silniční obchvat je veden převážně otevřenou zemědělskou krajinou, je tedy vystaven pohledům
z poměrně dalekého okolí. Východní část trasy je vedena víceméně po úrovni terénu, s výjimkou
přechodu nivy Bobřího potoka. V západní části trasy se střídají středně hluboké zářezy se středně
vysokými násypy.
Z dosavadních zkušeností podobných staveb vyplývá, že jsou většinou vnímány antropocentricky
a pozitivně, pokud jsou vhodně architektonicky a stavebně řešeny a zasazeny do krajiny. Zemní
těleso silniční stavby bude v co nejkratší době ozeleněno, z důvodu estetického a také, aby
nedocházelo k další erozi. Svahy násypů a zářezů budou zatravněny a osázeny dřevinami, které
geograficky odpovídají původním a místním podmínkám.
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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

C.I.1. Celkový přehled výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik
Silnice I/15 představuje regionálně významný silniční spoj, který propojuje oblast České Lípy
s Litoměřicemi, Lovosicemi a Mostem. Náleží k nejvýznamnějším komunikacím v západní části
Libereckého kraje. Navržená přeložka silnice I/15, jíž je vlastní obchvat Kravař součástí,
odstraňuje jeden z nejproblémovějších úseků a současně přináší značnou úlevu obyvatel Kravař
od dopravní zátěže. Realizací přeložky dojde i ke zkrácení trasy a tedy k dílčímu snížení
antropogenní zátěže na území.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik je uveden v následující tabulce. Ostatní
složky životního prostředí odpovídají charakteru zájmového území a nevykazují mimořádné
hodnoty.
Tabulka 11: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
Environmentální charakteristiky
výskyt
poznámka
územní systém ekologické stability
křížení lokálního biokoridoru Bobřího potoka
+
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
podzemní voda
ochranné pásmo

(+)
–
+
+
(+)
–
–
–
–
(+)
–
+
+

CHKO České středohoří, IV. zóna, letmý kontakt
VKP „ze zákona“ – údolní niva (Bobří potok)
stará sídelní oblast s řadou archeologických nálezů a
historických památek, do trasy však nezasahují
řídká hustota zalidnění, 48 obyvatel/km2
stabilizovaná oblast

evidované potenciální sesuvy (neaktivní)
CHOPAV Severočeská křída; ochranná pásma vodních
zdrojů nižších kategorií (ve velké vzdálenosti od trasy)
OP komunikací I. a III. třídy, VVN 400 kV

C.I.2. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Popis stávajícího stavu zájmové oblasti
Zájmové území pro přeložku silnice I/15 se nachází jihovýchodně od obce Kravaře a západně od
obce Stvolínky. Vedení obchvatu v tomto prostoru je v souladu s územním plánem obce. Územní
plán Stvolínek není dosud schválen a trasování obchvatu zde není fixováno. Z tohoto důvodu je
v této etapě řešen pouze vlastní obchvat Kravař s navázáním na stávající silnici I/15 při
východním okraji Stvolínek (tj. zatím se zachováním průtahu touto obcí).
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Stávající silnice I/15 s poměrně vysokou intenzitou dopravy, vč. dopravy nákladní, je vedena
středem obce Kravaře. Z dopravního hlediska jde o značně problémový úsek s nevhodným
směrovým vedením a šířkou vozovky, s nepříznivými dopady na obyvatelstvo a zastavěné území
a se zvýšeným rizikem dopravních kolizí.
C.I.2.1. Ochranná pásma
Vlastní ochranné pásmo komunikace navrhované kategorie, tj. silnice I. třídy kategorie S 9,5/70,
je 30 m na obě strany od osy vozovky.
Jižně od začátku úseku se nacházejí dva památné stromy – lípa velkolistá a modřín opadavý,
jejich ochranná pásma představující desetinásobek průměru kmene ve výšce 1,3 m. Tyto stromy
ani jejich ochranné pásmo však k silniční stavbě nedosahují.
V zájmovém území se nevyskytuje ochranné pásmo kulturních památek.
Dle registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha se v zájmovém hodnoceném území
nenalézá žádné takové ložisko, tudíž ani ochranné pásmo ložisek nerostných surovin.
V zájmové oblasti se vyskytuje ochranné pásmo lesa (areál bývalého zámeckého parku na
začátku úseku).
Začátek a konec úseku se dotýkají Chráněné krajinné oblasti České středohoří, jmenovitě
nejnižší, IV. zóny odstupňované ochrany přírody.
Celé zájmové území patří do chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod CHOPAV
Severočeská křída.
Značná část trasy obchvatu zasahuje do II. vnějšího pásma ochrany vodního zdroje.
V km 1,9 kříží trasa obchvatu šikmo vedení velmi vysokého napětí 1x 400 kV.
Stavba zasáhne do ochranných pásem řady inženýrských sítí nacházejících se v její těsné
blízkosti nebo přímo v navrhovaných variantách přeložky silnice I/9. Ve všech těchto případech
budou navrženy a vyprojektovány jejich úpravy či přeložky nebo bude řešeno křížení s
komunikací dle platných předpisů a norem. Překonání ochranných pásem inženýrských sítí je
však věcí technického řešení vlastní stavby a tudíž nepředstavuje problém, který by nějakým
zásadním způsobem ovlivňoval životní prostředí.
C.I.2.2. Stávající územní zátěže
V prostoru dotčeném silničním obchvatem není známa žádná územní zátěž.
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SOUČASNÉHO

STAVU

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

V

DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo
Zájmový koridor obchvatu města Kravaře byl zvolen v oblasti mimo zastavěné území, kde se
v současné době nachází zejména zemědělská půda. V následující tabulce jsou uvedena základní
data týkající se obyvatelstva obce Kravaře a Stvolínky.
Tabulka 12: Základní demografická data dotčených obcí
Kravaře
Počet částí
6
Výměra k.ú.
1 577 ha
Počet obyvatel
684
Počet obyvatel v produktivním věku
437
Průměrný věk obyvatel
35,2
Hustota zalidnění
48,65 obyv./km2

Stvolínky
5
1 265 ha
255
147
35,6
23,27 obyv./km2

C.II.2. Ovzduší a klima
C.II.2.1. Ovzduší a současná imisní situace v lokalitě
Pro výpočet rozptylu byla použita větrná růžice pro lokalitu Česká Lípa, vzdálenou cca 10 km od
Kravař. Růžice je prezentována v tabulce 13. V každé třídě stability atmosféry je uvedeno
zastoupení jednotlivých směrů a rychlostí větru v %. První řádek platí pro rychlost větru 0,9 2,5 m/s, druhý pro rychlost v intervalu 2,5 -7,5 m/s a třetí pro rychlosti nad 7,5 m/s.
Jednotlivé třídy stability atmosféry lze charakterizovat následovně:
I. stabilitní třída superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba
volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném půlroce.
Maximální rychlost větru 2 m/s.
II. stabilitní třída stabilní - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena
inverzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v nočních a ranních hodinách v
průběhu celého roku.
III. stabilitní třída izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v
neomezené síle. V chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v
časných ranních a večerních hodinách.
IV. stabilitní třída normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů,
neomezená síla větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významně sluneční svit.
Společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu
než ostatní třídy.
V. stabilitní třída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která může
způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečisťujících látek. Nejvyšší
rychlosti větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu.
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Tabulka 13: Odhad větrné růžice pro Českou Lípu

Dominantní situaci v regionu představuje bezvětří. Zahrnuje téměř 55 % z celkové doby, tedy
4750 hod/rok. Na vítr o rychlosti vyšší než 2,5 m/s připadá pouze 13 % časového fondu, rychlost
nad 7,5 m/s má velmi nízkou četnost 0,3 %. Převládající směr větru je západní (12,3 %) a
severozápadní (8,8 %). Na směry jižní, JV a JZ připadá zhruba po 5 %, četnost severních a
východních větrů je nízká.
Na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech, připadá 51,6 %.
Nadprůměrné zastoupení stabilní a velmi stabilní atmosféry vytváří velmi příznivé podmínky pro
rozptyl z vyvýšených zdrojů. Tyto situace, při nichž může dojít k vytvoření inverzní vrstvy, jsou
však krajně nepříznivé pro imise škodlivin vyvolané nízkými zdroji, jejichž efektivní výška
nepřesahuje inverzní rozhraní. Konvektivní atmosféra, při které dochází k výraznému
přízemnímu znečištění z blízkých zdrojů, je zastoupena pouze 4,5 %.
Imisní pozadí je v regionu zjišťováno nejblíže ve stanici ČHMÚ v České Lípě, NO2 také v Horní
Polici. Benzen a benzo(a)pyren je měřen nejblíže v Liberci a v Ústí nad Labem, výsledky měření
nejsou pro lokalitu charakteristické.
Výsledky měření v roce 2005 jsou převzaty z ročenky a jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka je doplněna 98% kvantilem, tzn. hodnotou, pod kterou se nachází 98 % všech pozorování.
Tabulka 14: Výsledky měření imisí v roce 2004 [µg/m3]
měřící stanice
NO2
škodlivina
Česká Lípa
Horní Police
hodinové hodnoty 1)
maximální
101,2
98% kvantil
49,7
denní hodnoty
maximální
48,1
33,0
98% kvantil
39,8
roční hodnota
průměr
18,0
10,6

PM10
Česká Lípa
348,0
96,0
106,0
78,6
31,2

Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2005 - Souhrnný roční tabelární přehled , Internetová stránka ČHMÚ Praha

Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2005 leží posuzovaná lokalita v pásmu ročních koncentrací:
NO2 ≤ 26 µg/m3,
PM10 14 - 30 µg/m3,
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benzen ≤ 2 µg/m3,
benzo(a)pyren 0,4 – 0,6 ng/m3.
C.II.2.2. Klimatické poměry
Dle Quitta (1971) se zájmový koridor nachází v mírně teplé oblasti s klimatickými jednotkami
MT7 a MT9. Klimatická jednotka MT7 je charakterizována normálně dlouhým, mírným, mírně
suchým létem, s krátkým přechodným obdobím, mírným jarem a mírně teplým podzimem, zima
je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Klimatická jednotka MT9 je charakterizována dlouhým teplým až suchým létem, s přechodným
obdobím krátkým, s krátkou, mírnou a suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 7 a 8 oC. Průměrné roční úhrny srážek se
pohybují v rozmezí od 600 mm do 700 mm.
Průměrný počet mrazových dnů v roce:

110 – 130.

Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou: 60 - 80.

C.II.3. Voda
Při posuzování vlivu provozu silnice I. třídy na podzemní vody je třeba brát v úvahu, že u nově
budované silnice se ochrana podzemních vod zabezpečuje na úrovni současných odborných
znalostí.
Zdrojem možného znečištění jsou jednak motorová vozidla (úkapy paliva a maziv, výfukové
zplodiny, otěr pneumatik a drobné úniky dopravovaných látek), jednak zimní údržba
komunikace. Z dlouhodobých pozorování kvality podzemních vod v okolí rychlostních silnic a
dálnic vyplynulo, že vlastní provoz vozidel (mimo havarijní případy) se projevuje minimálně.
Největší obavy byly dříve ze zvýšených obsahů olova, ukázalo se však, že olovo se sorbuje na
jílovité minerály, a do podzemních vod se prakticky nedostává. V současné době jsou mimoto
emise olova významně nižší než v minulosti, neboť většina vozidel již používá bezolovnatý
benzin.
Rovněž úkapy ropných látek z motorových vozidel nejsou příliš nebezpečné, protože při velkém
rozptylu dochází snadno k jejich odbourávání a koncentrace ropných látek v podzemních vodách
v okolí silnic a dálnic se po určitém počátečním nárůstu dále nezvyšuje. Dochází postupně k
rovnováze mezi přírůstky znečištění a úbytky vlivem samočisticích procesů.
Zvyšování koncentrace organických látek ve vodách stékajících z povrchu silnice také není příliš
nebezpečné, neboť se jedná převážně o otěry pneumatik. I tyto organické látky se v přírodním
prostředí dobře odbourávají, díky svému velmi jemnému rozptýlení.
Největším problémem vyplývajícím z provozu na komunikaci je zimní údržba, při které se na
povrch silnice aplikují velká množství posypových materiálů s vysokým obsahem chloridových
iontů.
Značné množství těchto solí je rozstřikováno vozidly do okolí silnice, kde se dostává do půdy,
z níž je postupně uvolňováno do vodních recipientů. Tím se snižuje zatížení povrchových toků
ionty chloridu a sodíku. Vyšších koncentrací je dosahováno pouze krátkodobě při zvýšeném
odtoku slaného rozbředlého sněhu.
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C.II.3.1. Povrchové vody
Širší zájmové území spadá do povodí Labe. Jediným vodním tokem území je Bobří potok, který
trasa obchvatu kříží v km 0,35. Jde o významný tok pramenící u Příbrami pod Bukovou horou ve
Verneřickém středohoří, ve výšce 594 m n. m. asi 3,5 km východně od Labe. Protéká Bobří
soutěskou, soustavou Holanských rybníků a Mnichovskou průrvou, ústí do Novozámeckého
rybníka. Plocha povodí je 126,9 km2, délka toku 28,1 km, průměrný průtok u ústí 0,71 m3. s-1.
Vodní plochy se přímo v zájmovém území nenacházejí, východně od Stvolínek zasahuje soustava
Holanských a Stvolíneckých rybníků.
Zátopové území nebylo stanoveno.

C.II.3.2. Podzemní vody
Zdroje pitné vody
Trasa silničního obchvatu prochází v celé své délce Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod
(CHOPAV) Severočeská křída. Ta byla vyhlášena na základě nařízení vlády České republiky
č.85/1981 Sb. pro ochranu celostátně významné oblasti akumulace podzemních vod.
V širším okolí trasy se vyskytuje několik vodních zdrojů, které mají stanovena ochranná pásma
(OPVZ):
OPVZ Česká Lípa - jih
Prameniště je situováno do území, které bylo v letech 1975-78 předmětem rozsáhlého
hydrogeologického průzkumu, jehož výsledkem bylo ověření cca 300 l/s využitelných zdrojů
podzemní pitné vody vázané na hrubě až střednozrnné pískovce střednoturonského obzoru.
Geograficky je OPVZ vázáno na tzv. Holanský úval a část Jestřebské kotliny mezi obcemi
Jestřebí, Provodín, Zahrádky a Kravaře. V tomto prostoru je vymezeno OPVZ II. stupně vnější
část, o rozloze 7927 ha.
Ochranná pásma I. stupně a II. stupně vnitřní část jsou stanovena jako samostatné izolované
plochy okolo každého jímacího objektu. Jímací objekty jsou hydrogeologické vrty konstruované
jako jímací vrty do střednoturonské zvodně. Ověřené vydatnosti jednotlivých vrtů dosahují v
průměru až 50 l/s. Dnes se podle údajů SčVaK odebírá celkově z prameniště v průměru 20-40 l/s.
Čerpaná voda z jednotlivých vrtů je vedena do úpravny vody v obci Zahrádky, poté je rozvedena
vodárenskou soustavou do České Lípy a okolních obcí.
Do zájmového území zasahuje západní část OPVZ II. stupně vnější část, jeho západní hranici
tvoří místní komunikace mezi Kravaři a železniční zastávkou, tj. trasa posuzovaného obchvatu
probíhá tímto ochranným pásmem od začátku úseku až po km 1,7.
OPVZ Stvolínky
Zdroj vody pro obec Stvolínky. Vyhlášeno rozhodnutím ONV Česká Lípa ze dne 2. 5. 1973.
Zdrojem vody jsou pramenní jímací zářezy na svahu kopce Ronov o celkové vydatnosti 0,4-0,7
l/s. V prameništi je trvale nevyhovující kvalita vody (bakteriologická závadnost). Voda je jímána
ve třech zářezech v sv. úbočí Ronova. Vymezené ochranné pásmo II. stupně tvoří poměrně úzký
pruh vedený z vrcholu Ronova k železniční trati nad Stvolínkami.
Do zájmového území silničního obchvatu toto ochranné pásmo již nezasahuje, ani s ním nemá
gravitační souvislost.
OPVZ Kravaře
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Zdroj vody pro obec Kravaře. Jedná se o dva zcela samostatné vodní zdroje. Prvním je vrt v těsné
blízkosti obce a druhým dvě pramenní jímky situované jihozápadně od Kravař v prostoru „Na
Sahaře“. OPVZ „Pramenné jímky Kravaře“ bylo vyhlášeno rozhodnutím ONV Česká Lípa ze dne
22.12.1972. Na OPVZ I. stupně ve tvaru čtverce 50 x 50 m navazují vnitřní a vnější ochranné
pásmo II. stupně, která se dotýkají konce trasy obchvatu.
Zdroje přírodních léčivých a minerálních vod
Zdroje přírodních léčivých a minerálních vod se v zájmovém území nevyskytují.

C.II.4. Půda
Půdní poměry
Trasa obchvatu je vedena prakticky výhradně po zemědělské půdě (vč. neplodných ploch), lesní
půda se trasy dotýká jen při jejím počátečním úseku.
C.II..4.1. Zemědělská půda
Převažujícím půdním typem na těžších substrátech křídy Českého masívu jsou pseudogleje
modální. Vyskytují se na velkém území v centru oblasti, jižně od linie Bobřího potoka (spojnice
Kravaře – Stvolínky) až k obci Blíževedly. V úbočích Ronova se dále (již mimo vlastní zájmové
území) vyskytují kambizemě v subtypu eutrofní, vzniklé na svahovinách třetihorních bazických
efuziv, výše ve svazích vrchu převažuje půdní typ ranker v subtypu modální nebo suťový.
Lokálně se na sedimentech křídy poněkud lehčí textury vytvořil půdní typ pararendzina v subtypu
modální. Je to malá oblast jihovýchodně od masívu Ronova. Tyto půdy postupně přecházejí do
nejvíce rozšířených pseudoglejů. V širším okolí jsou též rozšířeny hnědozemě a luvizemě,
severně od nivy Bobřího potoka též arenické kambizemě.
V nivě Bobřího potoka jsou vyvinuty půdy azonální – gleje a fluvizemě.
Obecná charakteristika vyskytujících se půdních typů
Pseudoglej
Pseudogleje jsou půdy s mramorovaným pseudoglejovým Bm-horizontem, který se vyvinul
následkem přítomnosti vrstvy se sníženou drenážní schopností. Leží pod ochrickým Aohorizontem, případně (a to nejčastěji) pod eluviálním En-horizontem. Vzniká pseudoglejovým
půdotvorným procesem, pro který je charakteristické střídání silného provlhčení a vysychání v
horní části půdy vlivem zasakující srážkové vody, která se zadržuje na níže ležící nepropustné
vrstvě nebo horizontu. Nepropustná vrstva vznikla dvojím způsobem. Buď jako následek procesu
illimerizace, při které se částice jílu, vyplavené ze svrchních vrstev půdy, akumulují níže a
vytváří vrstvu těžce propustnou pro vodu (luvizemní pseudogleje). Nebo vznikla geologickými
pochody , pří kterých byl na jílovitý sediment uložen zrnitostně lehčí materiál, např. sprašová
hlína. Pseudogleje na dvoučlenných matečních horninách jsou nazývány primární pseudogleje.
Mramorový Bm-horizont je při dostatečném stupni vývoje charakteristický střídáním světlých,
rezivých a hnědých partií. Pestrobarevnost je výsledkem procesu mobilizace Fe a Mn, jejich
redukce při převlhčení a oxidace při vysušení. Při menším převlhčení zůstává střed původních
agregátů hnědý, při větším převlhčení se barva mění na rezivou až černošedou. Pseudogleje se
vyskytují na rovinách, plošinách, mírně skloněných úpatích svahů, v plochých úžlabinách a
pokleslinách terénu.
Glejová půda, glej
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Gleje jsou typické azonální půdy, rozšířené po celém území republiky. jsou vázány převážně na
nivy vodních toků, terénní deprese a prameniště. Substrátem jsou hlavně nivní uloženiny
(způsobují často vrstevnatý profil) a deluviální sedimenty. Zrnitostně jsou velmi variabilní, od
písčitých (arenických) až po těžké, jílovité půdy.
Rozhodujícím půdotvorným procesem je glejový pochod, tvorba redukčního Gr horizontu. Nad
tímto horizontem je většinou oxidoredukční horizont Gor, ve kterém dochází při kolísání hladiny
podzemní vody střídavě k oxidačním a redukčním pochodům a k vyloučení reoxidovaného železa
a manganu ve formě rezivých novotvarů. Gor horizont někdy chybí a nad redukční horizontem se
nachází přímo ochrický nebo melanický A horizont s rezavými skvrnami (Alg, Aog).
Redukční horizont má typickou modrozelenou nebo šedozelenou barvu, která je daná
sloučeninami dvojmocného železa s alumnosilikáty (barva zelená), fosforem (barva modrá) a
sírou (barva tmavě šedá).
Glejové půdy mají v důsledku nepříznivých fyzikálních vlastností nízkou agronomickou hodnotu.
Fluvizem
Fluvizemě jsou recentní půdy bez výrazné stratigrafie půdního profilu vznikaly na plochách
pravidelně podléhajících záplavám. Proto je jejich výskyt omezen na bezprostřední blízkost
vodních toků. Vznikají ještě v dnešní době - takovéto půdy ještě neukončily svůj vývoj. Některé
fluvizemě mohou být zaplavovány nepravidelně, jednou za několik let nebo nejsou zaplavovány
vůbec.
Rozdílný charakter usazenin výrazně ovlivňuje jednak chemismus, ale také mechanické složení a
fyzikální vlastnosti. Vyznačují se neostře diferencovaným půdním profilem, pokud do něj
nezasahuje glejový proces. Glejový proces se uplatňuje při vyšší hladině podzemní vody, mění
tak charakter půdních vlastností i jejich úrodnost.
Půdní profily nivních půd jsou obvykle velmi hluboké. Ornice je středně hluboká, šedohnědé
barvy, různé textury (podle substrátu) a většinou porušené drobtovité struktury. Postupně
přechází do slabě prohumózněného substrátu, někdy slabě vápnitého. Pro obsah humusu v ornici
jsou typické hodnoty mezi 1,9 a 2,2 %. Půdní reakce je většinou neutrální v celém profilu a
sorpční komplex je nasycen nebo plně nasycen. Agronomická hodnota spočívá ve skutečnosti, že
mají velmi příznivý vodní režim a jsou půdami vhodnými pro blízkost zdrojů vody pro závlahy
(zelinářské polohy). Obecně jsou dobře obdělávatelné, k výraznému zhoršení dochází procesy
glejovými.
Kambizem (hnědá půda)
Jsou nejrozšířenějším půdním typem v ČR. Typický je proces hnědnutí - zvětrávání a
metamorfóza půdního materiálu in situ. Dochází k uvolňování železa z primárních
minerálů a k tvorbě sekundárních jílových minerálů, avšak bez jejich translokace. Tak se
vytváří pro kambizemě typický horizont Bv. Intenzita zvětrávání závisí na mineralogickém
složení substrátu a hydrotermických podmínkách půdního prostředí. Při procesu hnědnutí se
uvolňují dvojmocné kationty a jsou vyluhovány do nižších vrstev.
Kvalita půd a základní fyzikální, chemické a biologické vlastnosti jsou velmi rozdílné, v
závislosti na substrátu. Kambizemě mají nejvíce subtypů, často charakterizujících přechodové
formy k dalším půdním typům. Nejčastěji se vyskytují v subtypu typická, dystrická a
pseudoglejová.
Pararendzina
Pararendziny jsou půdy vázané na určité substráty, především typu vápnitých břidlic, štěrků,
slepenců, brekcií, vápnitých břidlic a slínů a vápnitých spraší pískovců, opuk, čedičů apod.
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Pod melanickým karbonátovým Al-horizontem, příp. umbrickým Au-horizontem se nachází
zvětralina matečné horniny, případně náznaky kambického Bv horizontu (pararendzina
kambická). Oproti rendzinám mají pestřejší a příznivější zastoupení živin. Jsou převážně
neutrální reakce, v celém půdním profilu nebo alespoň ve spodní části jsou přítomny karbonáty.
Půdy jsou hlubší, jsou lépe vododržné, skeletu mají < 30%. Patří sem i těžší půdy vzniklé z
vápnitých jílů, jílovců, fylitů aj. Jsou většinou hlubší jak 15cm. Pararendziny patří spíše k
úrodnějším půdám, závisí ovšem na zrnitostním složení a nadmořské výšce.
Hodnocení území podle BPEJ a tříd ochrany zemědělské půdy
Půdní pokryv území byl mapově vyhodnocen v rámci krajinářského vyhodnocení. V trase
obchvatu se nacházejí ve směru staničení následující dříve vylišené půdní okrsky:
Tabulka 15: Pedologické hodnocení zemědělské půdy zájmového území: asociace BPEJ podle třídy ochrany
č.
třída
BPEJ
charakteristika dle hlavní půdní jednotky
okrsku
ochrany
5.30.01, 5.31.11,
kambizemě a pararendziny na mírných svazích, od
24.
5.49.11, 5.69.01,
IV
mělkých až po těžké, oglejené, glejové půdy
5.72.11
5.30.01, 5.58.00
kambizemě na těžších i středně těžkých substrátech, mělčí
II
s příměsí skeletu s dobrými vláhovými poměry, fluvizemě
20.
oglejené
5.54.51
těžké až velmi těžké pseudogleje s nepříznivým vodním
22.
V
režimem
lehčí a mělčí kambizemě a pararendziny na mírných i
5.30.11, 5.31.11,
prudších svazích s nepříznivými vláhovými poměry,
5.47.12, 5.47.52
pseudogleje (i těžší a na svazích) s nepříznivým vodním
5.50.11, 5.50.51,
IV
15.
režimem, většinou skeletovité
5.54.11, 5.54.51
5.49.11
5.30.11, 5.46.00,
kambizemě oglejené, luvizemě a pseudogleje
14.
III
5.47.10, 5.50.11
s nepříznivým vodním režimem, většinou skeletovité

Zdaleka nejvíce do trasy zasahuje okrsek č. 24, poměrně výrazné je i zastoupení okrsku č. 22. Je
tedy zřejmé, že trasa prochází většinou půdními jednotkami s nízkou třídou ochrany. Zemědělsky
hodnotnější půdy spadají do okrsku č. 20, který zahrnuje širší prostor nivy Bobřího potoka. Jedná
se zde o fluvizemě na přechodu do glejů (tj. půdy reálně méně kvalitní, než by odpovídalo jejich
schématickému zatřídění), v okrajových částech nivy pak spíše o kambizem pseudoglejovou.
Kontaminace půdy
V daném území není zjištěno plošné zvýšení obsahů rizikových látek v půdě vlivem
geologických podmínek nebo předešlé antropogenní činnosti (údaje podle registru
kontaminovaných ploch ÚKZÚZ).

C.II.4.2. Lesní půda
Lesní půda je v blízkém okolí trasy obchvatu zastoupena jediným porostem, který tvoří součást
areálu bývalého zámeckého parku Stvolínky. Jedná se o porost 526 L15 – cca 150 let starý
smíšený listnatý porost lípy, jasanu, podružně dubu, javoru a olše, s bohatým keřovým podrostem
(zejména střemcha).
Porost je řazen k lesnímu typu 2L1, tj. potoční luh pahorkatinný (v modelu přirozené druhové
skladby převládá dub s jasanem, menší příměs tvoří jilm, javor, osika a olše), odpovídajícím
půdním typem je fluvizem.
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C.II.5. Horninové prostředí a přírodní zdroje
C.II.5.1. Geomorfologické poměry území
Dle geomorfologického členění (Demek et al. 1987) náleží zájmové území v rámci České
vysočiny do soustavy (subprovincie) Česká tabule, oblasti Severočeská tabule, celku Ralská
pahorkatina, podcelku Dokeská pahorkatina a okrsku Jestřebská kotlina. Tento okrsek zasahuje
do území svým nejzápadnějším výběžkem a vkliňuje se tak mezi České středohoří (zastoupené
podcelkem Verneřické středohoří a okrskem Litoměřické středohoří) a Polomené hory (součást
podcelku Dokeská pahorkatina, stejně jako Jestřebská kotlina). Od SV se k území ještě přibližuje
výběžek okrsku Provodínská pahorkatina.
Jestřebská kotlina zaujímá severní část Dokeské pahorkatiny. Je budována středoturonskými
pískovci, méně písčitými slínovci a svrchnoturonskými až koniackými slínovci a vápnitými
jílovci (na západě, tj. v zájmovém území) a třetihorními vulkanity. Tvoří úzkou tektonickou a
strukturně denudační sníženinu v povodí Robečského potoka, uzavřenou většinou přímočarými
strukturními svahy, s plochým dnem charakterizovaným širokými rašelinnými nivami a
rozsáhlými kryopedimenty, obklopujícími výrazné neovulkanické suky vypreparovaných žil a
lakolitů a drobnější pískovcové hřbítky a svědecké pahorky. Nejvyšším bodem je Tachovský vrch
(498 m; zničený kamenolomem), dalšími významnými body jsou např. Borný (446 m), Zbynský
vrch (390 m), Mlýnský vrch (389 m), Sroubený (376 m), Malý Borný (372 m), Dubová hora
(321 m).
Vlastní zájmové území leží v méně reprezentativní části okrsku Jestřebská kotlina, při severním
úpatí výrazného neovulkanického suku Ronov (552 m), který již náleží do okrsku Polomené hory
(v rámci něj se ovšem jedná rovněž o dosti nereprezentativní úsek). Nejnižší stupeň reliéfu tvoří
niva Bobřího potoka (cca 275 m), od pravého břehu potoka se terén poměrně výrazně zdvihá
k jihu, nejvyšší bod v trase silničního obchvatu je totožný s koncem úseku a leží v cca 342 m.
C.II.5.2. Geologické poměry
Předkvartérní podklad
Širší zájmové území je budováno sedimenty svrchní křídy (březenské souvrství) a vulkanickými
horninami terciéru.
Z křídových sedimentárních hornin jsou zde zastoupeny převážně slabě zpevněné vápnité jílovce,
pískovce a místy podřízeně slínovce. Jílovce jsou šedé, při povrchu zcela až silně zvětralé,
převážně rozpadavé na jílovité zeminy s málo pevnými úlomky. Dále do hloubky jsou pak jílovce
mírně zvětralé. V některých polohách obsahují krystalky a výkvěty sádrovců. Zastižené pískovce
jsou bělavé a žlutavé, jemnozrnné a stejnozrnné, mírně až silně zvětralé. Horniny jsou velmi
slabě zpevněné, písčité horniny prakticky bez tmelu a proto velmi snadno zvětrávají a jsou
rozpadavé. Pouze v pískovcích se místy vyskytují v polohách silně prokřemenělé horizonty, které
tak tvoří velice tvrdé vložky.
Terciérní vulkanické horniny jsou zastoupeny alkalickými bazalty a bazanity, které tvoří místní
výrazné elevace z průniky až na povrch (vrch Ronov). Při provádění průzkumných prací však
tyto horniny nebyly in situ zastiženy. Pouze místy se v pokryvných útvarech vyskytovaly
poloopracované kameny a valouny těchto bazických hornin.
Kvartérní pokryv
Ze zemin kvartérního pokryvu lze v trase očekávat deluviální, eolickodeluviální a fluviální
sedimenty.
Deluviální zeminy
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Jsou to produkty zvětrávání předkvartérních jílovitých hornin následně transportované po svazích
vlivem gravitačních sil. Tvoří je převážně jílovité zeminy s podružnou až mizivou součástí
klastických čedičových úlomků (štěrku až kamenů), v různém stupni opracování. Jejich mocnost
je lokálně proměnlivá od cca pouhých 0,3 až do 3,8 m, jejich plošné rozšíření je však
jednoznačně dominantní a tvoří kvartérní pokryv v převážné části trasy přeložky.
Eolickodeluviální sedimenty
Jedná se převážně o sprašové hlíny, přičemž místy můžou být zachovány i pravé spraše se svou
původní strukturou. Jejich výskyt byl zaznamenán pouze na začátku trasy za obcí Stvolínky a to
v úseku do km cca 0,450. Zastoupeny jsou převážně jílovitými až písčitojílovitými zeminami,
v polohách s příměsí valounů. Jejich ověřená mocnost je cca 2,4 m (lokálně pravděpodobně i
více).
Fluviální sedimenty
Zastiženy byly především v údolní nivě Bobřího potoka. Jsou tvořeny heterogenním souvrstvím,
ve kterém svrchu převládají jílovité zeminy - povodňové hlíny (s podružnou příměsí písku a
štěrku), při bázi pak převážně klastické štěrkovité zeminy. Celková ověřená mocnost fluviálních
zemin byla cca 3,3 m, štěrkovité zeminy tvoří polohy o mocnosti cca 1,0 m. Drobné výskyty pak
byly dokumentovány i ve výplních drobných místních vodotečí, ve kterých však jednoznačně
dominuje jílovitá výplň uloženin.
Geodynamické jevy, sesuvy
Dle informací z archívu Geofondu jsou severozápadní svahy vrchu Ronov evidovány jako oblast
s potenciálním výskytem svahových pohybů (plocha č. 971, list ZM 1:25 000 č. 02-423).
Při provedení nevhodného zásahu do svahu jako je např. odlehčení paty svahu, přitížení svahu
v koruně nebo výrazná změna hydrodynamických poměrů ve svahu, může v důsledku toho dojít
k aktivizaci svahových pohybů.
Trasa přeložky vede přes tuto sesuvnou oblast v km cca 0,750 až 2,300 a v závěru trasy v km cca
2,550 až 2,730. V době provádění průzkumných prací nebyly v blízkosti trasy přeložky silnice
zřejmé žádné projevy svahových deformací.
Poddolovaná území
Dle registru sesuvných území Geofondu Praha se v zájmovém hodnoceném území nenalézají
žádná poddolovaná území.
Ložiska nerostných surovin, výhradní, nevýhradní, prognózní
Dle registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha se v dosahu posuzované trasy
nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin. Totéž se týká i chráněných ložiskových území

C.II.5.3. Hydrogeologie
Mělká hladina podzemní vody se vyskytuje v údolní nivě Bobřího potoka, v km cca 0,26-0,42.
V průzkumných sondách byla zastižena ustálená hladina podzemní vody v hloubce cca 1,2-1,6 m
pod terénem. Jedná se o souvislou hladinu podzemní vody vázanou na propustné štěrkovité
fluviální sedimenty. Hladina podzemní vody má přímou hydraulickou spojitost s hladinou vody
v potoce a její úroveň může sezóně kolísat v řádu až metrů v souvislosti s klimatickými poměry a
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s množstvím vody protékajícím potokem. Plocha mezi Bobřím potokem a starým opuštěným
náhonem je podle rostoucích vlhkomilných rostlin sezónně podmáčená a voda vystupuje až mělce
pod povrch terénu.
Další mělké zvodně v kvartérních jílovitých sedimentech pokryvných útvarů tvoří nesouvislé a
vzájemně izolované hladiny podzemní vody. Ty se vyskytují především v mělkých terénních
depresích, do kterých se gravitačně stahuje povrchová voda dešťového ronu. V některých úsecích
s horšími odtokovými poměry se pak voda zadržuje a podle rostoucí vlhkomilné vegetace je
povrch území po část roku silně zamokřený a podmáčený.
Oběh mělké povrchové vody je částečně ovlivněn vybudovanou plošnou drenáží terénu, ze které
je voda sváděna do páteřních melioračních kanálů. Ve všech hlavních odvodňovacích troubách
byla v průběhu vrtných prací zastižena proudící voda.
V křídových horninách předkvartérního podkladu je oběh podzemní vody vázán především na
propustnější písčité horniny, naproti tomu jílovitopísčité a jílovité facie hornin působí jako
izolátor. Je zde vytvořen puklinovo-průlinový kolektor s nesouvislou a často mírně napjatou
hladinou, kdy voda může komunikovat pouze po průběžných a otevřených puklinových
systémech. V některých úsecích trasy je podzemní voda zaklesnuta poměrně hluboko a nebyla
vůbec zastižena, v jiných byla její hladina zastižena poměrně mělko.

C.II.6. Flóra, fauna a ekosystémy
C.II.6.1. Flóra
Fytogeografická charakteristika
Zájmové území se nachází v rámci Českomoravského mezofytika v okrajové části okresu
Podještědí, jmenovitě podokresu Českolipská kotlina. Jedná se o jihozápadní výběžek tohoto
fytochorionu, na severu hraničící s Verneřickým středohořím, na jihu s Polomenými horami, na
západě s Úštěckou kotlinou (termofytikum) a na východě volně přecházející do Ralskobezdězské tabule (hlavní část Jestřebské kotliny).
Dotčené území lze charakterizovat jako floristicky spíše chudší, s významným uplatněním
mokřadní a vodní květeny, dále s druhy se subatlantskou tendencí a s podružným zastoupením
teplomilnějších prvků submediteránního rozšíření.
Potenciální přirozenou vegetaci širšího území tvoří různé typy dubohabřin (Melampyro nemorosiCarpinetum), často s přechody do jedlových doubrav (Abieti-Quercetum) či příbuzných, blíže
nerozlišených společenstev. Neovulkanické elevace obsazují květnaté bučiny (vesměs as. MelicoFagetum) s enklávami suťových lesů (Tilio-Acerion). Na Ronově je dochován nevelký fragment
přirozeného skalního bezlesí obklopeného keřovými plášti. Na podloží pískovců jsou rozšířeny
přechodné typy borových doubrav (Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum) a borových bučin (PinoFagetum, Melampyro-Fagetum), v nejextrémnějších polohách ostrůvkovitě též přirozené bory
(Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris). V nivních terénech potenciálně převažují lužní lesy
z okruhu as. Pruno-Fraxinetum, které jsou v silně zamokřených polohách vystřídány mokřadními
olšinami sv. Alnion glutinosae, popř. nelesní mokřadní vegetací (rákosiny a příbuzné porosty
v pobřeží rybníků).
Botanický průzkum v trase silničního obchvatu byl prováděn v r. 2006 v rámci pěti níže
uvedených lokalit:
lokalita č. 1 – remíz naproti bývalému zámeckému parku
lokalita č. 2 – bývalý zámecký park s přilehlou zalesněnou nivou Bobřího potoka
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lokalita č. 3 – břehový doprovod Bobřího potoka a jeho náhonu
lokalita č. 4 – liniové remízky na zemědělské půdě
lokalita č. 5 – louka a svahy u navržené okružní křižovatky
Lokalita č. 1
Název: Remíz naproti zámeckému parku
km:0,05 – 0,1
Biotop:
Polní remíz v návaznosti na lužní porosty Bobřího potoka a zámecký park, oddělený od těchto lokalit současnou
komunikací I/15. Lokalita se skládá z několika biotopů: vlhké louky přecházející v sušší stanoviště, zarostlé
podmáčené stanoviště se vzrostlými dřevinami a zarostlá bývalá polní cesta s převahou ovocných dřevin.
Součástí lokality je památník neznámého rudoarmejce s vysázenými vzrostlými smrky, duby červenými a jasany.
Flóra:
Východní část remízu je tvořená podmáčeným stanovištěm s převahou vzrostlých dřevin. Dominujícími druhy
jsou vrba bílá (Salix alba), vrba jíva (Salix caprea), dub červený (Quercus rubra), jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior), javor mléč (Acer platanoides), dub letní (Quercus robur), bříza bělokorá (Betula pendula). Keřové
patro je vyvinuté tvořené cca 60 %. Převažují dřeviny stromového patra: střemcha (Prunus padus), javor mléč
(Acer platanoides), dub letní (Quercus robur), vrba křehká (Salix fragilis) a dále druhy: růže (Rosa sp.), svída
krvavá (Swida sanguinea), líska obecná (Corylus avellana), hloh (Crataegus sp.), maliník obecný (Rubus
idaeus). Květena bylinného patra je druhově chudá, objevují se druhy lužních lesů a ruderální druhy: bršlice kozí
noha (Aegopodium podagraria), netykavka malokvětá (Impatiens parviflora), kopřiva dvoudomá (Urtica
dioica), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinaceae), kuklík městský (Geum urbanum), svízel přítula (Galium
aparine).
Západní část remízu tvoří zarostlá polní cesta. Převažují ovocné dřeviny: jabloně (Malus domestica), hrušně
(Pyrus communis), bez černý (Sambucus nigra). Dominantami jsou jasany (Fraxinus excelsior) a břízy (Betula
pendula). Mezi těmito biotopy se nachází druhově bohatší louka. Louka je vlhká a na okrajích převažují druhy
sušších stanovišť. Z travin je to srha laločnatá (Dactylis glomerata), lipnice luční (Poa pratensis), psárka luční
(Alopecurus pratensis). Na vlhčím stanovišti se vyskytují: ocún jesení (Colchicum autumnale), vrbina penízková
(Lysimachia nummularia), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), hrachor luční (Lathyrus pratensis),
pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), toten lékařský (Sanguisorba officinalis), ptačinec hajní (Stellaria
nemorum), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria). Na sušším stanovišti se uplatňují: jitrocel kopinatý
(Plantago lanceolata), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), řebříček obecný (Achillea millefolium), kostival
lékařský (Symphytum officinale), kakost luční (Geranium pratense), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys),
jahodník obecný (Fragaria vesca), svízel syřišťový (Galium verum), třezalka tečkovaná (Hypericum
perforatum), vikev (Vicia sp.), kontryhel (Alchemilla sp.), zvonek rozkladitý (Campanula patula).

Lokalita č. 2
Název: Zámecký park s přilehlou olšinou podél Bobřího potoka

KM: 0,0 – 0,1
Biotop:
Zámecký park s památnými stromy je ohraničen zídkou. Je součástí zámku Stvolínky. Na tento park navazuje
lužní les podél Bobřího potoka
Flóra:
Zámecký park se vyznačuje dominantní zámeckou alejí tvořenou lípou velkolistou (Tilia platyphyllos). V této
zámecké zahradě se nacházejí dva památné stromy: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) a modřín opadavý (Larix
decidua). Stará lipová alej procházející středem parku byla nedávno nevhodně ošetřena radikálním ořezem.
Tato alej starých stromů je doplněna novou výsadbou lip. Kromě těchto dřevin se zde vyskytují následující
druhy: buk lesní (Fagus sylvatica), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), bříza bělokorá (Betula pendula), smrk
ztepilý (Picea abies), olše lepkavá (Alnus glutinosa), topol osika (Populus tremula), bez černý (Sambucus
nigra), zlatice (Forsythia) a tavolníky (Spirea).
Na park dále od silnice navazuje sušší smíšená olšina v nivě Bobřího potoka. Ve stromovém patře dominují olše
lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), s příměsí habru (Carpinus betulus), javoru klenu
(Acer pseudoplatanus), na bohatě vyvinutém keřovém patře se podílí střemcha (Prunus padus) a líska (Corylus
avellana). Bylinný podrost je poměrně zachovalý, většina druhů se podílí na jarním aspektu – vyšší pokryvnost
má zejména sasanka hajní (Anemonoides nemorosa), křivatec žlutý (Gagea lutea), orsej jarní (Ficaria verna),
ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), dymnivka dutá (Corydalis cava), bažanka vytrvalá (Mercurialis
perennis), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), řidčeji vystupuje prvosenka vyšší (Primula elatior),
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podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), kopytník evropský (Asarum europaeum), plicník tmavý (Pulmonaria
obscura), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), sporadicky též mokrýš
střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium). V pozdnějším aspektu již převládají euryekní nitrofyty, jako např.
bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), netýkavka malokvětá
(Impatiens parviflora), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kuklík městský (Geum urbanum), z dalších
druhů tu roste mj. krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), metlice
trsnatá (Deschampsia cespitosa). V levobřežní části nivy se pak nachází druhově pestrý a věkově diferencovaný
smíšený listnatý les relativně přirozeného charakteru, jehož nejstarší složku tvoří roztroušené buky.

Lokalita č. 3
Název: Břehový doprovod Bobřího potoka a jeho náhonu
km: 0,25 – 0,43
Biotop:
Lokalita je složena z několika biotopů. Mezi komunikací I/15 a vlastním tokem se nachází vlhká louka. Na louku
navazuje mokřadní porost podél toku. Součástí jsou vzrostlé vrby podél náhonu Bobřího potoka.
Flóra:
Vlhká louka mezi komunikací I/15 a vlastním tokem je pravidelně sečená a v současné době má nízkou
druhovou diverzitu. Ve vymezeném prostoru se však jedná o hodnotnější biotop charakterizující společenstva
vlhkých luk. Dominantními druhy jsou toten lékařský (Sanguisorba officinalis) a psárka luční (Alopecurus
pratensis). Bylinné patro doplňují: kakost luční (Geranium pratensis), kakost bahenní (Geranium palustris),
svízel bílý (Galium album), opletník plotní (Calystegia sepium), směrem k toku se uplatňuje tužebník jilmový
(Filipendula ulmaria), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Břehový doprovod Bobřího potoka tvoří stromové dřeviny: dominuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), který
doplňuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba bílá (Salix alba), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer
pseudoplatanus), jilm horský (Ulmus glabra). Keřové patro je druhově chudší a tvoří ho střemcha hroznovitá
(Prunus padus), bez černý (Sambucus nigra), ostružiník (Rubus caesius). V bylinném patře dominují: bršlice
kozí noha (Aegopodium podagraria), kuklík městský (Geum urbanum), netýkavka malokvětá (Impatiens
parviflora) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), v jarním aspektu je nápadný ptačinec velkokvětý (Stellaria
holostea) a sporadicky sem zasahující dymnivka dutá (Corydalis cava).
Součástí této lokality jsou i porosty u náhonu potoka. Dominujícími dřevinami jsou vrby bílé (Salix alba).
Bylinné patro je silně zarostlé kopřivou dvoudomou a tužebníkem jilmovým.

Lokalita č. 4
Název: Liniové remízky na zemědělské půdě
km: 0,7 – 1,3
Biotop:
Liniové remízky ve směru S–J a polní cesta zarostlá převážně ovocnými dřevinami stromového i keřového
charakteru. Mezi remízky se nachází kulturní sečená louka.
Flóra:
V rámci lokality č. 4 jsou popsány jednotlivě všechny liniové útvary, které trasa kříží, jsou označeny 4a – 4e
4a) Polní mez zarostlá starými většinou suchými jabloněmi (Malus domestica). Keřové patro se zapojuje směrem
k Ronovu. V místě křížení s trasou se nevyskytuje. V keřovém patře převládají hloh (Crataegus sp.), růže (Rosa
sp.), bez černý (Sambucus nigra). Bylinné patro je silně zarostlé kopřivou dvoudomou (Urtica dioica). Místy se
vyskytuje psárka luční (Alopecurus pratensis), svízel přítula (Galium aparine), kakost luční (Geranium
pratense).
4b) Jedná se o remíz, na který navazuje liniová mez. Stromové patro je tvořeno asi 30 % pokryvností
s dominujícími druhy: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba jíva (Salix caprea) a vrba bílá (Salix alba).
Keřové patro má vysokou pokryvnost, ale nízkou druhovou diverzitu. Uplatňují se především: bez černý
(Sambucus nigra), růže (Rosa sp.), třešeň ptačí (Prunus avium). Bylinné patro je zarostlé podobně jako na
předchozí lokalitě kopřivou dvoudomou (Urtica dioica). Mimo kopřivu zde roste: kerblík lesní (Anthriscus
sylvestris), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), srha říznačka (Dactylis glomerata), kakost luční (Geranium
pratense). Směrem k Ronovu je souvislý porost keřového patra, který navazuje na remíz tvořený vrbou bílou.
Keřová alej je tvořená slivoní ovocnou (Prunus insititia) s příměsí růže (Rosa sp.). Ve stromovém patře se
vyskytují suché vzrostlé švestky (Prunus domestica)
4c) Mez je sporadicky zarostlá jednotlivými keři růže (Rosa sp.) a stromy: jasanem ztepilým (Fraxinus
excelsior), olší lepkavou (Alnus glutinosa), hrušní (Pyrus communis). Bylinné patro je poměrně druhově bohaté
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bez výrazného výskytu ruderálních druhů. Společenstvo odpovídá biotopu suchých trávníků (fragment svazu
Bromion erecti). Vyskytují se zde mj. druhy: bukvice lékařská (Betonica officinalis), tužebník obecný
(Filipendula vulgaris), válečka péřitá (Brachypodium pinnatum), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), svízel
syřišťový (Galium verum), jahodník trávnice (Fragaria viridis), ocún jesenní (Colchicum autumnale), pcháč
šedý (Cirsium canum), mochna nátržník (Potentilla erecta), jehlice plazivá (Ononis repens), svízel severní
(Galium boreale), kakost luční (Geranium pratense). Obecně zde a v neudržovaných částech okolních luk
expanduje ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), psárka luční (Alopecurus pratensis), pýr plazivý (Elytrigia
repens), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), konopice (Galeopsis cf. tetrahit) a pcháč rolní (Cirsium arvense).
4d) Polní mez propojující lužní les u Bobřího potoka a lokalitu označenou 4c). Stromové patro okraje lužního
lesa tvoří: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), který je dominující a dále dub letní (Quercus robur), javor mléč a
klen (Acer platanoides a A. pseudoplatanus). Liniový remíz je tvořen převážně dřevinami keřového patra, kde
pokryvnost dosahuje 100 %, místy rostou jen jednotlivé dřeviny: růže (Rosa sp.), švestky (Prunus domestica),
hloh (Crataegus sp.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Vysoký je podíl bylinného patra s převažujícími
travinami: srha laločnatá (Dactylis glomerata), psárka luční (Alopecurus pratensis).
4e) Polní cesta zarostlá ovocnými dřevinami, která vede souběžně s navrženou komunikací a je kolmá na lokality
4a – 4c. Stromový a keřový lem polní cesty tvoří následující dřeviny: hloh (Crataegus sp.), švestka domácí
(Prunus domestica), slivoně ovocné (Prunus insititia), jabloně (Malus domestica), růže (Rosa sp.), ojediněle se
vyskytuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Bylinné patro je druhově chudé a má podobné složení jako na lok.
4a a 4b.
Louky obklopující popisované skupiny dřevin jsou zkulturněné, extenzivně obhospodařované, místy s déle
ladem ležícími plochami. V druhové garnituře převažují kulturní trávy, významný je zde však i podíl lučních
bylin, zčásti indikujících relativně zachovalý luční biotop (místy zde roste např. Colchicum autumnale, Fragaria
viridis, Galium boreale, Galium verum, Inula salicina, Primula veris, Senecio jacobaea, na druhou stranu ale
nezřídka expanduje Cirsium arvense)

Lokalita č. 5
Název: Louka a svahy u navržené okružní křižovatky
km: 2,6
Biotop:
Lokalita se skládá z následujících biotopů. Svahy porostlé vzrostlými dřevinami podél komunikace I/15,
přecházející na komunikaci směr Blíževedly. Vrbový porost s vlhčími druhy jižně od současné komunikace
I/15. Zarostlá vlhká louka u terénní deprese v pravotočivé zatáčce komunikace I/15.
Flóra:
5a) Svahy podél komunikace I/15 a dále na komunikaci směrem na Blíževedly jsou porostlé vzrostlými stromy,
které tvoří souvislý pás. Dominujícími dřevinami jsou břízy (Betula pendula), jasany (Fraxinus excelsior),
jabloně (Malus domestica), švestky (Prunus domestica), slivoně (Prunus insititia), topol osika (Populus
tremula). Podrost tvoří bez černý (Sambucus nigra) a druhy stromového patra. Bylinné patro je druhově chudé
s převahou bršlice kozí nohy (Aegopodium podagraria), kopřivy dvoudomé (Urtica dioica), srhy říznačky
(Dactylis glomerata) místy se objevuje rákos obecný (Phragmites australis)
5b) Vrbový porost v mírné terénní sníženině, který přes komunikaci vytváří svažitou terénní depresi.
Dominujícími dřevinami jsou vrby bílé (Salix alba) s příměsí jasanu (Fraxinus excelsior).
5c) Zarostlá terénní deprese podél periodické vodoteče, která je rovnoběžná se současnou komunikací I/15. Tato
lokalita je již součástí CHKO České středohoří. Louka zarůstá především třtinou křovištní (Calamagrostis
epigejos), která vytlačuje ostatní druhy původně floristicky relativně pestré vlhké louky. Z druhů rostlin, které
charakterizují vlhká stanoviště se zde nacházejí: ocún jesenní (Colchicum autumnale), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum). V blízkosti komunikace jsou porosty rákosu
(Phragmites australis). Druhovou diverzitu doplňují luční druhy: třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum),
kakost luční (Geranium pratense), řebříček obecný (Achillea millefolium), svízel bílý (Galium album), kostival
lékařský (Symphytum officinale), srha říznačka (Dactylis glomerata), psárka luční (Alopecurus pratensis).
Druhově bohatší vlhká louka se nachází cca 200 m severně od této lokality. Vlastní terénní deprese je porostlá
vzrostlými duby (Quercus robur) a břízami (Betula pendula). Na tento porost navazuje západním směrem
výsadba borovice lesní (Pinus sylvestris).

Umístění jednotlivých lokalit je znázorněno společně se zoologickými lokalitami na obrázku 2.
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Aktuální květena
Při floristickém průzkumu v r. 2006 bylo v území zaznamenáno více než sto druhů vyšších
rostlin. Jedná se vesměs o běžné druhy mezofilních až hygrofilních luk a ruderalizovaných
biotopů. Nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy dle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
Do červeného seznamu ohrožené květeny ČR (Procházka 2001) náleží 4 zjištěné druhy: jehlice
plazivá (Ononis repens) v kategorii C3 a dále v kategorii C4 oman vrbolistý (Inula salicina),
prvosenka jarní (Primula veris) a svízel severní (Galium boreale).
Dále byl zaznamenán výskyt některých dnes již méně běžných rostlin, které ukazují na relativní
přírodní zachovalost dílčích lokalit. Jsou to zejména: řepík lékařský (Agrimonia eupatoria),
kopytník evropský (Asarum europaeum), bukvice lékařská (Betonica officinalis), pcháč šedý
(Cirsium canum), ocún jesenní (Colchicum autumnale), dymnivka dutá (Corydalis cava),
tužebník obecný (Filipendula vulgaris), jahodník trávnice (Fragaria viridis), kuklík potoční
(Geum rivale), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), podbílek šupinatý (Lathraea
squamaria), prvosenka vyšší (Primula elatior), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), ptačinec
velkokvětý (Stellaria holostea).
Výše uvedené druhy svým výskytem jen okrajově zasahují do posuzované trasy obchvatu.
Těžiště jejich výskytu je jednak v potočním luhu při Bobřím potoce navazujícím na zámecký
park, jednak na loukách a neudržovaných mezích v komplexu travních porostů jižně od Sezímek.

C.II.6.2. Fauna
Zoologické poměry v trase přeložky byly zjišťovány průzkumem v měsících květnu až srpnu r.
2006. Byl sledován výskyt obratlovců, z bezobratlých se průzkum zaměřil zejména na
střevlíkovité brouky, kteří jsou dobrým indikátorem míry antropogenního ovlivnění území.
Bezobratlí
Průzkum byl proveden na pěti lokalitách (biotopech), jejichž vymezení je zřejmé z přiložené
mapky.
Biotop č. 1 - Bobří potok
Úzká a plochá niva s intenzivní loukou na pravém břehu potoka a krvavcovou loukou s kakostem
lučním mezi levým břehem potoka a silnicí I/15. Břehy lemované nesouvislými porosty dřevin
(olše, vrby) a úzkým pásem nekosené bylinné vegetace. Vlastní břehy strmé, hlinité, s
bahnitopísčitými nebo štěrkovými náplavy.
Biotop č. 2
Remíz tvořený vzrostlými vrbami a křovinami obklopený z jedné strany loukou s porosty
krvavců, z druhé strany již na úrovni osady Sezímky intenzivní loukou. Průsaky vody, vlhký
biotop.
Biotop č. 3
Mozaika květnatých, suchých až mírně vlhkých, různě intenzivně obhospodařovaných luk na
terasách nad nivou Bobřího potoka, při okraji obdělávaného pole. Solitérní křoviny (hlohy) a
stromy (duby), místy řídké porosty krvavce totenu; jílovitá půda.
Biotop č. 4
Bezvodé údolí mezi svažitým polem a intenzivně obhospodařovanou loukou blízko železniční
trati. Na dně údolí malé nekosené louky a remízek tvořený vzrostlými stromy (topoly, vrby,
v lemu střemcha aj.); jílovitá půda.
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Biotop č. 5
Nesouvislá mozaika křovin a ruderalizovaný travní lem mezi silnicí III/2605 a polem. Okraj pole
mírně podmáčený, svah v zářezu silnice o něco sušší.
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Obrázek 2: Botanické a zoologické lokality
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Zhodnocení fauny střevlíků, velkých drabčíků a ostatních bezobratlých
1. V celé trase bylo na pěti zkoumaných stanovištích (biotopech) zaznamenáno 76 druhů brouků,
z toho 71 druhů střevlíků a 5 druhů velkých drabčíků a dále 3 druhy denních motýlů. Druhové
spektrum je průměrně bohaté a odpovídá jak geografickému umístění trasy, tak zachovalosti
přírodního prostředí v trase.
2. 39 druhů střevlíků a velkých drabčíků (51,3 % z celkového počtu druhů) náleží do skupiny
adaptabilních druhů, resp. reliktů II. řádu a 37 druhů (48,7 %) do skupiny eurytopních druhů.
Nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Z uvedeného vyplývá, že území jako celek je možné hodnotit
jako antropogenně (průměrně) ovlivněné (stupeň IV).
Tabulka 16: Zastoupení bioindikačních skupin střevlíkovitých a velkých drabčíkovitých brouků (Coleoptera:
Carabidae, Staphylinidae: Staphylinina) na jednotlivých biotopech a lokalitě celkem.
Biotop (lokalita)
Druhů celkem
R/R1 (%)
A/R2 (%)
E (%)
Stupeň
ovlivnění
1
41
0
61,0
39,0
V
2
23
0
60,9
39,1
V
3
21
0
66,7
33,3
V
4
48
0
47,9
52,1
III
5
24
0
58,3
41,7
IV
Lokality celkem
76
0
51,3
48,7
IV
bioindikační skupiny pro střevlíky (Hůrka et al. 1996): R – druhy reliktní, A – druhy adaptabilní, E – druhy
eurytopní; bioindikační skupiny pdo drabčíky (boháč et al. 2004): R1 – relikt I. řádu, RII – relikt II. řádu, E
– expanzivní druh

I
II
III
IV
V
VI
VII

0-29,9% - biotop velmi silně ovlivněný až degradovaný
30-39,9% - biotop velmi silně ovlivněný
40-49,9% - biotop silně ovlivněný
50-59,9% - biotop ovlivněný
60-69,9% - biotop slabě ovlivněný
70-79,9% - biotop velmi slabě ovlivněný
80-100% - biotop velmi slabě ovlivněný až neovlivněný (klimax)

3. Z výše uvedeného vyplývá, že přírodně nejzachovalejší biotopy se nacházejí v první
(východní) třetině trasy, tedy v oblasti teras, nivy a vlastního toku Bobřího potoka, přibližně
v úseku mezi stanovišti č. 1 a 3. Zvláště cenný se jeví otevřený (nezastíněný) úsek Bobřího
potoka před jeho vtokem do zámeckého parku ve Stvolínkách.
4. V trase byly zjištěny jen 2 ohrožené druhy, z nichž pouze Carabus scheidleri helleri je
skutečně významnější; nález prskavce Brachinus explodens má význam pouze z hlediska
regionálního (Českolipsko). Dále byly zjištěny 2 silně ohrožené druhy motýlů, a to Maculinea
telejus (modrásek očkovaný) a M. nausithous (modrásek bahenní). Zatímco C. scheidleri helleri
má v trase obchvatu centrum výskytu kolem stanoviště č. 4, oba druhy modrásků zejména
v úseku mezi stanovišti č. 2-3 a na stanovišti č. 1.
5. Dva druhy střevlíků (Bembidion monticola a Carabus scheidleri helleri) jsou spolu s výše
uvedenými druhy modrásků hodnoceny jako významné nálezy.
Obratlovci
Průzkum obratlovců, který zahrnul obojživelníky, plazy, ptáky a savce, byl proveden v celé trase
obchvatu, v období od května do konce srpna 2006. Vzhledem k poměrné homogenitě části
sledovaných biotopů, značné schopnosti migrace obratlovců, zejména ptáků, kteří tvoří
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nejpočetnější složku, a menší vázanosti ke speciálním biotopům než tomu je u bezobratlých
živočichů, byli obratlovci sledováni pouze ve dvou základních, odlišných částech trasy:
A. Niva Bobřího potoka mezi Stvolínkami a Sezímky (biotop č. 1 u průzkumu bezobratlých).
B. Louky a pole s remízky a křovinatými mezemi od teras Bobřího potoka až ke křižovatce silnic
I/15 a III/2605 (biotopy č. 2 – 5 u průzkumu bezobratlých).
Zhodnocení fauny obratlovců
1. V celé trase bylo na dvou sledovaných stanovištích (biotopech) zaznamenáno 50 druhů
obratlovců, z toho 2 druhy obojživelníků, 3 druhy plazů, 38 druhů ptáků a 7 druhů savců.
Druhové spektrum je průměrně bohaté a odpovídá jak charakteru přítomných biotopů, tak
zachovalosti přírodního prostředí v trase.
2. Deset druhů obratlovců (20 % z celkového počtu druhů) patří k druhům zvláště chráněným
podle vyhlášek MŽP č. 395/1992 Sb. a 175/2006 Sb., z toho 1 druh kriticky ohrožený, 4 druhy
silně ohrožené a 5 druhů ohrožených. Z uvedených výsledků je možné území celkově hodnotit
jako antropogenně slabě ovlivněné. Na biotopu A byly zjištěny 4 zvláště chráněné druhy (2 SO, 2
O), na biotopu B bylo zjištěno 8 zvláště chráněných druhů (1 KO, 3 SO, 4 O).
3. Z výše uvedených výsledků vyplývá, že nejcennější biotopy se nacházejí v posledních třech
(západních) čtvrtinách trasy, tedy v oblasti luk a polí s mezemi a remízky. Tato část trasy je ale
mnohem rozsáhlejší než niva a vlastní tok Bobřího potoka a většina zvláště chráněných druhů je
soustředěna právě do okrajů zemědělsky využívaných ploch polí a luk – mezí a remízků. Niva
Bobřího potoka je rovněž přírodně zachovalým biotopem, přestože počet zjištěných zvláště
chráněných druhů je nižší.
Zvláště chráněné druhy živočichů v trase
Skupina/kategorie
KO
SO
Bezobratlí
2
Obratlovci
1
4
Celkem
1
6

O
2
5
7

Celkem
4
10
14

Kriticky ohrožené druhy
luňák červený - Milvus milvus
Silně ohrožené druhy
modrásek očkovaný - Maculinea telejus
modrásek bahenní - Maculinea nausithous
ještěrka obecná - Lacerta agilis
slepýš křehký - Anguis fragilis
křepelka polní - Coturnix coturnix
žluva hajní - Oriolus oriolus
Ohrožené druhy
prskavec - Brachinus spp. (Brachinus explodens)
střevlík - Carabus scheidleri (Carabus scheidleri helleri)
ropucha obecná - Bufo bufo
užovka obojková - Natrix natrix
bramborníček hnědý - Saxicola rubetra
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ťuhýk obecný - Lanius collurio
vlaštovka obecná - Hirundo rustica
C.II.6.3. Ekosystémy
V následujících podkapitolách jsou uvedeny jevy významné z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny. Další komentář k problematice viz v kapitole D.I.7.2 Vlivy na
ekosystémy.
Zvláště chráněná území
Trasa silničního obchvatu okrajově zasahuje do Chráněné krajinné oblasti České středohoří,
jmenovitě do IV., tedy nejnižší zóny odstupňované ochrany přírody. Jedná se o počáteční úsek
v délce cca 250 m, kdy silnice zasahuje do území CHKO pouze částí svého profilu (jinak probíhá
v ose stávající silnice) a dále pak o nevelký prostor v místě okružní křižovatky na konci úseku.
Jde o okrajové části rozsáhlé CHKO (celková rozloha dle vyhlášky 1070 km2), bez zvýšených
přírodních hodnot.
Jižně od sledovaného koridoru probíhá též hranice CHKO Kokořínsko. Zamýšlený stavební zábor
se nachází ve vzdálenosti cca 120-350 m od této CHKO. V dotčeném úseku se jedná o III. zónu
odstupňované ochrany, na východě též menší měrou o II. zónu. Nejvíce se posuzovaná stavba
k CHKO Kokořínsko přibližuje u křížení místní komunikace k železniční zastávce Kravaře (cca
120 m od okraje záboru).
Maloplošná zvláště chráněná území se v dosahu trasy nevyskytují. Nejblíže leží Přírodní památka
Ronov, zaujímající vrcholové partie stejnojmenného neovulkanického suku se zříceninou
středověkého hradu. Předmětem ochrany jsou zde přirozená lesní společenstva typu suťového
lesa, teplomilných hájů a ostrůvky primárního bezlesí s typickou xerotermní květenou.
Natura 2000
V blízkosti posuzované stavby se nenacházejí žádné ptačí oblasti ve smyslu zákona č. 218/2004
Sb.(novela zákona č. 114/92 Sb.). Evropsky významné lokality ve smyslu téhož právního
předpisu a dále dle Nařízení vlády č. 132/2005 (tzv. národní seznam) jsou v okolí záměru
zastoupeny jedinou lokalitou, a to CZ0513258 Stvolínky–Kravaře. Tato lokalita o rozloze 58,8 ha
se nachází ve II. zóně CHKO Kokořínsko, k posuzovanému záměru se přibližuje na více než 300
metrů (na JV). Stávající motiv ochrany je zoologický – je jím výskyt velmi drobného bazifilního
plže vrkoče útlého (Vertigo angustior). V současnosti je zvažován překryv této lokality podstatně
širší lokalitou „Ronov-Vlhošť“, kde motivem ochrany budou zejména přírodní stanoviště
(habitaty). Rozloha takto navrženého území činí cca 740 ha. Uvažovaná širší lokalita se nachází
na území CHKO Kokořínsko, jižně od železniční trati, tj. mimo posuzovaný záměr.
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Obrázek 3: Umístění evropsky významné lokality Stvolínky - Kravaře

Územní systém ekologické stability (ÚSES)
V zájmovém koridoru se nenachází žádný prvek nadregionálního nebo regionálního významu.
Dle generelu místního ÚSES pro k. ú. Kravaře a Stvolínky (Sklenička 1993) a následných
aktualizací (okresní generel, krajská koncepce ochrany přírody a krajiny, územní plán) se
v blízkosti trasy nacházejí tři skladebné části ÚSES místního významu:
Lokální biocentrum Bobří potok - zámecký park. Jde o biocentrum vymezené (funkční) o rozloze
cca 5 ha. Zaujímá nivu Bobřího potoka při západním okraji Stvolínek, zčásti se zpustlým parkem,
zčásti se smíšeným lužním lesem poměrně přirozené povahy (lípa, jasan, dub, doprovodně buk,
olše, javor, jilm, střemcha). Biocentrum leží v bezprostředním kontaktu se začátkem úseku
silničního obchvatu.
Lokální biocentrum Bobří potok - pod Kravařemi. Jde rovněž o biocentrum vymezené (funkční),
avšak s nedostačující rozlohou cca 2,5 ha. Nachází se při východním okraji Kravař, v nivě
Bobřího potoka a zahrnuje smíšený potoční luh s převahou jasanu a dubu, dále s olší, jilmem aj.
Toto biocentrum leží od silničního obchvatu ve vzdálenosti větší než 300 m.
Lokální biokoridor Bobří potok. Vymezený (funkční) biokoridor spojující obě výše uvedená
biocentra. Je vymezen v proměnné šířce až 100 m. Zahrnuje vlastní tok ± přirozené povahy
s doprovodem spíše mladších dřevin a navazujícími nivními loukami a lady. Posuzovaný záměr
se dostává do konfliktu s tímto biokoridorem v jeho nejvýchodnější části – silniční obchvat jej
přechází šikmo dvěma kratšími mosty a násypem.
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Významné krajinné prvky
V zájmovém koridoru se nacházejí dva významné krajinné prvky definované dle zákona č.
114/1992 Sb. (tj. neregistrované):
Tabulka 17: Přehled VKP
č.
km
0,00-0,25
1

2

0,30-0,42

typ
les
vodní tok,
údolní niva

Charakteristika, lokalizace
smíšený listnatý les typu suššího potočního luhu s přilehlým torzem
někdejšího zámeckého parku
přirozený tok Bobřího potoka se stromovými a keřovými lemy, v nivě
udržované travní porosty i bylinotravní lada

Přírodní parky
V zájmovém prostoru se území této kategorie nevyskytují.

C.II.7. Krajina
C.II.7.1. Vymezení zájmového území
Zájmové území leží na severu středních Čech mezi městy Česká Lípa a Litoměřice. Jeho hranice
rámcově vymezují obce Stvolínky a Kravaře. Celé území pro návrh trasy obchvatu je ohraničeno
dvěma chráněnými krajinnými oblastmi. Ze severozápadní strany je to CHKO České středohoří,
z jihovýchodní strany je to CHKO Kokořínsko. V blízkosti počátečního bodu trasy jihovýchodně
od Stvolínek vede hranice památkové zóny krajinného celku Zahrádecko. Navrhovaná přeložka
do krajinné památkové zóny nezasahuje.
Nadřazený krajinářský celek (NKC)
Úsek trasy I/15 obchvat Kravaře měří pouze 2,6 km a prochází jedním nadřazeným krajinným
celkem. Tento celek je totožný s vyšší geomorfologickou jednotkou, kterou je Ralská
pahorkatina. Tento celek pro hodnocení krajinného rázu je rozdělen na dva základní krajinářské
celky popsané v následujícím textu.
Nadřazený krajinný celek představuje velmi členitou krajinu se zástavbami vesnic a výraznou
krajinou i historickou dominantou, kterou je vrchol a zřícenina hradu Ronov. Zvláštnost krajiny
je dána jejím zemědělským charakterem, polohou mezi dvěmi chráněnými krajinnými oblastmi a
zámeckým parkem jihozápadně od Stvolínek. Významnými technickými prvky jsou železniční
trať a vedení vysokého napětí. Jedná se o území s výrazným krajinným rázem a harmonickým
měřítkem krajiny.
Základní krajinářský celek (ZKC)
V této kapitole jsou vymezeny tzv. základní krajinářské celky, které se vyznačují specifickými
rysy krajinného rázu a charakteristickým obrazem krajiny. Jeho typické znaky jsou vnímány
zblízka. Ve vymezeném zájmovém území byly vymezeny 2 krajinné celky, kterými navržený
obchvat komunikace I/15 prochází.
ZKC A - Bobří potok
Krajinný celek A je na jihu ohraničen tratí ČD, před Kravařemi vede hranice podél místní
komunikace k zástavbě obce a na severu krajinný prostor končí u stávající silnice I/15. Hlavní
charakter určuje meandrující Bobří potok, který tvoří v zájmovém území významnou linii
s charakterem přirozené vegetace lužních lesů, místy v komplexu s mokřadními olšinami.
Součástí krajinného prostoru je historický parkový areál s dominantní zámeckou alejí tvořenou
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lípou velkolistou. V této zámecké zahradě se nacházejí dva památné stromy: lípa velkolistá a
modřín opadavý. Vzniká zde enkláva přirozeně působící krajiny s estetickými hodnotami
přírodních a přírodně blízkých scenérií a s hodnotami přírodní charakteristiky.
Typické znaky krajinného rázu:
(C1) dominantní: meandrující Bobří potok s lužním porostem na březích.
(C2) hlavní: zámecký park ve Stvolínkách se vzrostlými chráněnými dřevinami
(C3) doprovodné: obec Stvolínky, Kravaře, Sezímky, vedení vysokého napětí
ZKC B - Kravaře
Krajinný prostor B tvoří převážně zemědělská krajina s vesnickou zástavbou. I v tomto úseku je
reliéf členitý, trasa prochází krajinným prostorem v poměrně strmém svahu, který se zvedá od
obce Kravaře ke zřícenině hradu Ronov. V krajinném prostoru není zastoupen vodní prvek,
přesto jsou louky a pole rozděleny několika remízky. Ve srovnání s krajinným prostorem A se
jedná o méně hodnotné území z hlediska krajinného rázu.
typické znaky krajinného rázu:
(C1) dominantní: obec Kravaře,
(C2) hlavní: zemědělská půda, železniční trať oddělující oba krajinné celky
(C3) doprovodné: komunikace Kravaře - Blíževedly

C.II.7.2. Hodnocení krajinného rázu v zájmovém území
Hodnocení krajinného rázu vychází ze základní typologie krajiny (Míchal 1997), která definuje
tři účelové typy s devíti podtypy uvedené v následující tabulce:
tabulka 31: Základní typologie krajiny
Typ krajiny
Charakteristika
krajina silně pozměněna
A
krajina zcela civilizačními zásahy,
dominantní až výlučný podíl
přeměněná
sídelních, industriálních nebo
člověkem
agroindustr. prvků, cca 30 %
území ČR
B
krajina s vyrovnaným vztahem
krajina
mezi přírodou a člověkem
intermediální („harmonická“), masový
výskyt přírodních i agrárních
prvků, plošně omezený výskyt
sídel a ojedinělý výskyt
industriálních prvků, cca 60 %
rozlohy ČR
C
krajina s dominantním
krajina
výskytem přírodních prvků
relativně
s nevýraznými civilizačními
přírodní
zásahy, minimum sídelních a
absence industriálních prvků,
cca 10 % rozlohy ČR

Podtyp
Charakteristika
Asnížené hodnoty, devastovaná území, krajinný ráz
zasluhující ochranu neexistuje
Ao
základní typ, nové počiny v krajině nejsou z hlediska
krajinného rázu omezovány
A+
zvýšené hodnoty, ochrana dochovaných fragmentů,
především v oblasti památkové péče
Bsnížené hodnoty, ochrana zbytků krajinného rázu
v typických nebo jedinečných oblastech
Bo
základní typ

B+

CCo

C+

zvýšené hodnoty, dochovaný krajinný ráz se škálou
výrazných prvků, preventivní plošná ochrana (přírodní
park)
snížené hodnoty, priorita renaturalizace vegetačního
krytu (např. po imisních kalamitách)
základní typ

zvýšené hodnoty, výjimečně dochovaný krajinný ráz,
zasluhující prioritní ochranu (NP, CHKO)

Ve smyslu uvedeného třídění lze zájmové území celkově zařadit do kategorie B – harmonická
krajina. Východní část území pohledově gravitující do nivy Bobřího potoka je krajinářsky
kvalitnější a je možné ji zahrnout do podtypu B+. Zbytek trasy pak prochází územím
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s rozsáhlými uniformními plochami intenzivně využívané zemědělské půdy a přísluší tak spíše
k podtypu B- (snížené hodnoty).
Charakteristiky území
•

Přírodní charakteristika

A) Biogeografická charakteristika
(A1) Provincie: Středoevropských listnatých lesů
(A2) Podprovincie: Hercynská
(A3) Bioregion: Ralský bioregion
(A4) Charakteristika bioregionu:
Zájmové území zasahuje okrajově do západní části 1.34 Ralského bioregionu. Hranici bioregionu
mezi Stvolínkami a Kravařemi tvoří Bobří potok. Od Bobřího potoka směrem k železniční trati
se jedná o nereprezentativní zónu.
1.34 Ralský bioregion
Bioregion leží ve střední části severních Čech, zabírá severní polovinu geomorfologického celku Ralská pahorkatina
a západní okraj Jičínské pahorkatiny a má plochu 1081 km2. Ralský bioregion je tvořen málo rozčleněnou
pískovcovou tabulí s podmáčenými sníženinami a neovulkanickými kužely. Bioregion je mimořádně významný,
azonálního charakteru s řadou reliktů. Mezi všemi bioregiony pískovců má nejpestřejší biotu, podmíněnou
zastoupením různých kvalit pískovců a střídáním suchých a mokřadních stanovišť a stanovišť na neovulkanitech.
Biota náleží 4. bukovému vegetačnímu stupni, částečně dubojehličnaté variantě. Potenciální vegetaci tvoří borové
doubravy, rašeliniště a olšiny, na neovulkanitech květnaté bučiny. V bioregionu dnes převažují rozsáhlé kulturní
bory, které jsou blízké přirozeným, charakteristická jsou rašeliniště, vlhké louky a několik velkých rybníků. Dle
výškové členitosti převažuje v reliéfu charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75 – 150 m.

B) Základní přírodní charakteristika
Krajinný celek, kterým trasa I/15 prochází, má několik pozitivních přírodních charakteristik.
Navržený obchvat prochází územím mezi hranicemi dvou chráněných krajinných oblastí: CHKO
České středohoří, CHKO Kokořínsko. V blízkosti se nachází přírodní památka Ronov, která tvoří
výraznou krajinnou dominantu v území.
CHKO České středohoří
Chráněná krajinná oblast České středohoří se rozkládá na území 1063,17 km2. Vyhlášena byla v roce 1976. Chráněná
krajinná oblast České středohoří se rozprostírá na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe.
Zaujímá téměř celou geomorfologickou jednotku stejnojmenného pohoří. Pro České středohoří typické kuželovité
tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a
znělce do tvaru kup a příkrovů. Specifické přírodní podmínky (průměrné roční teploty 9-5°C, průměrné roční úhrny
srážek 470-800 mm, převážně zásaditá reakce půdy) jsou důvodem, proč je České středohoří jedna z nejbohatších
oblastí na množství druhů rostlin a živočichů v České republice. Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva
a společenstva sutí a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu prohlášeny za kriticky
nebo silně ohrožené. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno a kultivováno
člověkem. Během staletí se tu vyvinula svérázná, harmonicky utvářená krajina, typického reliéfu, krajina ovocných
sadů, protkaná množstvím drobných sídel s lidovou zástavbou a vznosnými historickými památkami.

Do krajinného celku zasahuje pouze východní okraj CHKO České středohoří jehož hranice je
vymezena podél komunikace Stvolínky – Kravaře – Úštěk. Vlastní stavba komunikace do CHKO
nezasahuje. Na km 0,0 0-0,025 je vedena shodně s hranicí CHKO.
CHKO Kokořínsko
Chráněná krajinná oblast Kokořínsko se rozkládá na území celkem 265 km2 v okresech Mělník, Česká lípa a
Litoměřice. Vyhlášena byla v roce 1976.
Oblast České křídové tabule s ojedinělým geomorfologickým reliéfem z kvádrových pískovců. Základní rysy reliéfu
určuje vztah dvou hlavních skupin povrchových tvarů: plošin a často hluboce zahloubených několikapatrových údolí,
na jejichž hranách se vytvořila skalní města. Selektivním zvětráváním vznikly skalní věže a četné mezo a mikrotvary
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takové formy a rozsahu, jaké nelze nalézt v žádné jiné pískovcové oblasti České republiky. Nejznámější jsou „skalní
pokličky“, na hrubozrnném pískovci tzv. voštiny. Krajinné dominanty jsou tvořeny magmatickými výlevnými
horninami, které tvoří znělcové, čedičové nebo trachytové kupy, kužele a homole (Vlhošť-614m, Ronov-552m,
Vrátenská hora-507m). Výše uvedené charakteristické rysy oblasti, spolu s klimatickým působením sousedícího
teplého Polabí, vytváří pestré podmínky. Důsledkem je výskyt rostlinných druhů v rozsahu od teplomilných (na
zbytcích skalních stepí) po chladnomilné (v inverzních polohách). Údolí potoka Liběchovky a Pšovky jsou typická
svými vlhkými loukami, mokřadními společenstvy a vodními tůněmi. Zdejší mokřadní společenstva byla v listopadu
1997 zařazena do území chráněných v rámci Ramsarské úmluvy. V mokřadních biotopech se nachází druhy
živočichů i rostlin zapsaných v Červeném seznamu. Celých 72 % plochy lesních porostů je tvořeno dřevinami
přirozené druhové skladby. Bohatá lesnatost a tradiční řídké osídlení tohoto kraje způsobuje jeho neobvyklou
zachovalost a ojedinělou krásu, podtrženou velkým zastoupením roubené, hrázděné nebo i zděné původní
architektury. Malebnost a romantiku krajiny zvyšuje i známý hrad Kokořín.

Vymezený krajinný celek A i B vede po hranici této chráněné krajinné oblasti, která je vymezena
železniční tratí. Hranice CHKO Kokořínsko je vymezena jihozápadně od Dolanského rybníka
vede severním směrem a pokračuje v trase železniční trati Stvolínky Blíževedly. Vlastní stavba
komunikace do CHKO nezasahuje.
Přírodní památka – Ronov
Přírodní památka Ronov byla vyhlášena v roce 1995 o rozloze 8,73 ha. Ronov je významným centrem diverzity a
enklávou lesních porostů (habrové doubravy sv. Carpinion, suťové lesy as. Aceri-Carpinetum) a azonálních prvků
vegetace (xerotermní sklaní a travinné porosty). Velice cenné jsou rovněž xerotermní keřová a lemová společenstva.
Bezlesá místa s teplomilnou vegetací jsou ohrožena zarůstáním expansivními druhy křovin (Prunus spinosa,
Crataegus sp.), trnovníkem akátem a v okolí hradní zříceniny také nitrofilními druhy rostlin v souvislosti
s eutrofizací. Přírodní památka je významnou krajinnou dominantou krajinného celku.

Zámecký park Stvolínky
Významnou pozitivní přírodní charakteristikou je zámecký park s dvěma vyhlášenými památnými stromy. Podle
zákona č. 114/1992 Sb. se v zámeckém parku nacházejí tyto památné stromy:
- lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) – zámecký park Stvolínky, obvod 505 cm, výška 25 m, stáří cca 150 let
- modřín opadavý (Larix decidua) – zámecký park Stvolínky, obvod 207 cm, výška 30 m, stáří cca 150 let

Významné krajinné prvky
Stavba silnice I/15 Kravaře - obchvat kříží nebo jsou s ní v kontaktu dva významné krajinné
prvky:
km 0,00 - 0,25: lesní porost v zámeckém parku - z velké části tvořen zanedbaným zámeckým
parkem. Zámecký park je součástí zámku Stvolínky.
km 0,30 – 0,40: Bobří potok a jeho niva - významným krajinným prvkem je vodoteč Bobří potok
včetně břehových porostů a jeho údolní nivy. Koryto potoka má přirozený charakter a vytváří
meandry na lučních porostech mezi obcemi Kravaře a Stvolínky. Dno je hlinité. Břehové porosty
jsou tvořeny dubem letním, olší lepkavou, topolem osikou, javorem klenem a lípou srdčitou.
Z keřového patra je zastoupen brslen evropský, bez černý a nálet okolních dřevin.
•

Kulturně – historická charakteristika

A) Typ krajiny podle využívání:
Podle krajinné typologie mají vymezené základní krajinné celky A a B převážně zemědělský
charakter s výskytem přírodních prvků, lesní porosty jsou ve vymezených krajinných celcích
zastoupeny méně než 30 %. Tyto celky se řadí mezi krajiny polní. Z širšího pohledu se však
území v okolí Stvolínek a Kravař řadí ke krajině lesopolní.
B) Typ sídelní struktury
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Typ sídlení struktury je dán zemědělským charakterem zájmového území. Zájmové území se
nachází v jižní části Libereckého kraje s převahou statických střediskových sídel, kde převažují
středně velká venkovská sídla s 200 – 1000 obyvateli.
C) Základní kulturně historická charakteristika
Kulturní charakteristika krajinného rázu je dána především charakterem osídlení a výsledky
kultivace krajiny. V zájmovém území se zde nacházejí tři obce: Stvolínky, Sezímky a Kravaře.
Stvolínky
Stvolínky se nachází ve východní části zájmového území. Počet obyvatel k roku 2001 činí asi 300. V současné době
je zde východisko turistických cest.
Historie: Nejstarší písemné zprávy o Stvolínkách se nachází v odkazu zakladatele tepelského kláštera šlechtice
Hroznaty z r. 1197. V letech 1358 – 1380 se připomíná jako majitel vsi Hynek z Klučova. Asi koncem třicátých let
15. stol. je získal spolu s hradem Ronovem, k němuž patřily, Vilém z Illburka a po skončení držby jeho rodu byly až
do roku 1590 v rukou Kurcpachů z Trachenburka. V té době se v městečku, výhodně ležícímu při silnici z České
Lípy do Litoměřic, konaly významné trhy. Dalšími prodeji se posléze roku 1608 panství dostalo Hrzánům
z Harasova a roku 1623 Zdislav Hrzán koupil od kravařských měšťanů pivovárenské právo a postavil zde pivovar.
Roku 1647 dal kardinál Arnošt z Harrachu Stvolínky za venkovské sídlo litoměřickým biskupům (ti také udělili
městečku znak – 1. 5. 1682). V roce 1680 a 1775 se zde konalo selské povstání.
Památky: Tvrz z 15. stol. přestavěna na zámek, barokní sousoší z Braunovy školy, hrad Ronov – založen ke konci
14. stol., kostel Všech svatých s náhrobky pánů na Ronově.

Sezímky
Drobné sídlo s cca 30 stálými obyvateli ležící při silnici 1/15 mezi Stvolínkami a Kraveřemi.

Kravaře
Obec Kravaře se nachází při silnici 1/15 v SV části zájmového území. Počet obyvatel je asi 700.
Historie: Písemné záznamy o Kravařích předčí datel 1. archivního dokladu téměř všechny obce českolipského
okresu. V letech 1175 – 1178 se Kravaře dostaly do majetku premonstrátského řadu. Už ve 13. stol. měly Kravaře
povahu tržního centra a městečka. Z dokumentu z roku 1263 se uvádějí měšťané kravařští a z listiny papeže Řehoře
X., o 10 let mladší, je patrné právo trhu. Beatriciin syn Zikmund dal roku 1561 Kravařím českou listinou výsady na
vaření piva a stanovil okolním vsím povinnost nebrat jiné než kravařské pivo. Pod protestantskou vrchností se i do
Kravař rozšířilo luteránství. Kostel i škola, o které se výslovně píše k roku 1550, vymanily se zcela z katolického
vlivu. Roku 1773 byla v kravařském kostele spáchána veliká krádež zlatého kultovního nádobí a vzácných mešních
rouch. V 18 stol. trpěla obec vojenskými průtahy za slezských válek. Pruská vojska, ustupující roku 1744 před
Bavory přes Litoměřice, svedla poblíž Kravař menší bitvu, jejíž raněné si museli měšťané rozebrat k ošetřování. Po
vyhnání Prusů se císařská a spojenecká vojska utábořila na Kravařsku k přezimování.
Památky: gotický kostel Narození Panny Marie ze 14. stol., barokní fara, hřbitovní a ohradní zeď kolem kostela.
Z doby bratří Berků z roku 1510 se zachovala městská kniha kravařská, která je druhou nejstarší úřední a pamětní
knihou na českolipském okrese.

Historická charakteristika území je dána stopami a doklady historického vývoje a místy
historických událostí. Přírodní podmínky (kvalita půdy, klima, nadmořská výška) nabízely již od
nejstaršího pravěku příznivé předpoklady pro osídlení. Dosavadní stupeň poznání tohoto území je
pouhým zlomkem skutečného stavu archeologické pramenné základny. Po perspektivním rozvoji
regionálního bádání ve 20.- 40. letech 20. století nastal naprostý útlum veškerých aktivit a
k dalším objevům došlo teprve od 70. let. V současnosti je území bez stavební činnosti a
zemědělsky neobdělávaná půda na větší části plochy znemožňuje průzkum povrchovými sběry. I
ze zlomkovitých poznatků je zřejmé, že tato oblast patří v průběhu celého pravěku
k nejintenzivněji osídleným regionům Českolipska. Nejstarší nálezy spadají již do středního
paleolitu (Stvolínky), zastoupen je mezolit, neolit, doba bronzová, doba železná (starší i mladší) a
doba římská. V raném středověku právě na tomto území začala již ve 12. století kolonizace,
podporovaná litoměřickou kapitulou. Níže uvedené lokality v některých případech představují
pouze ojedinělé nálezy, které jsou pravděpodobně indikátorem rozsáhlejšího osídlení buď přímo
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v místě, nebo v jeho bezprostředním okolí. Doklady osídlení se rovněž vyskytují prakticky pod
každým skalním převisem.
Krajinný celek je tedy územím s cennými kulturně – historickými hodnotami. Nejvýznamnějším
historickým místem je zřícenina hradu Ronov.

C.II.8. Kulturní památky a archeologická naleziště
C.II.8.1. Historické a kulturní památky
Obce Stvolínky a Kravaře náležejí k nejstarším sídlům na Českolipsku – písemné doklady sahají
již do 12. století. Tomu odpovídá i řada evidovaných kulturních památek. Ve Stvolínkách je to
zejména zámek vzniklý raně barokní přestavbou dřívější gotické tvrze se začleněním
renesančních staveb a kostel Všech svatých, původně rovněž gotický, nyní přestavěný
v empírovém stylu. Tyto památkové objekty, vč. dalších kulturních památek i drobných památek
se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od trasy silničního obchvatu a nebudou tak realizací záměru
nijak dotčeny.
C.II.8.2. Archeologické lokality
Širší zájmové území je možné řadit ke starým sídelním oblastem. Nejstarší archeologické nálezy
spadají již do středního paleolitu (Stvolínky 1), zastoupen je mezolit, neolit, doba bronzová, doba
železná (starší i mladší) a doba římská. V raném středověku právě na tomto území začala již ve
12. století kolonizace, podporovaná litoměřickou kapitulou.
V okolí posuzované trasy se nachází řada více i méně významným archeologických nalezišť,
přičemž se lze domnívat, že dosavadní nálezy představují jen zlomek skutečných dokladů o
dřívějším osídlení. Dosud neznámé sídlištní lokality se dají předpokládat zejména v dosahu
vodních toků v jižní orientaci svahů. Doklady osídlení se rovněž vyskytují prakticky pod každým
skalním převisem Vzhledem k zásadnímu významu regionu pro poznání pravěkého vývoje
osídlení Českolipska je třeba přistupovat k veškerým stavebním aktivitám v souladu se zákonem
20/1987 Sb. a s maximálním využitím možnosti předstihových záchranných výzkumů.
Evidované archeologické lokality přímo do trasy silničního obchvatu nezasahují. Nejblíže leží
lokalita „Na Mlýnské cestě“, kde byla ve 20. nebo 30. letech minulého století nalezena kamenná
sekera. V nedalekých Sezímkách pak byly v r. 1940 nalezeny pazourkové nástroje.
Také předpokládané archeologické areály leží stranou posuzovaného záměru.
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C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V

DOTČENÉM

ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ

V okolí sledované trasy jsou zcela dominantně rozšířeny zemědělské půdy, zčásti zorněné,
s uměle založeným porostem, zčásti s trvalejším travním drnem (východní část trasy). Přírodnější
charakter má niva Bobřího potoka s úzkým stromovým a keřovým doprovodem a dále pak výše
položené meze, v nichž jsou konzervována rezidua dřívější extenzivně využívané krajiny.
Z hlediska znečištění ovzduší patří zájmová oblast v rámci České republiky k podprůměrným.
Vliv na tuto oblast mají významné bodové zdroje znečištění Kladno, Neratovice, Mělník, Štětí,
ale i SZ část republiky. Je to dáno i převažujícím severozápadním směrem větru. Ovzduší je
v místním měřítku významně ovlivněno automobilovou dopravou na silnici I/15 – negativní
dopady dopravy se koncentrují zejména na průtahu obcemi Stvolínky a Kravaře.
Narušení faktorů pohody je závažným vlivem dopravy na obyvatelstvo v blízkosti dopravně
zatížených komunikací. Celkově neklidná a obtěžující atmosféra v okolí dopravních tepen
navozuje, zvláště u citlivých lidí, pocity diskomfortu, stavy rozmrzelosti, podrážděnosti,
duševního napětí a stresu. Psychická zátěž je významným stresovým faktorem, který se dále
promítá do celkového zdravotního stavu jedince a vliv nadměrné stresové zátěže na rozvoj řady
chorob (např. kardiovaskulárního systému) je prokázán. Uplatňuje se též dělicí účinek silnice.
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ČÁST D
Údaje o vlivech záměru na
obyvatelstvo a na 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, popř.
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
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
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. C HARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

Cílem této kapitoly je popis základních vlivů záměru na jednotlivé složky životného prostředí.
Tyto jednotlivé vlivy lze ale třídit a klasifikovat podle různých hledisek, jejichž význam se mění
u konkrétních situací. Navíc jednotlivá hlediska se vzájemně kombinují. Pro sjednocení přístupu
uvádíme na začátku této kapitoly metodickou tabulku:
•

klasifikace vlivů na životní prostředí

•

5-ti člennou stupnici pro hodnocení staveb a činností. Jedná se o stupnici převzatou z metodik
multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný „užitek“ daného stavu nebo činnosti
(proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení). Toto vyhodnocení je použito v
kapitole D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí. Proto je i tabulka
uvedena v této kapitole.

tabulka 34: Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
Hlavní hlediska
Poznámka
1. příprava
bez významných vlivů na ŽP
A.
FÁZE REALIZACE 2. výstavba
časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy
3. provoz
zásadní vliv: a) vliv silničního tělesa a přidružených staveb
b) vliv vlastního automobilového provozu
4. likvidace
vzhledem k dlouhé době životnosti (50-100 let) není tato část
předmětem samotného hodnocení
1. vlivy přímé
faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP
B.
ZPŮSOB
2. vlivy nepřímé
faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku
INTERAKCE
1. vratné
po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a
C.
funkce systému
VRATNOST
DĚJE
2. částečně vratné
původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně
3. nevratné
účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit
do původního stavu
1. chvilkové
časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
D.
obyvatelem vůbec postiženy
DOBA TRVÁNÍ
2. krátkodobé
časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný
3. střednědobé
časovou jednotkou je rok
4. dlouhodobé
časovou jednotkou je 1 generace (25 let)
5. trvalé
po dobu trvání stavby
1. vyloučené
děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0
E.
PRAVDĚPO2. málo
pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově
DOBNOST
pravděpodobné
nepředpokládá
VÝSKYTU
3. středně pravd.
pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se
hovoří o možnosti 50 na 50
4. velmi pravd.
pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově
předpokládá
5. jisté
děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0
1. inhibiční
při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek
F.
snižuje
SOUČINNOST
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S JINÝMI VLIVY

2. indiferentní
3. kumulativní

G.
VELIKOST VLIVU

1. přímá kvantifikace
2. semikvantitativní
stupnice

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 18: 5ti-členná stupnice hodnocení staveb a činností
Výskyt
Impakt
Přijaté
Finanční
škodlivin
(Plošný vliv)
riziko
náklady
1

2

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

likvidace objektu,
extrémní
zásadní ohrožení
funkce
silné narušení,
nadprůměrné
funkce je vážně
ohrožena

3

na hranici
limitu
(80-120%)

průměrný může
vést k ohrožení
funkce

4

pod limitem
(40-80%)

5

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

průměrné

částečný,
podprůměrné
neohrožuje funkci
nulové

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 dílčími
výhradami
jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální

Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí.
V následující části uvedená stručná charakteristika stavu složek životního prostředí je založena
v některých případech na předpokladech, protože v současné době nejsou k dispozici bližší údaje,
které budou známy až v dalších stupních projektové přípravy. Ve vztahu k výše uvedeným
kritériím hodnocení záměru lze fázi realizace záměru hodnotit jako počáteční fázi přípravy.
Záměr vyvolá jak přímé, tak nepřímé vlivy, které jsou předmětem dalšího hodnocení. V podstatě
se však jedná o přenesení stávajícího vlivu, kde se předpokládá, že realizací záměru nedojde ke
změně podstaty tohoto vlivu jako působení liniového dopravního zdroje, pouze dojde ke snížení
přímého vlivu na obyvatelstvo (zejména hluku, kde jsou v současné době překračovány limitní
hodnoty), což je vedle nepřímého vlivu zkvalitnění a zvýšení bezpečnosti dopravy hlavním
důvodem realizace záměru. Z hlediska vratnosti a doby trvání se jedná o nevratný proces, který
bude trvat po celou dobu existence obchvatu budoucí trasy. V další části budou podrobněji
hodnocena kritéria pravděpodobnosti, velikosti a významnosti jednotlivých vlivů. Vliv záměru je
uvažován ve vztahu ke stávajícímu stavu - nulové variantě.
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D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů
Realizace obchvatu povede ke zlepšení stávající situace v oblasti hlukové a imisní zátěže. Na
druhou stranu je patrný negativní vliv z hlediska záboru zemědělského půdního fondu a do jisté
míry i určité omezení územního rozvoje.
D.I.1.1. Zdravotní rizika pro obyvatele
Základní faktory, které určují velikost zdravotního rizika pro obyvatelstvo ze silničních staveb
jsou následující:
•

hluk a vibrace,

•

emise výfukových plynů,

•

narušení psychické pohody.

Uvedené vlivy se projeví různou měrou v průběhu výstavby a po zprovoznění silnice. Vlivy
související s výstavbou jsou obecně intenzivnější, zato však časově omezené. Vlivy z provozu
mají mírnější, ale trvalý účinek.
Všechny přímé negativní vlivy na obyvatelstvo jsou závislé především na vzdálenosti bydliště od
navržených variant obchvatu. Pro rámcové hodnocení negativních vlivů z dopravy se dá rozdělit
vzdálenost do tří pásem. Hranice těchto pásem jsou odvozeny schematicky ze vzdáleností, ve
kterých výrazně ustupuje vliv těchto základních faktorů: vibrace, imise, hluk, stres, dělící účinek.
•

První pásmo (0 – 10 m) od okraje vozovky, kde se negativně projevují vibrace od přejezdu
vozidel. Také hlukové a imisní limity jsou výrazně překračovány a většinou nelze
technickými prostředky zajistit ochranu.

•

Druhé pásmo (10 – 100 m). Dělicím kritériem jsou zde imise, kdy ve vzdálenosti od 100 m
bývají splněny hygienické limity. Protihluková ochrana závisí především na konfiguraci
terénu a posazení nivelety komunikace.

•

Třetí pásmo (100 – 500 m). Dělícím efektem je zde hluk a stresové působení (snížení faktorů
pohody). Efektivita protihlukových opatření roste se vzdáleností objektů od zdroje. V daném
pásmu je významným efektem rovněž dělící účinek komunikace.

Zdraví člověka je komplexní jev, na němž se podílí fyzické i psychické procesy v úzkém
vzájemném propojení. Je proto vysoce pravděpodobné, že jednotlivé negativní faktory mají při
současném působení kumulativní charakter. Proto lze očekávat, že rozdíly v celkovém
zdravotním riziku pro obyvatele budou s blízkostí k trase výrazně narůstat.
Vliv jednotlivých faktorů z dopravy na zdraví člověka má převážně pravděpodobnostní charakter
se silně individuální odezvou, závislou na odolnosti a adaptabilitě každého jedince. Pro objektivní
hodnocení vlivu jsou proto základním měřítkem únosnosti hygienické limity, které byly
odvozeny na základě dlouhodobých našich i zahraničních zkušeností. Pro dva základní vlivy
z dopravy tj. pro hluk a imise je zhodnocení plnění těchto limitů předmětem samostatné zprávy –
Hlukové studie a Rozptylové studie.
Zdravotní rizika
Problematika hlukového zatížení z dopravy je významným aspektem rizik pro obyvatelstvo. Lze definovat specifické
i nespecifické důsledky dopravního hluku na zdraví obyvatel. Mezi základní se uvádějí:
• akutní nebo chronické poškození sluchového orgánu s následným ireverzibilním poškozením sluchu;
• funkční poškození sluchového orgánu nebo vestibulárního aparátu s projevy současného posunu sluchového
prahu;
• funkční poruchy vnímání s projevy zhoršeného rozlišování zvukových signálů;
• funkční porucha útlumu, projevující se zvýšenou náchylností k poruchám spánkového cyklu;
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•

funkční porucha regulačních a zejména negativních vegetativních fenoménů s projevy v oblasti zažívacího
systému; hladina hluku 65 dB(A) je hranicí, od které je u zdravých osob ovlivňován vegetativní nervový systém;
• funkční porucha motorických a psychomotorických funkcí, která má důsledky i v oblasti pracovního výkonu;
• funkční porucha emocionální rovnováhy a projevy subjektivního obtěžování.
Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při zvýšení hladiny hluku o 1 dB
nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %.

Nulová varianta
Nulová varianta představuje případ, kdy navrhovaný obchvat nebude vystavěn a doprava bude
nadále vedena po stávající silnici I/15. V současné době prochází tato silnice středem obce
Kravaře. Prochází celou obcí a překonává zde zúžené úseky se zatáčkami. Při jižním okraji obce
se silnice příkře zdvihá (ke křižovatce se silnicí III. třídy na Blíževedly). Vozidla, která do Kravař
přijíždějí z jihu, musejí silně brzdit a na vjezdu do obce mají často ještě vysokou rychlost, značně
překračující předepsaných 50 km/h. V případě selhání brzd nebo náledí by tak mohlo dojít
k nehodě s těžkými následky.
Hluk
Hluk je samostatně prezentován v kap. D.I.3. – Vlivy na hlukovou situaci a v Hlukové studii,
která je přílohou této dokumentace. V této kapitole jsou shrnuty obecné poznatky týkající se
zdravotních rizik obyvatelstva v souvislosti s hlukovou zátěží.
Posouzení vlivu hluku se provádí formou zpracování hlukových studií. Tyto studie jsou založeny
na matematických modelech ověřených řadou terénních měření a postup výpočtu je dán platnou
celostátní metodikou.
Úroveň hlukové zátěže obyvatel je dána především následujícími parametry:
- vzdálenost obytných souborů od trasy a konfigurace terénu mezi trasou a hodnocenými objekty
- dopravní intenzitou na posuzovaném úseku.
Emise výfukových plynů
Imisní a emisní situace je samostatně uvedena v kap. D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima a v
Rozptylové studii, která je přílohou této dokumentace. V této kapitole jsou shrnuty obecné
poznatky týkající se zdravotních rizik obyvatelstva v souvislosti s výfukovými plyny motorových
vozidel.
Hodnocení vlivu imisí na obyvatelstvo je třeba rozdělit na odlišné situace: (a) městský provoz,
(b) provoz po silnici ve volné krajině.
Pro městský provoz jsou charakteristické dopravní zácpy a nepravidelnost, která vede k nízké
rychlosti, častým rozjezdům a popojížděním. Důsledkem toho jsou mnohem vyšší emise
škodlivin z automobilů. Připočteme-li k tomu horší možnost rozptylu škodlivin v "kaňonovitém"
uspořádání ulic a blízkost, ve které se obyvatelé ve vztahu k výfukům aut pohybují, je zřejmé, že
imise z dopravy jsou zde zásadním a důležitým hygienickým problémem.
Zcela jiná je však situace ve volné krajině. Emise z aut jsou při plynulé jízdě mnohem nižší,
možný je volný rozptyl škodlivin a lidé jsou (kromě řidičů a spolujezdců) dostatečně vzdáleni od
zdrojů výfukových plynů. Imise zde proto nepředstavují závažný hygienický problém.
Posuzovaný silniční obchvat odvádí z obce Kravaře tranzitní dopravu na silnici I/15 (vliv silnice
II/263 zůstává zachován), umožňuje plynulou jízdu a současně zkracuje stávající trasu o cca 1
km. Lze tudíž předpokládat nejen zlepšení imisní situace na průtahu Kravařemi, ale i celkové
snížení emisí výfukových plynů v zájmovém prostoru.
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D.I.1.2. Narušení faktorů pohody
Narušení faktorů pohody je závažným vlivem dopravy na obyvatelstvo v blízkosti komunikací.
Základní cestou je minimalizovat informace, které organismus o dopravní komunikaci přijímá.
Tyto podněty přinášejí do nervové soustavy člověka tři smysly: zrak, sluch, čich.
a) zrak
Obecně získává člověk zrakem ¾ veškerých informací, a proto i zde lze očekávat jeho významný
vliv. Je třeba, aby co nejméně obyvatel bylo v optickém kontaktu s trasou. K tomu lze využít
následující opatření.
•

na straně komunikace (převážné vedení trasy v zářezu, protihlukové stěny, vhodné vegetační
úpravy a ozelenění),

•

na straně obyvatele (ploty s plného materiálu, vegetační úpravy, záclony a závěsy).

Navržený obchvat Kravař se vyhýbá osídlení a tím minimalizuje vliv blízkého vizuálního
kontaktu.
b) sluch
Sluch je druhým nejvýznamnějším smyslem člověka z hlediska přísunu informací. Účinky zvuku
se zabýváme především v oblasti, která nejvíce ohrožuje zdraví člověka a mluvíme o hluku. Tato
oblast je zpracována v samostatné Hlukové studii. Je však třeba poznamenat, že sluchové vjemy
z dopravy nekončí na úrovni hygienických limitů pro hluk, ale doprava na trase je slyšitelná
mnohem dále.
Pro ochranu jednoho z dotčených objektů před obtěžováním hlukem je navržena protihluková
stěna, která zajistí průkazné dodržení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru této
budovy i v noční době.
Ostatní obytné objekty v blízkosti navržené trasy obchvatu není nutno chránit protihlukovými
stěnami, dodržení hygienického limitu v denní i v noční době je zde zajištěno s dostatečnou
rezervou.
c) čich
Čich přináší informace o látkách rozptýlených ve vzduchu, tedy o imisích z dopravy. Ty jsou
vnímatelné především v bezprostřední blízkosti trasy (pásmo P1) a při smogových situacích.
Problematika imisí je samostatně popsána v Rozptylové studii a v kapitole D.I.2. Na rozdíl od
hluku nejsou imise při splnění hygienických limitů již smyslově postižitelné. Splnění
hygienických limitů je tedy dostatečné i z hlediska rizika psychické zátěže.
D.I.1.3. Sociálně ekonomické vlivy
Realizace silničního obchvatu Kravař neovlivní zásadním způsobem sociálně ekonomickou
situaci v daném okolí. Během výstavby vzniknou velmi omezené pracovní příležitosti, především
dělnické profese a pomocné dělnické práce. Počet volných pracovních míst záleží na dodavateli,
který bude určen ve výběrovém řízení. Po zprovoznění obchvatu může nastat určitý odliv ve
využívání místních pohostinských zařízení a obchodů projíždějícími motoristy.
D.I.1.4. Vliv na řidiče, dopravní nehody
Navrhovaná trasa silničního obchvatu Kravař má na řidiče oproti současnému stavu na stávající
silnici tyto vlivy:
•

zrychlení průjezdu mezi začátkem a koncem úseku v důsledku kratší trasy a vyrovnaných
technických parametrů bez problémových míst;
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•

snížení hluku a imisí;

•

dojde ke snížení nehodovosti a počtu zraněných (stávající průtah obcí je nebezpečný jak pro
řidiče, tak i pro chodce);

•

dojde ke zlepšení psychické pohody řidičů a snížení stresové zátěže (problematický průtah
obcí);

•

vyhovující normové technické parametry (povrch vozovky, směrové a výškové parametry).

Dopravní nehody
Riziko dopravních nehod, včetně závažných důsledků ve formě lehkých a těžkých úrazů a úmrtí,
patří k nejzávažnějším rizikům, která člověk dnešní doby při své činnosti postupuje. Velmi
znepokojivá je především tendence posledních let, kdy počet dopravních nehod a počet úrazů a
úmrtí výrazně narůstá.
Příčiny dopravních nehod můžeme schematicky rozdělit do tří základních skupin: lidský faktor,
stav komunikace, technický stav vozidla.
a) lidský faktor
Je základní příčinou většiny dopravních nehod, což se týká jak řidičů, tak ostatních účastníků
silničního provozu, zejména cyklistů a chodců. Hlavní příčiny jsou:
•

nedodržování dopravních předpisů;

•

únava - projevuje se na všech typech komunikací, neudržuje pozornost řidiče v optimálním
stavu;

•

stres - je velmi negativním faktorem v dopravě a může vést ke zvýšení agresivity řidiče,
nepředloženým reakcím a zdravotním kolapsům (např. infarkty) s tragickými důsledky. Stres
vzniká především tam, kde intenzita dopravního provozu výrazně převyšuje možnosti
komunikačního systému. Přitom dochází k dopravním zácpám, neustálému kontaktu s chodci
a cyklisty, k objížďkám při opravách komunikací apod. Z hlediska snížení stresové zátěže
řidičů, ale i chodců a cyklistů je výstavba komunikace jednoznačně pozitivním krokem.

b) stav komunikace
Technické řešení komunikace, její směrové a výškové vedení a způsob křížení s ostatním
komunikačním systémem zásadním způsobem ovlivňují celkovou bezpečnost provozu. Z tohoto
hlediska je výstavba obchvatu Kravař jednoznačným pozitivem.
c) technický stav vozidla
Je významným faktorem bezpečnosti provozu. Vzhledem k tomu, že není ovlivněn navrhovanou
stavbou, nebude tento faktor dále rozebírán.

D.I.2. Vliv na ovzduší a klima
D.I.2.1. Vlivy na ovzduší
Jako podklady pro hodnocení imisní situace v okolí komunikace byly provedeny výpočty
imisních hodnot v uzlech pravidelné čtvercové sítě. Byla použita výpočetní síť o rozměrech 2800
x 1800 m se stranou čtverce 100 m. Vypočítané hodnoty byly interpolovány do podrobnější sítě
s krokem 25 metrů metodou nejmenší křivosti a z nich pak sestrojeny izoliniové mapy
maximálních krátkodobých a průměrných ročních koncentrací sledovaných polutantů.
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Pro podrobné zhodnocení situace v okolí nové komunikace byly napočteny úplné výsledky
imisního zatížení ve 4 referenčních bodech, uvedených v následující tabulce a charakterizujících
nejbližší obytné lokality a objekty.
Tabulka 19: Referenční body pro hodnocení imisního zatížení
Referenční bod
X
1. obytný dům č. 1
2260
2. obytný dům č. 2
2095
3. obytný dům č. 3
1040
4. JV hranice obce Kravaře
510

Y
1460
1610
1030
1265

Z
274
276
323
292

Imisní limity
Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity a meze tolerance nařízením vlády č.
597/2006 Sb.
Tabulka 20: Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance pro vybrané látky
Znečišťující látka
doba průměrování
limit/přípustná
mez tolerance
četnost překročení
NO2
1 hodina
200 µg/m3 / 18
30 µg/m3 1)
1 kalendářní rok
40 µg/m3
6 µg/m3 2)
3
PM10
24 hodin
50 µg/m / 35
1 kalendářní rok
40 µg/m3
benzen
1 kalendářní rok
5 µg/m3
3 µg/m3 3)
4)
3
benzo(a)pyren
1 kalendářní rok
1 ng/m
1) bude se snižovat o 10 µg/m3 každý rok od roku 2007 do roku 2010
2) bude se snižovat o 2 µg/m3 každý rok od roku 2007 do roku 2010
3) bude se snižovat o 0,625 µg/m3 každý rok od roku 2007 do roku 2010
4) cílový imisní limit

datum splnění
limitu
31. 12. 2009
31. 12. 2009

31. 12. 2009
31. 12. 2012

Výpočet byl proveden pro emisní faktory a předpokládané složení vozového parku v roce 2010 a
2030.
Všechny hodnoty koncentrací představují přírůstek koncentrací z automobilové dopravy po
hodnoceném úseku silnice I/15 k imisní situaci v lokalitě.
Výsledky jsou prezentovány formou izoliniových map a pro vybrané referenční body v tabulkové
formě. Všechny prezentované výsledky představují situaci v roce 2010. Ta, jak ukazuje
následující podkapitola, představuje nejméně příznivou imisní situaci. V dalších letech i přes
rostoucí intenzitu dopravy povedou změny ve složení vozového parku a zvyšující se kvalita
jednotlivých druhů vozidel ke snižování imisního příspěvku silniční dopravy.
Vypočítané imisní koncentrace v podrobnějším členění pro uzly výpočetní sítě pro všechny
škodliviny nejsou vzhledem ke svému rozsahu prezentovány, ale jsou k dispozici u autorů studie.
Srovnání situace v roce 2010 a 2030
Porovnání situace v obou letech bylo provedeno srovnáním imisních koncentrací v jednom bodě.
Výpočet byl proveden pro referenční bod č. 1, výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka 21: Imisní koncentrace z dopravy při intenzitách dopravy v roce 2010 a 2030
Znečišťující látka
jednotka
rok
2010
2030
NO2
hodinové maximum
µg/m3
4,50
4,4
roční průměr
µg/m3
0,51
0,11
PM10
denní maximum
µg/m3
4,51
0,66
roční průměr
µg/m3
0,56
0,082
benzen
roční průměr
µg/m3
0,022
0,0055
benzo(a)pyren
roční průměr
pg/m3
0,716
0,831

Situace v roce 2010 představuje z imisního pohledu nejméně příznivou situaci. V dalších letech
se bude se změnou složení vozového parku a zvyšujícím se podílem vozů s motory splňujícími
přísnější normy s rostoucí kvalitou nových vozů situace i přes předpokládaný růst dopravní
intenzity zlepšovat, jak ukazuje i porovnání uvedené v tabulce 21. Pravděpodobně nedojde ani ke
zhoršení imisní úrovně benzo(a)pyrenu, protože emisní faktory vozidel se budou i v dalších
letech zlepšovat a budou nižší než jsou faktory stanovené pro rok 2010, které byly použity i pro
výpočet pro rok 2030.
Přírůstek emisí z dopravy k imisní situaci
Izoliniové mapy imisních koncentrací posuzovaných škodlivin pro rok 2010 jsou v příloze
Rozptylové studie (obr.č. 2 - 7). Podrobně pro vybrané referenční body jsou prezentovány
výsledky výpočtu v tabulkách T1 až T4 v příloze.
Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého NO2 překročí v nejbližším okolí vozovky hodnotu
1 µg/m3, obdobné koncentrace do 0,6 µg/m3 se budou vyskytovat i u obytných domů ležících v
okolí plánovaného obchvatu. Krátkodobé koncentrace NO2 v desítkách µg/m3 v okolí vozovky
(do 20 µg/m3) a v jednotkách µg/m3 v obytných lokalitách jsou maximálně na úrovni 10 %
hodinového limitu.
Pro benzen a benzo(a)pyren jsou stanoveny jako imisní limit průměrné roční koncentrace. Roční
koncentrace benzenu se v obytné zástavbě i v nejbližším okolí komunikace pohybují v setinách
µg/m3, hodnoty kolem 0,025 µg/m3 představují cca 0,5 % ročního limitu.
Roční koncentrace benzo(a)pyrenu jsou v tabulce i v mapě uvedeny v pg/m3, roční limit je
1 ng/m3. Ani krátkodobé koncentrace této látky se nepřiblíží ročnímu limitu, roční průměry se
pohybují maximálně kolem 1 promile této limitní hodnoty.
Nejméně příznivá situace je v případě tuhých znečišťujících látek. Denní koncentrace částic PM10
jsou v nejbližším okolí komunikace na úrovni 40 % denního limitu, vyskytují se zde koncentrace
kolem 20 µg/m3. V nejbližší obytné zástavbě jsou očekávané koncentrace nižší, maximální
hodnota 6,15 µg/m3 představuje asi 12 % denního limitu.
Roční průměrné koncentrace v okolí trasy obchvatu se ve svých maximech budou pohybovat
kolem 1 µg/m3, v nejbližších obytných místech nepřekročí 0,6 µg/m3. Tato koncentrace
představuje 1,5 % roční limitní hodnoty.
Celková imisní situace
Realizace přeložky silnice I/15 v podstatě nezmění imisní situaci v lokalitě. Tato doprava zde již
je a přispívá k místní imisní situaci, dojde však k úpravě vedení komunikace a ke zrychlení
dopravy bez průjezdu soustředěnou obytnou zástavbou a tím i k větší plynulosti dopravy a snížení
emisí projíždějících vozidel.
Výsledky imisního monitoringu v nejbližších stanicích sice nepopisují situaci přímo
v posuzované lokalitě, lze je však do jisté míry považovat za charakteristické pro širší oblast
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zahrnující i Kravaře. S výjimkou tuhých znečišťujících látek, kde se roční koncentrace blíží
k limitní hodnotě, nehrozí v lokalitě u ostatních látek překračování imisních limitů a ani přesun
dopravy ze stávající trasy do nové trasy k tomu nepovede.
Obchvat silnice I/15 okolo Kravař bude veden s výjimkou několika obytných objektů zcela mimo
zastavěné území.
Ze škodlivin emitovaných do ovzduší ve výfukových plynech automobilů byly hodnoceny látky
charakteristické pro automobilový provoz – oxid dusičitý, tuhé znečišťující látky, benzen a
benzo(a)pyren.
Hodnocení imisního příspěvku dopravy po nové trase silnice bylo provedeno pro emisní faktory a
předpokládané složení vozového parku v roce 2010 a 2030.
Realizace záměru – obchvatu silnice I/15 – povede k odvedení velké části dopravy z intravilánu
obce Kravaře a výrazně tak zklidní situaci v této obci a povede ke snížení imisní zátěže obytné
zóny. Z pohledu celé lokality zde tato doprava již je a přispívá k místní imisní situaci.
S ohledem na současnou imisní situaci nezpůsobí doprava v nové trase ani v nejbližším okolí
komunikace překročení imisních limitů pro posuzované škodliviny.
D.I.2.2. Vlivy na klima
Vliv na klimatické poměry území bude marginální. Projeví se pouze v lokálním měřítku,
především v prostoru výrazněji přetvořeného reliéfu, tj. v hlubších zářezech a na vyšších
násypech. Na těchto terénních novotvarech vzniknou na jedné straně plochy výrazněji osluněné a
tedy s větší amplitudou denních teplot, jednak plochy výrazněji zastíněné a teplotně vyrovnanější.
V blízkém okolí silničního tělesa lze očekávat i určité změny v proudění přízemních vrstev
vzduchu. Vzhledem k tomu, že záměr je situován do severního úbočí vrchu Ronov, bude se za
vyššími násypy hromadit chladný vzduch, který pak bude přepadávat na vhodných snížených
místech. V omezené míře tak vzniknou nad silnicí poněkud chladnější polohy. Chladný vzduch se
bude hromadit i v hlubších zářezech. V souvislejších úsecích s hlubšími zářezy pak za slunečních
dní mohou vznikat místní větry, podobně jako je tomu v horských údolích, resp. na rozhraní hor a
podhůří. Silnice vedená v delším úseku zářezem pak může fungovat jako proudnice usměrňující
vítr vanoucí přibližně v její ose. V případě větru s orientací spíše kolmou bude nad hranou
zářezových svahů docházet k turbulencím.
Je třeba zdůraznit, že tyto vlivy, ač v lokálním měřítku mohou být poměrně významné,
nezasáhnou podstatněji do klimatického režimu okolní krajiny. Nebudou pak mít prakticky žádný
vliv na zástavbu, která se nachází ve vzdálenosti několika stovek metrů od trasy obchvatu.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
D.I.3.1. Hluk
V blízkosti plánované trasy obchvatu leží 3 chráněné stavby. Jedná se o dvě obytné budovy
v blízkosti odbočení obchvatu ze silnice I/15 za Stvolínkami, cca v km 0,300 – 0,400, a jeden
obytný dům jižně od obchvatu, u místní komunikace k zastávce ČD Kravaře. Všechny 3 objekty
jsou vyznačeny na následujícím obrázku.
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Obrázek 4: Trasa obchvatu s vyznačením obytných objektů

Pro tyto budovy bylo provedeno hodnocení hlukové zátěže pro intenzitu dopravy v roce 2010 a
v roce 2030.
Pro ochranu jednoho z těchto domů je navržena protihluková stěna.
•

Lokalita v km 0,300 – 0,400, úsek 1

Dům č. 1 leží cca 50 m jižně od komunikace, dům č. 2 90 m severně od komunikace. Trasa
obchvatu je v tomto úseku vedena na mostních objektech přes Bobří potok a náhon rybníka. Před
mosty, mezi nimi i v úseku za mosty je vedena na náspu výšky až 5 m.
Obrázek 5: I/15 Kravaře-obchvat, úsek 1 - referenční body
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Jako referenční body byly vybrány 2 body před fasádou objektu č. 1 ve výšce 3 a 5,5 m nad
terénem (ref. body 1 a 2) a jeden bod před fasádou objektu č. 2 ve výšce 3 a 5,5 m nad terénem
(ref. bod 3).
Tabulka 22: Ekvivalentní hladiny hluku ve vybraných ref. bodech
Bod
výška [m]
2010
den
noc
1
3
53,1
47,4
53,6
47,9
5,5
2
3
52,6
46,9
5,5
53,3
47,6
3
3
50,5
44,8
5,5
51,5
45,8
Limit
60
50

2030
den
54,0
54,4
53,5
54,1
51,3
52,3
60

noc
48,0
48,5
47,5
48,2
45,4
46,3
50

Výsledky výpočtu akustické situace v denní a noční době v roce 2030 ve výšce 3 m jsou
prezentovány v mapách hlukových pásem v příloze Hlukové studie.
Hodnocení
Při předpokládané intenzitě dopravy leží vypočítané ekvivalentní hladiny akustického tlaku
v několika místech chráněného venkovního prostoru obytné budovy v pásmu nejistoty použité
výpočetní metody.
Pro průkazné zajištění dodržení hygienického limitu v noční době je navržena u trasy obchvatu
protihluková stěna.
Návrh PHS
Pro ochranu obytného objektu jižně od trasy obchvatu je navržena protihluková stěna:
staničení:
délka:
výška:
provedení:

km 0,270 – 0,365
95 m
2,5 m
pohltivý povrch

Tabulka 23: Ekvivalentní hladiny hluku ve vybraných ref. bodech, s PHS
Bod
výška [m]
2010
den
noc
1
3
49,3
43,6
50,3
44,6
5,5
2
3
49,1
43,4
50,2
44,5
5,5
Limit
60
50

•

2030
den
50,2
51,1
49,9
51,1
60

noc
44,2
45,2
44,0
45,9
50

Lokalita u zastávky ČD, úsek 2

V úseku km 1,600 – 1,800 je obchvat veden v terénním zářezu hloubky cca 6 m přemostěném
mostním objektem po kterém je vedena místní komunikace k zastávce ČD. Ve vzdálenosti cca
90 m jižně od obchvatu u místní komunikace je dům č. 3.
Jako referenční bod byl vybrán jeden bod před fasádou objektu ve výšce 3 a 5,5 m nad terénem
(ref. bod 4).
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Obrázek 6: I/15 Kravaře-obchvat, úsek 2 - referenční body

Tabulka 24: Ekvivalentní hladiny hluku ve vybraných ref. bodech
Bod
výška [m]
2010
den
noc
4
3
44,5
38,6
5,5
45,6
39,6
Limit
60
50

2030
den
45,3
46,4
60

noc
39,4
40,5
50

Výsledky výpočtu akustické situace v denní a noční době v roce 2030 ve výšce 3 m jsou
prezentovány v mapách hlukových pásem v příloze.
Hodnocení
Při předpokládané intenzitě dopravy nebude v chráněném venkovním prostoru posuzované stavby
překročena s rezervou hodnota hygienického limitu v denní ani v noční době.
Posouzeno bylo očekávané zatížení hlukem u všech dotčených obytných objektů (v chráněných
venkovních prostorech těchto staveb) v blízkosti trasy obchvatu.
Pro ochranu jednoho z dotčených objektů je navržena protihluková stěna, která zajistí průkazné
dodržení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru této budovy i v noční době.
Ostatní obytné objekty v blízkosti navržené trasy obchvatu není nutno chránit protihlukovými
stěnami, dodržení hygienického limitu v denní i v noční době je zde zajištěno s dostatečnou
rezervou. Vzhledem k výsledným hodnotám ekvivalentní hladiny akustického tlaku u dotčených
objektů (po realizaci navržení stěny) lze konstatovat, že ani zvýšení intenzity dopravy na
dvojnásobek hodnoty použité pro toto hodnocení nezpůsobí i bez dalších protihlukových opatření
průkazné překročení hygienických limitů
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D.I.3.2. Radioaktivní, elektromagnetické záření
Při stavbě ani při provozu obchvatu Kravař nebude emitováno žádné radioaktivní nebo
elektromagnetické záření. Během následného provozu samozřejmě nelze vyloučit přepravu
radioaktivních materiálů. Doprava radioaktivních materiálů podléhá zvláštním předpisům, které
řeší jak vlastní přepravu, tak opatření při případné havárii.

D.I.3.3. Vibrace
Vliv vibrací na sledované objekty závisí zejména na intenzitě zdroje vibrací, vzdálenosti od
zdroje a vlastnostech prostředí z hlediska šíření vibrací. Nejvýraznějším zdrojem vibrací je těžká
automobilová doprava. Vibrace ze silniční dopravy mají zejména negativní vliv na konstrukci
zasažených staveb a nedosahují hodnot, které by mohly poškodit lidské zdraví. Negativní vliv na
stavby se týká vzdálenosti několika metrů od okraje komunikace. Kromě počtu průjezdů těžkých
nákladních vozidel je pro jejich hodnocení důležitý i typ geologického podloží a především
konstrukce a statika dotčené budovy. Zejména staré budovy bez železobetonových věnců jsou
působením vibrací výrazně poškozovány.
Vzhledem k vedení trasy mimo přímý kontakt s obytnou zástavbou se nepředpokládá vliv vibrací.
Naopak lze předpokládat zlepšení situace v obci Kravaře, díky odklonu podstatné části tranzitní
dopravy z průjezdu obcí.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.4.1. Celkový vliv
Vzhledem k umístění zájmové lokality v CHOPAV Severočeská křída je třeba problematice
ovlivnění vod věnovat zvýšenou pozornost, zejména při výstavbě a následujícím provozu
komunikace, kde jako největší rizikový faktor připadají v úvahu havárie a následný únik
znečišťujících látek do povrchové nebo podzemní vody. Samotné rozšíření a částečné vyrovnání
rozdílů v niveletě u obchvatu proti stávající trase komunikace bude působit příznivě na snížení
dopravních rizik a snížení podílů potenciálních havárií. Množství odváděných dešťových vod
z vozovek nebude představovat rizikový faktor.
Přehled předpokládaných vlivů stavby na vody je uveden v následující tabulce.
tabulka 49: Přehled nejdůležitějších vlivů stavby na vody
voda
vliv na
fáze výstavby
povrchová množství žádný
kvalitu
pří běžném režimu nevýznamný vliv,
riziko pouze při havarijních únicích,
především ropných látek, omezený vliv při
intenzivních srážkách (půdní eroze)
podzemní množství omezený (lokální)
kvalitu
pří běžném režimu nevýznamný vliv,
riziko pouze při havarijních únicích,
především ropných látek

fáze provozu
žádný
při běžném provozu nevýznamný, zůstává na
stávajícím stavu. Riziko pouze při haváriích

nevýznamný
při běžném provozu nevýznamný, zůstává na
stávajícím stavu. Riziko pouze při haváriích

D.I.4.2. Období výstavby
V období výstavby bude věnována zvýšená pozornost nakládání se znečišťujícími látkami
v prostoru zařízení staveniště a přímo v prostoru výstavby. Z tohoto důvodu bude zpracován
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Provozní a Havarijní řád a stavební firma bude mít k dispozici preventivní a havarijní prostředky
pro nakládání s ropnými látkami. Odstavné plochy pro stavební stroje budou zabezpečeny
zpevněnou plochou nebo záchytnými nádobami s vhodným sorbentem. V zařízení staveniště bude
k dispozici mobilní olejová havarijní souprava s kapacitou min. 90 l, která obsahuje sorpční
rohože, polštáře, sorbent apod. Veškerá údržba bude prováděna mimo plochu zařízení staveniště.
Nebudou zde skladovány pohonné hmoty. Pro zaměstnance bude k dispozici chemické WC.
Vlivy na povrchovou vodu
Trasa obchvatu kříží Bobří potok, který je jedinou stálou vodotečí zájmového území. Profil mostu
je dostatečný pro převedení i mimořádných průtoků. Při stavbě dojde k odkrytí půdního a
horninového profilu, což může být doprovázeno odnosem jemnozemě srážkovými vodami do
přilehlých vodotečí. Při dodržování provozního řádu a technologické kázně a při normálních
srážkových poměrech nebude tento vliv významný pro kvalitu povrchových vod. Nebezpečí
erozního odnosu velkého množství půdních částic a významné zakalení vodotečí hrozí v případě
přívalových srážek.
Ohrožení povrchových vod by mohlo nastat také v případě úniku většího množství ropných látek
na staveništi nebo za provozu na silnici (havárie).
Tvorba podmáčených míst
K tvorbě podmáčených míst může docházet v těch místech, kde těleso komunikace přehradí
přirozený odtok povrchových nebo podzemních vod, aniž by tato skutečnost byla kompenzována
technickými opatřeními (odvodňovací příkopy, propustky apod.). Tato ryze technická opatření
musí být specifikována v dalším stupni projektové dokumentace. Vzhledem k vedení silnice ve
svahu a hydrogeologické situaci lze podobné situace v území očekávat s velkou
pravděpodobností. Stejně tak lze předpokládat vývěry přípovrchových vod v zářezech. Tyto vody
bude nutné ze zářezů odvádět pomocí příkopů či potrubí do recipientů.
Vlivy na podzemní vodu
Proudění přípovrchových vod může být lokálně ovlivněno existencí zemního tělesa. Ve svahu
nad násypem lze očekávat určité vzdutí hladiny podzemní vody, zářezy budou naopak hladinu
vody snižovat. Podzemní vody vázané na svrchně křídové zvodně nebudou silničním obchvatem
zasaženy.
Kvalita mělkých podzemních vod může být ohrožena v případě úniku nebezpečných látek jak při
výstavbě, tak i při provozu (havárie).
Z uvedeného přehledu vyplývá, že riziko kontaminace vod je významné pouze při havarijních
stavech. K tomu je třeba následující opatření:
•

v dalších stupních projektové dokumentace vypracovat posouzení vlivu na podzemní vodu při
realizaci zářezů a rozpracovat havarijní plány pro případ úniku látek škodlivých vodám,

•

ve fázi výstavby důsledně dodržovat vodohospodářské předpisy a normy k ochraně
povrchových i podzemních vod.

D.I.4.3. Období provozu
Vlivy na povrchovou vodu
V období provozu se projeví nárůst zpevněných ploch a zvýšené množství odváděných
dešťových vod, které bude mít spíše ředící účinek pro případné splachy a dojde ke zrychlení
odtoku povrchových vod. Dešťové vody budou ze silnice odváděny do odvodňovacích příkopů.
Způsob odvodnění dešťových vod z komunikace bude shodný jako u stávající komunikace, tzn.
silničními příkopy a dále do vodotečí.
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Dešťové vody z komunikace mohou být znečištěny různými látkami, které se do odtékajících vod
dostávají přímo z projíždějících automobilů (úkapy, otěr) nebo z použitých posypových
materiálů. Nejvýznamnější znečišťující látkou v dešťových vodách otékajících z povrchu
komunikací je v zimním období chlorid sodný (hlavní součást posypových materiálů). Způsob
odvodu dešťových vod z komunikace bude upřesněn v dalším stupni přípravy projektové
dokumentace.
Vlivy na vodní zdroje
Trasa silničního obchvatu prochází až po cca km 1,7 pásmem ochrany vodního zdroje II. vnějšího
stupně, do dalšího OPVZ stejné kategorie zasahuje na samém konci úseku. Vlastní jímací objekty
vod se nacházejí mimo gravitační dosah stavby.

D.I.5. Vlivy na půdu
D.1.5.1 Vliv na zemědělskou půdu
V souvislosti s realizací záměru přeložky silnice I/15 dojde k významnému záboru zemědělské
půdy – celkový trvalý zábor je stanoven ve výši necelých 10 ha (v k.ú. Kravaře 7,973 ha, v k.ú.
Stvolínky 1,965 ha). Dočasný zábor má celkový rozsah v obou dotčených katastrálních územích
1,241 ha.
Dotčené zemědělské půdy jsou v převážné většině nižší bonity. Cca polovina plošného záboru se
týká ploch IV., tedy druhé nejnižší třídy ochrany půdy, asi třetina záboru pak zahrnuje půdy V.,
tj. nejnižší třídy ochrany. Zbytek pak připadá na půdy II. a III. třídy ochrany.
Využití zemědělských půd bude do jisté míry ovlivněno dělicím účinkem nové silnice.
Zemědělská údržba pozemků po obou stranách nové silnice tak bude poněkud ztížena –
k překročení silnice bude možné využít jen mimoúrovňových křížení, případně objetí po stávající
silnici I/15 mimo trasu obchvatu.
Při hodnocení vlivu na půdu nelze opomenout znečištění půdy. Potencionálními zdroji
kontaminace půd v okolí silnic jsou:
•

emise výfukových plynů (Pb, polyaromatické uhlovodíky)

•

posypové soli při zimní údržbě (chloridy, sodík aj.)

•

ropné produkty z úkapů vozidel při haváriích

Významné koncentrace škodlivin lze ovšem zjistit pouze v bezprostřední blízkosti vozovky a ve
vzdálenosti cca 10 m se většinou již přibližují pozaďové hodnotě.
Stavba silnice může za určitých okolností vést i k narušení stability půdního pokryvu. To se týká
zejména strmějších a delších uměle vytvořených svahů zářezů či násypů. Erozní procesy, které
mohou přejít až do lokálních nátrží a sesuvů bývají iniciovány zvýšenou srážkovou činností
v době, kdy nově vytvořený reliéf ještě postrádá stabilní vegetační pokryv. Tato rizika nelze při
stavbě silnic nikdy zcela vyloučit, lze je však vhodným technickým řešením a rychlým postupem
stavby minimalizovat. Popsané jevy se dotýkají většinou vlastního prostoru stavby a do okolí
významněji nezasahují.
Kontaminace půdy
V daném území není zjištěno plošné zvýšení obsahů rizikových látek v půdě vlivem
geologických podmínek nebo předešlé antropogenní činnosti (údaje dle registru
kontaminovaných ploch ÚKZÚZ).
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Komunikace pro motorová vozidla jsou typickým příkladem liniového zdroje znečištění. Ve
vztahu k půdě způsobuje doprava kontaminaci pozemků kolem komunikací do vzdáleností od
několika metrů do více než 100 m - podle intenzity provozu a lokálních podmínek. V městských
aglomeracích s hustou dopravní sítí můžeme dopravu považovat za zdroj plošný, v některých
případech i za zdroj bodový (havárie s únikem přepravovaných materiálů, chemikálií).
Negativní vliv dopravy jako liniového zdroje kontaminace je znám poměrně dlouhou dobu a to v
souvislosti s emisemi olova, které bylo ve formě sloučenin (tetraetylolovo) přidáváno do benzinu
jako antidetonátor. S rozvojem toxikologie a s přechodem na bezolovnatý benzin je poukazováno
na dopravu jako zdroj dalších rizikových anorganických i organických látek. Jedná se především
o polyaromatické uhlovodíky, z nichž je specielně sledováno 16 kongenerů, považovaných za
zvláště toxické a polychlordibenzo-dioxiny (PCDD) a dibenzo-furany (PCDF) jako karcinogenní
látky vznikajících obecně při spalovacích procesech. Dále jsou posuzovány některé další
organické polutanty a rizikové prvky (Cd, Zn, Ni, Be, Cr, As, Hg, Cu), jejichž zdrojem mohou
být nejen emise výfukových plynů, ale i oděr a obrušování pneumatik, brzdových destiček,
karoserií vozidel, samotné vozovky apod.
Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného tělesa
komunikace lze předpokládat v rámci výstavby obchvatu. Toto riziko bude eliminováno
souborem preventivních opatření (havarijní vybavení staveniště, záchytné nádoby na úkapy pro
stroje apod.), které budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace.
U komunikací s vysokou intenzitou dopravy se doporučuje provést tato opatření pro zamezení
bezprostředního rizika vstupu rizikových látek do potravního řetězce člověka:
•

v bezprostřední blízkosti komunikace (do 10 m) vyloučit zemědělskou produkci,

•

do větší vzdálenosti (min. 40–50 m) od komunikace vyloučit pěstování listové zeleniny,

•

z dalších zemědělských plodin pěstovat v tomto pásu pouze rostliny, jejichž části určené ke
spotřebě nekumulují rizikové prvky a rizikové látky, nebo takové rostliny, které se
nekonzumují,

•

vhodným opatřením k zamezení šíření emisí jsou ochranné vegetační pásy kolem komunikací.

D.I.5.2. Vliv na lesní půdu
Trasa obchvatu se dotýká jediného lesního porostu, a sice lužního lesa v nivě Bobřího potoka,
tvořícího součást dřívějšího zámeckého parku Stvolínky. Jedná se o porost 526 L15 - starý,
věkově diferencovaný porost relativně přirozeného charakteru, s převahou lípy, dále s jasanem a
podružně s dubem a javorem a bohatou keřovou podúrovní. Dotčená lesní půda se vyznačuje
vysokým produkčním potenciálem. Porost nebude realizací záměru přímo dotčen, neboť silniční
obchvat bude v tomto úseku veden v ose stávající silnice I/15 s přesahem do prostoru severně od
ní.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
D.I.6.1. Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
Posuzovaná stavba nebude mít vliv na evidovaná ložiska nerostných surovin, neboť ta se
v dosahu trasy nenacházejí.
Dle informací z archívu Geofondu, jsou severozápadní svahy vrchu Ronov evidovány jako oblast
s potenciálním výskytem svahových pohybů (plocha č. 971, list ZM 1:25 000 č. 02-423). Při
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provedení nevhodného zásahu do svahu jako je např. odlehčení paty svahu, přitížení svahu
v koruně nebo výrazná změna hydrodynamických poměrů ve svahu, může v důsledku toho dojít
k aktivizaci svahových pohybů.
Trasa obchvatu vede přes tuto sesuvnou oblast v km cca 0,750 až 2,300 a v závěru trasy v km cca
2,550 až 2,730. V době provádění průzkumných prací nebyly v blízkosti trasy přeložky silnice
zřejmé žádné projevy svahových deformací. Evidovaným sesuvným územím prochází i
železniční trať, která dlouhodobě nevykazuje známky narušení stability podloží.
D.I.6.2. Změny hydrogeologických charakteristik
Trasa silniční přeložky je vedena z větší části poměrně svažitým terénem na podloží vápnitých
jílovců, okrajově slínovců, místy též jemnozrnných rozpadavých pískovců svrchnokřídového stáří
(březenské souvrství – coniak až santon). Hladina podzemní vody je v závislosti na reliéfu značně
proměnlivá, což dokladuje pomístní výskyt střídavě zamokřených, popř. i trvale podmáčených
poloh. Mělká hladina podzemní vody je i v holocénních náplavech v nivě Bobřího potoka.
Při realizaci stavby nelze vyloučit lokální zastižení mělkých podzemních vod zejména při
hloubení výkopů. Tyto vody bude nutné odvést ze staveniště. Nové zemní těleso částečně ovlivní
proudění přípovrchových vod – v místech zářezů dojde k zaklesnutí jejich hladin pod stávající
úroveň, v místech násypu lze zejména ve výraznějších svazích očekávat vzdutí hladiny nad silnici
a její pokles pod silnicí. Tyto změny se uplatní ve vzdálenosti nejvýše několika desítek metrů od
zemního tělesa a pravděpodobně nebudou mít větší praktický význam.
K ovlivnění vydatnosti vodních zdrojů stavbou silnice nedojde.

D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
D.I.7.1 Vliv na flóru
Vlivy z výstavby
V průběhu výstavby dojde k postupné úplné likvidaci stávající vegetace v trase přeložky (v místě
trvalého záboru). Bude proveden výřez dřevin, dále odstranění přízemní vegetace se skrývkou
humózních horizontů („ornice“), následně bude zformován cílový reliéf a položeny konstrukční
vrstvy silničního tělesa. Významně narušena až zcela zničena bude vegetace v bezprostřední
blízkosti budoucí silnice (manipulační plochy, dočasný zábor stavby). Tam, kde bude stávající
vegetace odstraněna, bude po dokončení zemních prací uměle založena vegetace náhradní: část
ploch bude ohumusována, bude proveden výsev travní směsi a výsadba dřevin. Menší část ploch
bude pravděpodobně ponechána sukcesi. Na plochách takto založené „náhradní zeleně“ se
dočasně rozšíří synantropní rostliny – zprvu převážně jedno- a dvouleté, později převážně
víceleté. Jejich zastoupení bude záviset na údržbě vegetačních ploch – častým sečením
s odklizením posečené biomasy lze jejich výskyt významně snížit. Při kvalitní údržbě vznikne na
nově vytvořených ekotopech ve střednědobém horizontu polopřirozený travní porost s enklávami
vzrostlé zeleně kulturního i spontánního původu. Obnovení původních rostlinných společenstev
je však na plochách antropogenně zcela přetvořených (zemní těleso) i v dlouhodobém výhledu
prakticky vyloučeno.
Závažnost vlivů silniční stavby na rostlinný kryt území je funkcí následujících proměnných: (a)
významu dotčených rostlinných společenstev jak v měřítku „absolutním“ (nadregionálním), tak i
v užším územním kontextu; (b) kvalitě dotčené květeny, a to nejen z pohledu zvláště chráněných
a ohrožených druhů; (c) plošném dopadu stavby na rostlinstvo, zvláště pak ve vztahu k četnosti
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výskytu dotčených rostlinných společenstev a floristických lokalit. V případě trasy silničního
obchvatu Kravař je možné konstatovat následující:
Dotčená rostlinná společenstva
V trase zamýšleného záboru je možné identifikovat následující typy fytocenóz a v rámci nich pak
definovat předpokládané vlivy:
•

Potoční luh suššího typu s přechodem do dubohabřiny, resp. tvrdého luhu (as. PrunoFraxinetum). Jde o potenciální typ vegetace v nivě Bobřího potoka, ve zbytcích poměrně
dobře zachovaný na více místech podél toku, zejména pak v rámci bývalého zámeckého
parku Stvolínky. Trasa obchvatu do souvislého porostu přímo nezasahuje, pouze v krátkém
úseku narušuje fragment tohoto společenstva v podobě úzkých stromových doprovodů
v odlesněné části nivy (přemostění Bobřího potoka).

•

Nivní louky psárkového, metlicového a medyňkového typu (Alopecurion pratensis)
s přechody do mezofilních luk (Arrhenatherion). Tento typ vegetace je přítomen v nivě
Bobřího potoka, kterou trasa přechází násypem a dvěma mosty. Jde o částečně zkulturněné
porosty mírně nadprůměrné kvality.

•

Zkulturnělé mezofilní louky (Arrhenatherion) – ve východní části území poměrně rozsáhle
rozšířený biotop. V druhové skladbě převládají kulturní trávy s příměsí běžných lučních až
synantropních bylin, poměrně významně jsou ale zastoupeny i druhy z dřívějších
přirozenějších luk. Zajímavé je střídání vlhčích a sušších poloh s tomu odpovídající květenou
(přechody ke sv. Catlhion a Bromion erecti). Biotop bude stavbou zasažen ve značném
plošném rozsahu.

•

Bylinotravní lada a shluky dřevin v déle neudržovaných částech svahových luk (sv. Bromion
erecti, Trifolion medii, Berberidion). Tento biotop je nesouvisle rozšířen v západní části
lučního komplexu nad Bobřím potokem. Kromě různorodých formací dřevin keřového a
nízce stromového vzrůstu se jedná o degradující přirozené subxerofilní až subhygrofilní louky
s pestrou druhovou garniturou, do jisté míry kontrastující s předchozím typem fytocenóz.
Biotop bude dotčen na menší části svého současného rozšíření, neboť trasa probíhá blízko
jeho horního okraje.

•

Druhově chudé kulturní louky. Jde o mladá společenstva jetelotravních směsí založená
v nedávné době na orné půdě a velkoplošně obhospodařovaná jako louky. Jsou rozšířena
v delším úseku ve východní části trasy.

•

Orná půda. Zaujímá střední a nejvýchodnější část území. Jednoleté kultury polních plodin
hostí druhově chudá plevelová společenstva zdecimovaná opakovanou aplikací herbicidů.

Dotčená květena
V trase silničního obchvatu byla zjištěna středně bohatá květena zahrnující vedle obecně
rozšířených druhů ± synantropních i řadu ochranářsky významnějších druhů mezotrofních luk a
lesů. Výskyt těchto druhů v území je podmíněn jednak relativní zachovalostí vegetace ve
východní části trasy, jednak podložím vápnitých jílovců až slínovců, které umožňuje výskyt
druhů s bazifilních a kalcifilní tendencí. Regionálně významný je zejména početný výskyt
tužebníku obecného (Filipendula vulgaris), dále byly v okolí trasy zjištěny čtyři druhy
z červeného seznamu, s výjimkou jediného (jehlice plazivá – Ononis repens) ale v nejnižším
stupni ohrožení (kategorie C4 – vzácnější druhy vyžadující pozornost). Zvláště chráněné druhy
dle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. v území nalezeny nebyly.
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Rozsah plošného dopadu
Hodnocená trasa silničního obchvatu zasahuje do významnějších rostlinných společenstev
v prvních cca 1,3 km svého průběhu. Přetíná ve vrstevnicovém směru komplex zkulturnělých luk
při severním úpatí vrchu Ronova a nad nivou Bobřího potoka. Vlastní louky budou stavbou
zasaženy jen v malé části svého plošného výskytu v okolí, navíc jde o porosty průměrné až mírně
podprůměrné botanické kvality. Poněkud závažnější je dotčení nivních luk při Bobřím potoce a
dále sušších lad v západní části komplexu, neboť tyto biotopy jsou v území méně běžné a trasa
z nich ukrajuje větší měrou. I tento zásah lze ale ještě akceptovat, neboť jde o biotopy jen s mírně
zvýšenou hodnotou, v širším území nikoliv ojedinělé a stavba silnice se jich i v místním měřítku
dotkne pouze částečně.
Vlivy na vzrostlé dřeviny. Této problematice se detailně věnuje dendrologický průzkum
zpracovaný v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí. V trase zamýšleného záboru a jeho
blízkém okolí byly zaměřeny a popsány všechny dřeviny stromového vzrůstu a mohutnější keře.
Stavba si vyžádá smýcení nejméně 65 stromů, resp. keřů s výčetní tloušťkou kmene 20 cm a více.
Jedná se zejména o jasany, v otevřeném úseku o třešně a další ovocné stromy, v nivě Bobřího
potoka též o olše, na začátku úseku pak též o dva stříbrné smrky. Stromy jsou převážně nižšího a
středního vzrůstu, větší jedinci se vyskytují při Bobřím potoce (zvl. jasany), vysloveně staré a
mohutné stromy či méně běžné druhy a kultivary se v trase obchvatu nevyskytují.
Vegetace území nebude dotčena pouze přímou likvidací v průběhu výstavby, ale i méně zásadním
ovlivněním v důsledku změněných stanovištních podmínek. Nové zemní těleso vyvolá lokální
změnu ekologických charakteristik (změny světelného, vláhové, popř. živinového režimu), což se
různou měrou projeví i ve složení rostlinných společenstev. Vzhledem k charakteru vegetace
v okolí trasy ovšem nepůjde o dopady příliš závažné.
K nepřímým vlivům lze počítat též riziko ruderalizace. Velký objem zemních prací vytvoří
jednak plochy vhodné pro ecesi (uchycení) nejrůznějších rostlin, jednak značné přesuny různých
hmot, někdy i ze vzdálenějších lokalit, budou doprovázeny i přenosem většího množství různých
diaspor. Tento efekt se pak vystupňuje po zprovoznění silnice, kdy rostlinné diaspory budou
rozšiřovány projíždějícími automobily. Většina druhů spontánně osidlující druhotné ekotopy
bude záhy zatlačena sukcesí vytrvalejších druhů. Tento proces konsolidace vegetačních poměrů
může být značně urychlen pravidelnou údržbou porostů sečením, popř. plošným překrytím
dřevinami. Ani tak ale nelze zcela zamezit rozšíření vytrvalých ruderálních druhů, včetně zvláště
nežádoucích druhů invazních. Tyto druhy by se pak mohly rozšířit i do okolních relativně
přirozených fytocenóz, např. do břehových doprovodů Bobřího potoka (v současnosti zde podle
provedeného šetření roste z invazních druhů pouze netýkavka malokvětá).
Vlivy z provozu
Rostlinstvo je vlastní silniční dopravou ovlivňováno v několika směrech. Jednak při vysokých
dopravních zátěžích dochází ke značným emisím oxidů dusíku, které v lokálním měřítku mohou
významně přispívat k živinové bilanci půd přiléhajících k silnici. Negativně tak mohou být
ovlivněny především druhy a společenstva oligotrofních, tj. živinově přirozeně chudých
stanovišť. (V řešeném území se takové biotopy nevyskytují.)
Dopravní proud také významně napomáhá šíření diaspor rostlin (tzv. agestochorie nebo též
viatická migrace), což ovlivňuje průběh sukcese na nově vytvořených ekotopech silničního
tělesa. Tento vliv je zcela dominantní při formování vegetace krajnic, kde k němu ještě přispívá
specifický ekotop.
Nezanedbatelným vlivem je ošetřování vozovek v zimním období posypovými solemi. Ty působí
na rostlinstvo jednak přímou cestou, jednak prostřednictvím půdy. Většina našich rostlin silnější
zasolení nesnáší a reaguje na ně fyziologickým poškozením a následně i úhynem. Nejviditelnější
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jsou škody na dřevinách, zvláště pak stálezelených jehličnanech, kde kontaktní poškození solí
vyvolává charakteristické rezavění jehličí a posléze až prosychání části koruny. Listnaté dřeviny
jsou obecně rezistentnější, i u nich ale může docházet k nekrózám listů a předčasné ztrátě
asimilačního aparátu s následnou redukcí korun. V bylinném porostu lze po určité době po
zahájení solení pozorovat ústup řady druhů, jejichž místo pak zaujímá poměrně úzké spektrum
rostlin, které snášejí zasolení relativně lépe. V extrémně zasolovaných krajnicích silně
zatěžovaných silnic a zejména v dělicích pruzích dálnic se pak vytvářejí velmi specifická
společenstva rostlin halotolerantních až přímo halofilních. Dle zahraničních studií lze rozptyl
solných roztoků zaznamenat až ve vzdálenosti několika set metrů od silničního okraje, průkazné
vlivy na vegetaci se ale omezují jen na nejbližší okolí silnice a koncentrace iontů sodíku a
chloridů rychle klesají již několik metrů od silničního okraje.
Vegetace v doprovodu silnic je zásadní měrou formována i pravidelnou údržbou. Krajnice
významnějších silnic jsou u nás nejméně jednou, často však i dvakrát ročně koseny žací lištou
nesenou na traktoru nebo nákladním automobilu. Porosty mimo dosah této lišty (pruh cca 2 m
široký) jsou sečením udržovány nepravidelně nebo nejsou udržovány vůbec. U frekventovaných
silnic je ale prováděna pravidelná údržba vzrostlé zeleně, tj. v podstatě její redukce prořezávkami
(mladé výsadby či spontánně vzniklé porosty) nebo odstraňováním problémových stromů. Přesto
je ale možné říci, že vegetační doprovody našich silnic – vyjma zmíněného sečeného pruhu při
krajnici – představují ve své většině sukcesní útvary, do jejichž vývoje člověk významněji
nezasahuje.

D.1.7.2 Vlivy na faunu
Výstavba silnice má za následek trvalý zánik faunistických biotopů v místě stavebního záboru.
Populace živočichů žijící přímo v trase, v průběhu stavby biotop buď opustí (většina obratlovců,
část bezobratlých schopných letu) anebo je postupem stavby víceméně zničena. Na rozdíl od
rostlinstva není tedy fauna výstavbou silnice likvidována „absolutně“, neboť její významná část
se může (při vhodném postupu výstavby) přemístit na náhradní biotopy. Tyto náhradní biotopy
ovšem nemají neomezenou „úživnost“ a mohou již být plně obsazeny stávajícími živočišnými
populacemi. Zvláště závažný je případ, kdy stavba likviduje významnou část příslušného biotopu
a vypuzení živočichové se tak nemají kam uchýlit. Pro bezobratlé živočichy má stavba do značné
míry likvidační účinek. Většina druhů není schopná letu (druhy trvale bezkřídlé nebo vývojová
stádia bez křídel) a je tak pohřbena do základů stavby. Hodnocení závažnosti těchto vlivů je
podobně jako u rostlin závislé na významu dotčené fauny a plošném dopadu stavby v daném
územním kontextu. Jednoduchým měřítkem hodnocení je výskyt zvláště chráněných živočichů.
Bezobratlí
V trase byly zjištěny jen 2 ohrožené druhy, z nichž pouze Carabus scheidleri helleri je skutečně
významnější; nález prskavce Brachinus explodens má význam pouze z hlediska regionálního
(Českolipsko). Dále byly zjištěny 2 silně ohrožené druhy motýlů, a to Maculinea telejus
(modrásek očkovaný) a M. nausithous (modrásek bahenní). Zatímco C. scheidleri helleri má
v trase obchvatu centrum výskytu kolem stanoviště č. 4, oba druhy modrásků zejména v úseku
mezi stanovišti č. 2-3 a na stanovišti č. 1.
Nejvýznamnější lokalitou z hlediska sledovaných skupin bezobratlých je vlhký úpad v západní
části trasy (před km 2,2), kde bylo zjištěno nejvíce druhů, mezi nimi však velký počet druhů
eurytopních. Vyšší stupeň přírodní zachovalosti vykazují lokality ve východní části trasy. Tyto
biotopy budou silniční stavbou částečně zničeny a dále přetnuty, poměrně významným se jeví
přechod nivy Bobřího potoka. Srovnatelné, resp. i hodnotnější lokality lze ovšem očekávat
v širším okolí stavby (výše položená úbočí Ronova, oblast Holanských a Stvolíneckých rybníků).
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Obratlovci
Kr it ick y o hrožené druhy
Luňák červený (Milvus milvus)
Výskyt v trase: pozorován pár v hnízdním období na louce pod železniční zastávkou Kravaře při
sběru potravy. Chování ptáků včetně hlasových projevů nasvědčovaly blízkosti hnízda s mláďaty.
Hnízdo nebylo přímo v trase nalezeno, je ale velmi pravděpodobné, že se nachází v některém
remízu v blízkém okolí.
Charakteristika vlivu: přímé ohrožení populace stavbou se nepředpokládá, negativním zásahem
může být trvalý i dočasný zábor plochy spojený s vymýcením remízů, tj. potenciálního hnízdiště.
S ilně o hro žené druhy
Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Výskyt v trase: zjištěna na mezích a loukách v celém sledovaném území. Výskyt není soustředěn
na konkrétní plochu, je rozptýlený na vhodných místech v celé trase.
Charakteristika vlivu: přímé ohrožení populace stavbou se nepředpokládá, negativním zásahem
může být trvalý i dočasný zábor plochy s výskytem druhu.
Slepýš křehký (Anguis fragilis)
Výskyt v trase: výskyt slepýše byl potvrzen na loukách pod železniční zastávkou Kravaře a na
okraji terasy Bobřího potoka. Pravděpodobný je výskyt na dalších vhodných stanovištích v trase.
Charakteristika vlivu: ohrožen může být trvalým i dočasným záborem biotopu s výskytem druhu
(zemní práce).
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Výskyt v trase: potvrzený výskyt v hnízdním období na biotopu B, kde byl zjištěn volající pták
v poli pod železniční zastávkou v Kravařích.
Charakteristika vlivu: zásadní ohrožení populace stavbou se nepředpokládá, záborem půdy a
stavební činností v hnízdním období může dojít k likvidaci hnízda, možný je i střet se silniční
dopravou při přebíhání nebo přelety nízko nad komunikací.
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Výskyt v trase: zjištěn v nivě Bobřího potoka (biotop A), kde byl opakovaně zaznamenán jeden
pár v hnízdním období; hnízdění je velmi pravděpodobné v břehových porostech.
Charakteristika vlivu: stavbou může být druh dotčen likvidací hnízdišť, tj. případným vykácením
břehových porostů. Niva Bobřího potoka bude přemostěna, nedojde k likvidaci celého biotopu,
ale pouze jeho přetnutí silničním mostem, který není pro tento druh nepřekonatelnou překážkou.
Ohro žené druhy
Ropucha obecná (Bufo bufo)
Výskyt v trase: jednotlivé exempláře ropuch byly zjištěny v letním období na více místech v trase.
Přímo v trase se nevyskytuje vodní plocha, kde se tento druh rozmnožuje, nalézá zde pouze letní
(a pravděpodobně i zimní) úkryty.
Charakteristika vlivu: k přímému ohrožení může dojít v jarním období v době tahu na místa
rozmnožování při střetu se silniční dopravou (dělící efekt komunikace). Potenciální místa
rozmnožování se mohou nacházet v tůních v nivě Bobřího potoka.
Užovka obojková (Natrix natrix)
EVERNIA s. r. o.

strana 85

Oznámení podle zákona č.100/2001 Sb.

Silnice I/15 Kravaře - obchvat

Výskyt, charakteristika vlivu: zjištěna v nivě Bobřího potoka u Sezímek, pozorován 1 juvenilní
exemplář, ale velmi pravděpodobný je výskyt v celé nivě. Přímé ovlivnění stavbou se
nepředpokládá.
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Výskyt v trase: V trase byl zjištěn 1 hnízdící pár v nevelké nesečené podmáčené části louky v
plochém bezlesém údolí pod žel. zastávkou v Kravařích.
Charakteristika vlivu: může být ohrožen likvidací hnízdního biotopu přímým nebo dočasným
záborem půdy. Pokud zůstanou v okolí trasy plochy luk vhodné pro hnízdění, populace nebude
přímo ohrožena.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Výskyt v trase: v trase byl zjištěn 1 pár, který úspěšně vyhnízdil v křovinatém porostu na mezi
oddělující luční plochy na biotopu B (bližší popis viz biotop č. 3 v kap. D1).
Charakteristika vlivu: přímé ohrožení populace stavbou se nepředpokládá, konkrétní hnízdiště
může být ohroženo likvidací křovin.
Návrh opatření: speciální opatření se nevyžadují. Omezit výřez křovin na mezích, okrajích luk a
pastvin a podél cest.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Výskyt v trase: pozorována byla na loukách a polích v celé trase, kam zalétá za potravou
z hnízdišť v budovách v obci Kravaře.
Charakteristika vlivu: vzhledem k bionomii druhu – hnízdištím v zastavěném území – bude vliv
stavby na tento druh nevýznamný.
Vlivy z provozu
Silnice představuje pro většinu živočichů významnou migrační bariéru. Pokusy o její překonání
mohou skončit usmrcením zvířat projíždějícími automobily, střety vozidel s většími zvířaty pak
mohou způsobit dopravní nehodu.
Posuzovaná silnice svojí kategorií v zásadě nevylučuje migraci zvířat (dvoupruhová komunikace
bez dělicího pruhu a bez oplocení), oproti starším silnicím ji však činí obtížnější, zejména
v západní části, kde je silnice vedena v dosti hlubokých zářezech či po vyšších násypech. Prostup
zvířat přes silniční těleso usnadňují tři migrační profily v km 0,35, km 0,42 a km 1,31. Jedná se o
dvojí přemostění v nivě Bobřího potoka a přemostění polní cesty, která budou zvířatům sloužit
jako podchody. Parametry těchto profilů jsou příznivé pro migraci drobných obratlovců a
vyhovující pro středně velké až větší druhy (srnec).
D.I.7.3 Vliv na ekosystémy
Ekosystém lze nejjednodušším způsobem definovat v souladu s §3, písm. j zákona č. 114/92 Sb.
jako „funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny
výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v
určitém prostoru a čase“. Ekosystém lze rovněž chápat jako prostorově ohraničený výsek biosféry
s jednotící strukturní charakteristikou a relativní autonomií. Ekosystém je tedy do značné míry
abstraktní konstrukcí, která kromě viditelných (hmotných) komponent zahrnuje i složku funkční,
vztahovou. Exaktní sledování komplikovaných vztahů mezi dílčími složkami ekosystémů je
ovšem nesnadné a proto se v jednodušších aplikacích zaměřujeme spíše na popis struktury či
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pouze dílčích jevů. Pojem ekosystém je pak nahrazován pojmy biotop, biocenóza, geobiocenóza
a dalšími, které lze považovat za podmnožiny ekosystému.
Stručné hodnocení biotopů v trase posuzované silnice bylo již provedeno v hodnocení vlivů na
rostlinstvo. V zájmovém území lze rozlišit následující typy biotopů, resp. ekosystémů (v
přibližném řazením podle výskytu v trase ve směru staničení):
1) lužní les
2) nivní louka
3) polopřirozená svahová louka
4) bylinotravní lada s dřevinami
5) kulturní louka
6) orná půda
Každý z těchto biotopů bude přímo dotčen stavbou silničního obchvatu, hodnocení tohoto vlivu
se ale různí podle plošného dopadu a přírodní hodnoty daného biotopu (ekosystému). Z hlediska
„přírodní kvality“ lze výše uvedené biotopy seřadit v této sestupné řadě: 1 – 2, 4 – 3 – 5 – 6.
Z hlediska plošného dopadu pak bude pořadí následující: 6 – 3 – 5 – 4, 2 – 1. Je tedy zřejmé, že
pořadí biotopů je v těchto dvou případech téměř přesně opačné – biotopy cennější budou dotčeny
v menším plošném rozsahu, zatímco biotopy nejméně kvalitní budou zasaženy největší měrou. Je
však třeba přiznat, že tento výsledek do jisté míry odráží i četnost uvedených biotopů v okolní
krajině. Z tohoto konstatování se poněkud vymyká biotop č. 3 (polopřirozená svahová louka), kde
zábor je zřetelně vyšší, než relativní četnost výskytu tohoto biotopu v okolí. Vůbec lze východní
část trasy (až po km 1,30) hodnotit jako mírně konfliktní z hlediska vlivů na ekosystémy.
Pokud zasadíme hodnocení silničního obchvatu Kravař do širšího územního rámce, zjistíme, že
prochází územím s poněkud sníženými přírodními hodnotami. Trasa je situována do západního
výběžku Jestřebské kotliny, která tvoří předěl mezi Verneřickým středohořím na severu a
Polomenými horami na jihu (obě tyto jednotky jsou zde zastoupeny svými nereprezentativními
částmi). Jestřebská kotlina představuje nižší stupeň reliéfu, přírodovědně cenný rozsáhlými
mokřadními biotopy, zčásti ve vazbě na rybniční soustavy značného historického stáří. Tyto
biotopy vyznívají východně od Stvolínek a v méně typické formě ještě ve vlastním zájmovém
území v podobě nivy Bobřího potoka. Vyšší stupeň reliéfu severně a jižně od silničního koridoru
tvoří ± extenzivně využívaná zemědělská krajina s nesouvislými enklávami lesů, dílem relativně
přirozené povahy. Ekologická kvalita území je lokálně dosti proměnlivá, často však vyšší než
v zájmovém území a případné (hypotetické) trasování silnice těmito územími by bylo značně
konfliktní.
Vlivy posuzované stavby na neživé i živé složky ekosystémů lze považovat za přijatelné.
Z hlediska neživé přírody je významné, že trasa prochází severním úbočím vrchu Ronov s méně
stabilními svrchněkřídovými sedimenty. Trasa ve své západní části poměrně významně mění
místní reliéf (hlubší zářezy a vyšší násypy), což mj. může ovlivnit lokální proudění
přípovrchových vod (avšak bez vlivu na využívané vodní zdroje). Mírně problematické je i
přetnutí holocénní nivy Bobřího potoka násypem, rozčleněným dvěma mosty. Z pohledu živé
přírody (bioty) je středně závažný zásah do komplexu zkulturněných luk ve východní části území,
s fragmenty přirozenějších společenstev (lada, nivní louka). Cennější přírodní lokality, známé
v širším území, nebudou stavbou nijak ovlivněny.
Vlivy na ÚSES
Územní systém ekologické stability je ve sledovaném území zastoupen pouze prvky lokální
úrovně. S trasou přímo koliduje lokální biokoridor Bobřího potoka. Posuzovaný silniční obchvat
tento biokoridor kříží šikmým přechodem nivy prostřednictvím dvou mostů a násypu. Biokoridor
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je vymezen v poněkud nadstandardní šíři, zahrnující celou nivu, takže je částečně překonán i
zmíněným násypem. Z hlediska funkční způsobilosti ovšem není tato skutečnost rozhodující.
Dále se při začátku území nachází vymezené lokální biocentrum lesního typu, zahrnující bývalý
zámecký park. Toto biocentrum nebude stavbou přímo dotčeno, neboť přeložka probíhá po jeho
okraji, v ose stávající silnice.

D.I.8. Vlivy na krajinu
D.I.8.1. Hodnocení míry zásahu stavby do krajinného rázu
Vliv silničního obchvatu na krajinný ráz je dán technickými parametry stavby a krajinářskými
charakteristikami dotčeného území. Silniční novostavba v délce 2,66 km prochází víceméně
otevřenou krajinou při jižním úpatí vrchu Ronov, v nereprezentativní části Ralského bioregionu.
Technická charakteristika stavby
Komunikace se odpojuje ze stávající silnice I/15 na výjezdu z obce Stvolínky směrem na
Kravaře. Do km 0,25 je trasa vedena v souběhu se stávající silnicí. V km 0,35 přechází
komunikace mostním objektem Bobří potok a v km 0,4 náhon potoka. Dále směrové vedení trasy
až do km 1,76 pokračuje levostranným obloukem. V km 1,31 kříží přeložku polní cesty a v km
1,69 podchází příjezdovou komunikaci k zastávce ČD Kravaře. V km 2,6 se trasa napojuje do
okružní křižovatky.
Z technických parametrů stavby, které by mohly mít významný vliv na zásah do krajinného rázu
je třeba uvést především:
•

Šířkové a výškové uspořádání komunikace a délka trasy.
Z hlediska šířkového uspořádání se jedná se o komunikaci o šířce 9,5 m s návrhovou
rychlostní 70 km/h. (Jízdní pruhy 2 x 3,5 m, vodící proužky 2 x 0,25 m, zpevněná krajnice 2 x
0,5 m). V první polovině trasy se niveleta silnice příliš neodchyluje od terénní kontury (s
menší výjimkou nivy Bobřího potoka), zatímco ve druhé polovině je trasa vedena středně
hlubokými zářezy (místy hloubka téměř 10 m) a po o něco nižších násypech. Délka stavby je
cca 2,6 km.

•

Lokalizace mimoúrovňových křižovatek, které tvoří rozměrná technická díla, obzvláště
v rovinaté krajině bez výrazného zastoupení vegetačních prvků.
V navrženém obchvatu se mimoúrovňové křižovatky nenacházejí. Na konci úseku je
lokalizována okružní křižovatka.

•

Velké mostní objekty přes přírodní prvky – velké mostní objekty se na trase nenacházejí. Na
km 0,4 je lokalizován mostní objekt přes Bobří potok.

Hodnocení podle analýzy kontrastů
Z popisu krajiny uvedeného v kap. C.II.8 vyplývá, že trasa prochází krajinou s cennou kulturně historickou i přírodní hodnotou (širší měřítko). Z tohoto důvodu je třeba vytipovat konfliktní
místa navrhované trasy s krajinným rázem, chráněným dle §12 zákona č. 114/1992 Sb.
Do CHKO Kokořínsko ani do CHKO České středohoří trasa silnice nezasahuje. Na začátku
úseku vede komunikace souběžně s hranicí CHKO České středohoří. Přírodní památky Ronov se
obchvat nedotýká. Zámecký park u Stvolínek míjí v těsné blízkosti a také kulturní památky se
v blízkosti silničního obchvatu nenacházejí. Nejvýznamnější zásah do krajinného rázu se tak týká
přechodu trasy přes nivu Bobřího potoka a v širším měřítku krajiny pohledovou změnou zejména
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ze zříceniny hradu Ronov. Další úseky budou představovat větší či menší zásah do krajinného
rázu podle toho, zdali se dostávají do vizuálních souvislostí s cennými partiemi krajiny a
s kulturními dominantami.
km 0,35 - Přechod přes nivu Bobřího potoka – krajinný prostor A
Přechod údolí Bobřího potoka představuje konflikt s přírodními hodnotami (lokální biokoridor,
významný krajinný prvek). Je zásahem do estetických hodnot přírodních a přírodě blízkých
scenérií. Přítomné hodnoty nejsou však hodnotami jedinečnými. Navrhovaná stavba představuje
též zásah do harmonického měřítka a harmonických vztahů, tyto hodnoty jsou však v současném
stavu sníženy přítomností vedení VVN a železniční tratí. Trasa bude z vrcholu Ronov patrná a
stane se novým liniovým prvkem krajinného prostoru.
Celkový vliv: Středně silný až silný konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu.
km 1,7 – 2,6 - Průchod trasy krajinným prostorem B
Krátký úsek je veden po zemědělské půdě bez většího zásahu do remízků, které tvoří pozitivní
přírodní charakteristiku krajinného prostoru. Ani v tomto úseku se trasa nedotýká žádné
z kulturně historických charakteristik, ale dostává se opět do vizuálních souvislostí s vrcholem
Ronov. Bude proto představovat zásah do estetických hodnot, harmonického měřítka a
harmonických vztahů v krajině.
Celkový vliv: Slabý až střední konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu.
Hodnocení vlivu stavby podle analýzy kontrastů je uvedeno v následující tabulce:
Tabulka 25: Hodnocení vlivu stavby dle analýzy kontrastů
kontrast
vliv stavby
kontrast
Stavba silnice I/15 Kravaře – obchvat prochází poměrně harmonickou, zemědělskou krajinou s
v měřítku
výskytem přírodních prvků (Bobří potok, liniové remízky) doplněných malými obcemi
zemědělského charakteru. Obchvat byl navržen tak, aby nezasahoval do cennějších partií, které
navazují na toto vymezené území (přechodová zóna mezi dvěmi chráněnými krajinnými
oblastmi). Přesto lze předpokládat, že celkový ráz krajiny bude touto stavbou částečně
ovlivněn.
Kontrast v měřítku bude v ZKC A částečně narušen. Zájmové území je tvořeno mělkým
údolím Bobřího potoka ohraničeným na severu komunikací Stvolínky – Kravaře a na jihu
železniční tratí. Trasa v tomto celku vede v mírném násypu a zářezu. Za zásah do
harmonického měřítka v tomto prostoru lze považovat vlastní přemostění nivy Bobřího potoka
na km 0,35. Bobří potok stavba překonává mostním objektem o délce 47 m.
ZKC B nebude stavbou výrazně narušen. Komunikace prochází zemědělskou krajinou bez
výraznějšího zastoupení přírodních prvků. Na poměrně krátkém úseku jsou lokalizovány
hlubší zářezy s násypem (± 7 m). Vzhledem k délce úseku, vedením komunikace po
zemědělské půdě nebude kontrast v měřítku navrženým obchvatem výrazně narušen.
kontrast
Vzhledem k charakteru krajiny, kterým je trasa vedena, lze předpokládat, že celkový vnímaný
v asociacích dojem z kontrastu v asociacích bude místy částečně, negativně ovlivněn.
kontrast
ohnisko Lze předpokládat, že zamýšlená komunikace, se stane v některých částech
v harmonii
výrazným ohniskem. Vzhledem ke geomorfologii terénu tj. otevřenosti krajiny lze
předpokládat viditelnost trasy z vrcholu Ronov. Pohledové ohnisko bude stavba dále
vytvářet v místě přechodu Bobřího potoka, kde je lokalizován mostní objekt.
Rozměry mostního objektu korespondují s měřítkem krajiny v daném místě.
barva
Vegetační úpravy tělesa komunikace začlení technické objekty do krajiny. Volba
dřevin vycházející z potenciální vegetace daného území a sníží vliv na krajinný ráz
tvar
Zamýšlená komunikace je v kontrastu s přírodními tvary.
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D.I.8.2. Hodnocení podle obecných zásad pro daný typ stavby
Silniční stavby, týká se to především staveb dálničního typu, patří obecně ke stavbám, které mají
potenciálně značný vliv na krajinný ráz. Skutečný dopad závisí na dodržování veškerých zásah
při trasování a technickému řešení jednotlivých úseků. Vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku
dvoupruhové komunikace nelze očekávat významný negativní vliv na krajinný ráz.
Naplňování základních obecných zásad pro minimalizaci vlivu silničních staveb do krajinného
rázu je hodnoceno v následujících podkapitolách.
Zásada omezení délky rovných úseků
Vzhledem k tomu, že jedná o obchvat obce o délce úseku 2,6 km lze tuto zásadu eliminovat.
Zásada minimalizace zářezů a násypů
Z hlediska zhodnocení vlivu na krajinný ráz je důležité výškové vedení trasy v krajině. To je do
značné míry dáno normovými parametry silnice a konfigurací terénu v trase. V dotčeném území
to konkrétně znamená, že v první polovině trasy se niveleta silnice příliš neodchyluje od terénní
kontury (s menší výjimkou nivy Bobřího potoka), zatímco ve druhé polovině je trasa vedena
středně hlubokými zářezy (místy hloubka téměř 10 m) a po o něco nižších násypech. Za určitou
výhodu lze považovat to, že tyto výraznější technické objekty jsou situovány do krajinářsky méně
exponovaného prostoru s velkými bloky intenzivně využívané zemědělské půdy.
Zásada přiměřenosti technických děl charakteru krajiny
Rozsah technických umělých prvků (mostů, estakád, opěrných zdí aj.) by měl být úměrný
charakteru krajiny. Tyto prvky jsou přijatelnější v krajině průmyslové a výrazně antropogenní,
nežli v krajině zemědělského a přírodního charakteru. Zájmové území, kterým trasa prochází lze
hodnotit jako harmonickou krajinu se zemědělskými obcemi. Nejvýznamnějším přírodním
prvkem je meandrující Bobří potok, který komunikace překonává mostním objektem.
Vzhledem k délce a charakteru komunikace zde nejsou lokalizovány žádné velké technické
objekty. Na stavbě přeložky jsou lokalizovány tyto objekty:
SO 201 most přes Bobří potok
SO 202 most přes náhon
SO 203 most přes polní cestu
SO 204 most na místní komunikaci
Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že jediným problémovým místem z hlediska
krajinného rázu je přemostění Bobřího potoka a jeho náhonu.
Bobří potok je překonáván na km 0,35 mostním objektem o délce 47 m a výšce 5,5 m Technicky
je most navržen jako monolitická spojitá deska z předpjatého betonu a 3 polích s rozpětími 12 +
15 +12 m. Na tento objekt navazuje v km 0,42 most přes náhon. Délka mostu je 15 m, výška
4,2 m. Most je navržen jako železobetonový rám o jednom poli s rozpětím 8 m.
Navržené mostní objekty přes Bobří potok nebudou mít významný negativní vliv na tento
přírodní prvek. Rozměry technických objektů korespondují s přírodním prvkem v dané krajině.
Břehové porosty budou v místě křížení vykáceny a v rámci vegetačních úprav nahrazeny novou
výsadbou v okolí mostních objektů tak, aby byly vhodně zapojeny do krajiny a umožňovaly
migraci zvěře.
Zásada začlenění do krajiny vegetačními úpravami
Začlenění komunikace do krajiny se realizuje pomocí vegetační úpravy vlastního komunikačního
tělesa.
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Pro stavbu obchvatu byla zpracována samostatná studie vegetačních úprav, která při konkrétním
návrhu vhodných dřevin a jejich uspořádání respektovala tato hlediska:
•

estetické – začlenění stavby do krajiny

•

ochrana přírody – volba domácích přirozených dřevin (viz. tab. 14)

•

migrace živočichů – vazba na migrační profily zvěře, snaha nevytvářet rozsáhlé zelené pásy u
dálnice, které by lákaly zvěř k úkrytu

•

údržby zeleně – požadavky jsou dány technickými podmínkami ŘSD

Vegetační úpravy tělesa komunikace budou podrobně zpracovány v dalších stupních projektové
dokumentace. Přesto lze jednoznačně konstatovat, že ozelenění svahů náspů a zářezů má
pozitivní vliv na celkovou estetiku krajiny a výrazně sníží negativní vliv komunikace a začlení ji
do krajiny. Do výsadeb jsou upřednostňovány dřeviny, které vycházejí z potencionální vegetace
oblasti. Výsadby budou koncipovány jako roztroušené remízky se zapojeným keřovým patrem.
Tabulka 26: Přehled dřevin doporučovaných do vegetačních úprav
Znak Latinský název
Český název
stanoviště
Stromy listnaté
A
Acer platanoides
javor mléč
příměs na živnějších lesních půdách
AP
Acer pseudoplatanus
javor klen
příměs na živnějších lesních půdách
AL
Alnus glutinosa
olše lepkavá
na vlhkých a zamokřených půdách
B
Betula verrucosa
bříza bradavičnatá
vlhké až vysychavé půdy
C
Carpinus betulus
habr obecný
příměs na sušších, ale živných půdách
F
Fraxinus excelsior
jasan ztepilý
na živnějších a dostatečně vlhkých půdách
PP
Prunus padus
střemcha obecná
na vlhkých půdách
Q
Quercus robur
dub letní
mimo nejchudší půdy a stinná místa
QP
Quercus petraea
dub zimní
sušší až živná slunná stanoviště
T
Tilia cordata
lípa srdčitá
vlhké i suché živné půdy
Stromovité keře listnaté
CRM Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
vlhké až vysychavé půdy
CRO Crataegus oxyacantha
hloh obecný
vlhké, propustné, živné půdy
SXC Salix caprea
vrba jíva
na vlhkých půdách
Keře listnaté vysoké
CAV Corylus avellana
líska obecná
živné půdy na stinnějších místech
COS Cornus sanguinea
svída obecná
slunná až polostinná vlhčí stanoviště
EU
Euonymus europaeus
brslen evropský
jen přimíšeně na živnější půdě
LCX Lonicera xylosteum
zimolez obecný
vlhké v létě vysychavé, živné půdy
LV
Ligustrum vulgare
ptačí zob obecný
vysýchavé substráty
PSP Prunus spinosa
trnka obecná
na sušších místech
VO
Viburnum opulus
kalina obecná
na vlhkých půdách
Keře listnaté středně vysoké
ROC Rosa canina
růže šípková
vysychavé i vlhké živné půdy
SBR Sambucus racemosa
bez červený
na hlubších nevysýchavých půdách, i do stínu
Keře listnaté poléhavé a pnoucí
RUC Rubus caesius
ostružiník
vlhké, propustné půdy

Zásada estetického řešení detailů
Kromě základního vedení trasy rozhoduje o celkovém výsledku dořešení řady detailů, např.:
• volba materiálů
•

řešení protihlukových stěn

Tyto skutečnosti budou řešeny podrobně v dalším stupni projektové dokumentace.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Doporučuje se zajistit archeologický dohled vzhledem k tomu, že širší zájmové území se pokládá
za území s archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst.2, z.č. 20/87 Sb. o státní péči ve znění
novely zákona č. 242/92 Sb.
D.I.9.1 Vliv na kulturní památky a ostatní památkové objekty
Stavbou nejsou dotčeny žádné evidované kulturní památky ani jiné památkové objekty.
D.I.9.2 Vliv na archeologické lokality
Stavbou silničního obchvatu nebudou dotčeny žádné známé ani předpokládané archeologické
lokality. Vzhledem k relativní archeologické atraktivitě širšího území je však třeba zajistit nad
stavbou archeologický dohled a v případě významných nálezů zastavit stavební práce a provést
záchranný archeologický průzkum.
D.I.9.3 Vliv na hmotný majetek
Navržený obchvat Kravař nepředpokládá žádné demolice.
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CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z

HLEDISKA

JEJICH

VELIKOSTI

A

VÝZNAMNOSTI

A

MOŽNOSTI

PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

D.II.1. Celkový přehled vlivů
Všechny vlivy stavby přeložky silnice I/15 – obchvat Kravař, které jsou popsány v kapitole D.I.
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru, jsou vyhodnoceny 5-ti člennou stupnicí pro
hodnocení staveb a činností uvedenou na začátku kapitoly D.I. Jedná se o stupnici převzatou
z metodik multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný „užitek“ daného stavu nebo
činnosti (proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení).
Tabulka 27: Celkový přehled vlivů
Ukazatele
Obyvatelstvo
Ovzduší
Voda

Geologie

Flóra, fauna, ekosystémy

Antropogenní systémy

Struktura a funkční využití území

vliv na zdraví
sociální a ekonomické důsledky
imise
klima
vliv na zdroje pitných vod
vliv na povrchové vody
vliv na podzemní vody
zábor půdy
kontaminace půdy
vliv na erozi půdy
vliv na nerostné zdroje
vliv na lokality chráněných druhů
vliv na zvláště chráněná území
vliv na lesní ekosystémy
vliv na ÚSES
vliv na budovy
vliv na archeologická naleziště
vliv na kulturní památky
vliv na dopravu
vliv na rozvoj infrastruktury
vliv na estetickou kvalitu území
vliv na rekreační kvalitu území
vliv na ekologickou únosnost území
vliv na celkový stav ekologické zátěže

Přijatelnost řešení
5
5
5
4
4
4
4
3
4
4
5
4
5
5
4
5
4
5
5
5
3
4
4
4

Celkový rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci je poměrně omezený, což je
dáno charakterem stávajícího využití území i rozsahem záboru. Obchvat Kravař odvede
převážnou část tranzitní dopravy z intravilánu obce Kravaře mimo dosah zástavby a přinese tím
významný pokles vlivů dopravy na obyvatelstvo. Z hlediska vlivu na přírodní složky prostředí se
významnější negativní dopady soustřeďují do východní části trasy, kde dochází k přemostění
Bobřího potoka a překročení nivy s poměrně zachovalými ekosystémy, dále pak trasa přechází po
svažité zkulturněné louce s enklávami sukcesních formací se zvýšenou biodiverzitou. Většina
trasy je ovšem vedena po intenzivních zemědělských kulturách, kde se spíše uplatňuje vliv na
krajinářské hodnoty území.
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D.II.2. Vliv na ZCHÚ, ÚSES, VKP
V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů na jednotlivé složky ochrany přírody.
Systém hodnocení vychází z kapitoly D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru.
Tabulka 28: Přehled kategorie ochrany přírody a vliv trasy na jednotlivé složky
Kategorie Podkategorie
Výskyt
Zvláště
Národní park
–
chráněná
Chráněná krajinná oblast
+
území
Národní přírodní rezervace
–
Přírodní rezervace
–
Národní přírodní památka
–
Přírodní památka
–
Významné Ze zákona
lesy
+
krajinné
(č.114/1992 Sb.) rašeliniště
–
prvky
vodní toky
+
rybníky
–
jezera
–
údolní nivy
+
Registrované orgánem ochrany přírody
–
Územní
Nadregionální biocentrum
–
systém
biokoridor
–
ekologické Regionální
biocentrum
–
stability
biokoridor
–
Lokální
biocentrum
+
biokoridor
+
Zvláště
Rostliny
kriticky ohrožené
–
chráněné
silně ohrožené
–
druhy
ohrožené
–
Živočichové
kriticky ohrožené
+
silně ohrožené
+
ohrožené
+

Přijatelnost zásahu
4
–
–
–
–
5
–
4
–
–
4
–
–
–
–
–
4
4
–
–
–
4
3
4

Z tabulky je zřejmé, že silniční obchvat Kravař nebude mít podstatnější negativní dopady na
prvky ochrany přírody. Nejvýznamnější dopady se týkají skupiny silně ohrožených druhů
živočichů, kteří byli zjištěny v trase a jejichž populace by mohly být výstavbou silnice i
následným provozem do určité míry zasaženy. Určitý význam má i dotčení poměrně kvalitních
přírodních biotopů ve východní části trasy. Zde kromě vlastního záboru sehrává jistou roli též
dělicí účinek (narušení integrity biotopů, migrační překážka pro faunu).
Z provedeného rozboru vlivů na jednotlivé složky prostředí vyplývá, že očekávané vlivy při
realizaci obchvatu odpovídají běžným vlivům. Významnější ovlivnění se předpokládá na
zemědělskou půdu, faunu a flóru a zčásti i krajinný ráz. Tyto vlivy lze dále omezit navrženými
opatřeními. Vedle zmíněných negativních vlivů je však třeba zvažovat i vlivy pozitivní, k nimž
vedle dopravních hledisek patří zejména snížení environmentálních zátěží z dopravy v obci
Kravaře.
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D.II.3. Rozsah vlivů na obyvatelstvo
D.II.3.1. Vlivy pozitivní
Realizací stavby dojde k vyvedení podstatné části tranzitní dopravy mimo intravilán obce
Kravaře, čímž se sníží zatížení obyvatel a antropogenních struktur hlukem, imisemi, vibracemi.
Sníží se dělicí účinek a „narušení pohody“ obyvatel, významně se sníží riziko dopravních nehod.
Z dopravního hlediska, tj. vlivů na samotný silniční tranzit, se zlepší technické parametry silnice,
což povede ke zvýšení plynulosti dopravy, úspoře pohonných hmot a tím i nižší produkci
škodlivin, poklesne též nehodovost.
D.II.3.2. Vlivy negativní
Realizací stavby dojde k určitému narušení estetických hodnot a rekreačního potenciálu
v prostoru jižně až východně od Kravař. Dále dojde k trvalému záboru zemědělské půdy. Nová
komunikace vytvoří překážku, což se uplatní zejména při údržbě přilehlých zemědělských
pozemků. Stávající komunikace křížící trasu obchvatu, budou přemostěny.
Při zachování současného stavu (nulová varianta) budou zachovány stávající nepříznivé
podmínky v obci Kravaře z hlediska zatížení obyvatelstva a staveb projíždějící dopravou.
Tabulka 29: Rozsah vlivů záměru vzhledem k populaci
Kategorie
Podkategorie
Vlivy na
Hluk
obyvatelstvo
Imise
Vibrace
Světelné znečištění
Sociální a ekonomické dopady
Vlivy na
Vliv na budovy
antropogenní
Vliv na architektonické
systémy
památky
Vliv na archeologické lokality
Vliv na kulturní hodnoty
Vliv na strukturu a Vliv na dopravu
funkční využití
Vliv na estetické kvality území
území
Vliv na krajinný ráz
Vliv na rozvoj infrastruktury
Vliv na rozvoj města
Vliv na rekreační kvality území

Výskyt
+
+
+
+
+
+
+

Přijatelnost zásahu
5
5
5
5
4
5
5

+
+
+
+
+
+
+
+

4
5
5
3-4
3-4
5
5
4

Stávající trasa (nulová varianta) má bezprostřední negativní vliv na populaci. Realizací záměru
dojde k minimalizaci celkového rozsahu vlivů vzhledem k obyvatelstvu obce Kravaře.

D.II.4. Možnost přeshraničních vlivů
Vlivy přeshraničního dosahu se u posuzované stavby nepředpokládají.
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RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH

A NESTANDARDNÍCH STAVECH

Rizika havárií spojená se zamýšlenou stavbou silnice I/15 – obchvat Kravař mohou být
následující:
V době výstavby
Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného tělesa
komunikace v rámci výstavby komunikace a mostu. Toto riziko 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.).
Riziko půdních sesuvů a silnějších erozních projevů. Zemními pracemi bude narušen stávající
reliéf a místy vznikne poměrně mohutné zemní těleso. Vzhledem k charakteru podloží nelze za
určitých podmínek (zejména v souvislosti s intenzivnějšími srážkami) vyloučit možno narušení
soudržnosti zemin a horninového podloží a vznik erozních rýh, nátrží až plošných sesuvů. Tato
rizika by měla být důkladněji prověřena inženýrsko geologickým průzkumem a minimalizována
vhodným technickým řešením.
V době 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).
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.
Riziko devastace biotopů. Při haváriích může dojít k úniku ropných látek, popř. jiných
nebezpečných látek převážených vozidly do okolního prostředí. Tyto látky pak mohou narušit
půdní prostředí a přípovrchové vody a ohrozit místní biotu. Riziko je významné zejména pro
východní část trasy, kde se nacházejí kvalitnější biotopy. K podobnému ohrožení by mohlo dojít i
v průběhu výstavby.
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OPATŘENÍ

K

PREVENCI,

VYLOUČENÍ,

SNÍŽENÍ,

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.IV.1. Období přípravy
Inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum
•

provést podrobný geotechnický a inženýrsko-geologický průzkum především s cílem prověřit
a vhodnými postupy minimalizovat rizika půdních sesuvů,

•

stejně tak provést detailní hydrogeologické šetření pro zachycení proudění podpovrchových
vod a navrhnout řešení pro účinné převedení těchto vod přes zemní těleso.

Územní plánování a technické řešení
dopracovat a schválit územní plán obce Stvolínky, s vyjasněním trasy navazujícího silničního
obchvatu. Zvolené trase pak dle potřeby přizpůsobit i technické řešení obchvatu Kravař (začátek
úseku při západním okraji Stvolínek).
Propusty
pro migraci drobných obratlovců (zejména obojživelníků) realizovat propusty pod novým
silničním tělesem přibližně v km 1,03 a zejména v km 2,17.
Nová zeleň
při ozeleňování zemního tělesa silničního obchvatu vycházet ze „Studie vegetačních úprav“, tuto
dále rozpracovat do podoby projektu. Přednostně využívat domácí, stanovištně přiměřené
dřeviny, zejména pak ve východní části trasy.
Povrchové vody
upřesnit způsob odvádění dešťových vod ze zářezu, z komunikace a z mostního objektu a způsob
jejich čištění před odtokem do vodoteče, po konzultaci s příslušným orgánem životního prostředí.
Půda
•

minimalizovat trvalé i dočasné zábory půdy,

•

dořešit využití skrývek přebytečných zemin, zejména ornice

•

v bezprostřední blízkosti komunikace (do 10 m) vyloučit zemědělskou produkci,

•

do větší vzdálenosti (min. 40-50 m) od komunikace vyloučit pěstování listové zeleniny,

•

z dalších zemědělských plodin pěstovat v tomto pásu pouze rostliny, jejichž části určené ke
spotřebě nekumulují rizikové prvky a rizikové látky, nebo takové rostliny, které se
nekonzumují.

Příroda a ÚSES
Minimalizovat zásahy do relativně kvalitních přírodních biotopů ve východní části trasy (cca do
km 1,3), zejména do nivy Bobřího potoka a do svažitých lad s křovitými mezemi; v okolí km 1,0
omezit rozsah dočasných záborů, stejně jako v okolí km 2,15.
Výběrové řízení
Vhodným výběrem a stanovením podmínek při výběrovém řízení a při uzavírání smluvního
vztahu lze eliminovat řadu skutečností, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí a
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obyvatelstvo (systém řízení prací, stav stavební techniky, podmínky pro zařízení staveniště
apod.). Negativní vlivy předpokládané při provádění stavebních prací, tj. vlivy dočasného
charakteru lze eliminovat či minimalizovat opatřeními, která budou upřesněna v dalších stupních
projektových dokumentací či organizačními opatřeními, která bude povinen zajistit dodavatel
prací. Při výběrovém řízení na dodavatele navrhovaných prací by proto mělo být jedním z kritérií
výběru, zajištění a garance dodavatele k plnění ochrany složek životního prostředí při provádění
prací (např. parkování pouze na zpevněné ploše, zpracování havarijního plánu pro provádění
prací apod.). Tyto požadavky a případné garance budou zakotveny do následné realizační
smlouvy.
Prováděcí projekt
V rámci prováděcího projektu zpracovat plán organizace výstavby s(e):
• určením časového harmonogramu prací,
•

stanovením přepravních tras materiálu, zemin a ornice, minimalizací zatěžování silniční sítě
v okolí staveniště, zejména v obytné zástavbě, vyloučit pojíždění nákladních automobilů ve
volné krajině, využívat co nejkratšího napojení na stávající silniční síť. Při přepravě sypkých
materiálů používat k zakrytí nákladu plachty.

• lokalizací ploch pro zařízení staveniště a to v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, dále
by měly být umístěny v plochách s nízkou ekologickou stabilitou a nezasahovat do prvků
ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných botanických a zoologických lokalit.
Zařízení staveniště vybavit tak, aby jejich provoz odpovídal platným předpisům v oblasti
životního prostředí (nakládání s odpady, likvidace odpadních vod atd.),
• vymezením ploch pro deponii zemin a ornice a to v dostatečné vzdálenosti od obytné
zástavby tak, do míst s nízkou ekologickou stabilitou, bez zásahu do prvků ÚSES (biocenter
a biokoridorů), do významných botanických a zoologických lokalit a do lesních porostů,
•

stanovením množství potřebných surovin a materiálů pro výstavbu silnice. Stanovit objem
zemin a ornice přemisťovaných během výstavby,

•

stanovením produkce a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů vznikajícími při
výstavbě a způsobu třídění odpadů v rámci výstavby,

• zpracováním návrhu protierozních opatření pro období výstavby. Návrh bude obsahovat
zřízení protierozních sedimentačních jímek v místech křížení staveniště s vodotečemi,
případně v místech předpokládaného odtoku dešťových vod ze staveniště,
•

zpracováním návrhu preventivních a kontrolních opatření proti úniku ropných látek na
staveništi - pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů, nákladních automobilů a
pravidelnou vizuální kontrolu staveniště,

•

zpracováním Havarijního plánu, který bude obsahovat opatření pro případ úniku ropných
látek na staveništi s návrhem pořízení příslušného materiálového vybavení, kterým je možné
rychle odstranit potenciální úniky nebezpečných látek v rámci staveniště,

•

stanovením povinnosti řádného vytyčení všech inženýrských sítí a spojovacích kabelů
v prostoru stavby před zahájením prací a jejich protokolárnímu předání dodavateli prací.
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D.IV.2. Období výstavby
Realizace stavby
• při výstavbě komunikace postupovat v souladu s plánem organizace výstavby. Zvláště
ohleduplně je třeba postupovat při stavebních pracech v přírodně cennějších lokalitách, tj.
v nivě Bobřího potoka, v navazujícím úseku až ke km 1,3 a při přechodu bezvodého údolíčka
v km 2,15.
•

provádět pravidelné kontroly staveniště za účelem zjištění úniku ropných látek ze stavebních
mechanismů. V případě zjištění úniku látek škodlivých vodám do prostředí postupovat podle
Havarijního plánu, asanaci havárie zajistit u odborné firmy a neprodleně informovat
vodohospodářský orgán.

Hluk
•

realizovat preventivní opatření na minimalizaci hluku při výstavbě (např. protihluková
ochrana stacionárních zařízení, dodržování pracovní doby od 6 do 21 hod, omezení těžké
nákladní dopravy na pracovní dny, minimalizace výstavby o víkendech, omezení hlučných
stavebních prácí v brzkých ranních a pozdních odpoledních hodinách apod.) s cílem zajistit
dodržení limitních hodnot hluku dle NV 502/2000 Sb.

Ochrana vod
•

vypracovat pro stavbu Havarijní plán pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám.

•

neskladovat v areálu staveniště látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební
mechanismy. Nutné doplňování pohonných hmot do málo pohyblivých stavebních zdrojů
realizovat za přísných preventivních opatření (ochranné vany, sorbenty apod.).

•

minimalizovat přítomnost stavební techniky na staveništi a tato technika bude zabezpečena
lokálním zpevněným podložím (panely) a v podobě instalací záchytných nádob se sorbenty
pod stojícími stavebními mechanismy,

•

používat chemická WC,

•

zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování potřebného sorbentu na zařízení
staveniště.

Ochrana ovzduší
•

minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti na staveništi.

•

realizovat opatření na snížení prašnosti při výstavbě (kropení, pravidelné čištění vozovek
apod.).

Odpady
•

upřesnit v prováděcích projektech stavby jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství
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,

EVERNIA s. r. o.

strana 99

Oznámení podle zákona č.100/2001 Sb.

Silnice I/15 Kravaře - obchvat

•

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
•

chránit stromy, 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;

•

kácení dřevin realizovat v nezbytně nutném minimálním rozsahu pouze v období vegetačního
klidu (říjen-březen), minimalizovat zásahy do stromové a keřové zeleně v březích Bobřího
potoka, vyloučit zásahy do lesního porostu v areálu bývalého zámeckého parku Stvolínky;

•

dřeviny poškozené při výstavbě vhodným způsobem ošetřit před rozpadem a infekcí;

•

svahy zářezů a násypů zatravnit a osázet dřevinami dle projektu. Přitom preferovat dřeviny
geograficky původní a odpovídající místním podmínkám (dub letní i zimní, habr, lípa, jasan,
babyka, z keřů svída, ptačí zob, líska, šípková růže aj.)

Památky
•

Zajistit archeologický dohled vzhledem k tomu, že zájmové území se pokládá za území
s archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst.2, z.č. 20/87 Sb., o státní péči ve znění novely
zákona č. 242/92 Sb.

D.IV.3. Období provozu
Hluk
Po uvedení přeložky do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších obytných objektů
v úsecích, kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům. V případě
překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná protihluková opatření. Rozsah
monitorování hluku upřesnit na základě výsledků těchto měření. V případě nesplnění hlukových
limitů ve vnějším prostoru je nezbytné zajistit ochranu vnitřních prostor, změnu užívání stavby,
případně vykoupení stavby.
Vyhodnotit účinnost navržených protihlukových opatření.
Povrchové vody
V případě instalace sedimentační nádrže zajistit její pravidelný servis (čištění a popř. výměnu
funkčních částí), aby byla zajištěna její plná funkčnost.
Flóra a fauna
Udržovat migrační prostupy ve funkčním stavu. V případě častých střetů vozidel se zvířaty zvážit
oplocení příslušného úseku silnice.
Zeleň
Po ukončení zemních prací rozprostřít na zemní těleso ornici ze skrývky. Zatravnění provést v co
nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů a zářezů. Výsadbu dřevin
provádět nejlépe v podzimním termínu, případně na jaře, aby byla zajištěna dostatečná ujímavost.
V případě větších nezdarů výsadeb provést vylepšení. Stromové a keřové výsadby podporovat
alespoň po dva roky zálivkou (v sušších obdobích). Provádět pravidelné sečení krajnic.
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POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH

PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací. Použitá
metodika je zmíněna v rámci příslušných odborných kapitol, u obsáhlejších zpráv v přílohách, t.j.
Biologický průzkum, Hluková studie, Rozptylová studie. Jednotlivé vlivy na životní prostředí
byly hodnoceny v porovnání s normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech
pro složky životního prostředí. V oborech, v nichž normované limity neexistují (např. posouzení
vlivu na krajinný ráz), je předpokládaný dopad verbálně zhodnocen a srovnán s dopady v případě
vedení trasy jinými prostory.
Při posuzování vlivů na rostlinstvo a živočišstvo bylo vycházeno z vlastního terénního šetření
(botanického průzkumu dílčích lokalit, zoologického průzkumu zájmové oblasti) a ze zkušeností
zpracovatele s vlivy silničních staveb na flóru, vegetaci a faunu.
Hodnocení vlivů na krajinný ráz bylo provedeno na základě terénního šetření a subjektivního
posouzení interakce silniční stavby s krajinnými charakteristikami území. Nebylo prováděno
exaktnější šetření ve smyslu vizualizací.
Nejistoty a úplnost dat jsou diskutovány v následující kapitole D.VI. Některé předpoklady,
uvedené v této dokumentaci, nelze nyní zcela předpovědět a musí být řešeny během dalších etap
prací (zpracování podrobné technické dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení,
přesné zaměření trasy v terénu, detailní inženýrsko geologický průzkum, technické detaily řešení,
zejména konstrukce mostních objektů, atd.).
Podkladové materiály, které byly použity při zpracování této dokumentace, je uveden na konci
oznámení v kapitole Literatura. Podrobný přehled literatury je uveden také u jednotlivých příloh.
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D.VI. C HARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ
SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Dokumentace byla zpracována standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech nebo odborných přílohách. Vzhledem k současnému stupni zpracování
dokumentace jsou údaje o území, získané vlastními průzkumy a rešerší, dostatečné. Upřesňování
podkladů bude probíhat v dalších stupních projektové dokumentace běžným postupem.
V rámci zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. nebyly zjištěny takové nedostatky ve
znalostech, které by bránily formulování konečného závěru.
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ČÁST E
Porovnání variant řešení záměru
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Posuzovaný silniční obchvat je navrhován bez variantních řešení – ta byla zvažována v rámci
předchozích etap přípravy. Lze tudíž srovnávat pouze navržené řešení s tzv. nulovou variantou, tj.
zachování současného stavu.
V následující tabulce je uvedena celková kvantifikace vlivů podle odhadové 5-ti členné stupnice
pro hodnocení staveb a činností. Jedná se o stupnici převzatou z metodik multikriteriálních
hodnocení, která představuje obecný „užitek“ daného stavu nebo činnosti (proto vyšší hodnota
představuje lepší stav nebo řešení).
Stupnice je podrobněji uvedena v kapitole D.II.1. Celkový přehled vlivů, zde pouze ve stručnosti:
obecná přijatelnost řešení:
1 – jednoznačně nepřijatelné
2 – nepřijatelné, nebo přijatelné s velkými výhradami
3 – přijatelné s většími výhradami, na rozhraní
4 – přijatelné s dílčími výhradami
5 – jednoznačně přijatelné, bezproblémové, ideální
Tabulka 30: Srovnání posuzovaných variant podle významnosti vlivů
Ukazatele
Nulová varianta
Obyvatelstvo
vliv na zdraví
2
sociální a ekonomické důsledky
3
vliv na řidiče
3
Ovzduší
imise
2
klima
5
Voda
vliv na zdroje pitných vod
4
vliv na povrchové vody
4
vliv na podzemní vody
4
Půda, geologie
zábor půdy
5
kontaminace půdy
4
vliv na erozi půdy
5
vliv na nerostné zdroje
Flóra, fauna, ekosystémy
vliv na lokality chráněn. druhů
5
vliv na zvláště chráněná území
5
vliv na lesní ekosystémy
5
vliv na ÚSES
5
Antropogenní systémy
vliv na budovy
3
vliv na archeologická naleziště
5
vliv na kulturní památky
5
Struktura a funkce území
vliv na dopravu
3
vliv na rozvoj infrastruktury
3
vliv na estetickou kvalitu území
vliv na rekreační kvalitu území
Velkoplošné vlivy v krajině
vliv na ekol. únosnost území
vliv na celkový stav ekol. zátěže
3
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Z výše uvedeného srovnání nulové varianty se záměrem vyplývá, že hlavní přínos realizace
záměru spočívá ve snížení zdravotních a bezpečnostních rizik oproti stávající komunikaci (vliv na
obyvatelstvo, řidiče a na dopravu). Významnější negativní vlivy záměru se týkají záboru
zemědělské půdy, dotčení biotopů a zvláště chráněných druhů živočichů a vlivů na krajinný ráz.
Ani v jednom případě však nejde o dopady zvláštní závažnosti, které by činily záměr ekologicky
problematickým a rizikovým.
Výsledky provedeného hodnocení jsou shrnuty formou rozhodovacího stromu (viz Technické
podmínky č. 181 Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby, Evernia s.r.o., 2006).
Rozhodovací strom je formalizované schéma, ve kterém jsou hierarchicky uspořádány jednotlivé
složky – podsložky – prvky životního prostředí. V reálné praxi se jedná o čtyři až pět úrovní.
Konečným výstupem je zhodnocení celkové přijatelnosti a pořadí výhodnosti jednotlivých
variant.
První hierarchickou úrovní jsou jednotlivé základní složky životního prostředí (obyvatelstvo,
ovzduší, voda, půda, biota, atd.). Tyto složky se dále dělí na podsložky a prvky (např.: voda –
voda povrchová – vodní toky).
Použitá barevná stupnice vyjadřuje přijatelnost vlivu stavby na jednotlivé složky, podsložky a
prvky životního prostředí a významnost daného vlivu z hlediska dalšího posuzování.
Tabulka 31: základní charakteristika přijatelnosti záměru
č. barva
přijatelnost
5
Přijatelný bez výhrad
4
Dílčí výhrady
3
Střední výhrady
2
Velké výhrady
1
Nepřijatelný

Rozhodovací strom je přílohou oznámení.
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ČÁST F
Závěr
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F. Z ÁVĚR
Bylo provedeno posouzení vlivu připravované stavby „Silnice I/15 Kravaře – obchvat“ na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Na základě provedených průzkumů a
šetření lze konstatovat, že předložený záměr nemá zásadní negativní dopady na jednotlivé složky
životního prostředí. Dílčí předpokládané vlivy jsou svým rozsahem a významem přiměřené
kategorii stavby a velikosti záboru a neznamenají překročení legislativně stanovených limitů.
Přínosem posuzované stavby je naopak významné zlepšení hygienické a bezpečnostní situace
v obci Kravaře a zlepšení dopravních parametrů dotčeného úseku silnice I/15 s pozitivními
dopady na plynulost a bezpečnost dopravy.
Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto lze stavbu
silničního obchvatu 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 na str. 5 – 8 na barevném
papíře.
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ČÁST H
Přílohy
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je požadováno podle §
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Rozhodovací strom
Problémová mapa
Hluková studie
Rozptylová studie
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H. PŘÍLOHY
•

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace

•

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je požadováno podle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

•

Rozhodovací strom

•

Problémová mapa – měřítko 1: 10 000

•

Silnice I/15 Kravaře - obchvat, Hluková studie, 04/2007

•

Silnice I/15 Kravaře - obchvat, Rozptylová studie, 04/2007
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