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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru: Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou, Zvýšení ochrany města
převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno
Zařazení záměru: Předkládaný záměr spadá dle Přílohy č.1 k zákonu č.100/2001
Sb. do kategorie II, a lze ho zařadit dle následujících bodů:
bod 1.4. Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku
a ráz krajiny,
respektive
bod 1.8 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi
povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné vody od 10 do 100 mil. m3 za
rok, nebo pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda převádí, je
od 200 do 2 000 mil. m3 za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 %
tohoto průtoku; čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní
vody v objemu od 1 do 10 mil. m3 za rok
(pozn. k bodu 1.8.: jedná se o situaci, která může nastat jen pro povodňové stavy jako krajní
řešení krizových situací s průtoky, nejedná se o převod mezi částmi povodí, naopak se
veškerá voda vrací zpět do stejného toku, pouze jinou cestou)

kde v obou případech příslušným úřadem v procesu posuzování vlivů na životní
prostředí je krajský úřad, v tomto případě Krajský úřad Libereckého kraje.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr na zvýšení ochranné funkce VD Mšeno spočívá v zajištění ochrany před
povodněmi pro zástavbu města podél Lužické Nisy na úroveň Q100 a v omezeném
úseku podél Bílé Nisy na Q50. Navrhované řešení je představováno 6 základními
stavebními objekty (SO-01 – Rozdělovací objekt, SO-02 – Přívodní štola, SO-03 –
Rozdělovací objekt Bílá Nisa, SO-04 – Vtokový objekt, SO-05 – Nová odpadní štola
a SO-06 – Výústní objekt), které jsou v rozsahu nutném pro proces posuzování
vlivů na životní prostředí uvedeny v příslušné kapitole předkládaného oznámení.
B.I.3. Umístění záměru
KÚ:
Jablonecké Paseky, Mšeno nad Nisou, Loučná nad Nisou, Hraničná
nad Nisou, Jablonec nad Nisou
obec:
Jablonec nad Nisou
kraj:
Liberecký

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr nevytváří předpoklad kumulace s jinými záměry z hlediska vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí. Naopak realizací záměru dojde k výraznějšímu zvýšení
ochrany města před povodněmi převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Základním účelem navrhované stavby je zvýšení ochrany města Jablonec nad
Nisou před povodněmi. Zvýšení ochrany města Jablonec nad Nisou před
povodněmi má být dosaženo tak, že průtoky přesahující kapacitu Lužické a Bílé
Nisy v průchodu městem se převedou štolovými přivaděči do nádrže VD Mšeno a
odtud novou štolou mimo intravilán města.
V průběhu dvacátého století byl původní ochranný účel nádrže Mšeno postupně
potlačován. V současné době je přítok do nádrže přivaděči omezován v závislosti
na stavu hladiny v nádrži a větší využití existující nádrže je omezeno kapacitou
odtoku. Tento stav je z hlediska protipovodňové ochrany města Jablonec nad Nisou
nevyhovující. Po zkušenostech s povodněmi, které se na našem území vyskytly
v posledním období začaly se orgány města a správce toku zabývat možnostmi
technického řešení ochrany intravilánu města před průtoky povodňových vod
v Lužické Nise a jejich přítocích. Návrh technických opatření bude vycházet z typu
zástavby území a možnosti ochrany až do výše průtoku stoleté vody.
Kapacita koryta Mšenského potoka v úseku pod hrází až po zaústění do Lužické
Nisy byla postupnou zástavbou a dalšími úpravami omezena natolik, že v současné
době umožňuje převedení neškodného průtoku pouze ve výši jednoleté vody 1,8
m3. s-1 a je výrazně nižší než celková kapacita funkčního zařízení přehrady, která je
cca 12 m3.s-1. Za tohoto stavu nelze nádrž účinně využívat pro transformaci
povodňových průtoků na Lužické a Bílé Nise.
Kapacita koryta Lužické Nisy při průchodu zastavěným územím Jablonce nad Nisou
byla postupnou zástavbou a dalšími úpravami rovněž významně omezena. V
současné době umožňuje postupnou zástavbou a dalšími úpravami rovněž
významně omezena. V současné době umožňuje koryto pod rozdělovacím
objektem na Lužické Nise v Pasekách převedení neškodného průtoku pouze ve
výši 1,9 m3.s-1, což je méně než jednoletá voda. Maximální kapacita přívodní štoly
do nádrže Mšeno je v současné době 9,08 m3.s-1, což umožňuje ochranu území
pod rozdělovacím objektem v úrovni Q10 až Q20.
Kapacita koryta Bílé Nisy při průchodu zastavěným územím Jablonce nad Nisou
byla postupnou zástavbou a dalšími úpravami rovněž významně omezena.
V současné době umožňuje koryto pod rozdělovacím objektem na Bílé Nise
v Loučné n.N. převedení neškodného průtoku pouze ve výši 4,0 m3.s-1, což je méně
než jednoletá voda, (dle zpracovávaného záplavového území se uvažuje kapacita
koryta přibližně 12 m3.s-1). Maximální kapacita přívodní štoly do nádrže Mšeno je
v současné době 11,59 m3.s-1, což umožňuje ochranu území pod rozdělovacím
objektem v úrovni Q10.
Za účelem zvýšení protipovodňové ochrany města Jablonce nad Nisou jsou
navržena technická opatření dvojího druhu:
1. Převodem části povodňových průtoků přes VD Mšeno. Soubor navrhovaných
opatření má za účel zvýšení transformační kapacity stávající vodní nádrže pro
tlumení povodní na tocích Lužické a Bílé Nisy. Opatření jsou součástí tohoto
investičního záměru.
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2. Zvýšení stávající kapacity koryta v intravilánu města. Soubor opatření má za účel
zprůtočnění koryta Lužické a Bílé Nisy. Opatření nejsou součástí tohoto
investičního záměru.
O nutnosti a účelnosti zvýšení ochrany města Jablonce před škodlivými účinky
povodní existuje shoda mezi samosprávou města a správcem toku, který současně
vykonává i vlastnická práva k VD Mšeno.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Současný stav
VD Mšeno bylo vybudováno na počátku 20. století na Mšenském potoce, který
protéká městem Jablonec nad Nisou a na jeho území ústí do Lužické Nisy.
Součástí vodohospodářského díla byly i přivaděče z Lužické Nisy a Bílé Nisy, které
od vybudování měly za úkol chránit Jablonec nad Nisou před povodněmi tím, že
odkláněly povodňové průtoky do přehradní nádrže.
Využití existující nádrže VD Mšeno pro ochranu před povodněmi je omezeno
velikostí neškodného odtoku Mšenským potokem, který má v průchodu zástavbou
města jen omezenou kapacitu. Pro udržení neškodného průtoku z nádrže je nutné
přítok z Lužické Nisy a Bílé Nisy do nádrže prostřednictvím přivaděčů za povodní
omezovat v závislosti na stavu hladiny v přehradní nádrži.
Podle stávajícího manipulačního řádu má VD Mšeno následující funkce:
Ø zmírnění velkých vod a částečná ochrana území ležícího pod nádrží a
v sousedních povodích
Ø akumulace vody pro průmyslové účely a zlepšení odtokových poměrů
Ø energetické využití sanačního průtoku
Ø nadlepšení průtoků pod nádrží při havarijním znečištění vody
Ø individuální rekreace obyvatelstva, rybochov a sportovní rybaření
Návrh řešení
Zvýšení ochrany města před povodněmi má být dosaženo tak, že průtoky
přesahující kapacitu Lužické Nisy a Bílé Nisy v průchodu městem se převedou
přivaděči do nádrže VD Mšeno a odtud po transformaci novou štolou mimo
intravilán města. Cílem navrhovaných změn je:
Ø dosáhnout příznivějšího dělení průtoků na rozdělovacích objektech na
Lužické a Bílé Nise. Pásmo účinnosti ochrany před povodněmi bude
rozšířeno do stoleté povodně na Lužické Nise a do padesátileté povodně na
Bílé Nise
Ø dosáhnout efektivnějšího využití ochranného prostoru VD Mšeno
Ø zlepšit možnosti operativnějšího řízení odtoků z nádrže za povodní
Ø navrhnout nový kapacitní odtok z přehradní nádrže
Pro realizaci výše uvedených cílů je navrhované řešení členěno na následující
stavební objekty:
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SO 01 Rozdělovací objekt Lužická Nisa
Objekt řeší přestavbu stávajícího rozdělovacího objektu na Lužické Nise
v Jabloneckých Pasekách. Na základě výsledků jednání ze dne 8.12. 2005 bylo
rozhodnuto , že poměr dělení průtoků v rozdělovacím objektu na Lužické Nise bude
vycházet z kapacity koryta L. Nisy pod objektem (neškodný průtok Qnes = 1,9 m3/s),
návrhový průtok pro tento objekt je Q100 = 22,4m3/s a že dělení průtoků bude
probíhat podle následujícího schématu:
ü Při přítoku na Lužické Nise do velikosti QNES = 1,9 m3/s bude veškerý průtok Qp
pokračovat korytem Lužické Nisy.
ü Při přítoku na Lužické Nise velikosti od QNES = 1,9 m3/s do Qm = 22,4 m3/s bude korytem
Lužické Nisy pokračovat průtok QNES = 1,9 m3/s a Paseckou štolou bude odtékat
zbývající průtok Qp- QNES.
ü Při přítoku na Lužické Nise velikosti právě Qp=Q100 = 22,4 m3/s bude korytem Lužické
Nisy pokračovat průtok QNES = 1,9 m3/s a Paseckou štolou bude odtékat průtok Qmax =
20,5 m3/s. Pro výše uvedené návrhové hodnoty a výškové úrovně získané ze zaměření
současného stavu byly hydrotechnickými výpočty navrženy základní parametry
rozdělovacího objektu, které jsou dokladovány v dokumentaci pro územní řízení.

SO 01.01 Rozdělovací objekt
Je navržen nový rozdělovací objekt navazující na upravené koryto. Situování
objektu se v zásadě nemění, rozměry nových konstrukcí vychází z návrhových
průtoků a parametrů nové přívodní štoly. Z původních konstrukcí bude možné
zachovat pouze malou část bočních zdí na výtoku.
Rozdělovací objekt je tvořen upraveným korytem s pravostranným bočním
přepadem dl. 18m. Přepadová hrana je zaoblená, v podélném směru je ve spádu,
stěna do spádiště je kolmá. Na boční přelivnou hranu navazuje spádiště, které se
v půdorysu postupně rozšiřuje a zahlubuje na úroveň vtoku do štoly (514,10 m
n.m.). Vtok do štoly má šířku 3,2m, boční i horní hrany jsou zaoblené. Výška
v místě nátoku (světlá výška otvoru je 1,60m) je navržena tak, aby omezovala
průtok ve štole na maximální hodnotu 20,5 m3/s. Výšková úroveň bočních zdí
spádiště je v úrovni dnešního terénu 518,30 m n.m.
Směrem po toku do města lze profil v nutných případech zahradit stavidlem
osazeným v pilíři se světlým průtočným profilem 2,00m. Na levý pilíř navazuje boční
zeď uzavírající kolmo levý břeh koryta. Pro přechod přes tok je na pilířích umístěna
ocelová lávka se zábradlím. Nové konstrukce budou vzhledově odpovídat
původním – nové železobetonové konstrukce s obkladem lomovým kamenem.
V definitivním stavu se předpokládá, že obě stavidla budou trvale vyhrazená vtok do
štoly bude muset být opatřen hrubými česlemi proti vniknutí osob do objektu štoly.
SO 01.02 Úprava koryta Lužické Nisy
Tento stavební objekt zahrnuje:
ü rozšíření stávajícího koryta pro návrhový průtok Q100 = 22,4 m3/s. Je navrženo
lichoběžníkové koryto s šířkou ve dně 4,5 m se sklonem svahů 1: 2. Niveleta
koryta se oproti původnímu stavu nemění, trasa je částečně přizpůsobena
rozdělovacímu objektu. Dno je navrženo s kynetou tvořenou spádem 1 : 10 od
paty svahu k ose koryta. Levý břeh je před rozdělovacím objektem v délce cca 60
m snížen na úroveň hladiny při návrhovém průtoku. Vyšší průtoky se mohou
rozlévat do levostranné inundace. Opevnění dna a svahu v délce bočního
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přelivu bude jako dosavadní stav – kamennou dlažbou. Dále proti toku je
navržena úprava dna kamennou dlažbou, svahy budou stabilizovány a překryty
drnem.
ü pod silničním mostem na konci upraveného úseku bude na pravém břehu
vybudovaná opěrná zeď, která bude navazovat na profil mostu a zabezpečí
budovu na parcele č. 1885.
SO 01.03 Terénní úpravy
Součástí objektu jsou terénní úpravy na levém břehu, které umožní přelití břehu
před rozdělovacím objektem a návrat vody do koryta pod objektem. Úprava terénu
omezuje při vyšších průtocích stoupání hladiny před rozdělovacím objektem a
zvyšování přítoku do nádrže.
SO 01.04 Přípojka NN
Vzhledem k tomu, že na rozdělovacím objektu budou nově osazena motoricky
ovládaná
stavidla, bude třeba zajistit napájení rozdělovacího objektu.
S přihlédnutím k instalovanému výkonu, který bude činit cca 5kW, bude nutné toto
napájení zajistit novou přípojkou NN.
Možné řešení přípojky NN je uvedeno v situaci. Přípojka je navržena jako zemní
kabelová, přechod přes silnici bude řešen buď protlakem nebo závěsným kabelem.
SO 01.40 Ochrana vedení NN
SO 01.41 Ochran vedení ČT
Vlivem rekonstrukce rozdělovacího objektu SO 01 dojde ke styku s podzemním
kabelovým vedením ČT a NN, kde může být porušeno stávající krytí kabelů.
Kabelové vedení je uloženo v chráničkách po boku mostní konstrukce. Porušené
krytí kabelů je nutné uvést do původního stavu. Při výkopových pracích je nutné
dodržet podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech kabelových
vedení. Ochrana kabelového vedení NN – objekt SO 01.40 a kabelového vedení ČT
– objekt SO 01.41.
SO 02 Přívodní štola
Objekt řeší zkapacitnění stávající přívodní „Pasecké“ štoly do nádrže VD Mšeno.
Podle zadání je požadovaná návrhová kapacita štoly Qš = 20,5 m3/s při dělení
průtoku Q100 na rozdělovacím objektu. Pro požadavky uvedené v zadání studie bylo
nutné navrhnout nový profil štoly, protože současný profil štoly zadaným
požadavkům nevyhoví:
Ø
Ø
Ø
Ø

Světlý profil
Návrhový průtok
Délka štoly
Podélný spád

3,2/2,6 m
20,5 m3/s
634,59 m
0,5%

Trasa je kromě krátkého úseku před rozdělovacím objektem (kvůli posunu nového
spádiště SO 01) shodná s původní trasou. Niveleta štoly byla oproti původní
snížena cca o 0,5 m s ohledem na zvětšení průtočného profilu a o dalších 0,25 m
jako rezervu pro zesílení obezdívky v místě podchodu pod stávající kanalizací
v komunikaci. Navrhovaný podélný spád cca 0,5% je shodný s původní štolou. Kóta
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dna na vtoku je 514,60 m n.m., v místě zaústění koryta do nádrže 511, 40 m n.m.
Trasa je tvořena přímou s kruhovým obloukem.
Nově navržený profil je podkovovitého tvaru. Při zachování stávající trasy i sklonu
nivelety dna bude provedena přibírka dnešního raženého příčného profilu na profil
podkovovitý šířky cca 3,2 m s kruhovou klenbou a výškou v záklenku cca 2,6 m
nade dnem. V trase jsou navrženy tři charakteristické příčné profily.
SO 02.10 Úprava povrchu ul. Podhorské
Tento stavební objekt řeší uvedení povrchu stávající komunikace do původního
stavu. Vzhledem k předpokladu poklesu stávající konstrukce vozovky v místě ražení
přívodní štoly bude nutno v nezbytném rozsahu realizovat opravu porušeného
povrchu i konstrukčních vrstev komunikace. Jedná se o silnici I. třídy (sil. I/14) ve
správě Ředitelství silnic a dálnic ČR vedoucí z Jablonce nad Nisou směrem na
Tanvald a dále na Trutnov. Vzhledem k důležitosti této silnice a praktické
nemožnosti vedení dopravy po objízdné trase bude v době ražení štoly řešeno
vedení dopravy po polovinách s použitím dopravního značení
a světelné
signalizace v souladu s Technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné
dopravní značení na pozemních komunikacích. Stejná dopravní opatření budou
použita při úpravě povrchu komunikace. Předpokládá se úprava v celkové délce
26,00 m v plné šířce stávající vozovky s tím, že povrchová úprava (odfrézování
stávajícího asfaltového krytu a nová ložná a obrusná živičná vrstva) bude
provedena v 60% plochy vozovky, ve zbývající části, kde dojde k porušení
konstrukce vozovky, bude provedeno odstranění stávajících konstrukčních vrstev,
doplnění a zhutnění zemní pláně a realizace nové konstrukce vozovky. Současně
s úpravou povrchu vozovky bude v případě potřeby opravena i nezpevněná
krajnice.
SO 02.30 Úprava kanalizace DN 400 v km štoly 0,0520
Stávající kanalizace DN 400 v Podhorské ulici prochází v současnosti těsně nad
klenbou stávající přívodní štoly do nádrže VD Mšeno. V rámci stavebního objektu
SO 02 bude provedeno zkapacitnění stávající štoly. V prostoru stávající kanalizace
budou sice prováděny práce pomocí ražby, ale vzhledem k předpokládaným
otřesům a vzhledem k tomu, že je stávající kanalizace provedena z kameninového
potrubí, hrozí reálné nebezpečí poškození potrubí. Proto bylo rozhodnuto o
provedení úpravy stávající kanalizace. Úprava kanalizace bude spočívat ve výměně
potrubí kanalizace v úseku přechodu přes štolu za kanalizační potrubí z tvárné litiny
v dimenzi DN 400. Toto potrubí odolá i silným otřesům během ražby štoly. V místě
přechodu na stávající potrubí budou na obou stranách přechodu přes štolu
vybudovány na kanalizaci revizní šachty.
Rozsah objektu:

TLT DN 400...............12 m
revizní šachty...............2 ks

SO 02.40 Provizorní a definitivní přeložka vedení ČT
Vlivem hloubení přívodní štoly objektu SO 02 dojde ke styku s podzemním
kabelovým vedením ČT, které bude nutné přeložit mimo hloubenou část dle
výkresové části PD objekt SO 02.40. Kabel bude uložen do lože z kopaného písku
nebo prosáté zeminy s krytím dle ČSN pro podzemní vedení s minimálním krytím
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ve volném terénu 70 cm. Kabely budou v běžné trase zakryty zákrytovými
destičkami z PVC a v celé trase označeny výstražnou folií.
Před zahájením výkopových prací, musí být vytýčena všechna podzemní zařízení.
Při pokládce kabelů je nutno dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu a
křížení
s ostatními podzemními vedeními. Kabel bude po pokládce ihned
naspojkován a ukončen.
SO 03 Rozdělovací objekt Bílá Nisa
Objekt řeší přestavbu stávajícího rozdělovacího objektu na Lužické Nise
v Jabloneckých Pasekách. Dle výsledků jednání ze dne 8.12. 2005 bylo
rozhodnuto, že poměr dělení průtoků v rozdělovacím objektu na Bílé Nise bude
vycházet z kapacity Loučenské štoly odpovídající dnešnímu stavu. Výpočet byl
upraven podle poznatků zjištěných při prohlídce (odhadovaná kapacita do cca 15
m3/s). Návrhový průtok pro tento objekt je Q50= 29,8 m3/s. Po odklonění části
průtoků do nádrže je při Q100 = 37 m3/s nad rozdělovacím objektem průtok pod
objektem cca Q20. Případná lokální ochrana objektů v údolí bude zajištěna jinými
technickými způsoby (ohrázování, úprava koryta).
V případě, že průtoky nad rozdělovacím objektem překročí hodnotu Q50, dochází
k přelévání pravobřežní hrázky a rozdíl mezi aktuálním průtokem a Q50 je převáděn
mimo rozdělovací objekt. Koruna pravobřežní hrázky je v délce cca 80m nad
rozdělovacím objektem opevněna, její podélný sklon je rovnoběžný se sklonem dna
koryta a je vedena ve výšce cca 2,90 m nade dnem.
Pro výše uvedené návrhové hodnoty a výškové úrovně získané ze zaměření
současného stavu byly hydrotechnickými výpočty navrženy základní parametry
rozdělovacího objektu.
SO 03.01 Rozdělovací objekt
Stavební úpravy rozdělovacího objektu zahrnují následující práce:
ü zvýšení pilířů a levé boční zdi v úrovni pilířů na kótu 518,00 (pro max. hladinu
vody 517,60 m n.m.)
ü zvýšení a prodloužení přelivné hrany bočního přelivu
ü vybudování nové stěny mezi levobřežním pilířem a levou boční zdí spádiště na
úroveň 517,60, vybudování nové zdi nad dnešním bočním přepadem pod
rozdělovacím stavidlem a zasypání této části spádiště
ü stavební práce spojené s výměnou stavidla
ü osazení nové konstrukce ocelových lávek se zábradlím mezi levobřežní boční zdí
a středním pilířem a mezi středním pilířem a pravou boční zdí
ü úprava výškové úrovně pravé boční zdi před stavidlem na kótu 517,60
ü pro výměnu stavidla na vtoku do Loučenské štoly budou ve stávajících
konstrukcích boční zdi vybourány drážky a upraven přístup pro obsluhu (opěrná
zídka směrem ke svahu a ocelová plošina se schůdky)
ü snížení pravé boční zdi pod rozdělovacím objektem
Nové konstrukce budou vzhledově odpovídat původním – nové železobetonové
konstrukce s obkladem lomovým kamenem.
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SO 03.02 Terénní úpravy
Součástí objektu jsou terénní úpravy na pravém břehu – opevnění hrany pravého
břehu a snížení terénu v blízkosti rozdělovacího objektu, které umožní převedení
průtoků, které překročí hodnotu Q50 mimo objekt.
SO 03.03 Přípojka NN
Vzhledem k tomu, že na rozdělovacím objektu budou nově osazena motoricky
ovládaná stavidla, bude třeba zajistit napájení rozdělovacího objektu.
S přihlédnutím k instalovanému výkonu, který bude činit cca 5kW, bude nutné toto
napájení zajistit novou přípojku NN. Možné řešení přípojky NN je vedeno v situaci
napojením na stávající rozvody NN podél Janovské ulice.
SO 03.30 Přeložka výtlaku splašků
Přes stávající rozdělovací objekt na Bílé Nise přechází v současnosti výtlak odpadu
z čistírny odpadních vod Janov nad Nisou – potrubí PE 90. Tento výtlak je
v prostoru rozdělovacího objektu vyústěn do Bílé Nisy. Vzhledem k plánované
přestavbě rozdělovacího objektu bude nutno tento výtlak přeložit. Přeložka bude
vedena po okraji plánovaných úprav a výtlak bude vyústěn do Bílé Nisy až pod
rozdělovacím objektem. Přeložka výtlaku odpadu od ČOV Janov n. Nisou bude
realizována z tlakového potrubí PE DN 80.
Rozsah objektu: PE DN 80.........................105 m
SO 04 Vtokový objekt
Na převedení povodňových průtoků je na základě závěrů z jednání dne 8.12. 2005
navržena kombinace spodních výpustí (2x1200 mm) a bezpečnostního šachtového
přelivu. Objektu jsou umístěny na pravém břehu nádrže a jsou zaústěny do
společné odpadní štoly:
ü Osa uzávěrů spodních výpustí
ü Délka přelivů hrany šachtového přelivu
ü Úroveň přelivné hrany šachtového přelivu

496,50 m n.m.
16,00 m
511,55 m n.m.

SO 04.01 Strojovna uzávěrů spodních výpustí
Šachta uzávěrů spodních výpustí je situovaná v zeleném pruhu na pravém břehu
blízké loděnice. Strojovna ve svislé hloubené šachtě z povrchu do úrovně cca –
19,5 m je navržena pro osazení dvou spodních výpustí průměr 1200 mm v sestavě
směrem po vodě:
ü šoupátkový uzávěr
ü klapkový uzávěr
ü regulační segmentový uzávěr
Osa uzávěrů je na kótě 495,60. Mezi štolou a sestavou uzávěrů je krátké ocelové
přívodní potrubí v zabetonované štole.
Navržené světlé rozměry šachty nad podlahou strojovny jsou 7,00 x 7,00 m. Nad
stropem šachty s montážním otvorem je navržena horní stavba se vstupem,
schodišťovým prostorem a odděleným prostorem pro přívod vzduchu. Konstrukce
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horní stavby bude vzhledově odpovídat konstrukci hráze a stávajících objektů –
nové železobetonové konstrukce s obkladem lomovým kamenem.
SO 04.02 Vtok spodních výpustí
Vtoková část v nádrží je v otevřeném výkopu, spodní část výlomu je zajištěna
opěrnými (obkladními) zdmi. Šířka ve dně je navržena 9,0 m. Na vtoku budou
osazeny hrubé česle.
Mezi touto částí a strojovnou uzávěrů spodních výpustí je štola podkovovitého
příčného řezu o celkové délce 48 m. Ražený profil štoly je 19 m2, čistý průtočný
profil cca 12 m2. Práh vtoku do štoly je na úrovni 465,15 m n.m. V navázání na
šachtu strojovny uzávěrů se profil štoly rozšiřuje.
SO 04.03 Šachtový přeliv
Ve výkresové dokumentaci je zakreslen šachtový přeliv se zavzdušněním na
začátku kolene s šachtou průměru 3,0m, která má pro návrhové průtoky
dostatečnou kapacitu. Při průměru v úrovni přepadové hrany 16 m. Do přepadové
hrany je vložen zavzdušňovací komín o vnitřní ploše cca 3,4 m2, s výškou horní
hrany nad úrovní MBH (513,45 m n.m.). Kolenem je šachta spojena s přechodovým
blokem dl 10m, který navazuje na raženou odpadní štolu.
Objekt šachtového přelivu společně s přechodovým blokem je vybudován
v otevřené stavební jámě v zátopě. Sklon svahů a zabezpečení stavební jámy
(stabilizace výlomu stříkaným betonem, případně kotvami je nutné upřesnit na
základě geologického průzkumu. Konstrukce bude zasypána do původní úrovně.
SO 04.04 Stavební elektroinstalace
Součástí
nového vtokového objektu bude
elektroinstalace obsahující následující celky:
ü
ü
ü
ü
ü

rovněž

kompletní

stavební

vnitřní a venkovní osvětlení
zásuvkové obvody
vzduchotechnika a temperování
elektronická zabezpečovací signalizace
videosystém

SO 04.05 Přípojka NN
Napájení nového vtokového objektu bude realizováno ze stávajícího
elektroměrového rozvaděče osazeného v pilíři na začátku pravobřežní části koruny
hráze. Odtud bude veden nový napájecí kabel až do vtokového objektu.
SO 05 Nová odpadní štola
Příčný profil štoly byl navržen s ohledem na hydrotechnické výpočty tak, aby
splňoval potřeby množství převáděných vod touto štolou. Odpadní štola se skládá
ze dvou štol. Větev odpadní štoly slouží k napojení bezpečnostního přelivu do
hlavní štoly. V místě napojení na výústní objekt je navržena přístupová štola, která
bude sloužit k přístupu do štoly a zároveň jako zavzdušňovací objekt.
Směrové řešení hlavní odpadní štoly bylo provedeno s ohledem na polohu
vtokových objektů a výtokového objektu. Výtokový objekt ústí do koryta Lužické
Nisy v prostoru soutoku s Bílou Nisou v Tovární ulici. Větev odpadní štoly je vedena
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od bezpečnostního přelivu a je pod úhlem 17,5530 napojena na hlavní odpadní
štolu. Směrové řešení bylo navrženo s ohledem na minimalizaci dopadu na okolní
budovy v průběhu výstavby a s ohledem na výšku nadloží. Navržená trasa je
v celém rozsahu vedena mimo obytnou zástavbu pod stávajícími komunikacemi
nebo pod volným terénem.
Hlavní odpadní štola – od výústního objektu je štola vedena v přímé, přechází
v pravostranný oblouk R = 800 m. Levostranným obloukem R = 300 m se dostává
osa štoly pod křižovatkou ulic Riegrova a Rýnovická. Dále pokračuje pod
komunikací ulice Riegrova pravostranným obloukem R = 500 m. Pod komunikací
ulice Riegrova pokračuje až k vtokovému objektu, který se nachází u VD Mšeno.
Délka hlavní odpadní štoly je 1263,521 m.
Větev odpadní štoly – větev je od napojovacího bodu v km 1,277 944 vedena
v přímé až k bezpečnostnímu přílivovému objektu. Délka větve odpadní štoly je
107,160 m.
Výškově hlavní odpadní štola navazuje v km 0,117 400 na výtokový objekt
s krátkou šikmou částí se sklonem 25o a tlumícím objektem s prohloubeným dnem.
Niveleta štoly je v jednotném sklonu 1,556%. Ve staničení 1,296 521 se na 20-ti
metrech niveleta lomí k objektu SO 04.01. Strojovna uzávěrů spodních výpustí.
Niveleta větve odpadní štoly je v jednotném sklonu 2,00%.
Maximální nadloží odpadní štoly je cca 31 m. Minimální nadloží je cca 4,50 m.
Minimální nadloží je místně okružní křižovatky (km 0,780).
Návrh příčného řezu vycházel z výpočtu. Nutné
v objemu 40,0m3. Dále tvar příčného řezu
předpokládané geologické podmínky.

převedení vod bylo stanoveno
byl stanoven s ohledem na

Základní vzorový příčný řez je ve tvaru podkovy. Ve dně má štola šířku 3,00 m a má
dostředný sklon 10%. Klenba štoly je tvořena obloukem o poloměru R = 1,75m
s maximální šířkou 3,50m. Výška štoly od nivelety je 3,15 m. Světlá plocha
odvodňovací štoly je 9,14m2. Základní tvar platí i pro větev odpadní štoly.
V místě napojení větve odpadní štoly bude příčný řez proměnný. Největší průřez
odpadní štoly v místě napojení bude v patě 8,50 m s přiznanými sklony dna
jednotlivých částí štoly. Výška je 4,65 m od nivelety. Světlá plocha odvodňovací
štoly je 35,10 m2.
V místě napojení na objekt SO 04.01 Strojovna uzávěrů spodních výpustí bude
příčný řez proměnný . Největší průřez odpadní štoly v místě napojení bude mít
v patě 7,20 s příčným sklonem 4,2%. Výška je 5,81m od nivelety štoly. Světlá
plocha odvodňovací štoly je 37,85m2. Příčný řez je navržen s ohledem na napojení
odtoku ze strojovny spodních výpustí. V místě tlumícího objektu bude mít štola
v patě šířku 5,00m. Přístupová štola bude mít základní profil odpadní štoly.
SO 05.10 Obnova povrchů pěších a cyklistických komunikaci v 1,300
V rámci tohoto stavebního objektu budou obnoveny živičné povrchy stávajících
pěších a cyklistických komunikací v prostoru mezi ulicí Palackého a vodní nádrží
Mšeno. V této oblasti se předpokládá realizace úvodní části odpadní štoly a v
prostoru stávající zeleně bude objekt strojovny uzávěrů odpadních vod (SO-04.01).
Při stavební činnosti dojde k četným pojezdům stavebních mechanizmů, přísunu
stavebních materiálů, odvozu vytěžené zeminy atd. Tímto očekávaným provozem
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dojde patrně k podstatnému poškození stávajících živičných ploch a části chodníku
ze zámkové dlažby při ulici Palackého. Po ukončení stavební činnosti spojené
s realizací nové odpadní štoly bude podmínkou uvést veškeré původní zpevněné
plochy do původního stavu. Budou vyměněny poškozené chodníkové obruby, bude
zrekonstruována zničená zámková dlažba a živičné komunikace určené pro pěší a
cyklisty včetně plných konstrukcí .
SO 05.30 Přeložky kanalizací v OK v km štoly 0,785
Navržená trasa nové odpadní štoly – SO 05 kříží v prostoru nové stávající okružní
křižovatky stávající kanalizaci DN 1200. Kanalizace je v uvedeném prostoru
v hloubkách okolo 5m. Krytí navrhované štoly je v tomto prostoru nejmenší a to cca
4,5. Z uvedených hodnot vyplývá, že stávající stoka je překážkou ve výstavě štoly a
proto bude nutno tuto kanalizaci přeložit. Rovněž bude nutno přeložit i stávající
kanalizace DN 500 a DN 400, které jsou do stoky DN 1200 v prostoru křižovatky
napojeny. Přeložka kanalizací bude provedena pouze v nejnutnějším rozsahu, který
je závislý na výškovém řešení. Kanalizace budou vzhledem k požadavku na
vodotěsnost provedeny z potrubí s integrovaným těsněním, přesný materiál potrubí
bude určen v dalším stupni projektové dokumentace.
ü
ü
ü
ü

Rozsah objektu: potrubí DN 1200 ..............75 m
potrubí DN 500............................................48 m
potrubí DN 400............................................15 m
revizní šachty................................................7 ks

SO 05.31 Přeložka vodovodu DN 500 v km štoly 1,300
V prostoru navrhované odpadní štoly – SO 05 a v prostoru strojovny spodních
výpustí – SO 04 je veden stávající vodovodní řad DN 500. Vzhledem k tomu, že je
vodovod překážkou ve výstavbě, bude nutno jej přeložit. Přeložka bude vedena
mimo navrhované objekty a bude obcházet památný strom v cestě pro pěší a pro
cyklisty. Přeložka vodovodu bude provedena z vodovodního potrubí z tvárné litiny
nebo z ocelového vodovodního potrubí s vnitřní cementací v dimenzi DN 500.
Rozsah objektu: potrubí DN 500...............83 m
SO 05.32 Úprava kanalizace DN 250 v km štoly 0,058
Stávající dešťová kanalizace DN 250 (součet výstavby plánovaného rozšíření
Tovární ulice) v Podhorské ulici prochází nad klenbou navrhované odpadní štoly.
Výstavba stavebního objektu SO 05 bude v tomto prostoru prováděna v otevřeném
výkopu. Proto bylo rozhodnuto o provedení úpravy stávající kanalizace. Úprava
kanalizace bude spočívat ve výměně potrubí kanalizace v úseku přechodu přes
štolu za kanalizační potrubí z tvárné litiny v dimenzi DN 250. Potrubí bude
podepřeno a zajištěno a bude převedeno přes výkopovou jámu, stavební práce
budou probíhat v relativně velké hloubce pod potrubím. V místě přechodu na
stávající potrubí budou na obou stranách přechodu přes štolu vybudovány na
kanalizaci revizní šachty.
ü Rozsah objektu: TLT DN 250..........................14 m
ü Revizní šachty....................................................2 ks
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SO 05.40 Ochrana vedení VN v km štoly 1,277
Účelem stavby je ochrana kabelového vedení VN. Technické řešení vychází
z požadavku na výstavbu objektu SO 05. Stávající kabelové vedení bude dle
možností po předchozí identifikaci správcem sítě ochráněno dle předpisů. Během
realizace stavy je nutné dbát předpisů o bezpečnosti práce a platných norem ČSN.
SO 05.41 Přeložka vedení NN v km štoly 1,320
Účelem stavby je přeložka kabelového vedení NN. Technické řešení vychází
z požadavku na výstavbu objektu SO 05. Stávající kabelové vedení bude přeloženo
dle výkresové části PD. Kabely budou v běžné trase zakryty zákrytovými destičkami
z PVC a v celé trase označeny výstražnou folií. Před zahájením výkopových prací,
musí být vytýčena všechna podzemní zařízení. Při pokládce kabelů je nutno
dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu a křížení s ostatními
podzemními vedeními. Kabel bude po pokládce ihned naspojkovány a ukončen.
Během realizace stavby je nutné dbát předpisů a bezpečnosti práce a platných
norem ČSN.
SO 05.42 Ochrana vedení VO v km štoly 1,283
Účelem stavby je ochrana kabelového VO. Technické řešení vychází z požadavku
na výstavbu objektu SO 05. Stávající kabelové vedení bude dle možností po
předchozí identifikaci správcem sítě ochráněno (vyvěšeno mezi osv. stožáry po
dobu výstavby) dle předpisů. Během realizace stavby je nutné dbát předpisů o
bezpečnosti práce a platných norem ČSN.
SO 05.43 Ochrana komunikačního vedení v km štoly 1,281
Účelem stavby je ochrana komunikačního kabelového vedení. Technické řešení
vychází z požadavku na výstavbu objektu SO 05. Stávající kabelové vedení bude
dle možností po předchozí identifikaci správcem sítě ochráněno dle předpisů.
Během realizace stavby je nutné dbát předpisů o bezpečnosti práce a platných
norem ČSN.
SO 05.44 Ochrana vedení VO v km štoly 1,329
Účelem stavby je ochrana kabelového vedení VO. Technické řešení vychází
z požadavku na výstavbu objektu SO 05. Stávající kabelové vedení bude dle
možností po předchozí identifikaci správcem sítě ochráněno (vyvěšeno mezi osv.
stožáry po dobu výstavby) dle platných předpisů. Během realizace stavby je nutné
dbát předpisů o bezpečnosti práce a platných norem ČSN.
SO 05.50 Přerušení a přeložka NTL plynovodu DN 200 v Tovární ulici
Přeložky stávajících plynovodů jsou vyvolány objekty stavby. Protipovodňová
opatření v Jablonci n.N. Jedná se o dva stavební objekty stavby. Protipovodňová
opatření v Jablonci n.N. Jedná se o dva stavební objekty přeložek NTL plynovodů u
konce štoly SO 05 jejího portálu a vyústění - SO 06. Navržené úpravy
plynárenského zařízení byly projednány s jejich provozovatelem SČP a.s Ústí nad
Labem.
Navržené přeložky a úpravy zajistí bezpečnost provozu plynárenského zařízení
během stavby i po jejím dokončení.
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SO 06 Výústní objekt
Na raženou odpadní štolu (SO 05 Nová odpadní štola) bude navazovat výústní
objekt do koryta Lužické Nisy těsně nad soutokem s Bílou Nisou. Podzemní objekt
bude vybudován ve stísněném prostoru u vstupu do Strojírenského zkušebního
ústavu pod stávajícími pozemními komunikacemi a parkovišti v ulicích Tovární a Za
Plynárnou.
ü Délka objektu v ose:
ü Světlý profil:

43,40 m
5,00/3,00 m

SO 06.01 Výústní objekt
Železobetonová štola (beton C 30/37 XC4) navržená jako rámová konstrukce světlé
šířky cca 5m, bude mít min. světlou výšku 3,00 m. Bude založena v paženém
výkopu a bude navazovat na upravené koryto toku.
Niveleta dna vychází z dnešní úrovně koryta (cca 465,5 m n.m.) a spádu 0,5%.
Kóta na rozhraní s SO 05 je 465,68. Boční stěny různých délek navazují šikmo na
stávající koryto toku.
S ohledem na výškové uspořádání objektu bude nezbytné v minimálním rozsahu
zvýšení nivelety komunikace a úprava okolního terénu.
Výstavba objektu bezprostředně souvisí s nově budovaným objektem SO 05 Nová
odpadní štola. Předpokládá se výstavba v pažené, případně rozepřené stavební
jámě. Způsob zabezpečení je závislý na konkrétních geologických podmínkách a
možnosti ochrany staveniště navazujícího na tok Lužické Nisy. Konstrukce musí být
budována po částech, aby byl zajištěn vjezd do Strojírenského zkušebního ústavu.
SO 06.02 Úprava koryta
Součástí objektu je rovněž stávajícího koryta před zaústěním SO 06 i za ním
směrem k soutoku s Bílou Nisou v celkové délce cca 50 m, s oboustrannými
opěrnými zdmi obloženými lomovým kamenem.
SO 06.10 Úprava ulice Za Plynárnou
U tohoto stavebního objektu se předpokládá obnova místní komunikace – ulice Za
Plynárnou, která bude dotčena stavbou výústního objektu nové odpadní štoly.
Z výškového průběhu výústního objektu vyplývá výška povrchu obnovené
komunikace. Z doložených výšek je patrné, že se upravené výšky komunikace nad
železobetonovým stropem výústního objektu liší od stávajících výšek v řádu
několika centimetrů a z tohoto důvodu nebude problém provést napojení nivelety
komunikace do stávající výškové úrovně ještě před mostním objektem a ve směru
do centra města před objektem trafostanice. Navazující zpevněná plocha před
objektem Strojírenského zkušebního ústavu bude v rámci rekonstrukce komunikace
upravena až ke zpevněným plochám před objektem budovy a rovněž bude
částečně upraven vjezd k vrátnici. Při vlastní výstavbě musí být zachován stálý
přístup do objektu Strojírenského zkušebního ústavu. Obnova plochy bude
provedena v celém dotčeném prostoru dle přiložené situace.

18

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 3 zákona 100/2001 Sb. v platném znění
LUŽICKÁ NISA, JABLONEC NAD NISOU, ZVÝŠENÍ OCHRANY MĚSTA PŘEVODEM POVODŇOVÝCH
PRŮTOKŮ PŘES VD MŠENO

SO 06.11 Úprava parkovací plochy
V rámci tohoto stavebního objektu bude obnovena zpevněná plocha stávající
parkovací plochy v prostoru vedle vjezdu do areálu Strojírenského zkušebního
ústavu, která bude v celé délce nového výústního objektu ze štoly přerušena. Tato
plocha bude dotčena ve dvou časových fázích tak, aby byl umožněn vjezd do
areálu Strojírenského zkušebního ústavu po celou dobu výstavby výústního objektu.
Po dokončení stavebních prací na stavebním objektu SO 06 – Výústní objekt bude
nad železobetonovou stropní konstrukcí obnovena stávající parkovací plocha
v celém dotčeném prostoru až k okraji ulice Za Plynárnou. Vzhledem k charakteru
prací bude nutno provést nové parkovací plochy v plné konstrukci.
SO 06.12 Úprava ul. Tovární
Tento stavební objekt řeší uvedení povrchu stávající komunikace ulice Tovární do
původního stavu. Vzhledem k budování odpadní štoly v otevřeném výkopu bude
nutno v nezbytném rozsahu realizovat opravu přerušeného povrchu i konstrukčních
vrstev komunikace. Jedná se o silnici III. třídy (sil. III/290 24) ve správě Správy a
údržby silnic Libereckého kraje vedoucí z Jablonce nad Nisou směrem na Rýnovice
a dále do Liberce – Harcova. Předpokládá se úprava v celkové délce 20,00m v plné
konstrukci. V současné době připravuje správce komunikace v předmětném úseku
její rozšíření s použitím gabionových opěrných zdí a výstavbu chodníku. Součástí
objektu bude tedy i obnovení gabionové zdi a chodníku v plné konstrukci.
SO 06.20 Úprava parovodu DN 500/200
Trasa stávajícího parovodu je vedena nad korytem řeky Lužická Nisa. Potrubí je
uloženo na ocelových podpěrných konstrukcích, které jsou položeny přes koryto a
na březích položeny na betonových podpěrách. V místě plánovaného zaústění
štoly do koryta řeky nedojde ke kolizi s potrubím stávajícího parovodu, protože
úroveň horní hrany štoly je cca 469.00 m n.m a spodní hrana potrubí je na úrovni
cca 470,59 m n.m.. Taktéž hladina stoleté vody Q100 = 468,61 m n.m. neohrožuje
vlastní vedení parovodu.
Výústní objekt štoly ale koliduje s podpěrou č.2. Nové podepření potrubí bude
řešeno zrušením stávajících podpěr č.2 a 3 a vybudováním nových podpěr, jejichž
přesné rozmístění a druh konstrukce bude řešen v další projektové přípravě.
SO 06.30 Úprava vodovodu DN 80
Stávající vodovod DN 80 v ulici Za Plynárnou končí v současnosti v prostoru před
Strojním zkušebním ústavem a je ukončen hydrantem, před kterým je z vodovodu
napojena vodovodní přípojka pro ústav. Vodovod je překážkou ve výstavbě
výústního objektu SO 06, který bude prováděn v otevřeném výkopu. Úprava
vodovodu spočívá ve zkrácení vodovodu mimo území staveniště a osazení nového
hydrantu na nový konec vodovodu, který bude sloužit jako kalosvod.
Dále jsou součástí stavby následující stavební objekty, které by však neměly svojí
realizací výrazněji ovlivnit jednotlivé složky životního prostředí:
SO 06.31 Definitivní a provizorní přeložka vodovodní přípojky pro SZÚ v km štoly
0,030
SO 06.40 Přeložka vedení VN v km štoly 0,043
SO 06.41 Přeložka vedení NN v km štoly 0,036
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SO 06.42 Přeložka vedení ČT v km štoly 0,036
SO 06.43 Přeložka vedení VO v km štoly 0,036
SO 06.50 Přeložka NTL plynovodu DN 100 v ul. Za Plynárnou
V příloze č. 3 předkládaného oznámení (Hydrotechnické výpočty) jsou dokladovány
postupy, na základě kterých jsou navrženy hlavní technické parametry jednotlivých
vodohospodářských objektů zahrnovaných do záměru zvýšení ochrany města
Jablonec nad Nisou před povodněmi.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájen stavby: 2007
Termín ukončení stavby: 2010
pozn.: stavba bude provedena ve více stavebních
sezónách dle investiční možností investora (státního
rozpočtu)

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Jablonec nad Nisou
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na
životní prostředí bude vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr. Kromě
jiného je zjevné, že pro předkládaný záměr bude nezbytné:
o Závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění
k zásahu do VKP vodního toku a VKP údolní nivy Lužické Nisy, VKP
vodního toku a nivy Bílé (Rýnovické) Nisy (MěÚ Jablonec nad Nisou) a
k zásahu do PUPFL
o Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les, § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992
Sb., v platném znění (MěÚ Jablonec nad Nisou)
Situace záměru je patrná z přílohy č.2 předkládaného oznámení.
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
V rámci realizace posuzovaného záměru dojde k nevýznamnému trvalému nebo
dočasnému záboru jak ZPF, tak PUPFL. Přehled veškerých dočasných a trvalých
záborů je uveden v následujících tabulkách.
Zařízení staveniště a dočasné skládky stavebního materiálu budou umístěny
v oploceném areálu plavební komory na pravém břehu na pozemcích katastrální
číslo 917/10 a 918/12 mimo kategorie ZPF respektive PUPFL.
Situace dočasných záborů je patrná z následujících tabulek:
Tab.:Dočasné zábory pro SO 01 a SO 02
K.ú.:Jablonecké paseky

K.ú.:Mšeno nad Nisou

Parcela
dle KN
1561
529
1720/1
966/3
1772/5
1800/1
1801
1800/2
1790/1
1790/2
920

Výměra
2
(m )
300 174
506
7 023
1 667
1 198
458
511
2 213
801
353
7

Druh
pozemku
Vodní plocha
Zastavěná plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Vodní plocha
Ostatní plocha
Trvalý travní porost
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Zahrada
Zastavěná plocha

Dočasný zábor
2
(m )
509
24
413
1 258
1 142
127
387
250
140
116
7

Parcela
dle KN
1885
1886
1897/1
1896
1888

Výměra
2
(m )
1 046
206
904
4 189
1 089

Druh
pozemku
Zastavěná plocha
Vodní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

Dočasný zábor
2
(m )
65
204
82
51
30

Tab.: Dočasné zábory pro SO 03
K.ú.:Loučná nad Nisou

K.ú.:Hraničná nad Nisou

Parcela
dle KN
375/1
873/1
376/4
365/5
365/6
365/8

Výměra
2
(m )
602
546
665
2 154
642
36

Druh
pozemku
Trvalý travní porost
Ostatní plocha
Trvalý travní porost
Ostatní plocha
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost

Dočasný zábor
2
(m )

Parcela
dle KN
1760/3
1416/1
1436/3
1416/3
1416/2
1437/3
1417/2

Výměra
2
(m )
8 123
462
104
11
253
96
396

Druh
pozemku
Vodní plocha
Vodní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Vodní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

Dočasný zábor
2
(m )

Druh
pozemku

Dočasný zábor
2
(m )
452
153
288
800
3 962
25

10
5
626
1 306
393
36

94
465
104
3
465
27
15

Tab.: Dočasné zábory pro SO 04 a SO 05
K.ú.:Mšeno nad Nisou

Parcela
dle KN
485/1
483
484
415/6
1561
1585

Výměra
2
(m )
1 032
2 994
516
8 861
300 714
8 091

Zahrada
Trvalý travní porost
Zahrada
Ostatní plocha
Vodní plocha
Ostatní plocha
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K.ú.:Jablonec nad Nisou

Parcela
dle KN
1023/6
2299/1
2682
1046/1
1046/4
1070/8

Výměra
2
(m )
19
17 795
150
2 032
2 356
5 695

Druh
pozemku
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Zahrada
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

Dočasný zábor
2
(m )
11
211
33
205
140
87

Tab.: Dočasné zábory pro SO 05 – nad štolou (kruhový objezd)
K.ú.:Jablonec nad Nisou

Parcela
dle KN
921/1
927/5
927/3
2635
942/1
2382/3

Výměra
2
(m )
1 165
933
5 030
1 575
10 028
8 918

Druh
pozemku
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

Dočasný zábor
2
(m )
243
30
53
52
158
28

Druh
pozemku
Ostatní plocha
Vodní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Vodní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
PUPFL

Dočasný zábor
2
(m )

Tab.: Dočasné zábory pro SO 06
K.ú.:Jablonec nad Nisou

Parcela
dle KN
2656/1
2522/1
659
657/1
2502/1
2353/1
671
685
665
2565/1
666/1

Výměra
2
(m )
633
6 059
117
1 784
19 840
736
7 141
701
531
6 047
15 923

92
162
91
297
268
423
530
27
160
296
141

Tab.: Trvalé zábory pro SO 01 a SO 02
K.ú.:Jablonecké paseky

K.ú.:Mšeno nad Nisou

Parcela
dle KN
966/3
1801
1790/2

Výměra
2
(m )
1 667
511
353

Druh
pozemku
Ostatní plocha
Trvalý travní porost
Zahrada

Trvalý zábor
2
(m )

Parcela
dle KN
1885
1897/1

Výměra
2
(m )
1 046
904

Druh
pozemku
Zastavěná plocha
Ostatní plocha

Trvalý zábor
2
(m )

Parcela
dle KN
375/1
873/1
376/4
365/5
365/6

Výměra
2
(m )
602
546
665
2 154
642

Druh
pozemku
Trvalý travní porost
Ostatní plocha
Trvalý travní porost
Ostatní plocha
Trvalý travní porost

Trvalý zábor
2
(m )

Parcela
dle KN
1760/3

Výměra
2
(m )
8 123

Druh
pozemku
Vodní plocha

Trvalý zábor
2
(m )

Druh
pozemku

Trvalý zábor
2
(m )

39
120
19

47
60

Tab.: Trvalé zábory pro SO 03
K.ú.:Loučná nad Nisou

K.ú.:Hraničná nad Nisou

3
6
38
73
244

15

Trvalé zábory pro SO 04 a SO 05
K.ú.:Mšeno nad Nisou

Parcela
dle KN
484

Výměra
2
(m )
516

Zahrada
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Trvalé zábory pro SO 06
K.ú.:Jablonec nad Nisou

Parcela
dle KN
2656/1
659
657/1
666/1

Výměra
2
(m )
633
117
1 784
15 923

Druh
pozemku
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
PUPFL

Trvalý zábor
2
(m )
6
13
41
15

Přehledná tabulka zabraných ploch (m2)
ZPF
trvalé
479

dočasné
2 494

trvalé
15

PUPFL
dočasné
141

Vodní plocha
trvalé
dočasné
15
7271

Ostatní plochy
trvalé
dočasné
285
7 443

Zvláště chráněná území
Jednotlivé objekty záměru nezasahují žádné zvláště chráněné území přírody ve
smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, rozdělovací
objekt na Bílé Nise v Loučné a severní část stávající přívodní štoly se nachází již
v CHKO Jizerské hory –IV. zóna (hranice CHKO v Jablonci nad Nisou přes profil
Bílé /Rýnovické/ Nisy prochází ulicemi Pod Vodárnou, Čs. armády, Janovská,
Pražského povstání).
Poslání a předmět ochrany CHKO Jizerské hory realizací úprav při vtokovém
objektu do přívodní štoly do VN Mšeno nad stávajícím rozdělovacím objektem na
Bílé Nise nemůže být rozsahem úprav v průtočném profilu Bílé Nisy dotčeno,
poněvadž záměr nebude zasahovat do přírodě blízkých ekosystémů v okolí silnice
a toku.
Záměr se nenachází v chráněném území podle horního zákona.
Ochranná pásma
Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s
ochrannými pásmy zvláště
chráněných území přírody (50 m „ze zákona“). Umístění strojovny uzávěrů v šachtě
uzávěrů vtokového objektu zasahuje do OP památného stromu – javoru klenu (§ 46
zák. č. 114/192 Sb., v platném znění).
Do zájmového území zasahuje OP lesních porostů nad ulicí Tovární a OP malého
lesíka nad rozdělovacím objektem na Lužické Nise (levobřežně mezi ulicemi
Podhorská a Lučanská u jezdeckého areálu).
Ostatní ochranná pásma budou specifikována v následujících stupních projektové
dokumentace.
Obecně chráněné přírodní prvky
Záměr zasahuje obecně chráněné přírodní prvky (např. skladebné prvky ÚSES –
viz příslušná kapitola) a významné krajinné prvky "ze zákona" (vodní toky Lužické
a Bílé Nisy).

B.II.2. Voda
Výstavba
Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště pro sociální účely. Množství
vody pro sociální účely bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních
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prací.
Předpokládaná maximální spotřeba vody na jednoho pracovníka je
odvozena z přílohy č. 12 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.
274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 120 l/den.
Podle údajů od projektanta bude výstavba probíhat po etapách po dobu cca 36
měsíců s průměrným počtem 60 pracovníků z různých dodavatelských firem.
Tab.: Předpokládaná maximální spotřeba vody během výstavby:
Průměrný stav pracovníků výstavby
3
Denní spotřeba vody (m )
3
Měsíční spotřeba vody (m )
Doba výstavby (měsíce)
3
Celková spotřeba vody [m ]

60
7,2
144
36
5 184

Upřesnění požadavků na dodávky vody pro sociální potřebu pracovníků výstavby
bude provedeno v prováděcích projektech na základě požadavků hlavního
dodavatele stavby. Nároky na pitnou vodu budou realizovány dovozem balené pitné
vody, nároky na vodu pro stavební materiály budou realizovány ve stavebních
dvorech dodavatelských firem.
Provoz
Záměr nevyžaduje nároky na vodu pro sociální účely po realizaci stavby.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro vlastní stavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů:
- kamenivo, štěrky a štěrkopísky:
Zdrojem těchto materiálu, hojně se vyskytujícím v regionu stavbu bude standardní těžebna
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km.
- živičné směsi
Zdrojem bude obalovna živičných směsí dodavatelské organizace.Obalovna do 15 km.
- betony do základových konstrukcí a na vodorovné konstrukce
Betonárka do 5 km.
- betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, krytina, plastové a kovové
výrobky, výrobky ze skla
Zdrojem bude dodavatelský systém vybraného dodavatele a toto je mimo území města.
- betonové prefabrikáty
Zdrojem bude autorizovaná výrobna prefabrikátů – 15 km.

Veškeré hlavní objemové suroviny jsou v blízkosti stavby a jsou dobře přístupné po
stávajících komunikacích. Množství materiálu bude upřesněno v dalším stupni PD.
Rozhodující staveniště jsou popsána v další části předkládaného oznámení.
Provoz
Záměr nevyžaduje nároky na surovinové zdroje v etapě provozu.
Energie
Záměr negeneruje žádné nároky na energie v etapě provozu.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Etapa výstavby bude po dobu stavebních prací generovat pohyby nákladních
automobilů v etapě zemních a stavebních prací. TNA/den. Vlastní provoz vyvolává
pouze nevýznamné nároky na provoz související s obsluhou plavebního stupně.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje znečištění ovzduší

Bodový zdroj znečišťování ovzduší v etapě výstavby nevznikne.
Liniové zdroje znečištění ovzduší

Liniové zdroje znečišťování budou představovány provozem nákladních automobilů
při stavební činnosti. V době vypracování předkládaného oznámení nebyl znám
zhotovitel stavby a tudíž ani vyvolané nároky na dopravu. Z hlediska charakteru
navrhované změny lze však vyvodit, že nároky na staveništní dopravu budou
zejména významné v etapě zemních prací, zejména v etapě ražby odpadní štoly.
Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci dokumentace pro územní řízení nebyl
proveden podrobnější geologický a inženýrsko - geologický průzkum, nejsou
k dispozici podklady o celkovém objemu odtěženého objemu ražby ani nebyla
k dispozici informace o kvalitě odtěženého materiálu a případných možnostech jeho
využití nebo odstranění. Z hlediska odborného odhadu zpracovatelského týmu
oznámení je nejvyšší dopravní zatížení pro stavbě odpadní štoly odhadováno na 48
pohybů TNA v denní době.
Pro vyhodnocení bilancí příspěvků emisí souvisejících s uvažovaným záměrem bylo
pracováno s následujícími emisními faktory:
Typ vozidla
TNA

Emisní
úroveň
EURO 1

Rychlost
(km/h):
50

Emisní faktor (g/km)
NOx
Benzen
19,715
0,0594

Liniové zdroje znečištění ovzduší

Emise z liniových zdrojů znečištění ovzduší vycházejí z odhadovaných vyvolaných
přepravních nároků v etapě ražby odpadní štoly:
Tab.: Emisní bilance z liniových zdrojů v etapě ražby odpadní štoly
Úsek komunikace
komunikace

-1

g/m.s
0,0000452

NOx
-1
kg/km .den
0,948

-1

t/km. rok
0,2366

-1

g/m.s
0,00000012

Benzen
-1
kg/km .den
0,004

-1

t/km. rok
0,00072

Plošné zdroje znečištění ovzduší
Nakladače

Mezi plošné zdroje imisí patří pohyby stavebních mechanismů. Je uvažováno s 14
hodinami provozu denně (pro 2 nakladače). Při uvažovaných 250 pracovních dnech
se jedná o 3500 provozních hodin, což předpokládá spotřebu 52500 l nafty/rok.
Spálením tohoto množství nafty bude vyprodukováno následující množství emisí:
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Tab.: Suma emisí z plošného zdroje - nakladače
-1

g.s
Plošný zdroj 0,04094300

NOx
-1
kg.den
2,358

-1

t. rok
0,58958

Benzen
-1
-1
-1
g.s
kg.den t. rok
0,00002188 0,001 0,00032

Pozn.: Uvedená suma emisí je uvažována pro každou plochu meziskládky a
překladiště.
Zápach
Charakter posuzovaného záměru nebude znamenat riziko zápachu.
Provoz
Záměr nepředstavuje žádné významné bodové, liniové nebo plošné zdroje
znečištění ovzduší.

B.III.2. Odpadní vody
Výstavba
V období výstavby budou vznikat pouze splaškové vody. Bilance splaškových vod
je odvozena ze spotřeby vody. Množství těchto vod bude záviset na počtu
pracovníků a rychlosti stavebních prací. Odpadní technologické vody v průběhu
výstavby se v místech stavby nepředpokládají. V rámci stavby budou vyžívána
chemická WC. Zpracovatelský tým oznámení konstatuje, že v rámci další
projektové přípravy je nezbytné věnovat pozornost vznikajícím odpadním vodám
z ražby odpadní štoly. Odpovídající doporučení pro další projektovou přípravu jsou
formulována v další části předkládaného oznámení.
Provoz
Etapa provozu negeneruje vznik žádných nových odpadních vod.

B.III.3. Odpady
Výstavba uvažovaného záměru se řídí zákonem o odpadech a jeho prováděcími
vyhláškami. V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů v etapě
výstavby, etapa provozu negeneruje vznik odpadů.
Výstavba
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že
hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími
v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při
nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.
Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena
v následující tabulce:
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Kód
150101
150102
150103
150104
150105
150202
170101
170102
170103
170106
170201
170203
170302
170411
170504
170903
170904
200301
200304

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi betonu nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Odpad ze septiků a žump

Kategorie
O
O
O
O
N
O
O
O
N
O
O
O
O
O
N
O
O
O

Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních
projektové dokumentace respektovány podmínky, které jsou uvedeny v příslušné
části předkládaného oznámení.
B.III.4. Hluk, vibrace
Hluk – etapa výstavby
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry
v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu
prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto
parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v
závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako
stavební stroje používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou
stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní
životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících
zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici.
Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění
zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude
pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která
je časově omezena. Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z
budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může
tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů
vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející
z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží
maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha
dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny
akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.
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Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název
vrtná souprava (1 kus)
Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
Rypadlo UDS 110A (1kus)
Nakladač UNC 151 (1 kus)
Nákladní automobily Tatra 815 (3
kusy)

Akustický výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
LpAr v dB(A)
Hod/den
LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
Doprava

Typ stroje, název
Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
Čerpadlo betonové směsi (1 kus)
Domíchávače betonové směsi (3
kusy)
Stavební míchačky (2 kusy)
Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)
Nákladní automobily Liaz s návěsem
(3 kusy)

Akustický
výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
LpAr v dB(A)
hod/den
LpA10 = 79 dB(A)
7
LpA10 = 80 dB(A)
2

92 dB(A)

-

4

-

LpA7 = 81 dB(A)
LpA1 = 80 dB(A)

4
6

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

Tab.: Průměrné hladiny akustického tlaku u typových technologických skupin
stavebních strojů /mechanismů užívaných v dolech a stavebních činnostech/ při
typickém pracovním nasazení
Typová technologická skupina
stavebních strojů/mechanismů
Válce
Vrtné soupravy
Rozrušovací kladiva
Míchače
Betonárny
Nakladače
Autogradery

Hladina akustického tlaku A v dB ve
vzdálenosti 10 m od zdroje
82.4
79.8
91.7
60.4
68.5
82.5
84.3

Minimalizace hlukového zatížení obyvatelstva při výstavbě je možná dobrým
vytěžováním nákladních aut, udržováním jejich dobrého technického stavu,
prováděním prací pouze v denní době, zkrácení doby provádění dobrou organizací
práce apod. Všechna tato opatření jsou v možnostech dodavatele stavby lze je
zavést jako součást stavebního řádu.
Hluk – etapa provozu
Etapa provozu negeneruje žádné zdroje hluku, které by ovlivňovaly akustickou
studii v zájmovém území.
B. III. 5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Etapa výstavby
V etapě realizace záměru lze za potenciální místo vzniku havárie označit používání
stavebních mechanismů. Veškeré dopady na okolí by se projevily především
v kontaminaci vody. Příslušná doporučení jsou formulována v další části
předkládaného oznámení.
Etapa provozu
Tato etapa nepředstavuje riziko.
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C. ÚDAJE
ÚZEMÍ

O

STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM

C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Zájmové území vlastního řešení protipovodňové ochrany zahrnuje několik
nespojitých území, které přímo souvisí se stavem vodních toků a upravených niv na
území města Jablonec nad Nisou, trasa nové odpadní štoly je ražena v hloubce cca
10-39,5 m pod povrchem (nenárokuje tedy pozemky na povrchu s výjimkou dvou
technologických a větracích šachet na povrchu - v km 0,537 urbanizovaný prostor
sídliště Na Roli, km 0,901 urbanizovaný prostor křižovatky ulic Dr. Randy a
Riegrova; pouze u portálu blíže povrchu 1,5 – 6 m), šachta pro strojovnu spodních
výpustí vtokového objektu je řešena v zeleném pásu u břehu jablonecké přehrady.
V širším kontextu jde především o následující využívání území:
ü obytná území města v rozvolněné až soustředěné zástavbě jednak podél
přípotočních ulic (Janovská, Podhorská), jednak v soustředěné klasické uliční či
sídlištní zástavbě západně od VN Mšeno
ü průmyslové areály – urbanizovaná niva v ulici Tovární, Za plynárnou a Liberecká
ü rekreační využití a sportoviště kolem jablonecké přehrady
ü plochy parků a lesů – jednak ve svahu nad ulicí Tovární, jednak západně od
Zkušebního ústavu strojírenského nad pravým břehem Bílé Nisy
Tok Lužické Nisy se nachází v technicky a směrově upraveném profilu (kamenné
zdi, tarasy a rostlé kamenné dno kolem Strojírenského zkušebního ústavu,
upravený profil s kamenným a dlážděným opevněním, štěrkové nánosy východně
od ulice Podhorské nad odběrným objektem), tok Bílé Nisy pod odběrem
v kamenné dlažbě, nad profilem lichoběžníkovitý průřez, kamenné opevnění,
štěrkové náplavy. Všechna území toků v dotčených úsecích jsou atakována
obytnou a jinou zástavbou včetně jejího prostorového zázemí (zúžení nivy a profilů),
s řadou vyústění kanalizací, technických výústí apod., kolem ulice Za plynárnou je
průtočný profil výrazně omezen teplovody, dalšími nadzemními sítěmi a
průmyslovým areálem pod Libereckou ulicí; funkce nivy je tak prakticky zrušena.
Prioritou trvale udržitelného využití je tedy především skloubení ochrany kvality
vody v tocích a zajištění jejich optimálního průtočného profilu s funkcí kosterního
prvku ekologické stability (biokoridoru). Jakákoli změna využití území musí tedy na
jedné straně směřovat k posílení biologické rozmanitosti území včetně posílení
ekologické stability krajiny, jednak k zajištění pokud možno bezeškodného
průchodu velkých vod územím. V tomto kontextu je nezbytné v rámci i omezené
údolní nivy postupně eliminovat výústi různých provozoven do toku a nepřipouštět
další kontakt s provozy, které mohou být potenciálními zdroji látek nebezpečných
vodám.
V kontaktu s vlastním zájmovým územím jednotlivých objektů záměru posílení
protipovodňové ochrany města Jablonec nad Nisou se obnovitelné přírodní zdroje
nenacházejí, poněvadž přímá zájmová území objektů v nivách toků jsou výrazně
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přeměněna v důsledku úprav koryt pro řešení rozdělovacích objektů nebo technické
úpravy profilu při průtoku zastavěným územím.
Za přírodní zdroj lze pokládat polointenzivní, kosené nivní louky nad objektem na
Bílé a Lužické Nise a lesní porosty mezi ulicí Tovární a hřbitovem a lesík nad
profilem rozdělovacího objektu na Lužické Nise. Vodní toky s ohledem na rozsah
zpevnění prakticky nemají výraznější rybářský význam. Rybníky se v kontaktu se
zájmovým územím objektů záměru nenacházejí. Jde o obnovitelné přírodní zdroje,
jejichž využitelnost závisí na intenzitě využití a tím i na potřebě dodatkové energie
pro obnovu či udržení produkčního potenciálu.
Nejsou dokladovány žádné přírodní zdroje nerostných surovin přímo v zájmovém
území záměru. V širším posuzovaném území se pak nacházejí další ložiska
surovin, přičemž navrhovaným záměrem nejsou dotčeny jiné zájmy chráněné
zákonem č. 439/1992 Sb., v platném znění (horní zákon).
Stávající úroveň stanovištní diverzity dotčeného území a míra antropogenní
přeměny vlastního zájmového území skýtá s ohledem na průmyslové a obytné
zatížení jen omezenou schopnost regenerace krajinných systémů, s výjimkou
lučních enkláv nad oběma rozdělovacími profily a dřevinných porostů nad ulicí
Tovární a kolem přehrady.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Klimatickou situaci určuje v libereckém regionu jeho poloha na rozhraní vlivu
Atlantského oceánu na západě a rozsáhlého kontinentu na východě, a to v mírně
vlhkém klimatickém pásu mírných šířek s převládajícím západním prouděním
vzduchu. Vzduch mírných šířek je ojediněle a krátkodobě nahrazován chladnějším
vzduchem ze severu. Počasí regionu určuje po celý rok výrazná cyklonální činnost
na polární frontě, která spolu s ostatními klimatotvornými faktory způsobuje
značnou proměnlivost počasí. Liberecká kotlina je typická četnými teplotními
inverzemi, které se projevují hlavně v zimě a na podzim.
Z hlediska klimatických charakteristik patří předmětné území do klimatické oblasti
MT4. Tato oblast je charakterizována následujícími údaji:
Počet letních dnů:

20-30

Počet mrazových dnů:

110 - 130

Průměrná teplota v lednu (0C):

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci (0C):

16 až 17

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více:

110 - 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm):

350-450

Srážkový úhrn v zimním období(mm):

250-300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou:

60-80

Znečištění ovzduší
Záměr v etapě provozu negeneruje žádné zdroje znečišťování ovzduší, není proto
nezbytné se věnovat problematice popisu znečištění ovzduší v zájmovém území.
C.2.2. Voda
Z hlediska vodohospodářského má město Jablonec nad Nisou zcela specifické
podmínky v celé České republice. Klimaticky leží v oblasti chladné a velmi vlhké
s ročními průměrnými srážkami většími než 900 mm. Rovněž počet bouřkových dnů
v roce je zde vysoký. Tyto nepříznivé vysoké srážkové poměry spolu s kopcovitým
okolím podmiňují častý výskyt velkých vod. Dalším charakteristickým rysem je velká
rozkolísanost průtoků.
Město Jablonec nad Nisou odvodňuje Lužická Nisa, která patří do povodí Odry a
tudíž do úmoří Baltského moře. Lužická Nisa teče na území ČR v délce 55,1 km.
Pramení u Bedřichova a přibírá řadu menších přítoků. Má velmi hustou říční síť
(více než 1,5 km.km-2), specifický odtok od 12 do 17 l.s1.km-2. Jejím největším
přítokem je zprava Jeřice.V části Jizerských hor a Jablonce je Lužická Nisa velmi
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vodná, s malou retenční schopností, silně rozkolísaným průtokem během roku a
vysokým koeficientem odtoku.
Podrobnější informace a základní hydrologické údaje týkající se VD Mšeno a
Mšenského potoka, Lužické Nisy a Bílé (Rýnovické) Nisy jsou doloženy v příloze
č.3 předkládaného oznámení.
Hydrogeologické podmínky regionu jsou podmíněny jeho geologickou stavbou a
složením hornin, které budují jeho území. Předmětné území je tvořeno převážně
propustnými horninami krystalinika a permu.
V lokalitě lze rozlišit dva víceméně samostatné a oddělené hydraulické obzory:
ü průlinově propustný obzor v kvarterních zeminách s jednoduchým režimem
silně závislým na dotaci atmosferickými srážkami
ü puklinový obzor v horninovém masívu zdravé a navětralé žuly s malou, ale
výrazně proměnlivou propustností, která klesá s hloubkou.
Je předpokládáno, že oba kolektory jsou od sebe odděleny jednak bazální polohou
jílu v případě splachových depresí a rovněž zónou zvětralého žulového masivu,
která vytváří víceméně souvislý a účinný izolant. Lokálně však nelze vyloučit určité
propojení obou horizontů.
V prostředí mírně zvětralého masívu s podružnými polohami silně zvětralými i
navětralými se kromě průlinově propustnosti začíná částečně uplatňovat již
propustnost puklinová.

C.2.3. Půda
Zábory ZPF související
následujících pozemcích:

s předkládaným

záměrem

budou

realizovány

na

Tab.: Trvalé zábory pro SO 01 a SO 02
K.ú.:Jablonecké paseky

Parcela
dle KN
1801
1790/2

Výměra
2
(m )
511
353

Druh
pozemku
Trvalý travní porost
Zahrada

Trvalý zábor
2
(m )

Výměra
2
(m )
602
665
642

Druh
pozemku
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost

Trvalý zábor
2
(m )

Druh
pozemku
Zahrada

Trvalý zábor
2
(m )

BPEJ
120
19

85011
85011

Tab.: Trvalé zábory pro SO 03
K.ú.:Loučná nad Nisou

Parcela
dle KN
375/1
376/4
365/6

BPEJ
3
38
244

97001
97001
97001

Tab.: Trvalé zábory pro SO 04 a SO 05
K.ú.:Mšeno nad Nisou

Parcela
dle KN
484

Výměra
2
(m )
516

BPEJ
55

83401

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že záměr vyvolává nároky na ZPF dle BPEJ
v následujícím rozsahu:
ü BPEJ 8.34.01. – 55 m2
ü BPEJ 8.59.11. – 139 m2
ü BPEJ 9.70.01. – 285 m2
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Vysvětlivky k BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
8 – je charakterizován jako mírně chladný, vlhký, s průměrnou roční teplotou 5 – 6 0C,
s průměrným ročním úhrnem srážek 700 – 800 mm, s nižší střední pravděpodobností
suchých vegetačních období (5-15) a s vysokou vláhovou jistotou.
9 – je charakterizován jako chladný, vlhký s průměrnou roční teplotou 50C a
s průměrným ročním úhrnem srážek 800 mm.

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
34 – Hnědé půdy kyselé a hnědé půdy podzolové na vyvřelých horninách, většinou lehké,
slabě až středně štěrkovité, s příznivým vodním režimem v mírně chladném klimatickém
regionu
59 – Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, vodní poměry

méně příznivé, při odvodnění příznivější
70 – Glejové půdy při terasových částech širokých niv, středně těžké až velmi těžké,
vodní poměry v sušších obdobích příznivější, dobré travní porosty – převážně TTP
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
*)

skeletovitost
hloubka
0
žádná
hluboká
1
žádná až slabá
hluboká až středně hluboká
2
slabá
hluboká
3
střední
hluboká
4
střední
hluboká až středně hluboká
5
slabá
mělká
6
střední
mělká
7
žádná až slabá
hluboká až středně hluboká
8
střední až silná
hluboká až mělká
9
žádná až silná
hluboká až mělká
*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Z hlediska geomorfologického členění ČR náleží dotčené pozemky k soustavě
Krkonošsko – jesenické, Krkonošská oblast, celek Žitavská pánev, podcelek
Liberecká kotlina, okrsek Jablonecká kotlina. Dle regionálně geologického členění
spadá lokalita do lužické oblasti Českého masivu, dílčí jednotky Krkonošsko jizerského plutonu. Podklad tvoří krkonošsko-jizerský žulový masiv variského stáří
(mladši prvohory) zastoupený porfyritickou biotickou žulou stejnoměrně hrubě
zrnitou. Dvojslídnou žulu pokrývají čtvrtohorní hlíny, na nichž se nacházejí na
nivních uloženinách modální, fluvické gleje a fluvizemě – středně až velmi těžké,
slabě skeletovité.
Odlehčovací štola s volnou hladinou bude vedena od nového bezpečnostního
šachtového přelivu a bude mít délku cca 1400 m. Bezpečnostní šachtový přeliv
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bude vybudován cca 100 m před pravobřežním zavázáním hráze VD Mšeno
s přelivnou hranou na úrovni 511,25 – 511,75 m n.m. Dno přelivného objektu bude
na kótě 480,40 m a ústí štoly bude mít dno na kótě 465,46 m n.m. Definitivní ostění
štoly se předpokládá betonové.
Trasa štoly od přelivného objektu podchází ulici Palackého a je vedena přímo na
západ pod ulici Riegrovu. Po cca 80 m za křižovatkou ulic Riegrova a Dr. Randy se
trasa lomí směrem na křižovatku ulic Na Roli a Rýnovická. Od křižovatky ulic Na
Roli a Rýnovická se trasa lomí do směru ulice Na Roli a podél hřbitova pokračuje až
ke křižovatce s ulicí Na Ostrohu. Odtud již směřuje pod okrajem zastavěné části a
pod zalesněným svahem k ulici Tovární a ke svému vyústění do Lužické Nisy.
Maximální výška nadloží nad projektovanou štolou je 35 m; průměrná výška nadloží
je kolem 28 m. Mocnost nadloží v místě portálu ražené štoly je 14 až 15 m.
Skalní podklad je prakticky v celém rozsahu tvořen hrubozrnným, většinou
porfyrickým, biotitickým granitem krkonošsko – jizerského masívu. Intenzita zvětrání
horninového masívu generelně klesá s hloubkou, ale jednotlivě zóny zvětrání mají
pravidelnou mocnost a nejsou kontinuální. Při povrchu žulového masivu se
vyskytuje souvislá poloha zcela zvětralé žuly; hornina má zřetelně zachovanou
strukturu, je však rozpadavá na směs štěrku a písku. Mocnost této polohy je
většinou 4,0 – 4,5 m. Při povrchu této polohy se místy, ne zcela souvisle, mohou
vyskytovat partie částečně porušené mrazovým nakypřením. Mocnost těchto poloh
může dosahovat až 2 m, zcela výjimečně až 10 m. Hlouběji v žulovém masivu
přechází hornina přes silně zvětralé a mírně zvětralé až do navětralých a konečně
do zdravého granitu. Rozpukání horninového masivu je ve svrchních rozložených
partiích a v silně zvětralé hornině setřeno. Hlouběji se od zóny mírného zvětrání
uplatňuje klasický systém diskontinuit granitických těles – tři základní systémy
k sobě přibližně kolmé s případnými dalšími doplňkovými systémy. V zóně mírného
zvětrání je vzdálenost puklin v systému cca 40 až 60 cm. V prostředí navětralé až
zdravé horniny vzdálenost narůstá až na 2 m, lokálně i více.
Bezpečnostní šachtový přeliv bude pravděpodobně hlouben převážně v prostředí
navětralého až zdravého granitu – tedy geotechnickém typu G2 až G1. Pouze
ohlubeň může zastihnout geotechnický typ G3, popřípadě slabý pokryv tvořený
písčitým sedimentem. Úvodní část by měla zastihnout pokryvné útvary – různorodé
navážky do 4,5 m, splachové sedimenty do cca 5,5 m až 6 m. Je předpoklad, že
erozní rýha se splachovými sedimenty je založena na oslabené linii horninového
masivu. Proto je velmi pravděpodobné, že masiv bude zvětralý do větší hloubky.
Portálový úsek je charakterizován mocností svahovin charakteru hlinitých
hrubozrnných písků až kamenitých sutí s pískem hloubky cca 2 m. Pod nimi budou
horniny geotechnického typu G4 – G3. Horninový masiv v prostředí ražby štoly je
hodnocen a podrobněji popsán v Předběžném geotechnickém průzkumu, který je
přílohou č.4 předkládaného oznámení.
C.2.5. Fauna a flora
Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území a okolí

Vlastní terénní šetření pro vypracování oznámení bylo provedeno ve dvou
obdobích: srpen – říjen 2005 (letní a podzimní aspekt) a květen – říjen 2006, tedy
v jarním až podzimním aspektu . Lokality biologického průzkumu byly orientovány
do následujících prostorů:
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1 - Jablonec n. Nisou, vyústění kanálu u soutoku Bílé a Lužické Nisy
Prostor technicky upravené vodoteče ve stísněném prostoru mezi opěrnými
kamennými zdmi a průmyslovými areály a silnicí, nad soutokem s Bílou Nisou u
Strojírenského zkušebního ústavu dochován fragment eutrofního nivního porostu;
prostor je ovlivněn nadzemními potrubími a sítěmi. Tok na rostlém dně s bystřinným
charakterem. Nálety dřevin v opevnění.

Charakter toku v prostoru vyústění odpadní štoly

Tok Lužické Nisy v prostoru vyústění štoly

Lužická Nisa mezi průmyslovým areálem a Tovární ulicí

Soutok Lužické Nisy (vpravo) a Bílé Nisy (vlevo)

Charakter Lužické Nisy pod soutokem s Bílou Nisou

Dnešní stav toku pod areálem Strojírenského zkušebního
ústavu
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Tok tísněný nadzemními inženýrskými sítěmi

Charakter toku v místě vyústění

2 - Jablonec n. Nisou, les nad vyústěním u soutoku Bílé a Lužické Nisy
Svahový, převážně listnatý lesní porost na svahu nad Tovární ulicí s javory, bukem,
lípou, břízou, příměs smrku, modřínu, podrost bez černý. Trasa odpadní štoly
podchází les v cca 20 – 35 m hloubce.

Interiér lesního porostu

Lesní porost nad Tovární ulicí

3 - Jablonec n. Nisou – Mšeno nad Nisou, odběrové místo u Bílé Nisy S města
Technické úpravy toku v kameni (dlažby, zdi) nad a pod rozdělovacím objektem,
proti proudu lichoběžníkovitý profil a pravobřežní nivní porost, nánosy štěrku ve
dně. Bez břehových porostů dřevin, pravobřežní skupina bříz.

Rozdělovací objekt na Bílé Nise v Proseči nad Nisou

Detail vtoku do přívodní štoly do přehrady z Bílé Nisy
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Charakter Bílé Nisy pod rozdělovacím objektem

Charakter Bílé Nisy a nivy nad objektem

Celkový pohled na pravobřežní nivní louku

Rozdělovací objekt na Bílé Nise

4 - Jablonec n. Nisou, začátek odpadní štoly
přehrady

u přehrady včetně

břehu

Břeh přehrady ve východní zátoce u pláže zpevněn kamennou dlažbou,
s iniciačními bylinnými porosty ve spárách, v horní části břehového svahu kosené
bylinotravní porosty; západně od stezky mezi břehem a Palackého ulicí kosená
louka se solitérním javorem klenem (památný strom), stíněno z jihu porostem od
zahrady objektu u křižovatky Palackého a Riegrovy ulice (jasany, javory, lípy,
topoly, douglaska aj.). Botanický průzkum odděluje vlastní břeh přehrady (lok. 4) a
stíněnou louku s javorem (lok. 5).

Břeh VN Mšeno nad počátkem nové odpadní štoly

Pohled na východní břeh VD Mšeno
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Louky mezi VN Mšeno a Palackého ulicí

Památný javor klen nad profilem štoly u přehrady

5 - Jablonec n. Nisou – Jablonecké Paseky, odběrové místo u Lužické Nisy V
města
Technické úpravy toku v kameni (dlažby, zdi) nad a pod rozdělovacím objektem,
proti proudu lichoběžníkovitý profil v kamenné dlažbě, dno neopevněno, cca 200 m
kamenný jízek. Lemováno doprovodnými náletovými porosty (javory, jasan, jíva aj.),
cca 50 m pod mostem silnice I/14 na Tanvald silnější javor klen. Levobřežně
ruderalizace vlivem jezdeckého areálu, pravobřežně kolem objektu kosená louka.
Botanický průzkum tuto plochu pojímá jako lokalitu č. 6

Detail rozdělovacího objektu na Lužické Nise

Rozdělovací objekt na Lužické Nise– Jablon.Paseky

Biogeografické začlenění
Území patří do podprovincie hercynské, náleží do Jizerskohorského bioregionu
(1.67), do jeho jihovýchodní části a velké nereprezentativní přechodové zóny
k bioregionu 1.36 Železnobrodskému. Území leží v mezofytiku, ve fytogeografickém
okresu č. 48b Liberecká kotlina. Potenciálně přirozenou vegetaci zde jsou květnaté
bučiny (Dentario enneaphyllii - Fagetum). Vegetační stupeň submontánní.
Prvky dřevin rostoucích mimo les

Na území vlastního města Jablonec nad Nisou i v území severních předměstí lze
dokladovat relativně výrazný podíl mimolesních porostů dřevin, soustředěných
jednak podél vodotečí, jednak do parkových ploch, ploch hřbitovů nebo do ploch
dřevin v rozvolněnější uliční zástavbě, místně i do uličních stromořadí. V kontextu
mimolesních porostů dřevin, nacházejících se v kontaktu s jednotlivými objekty
řešeného záměru , pokládají zpracovatelé oznámení za důležité zdůraznit zejména
následující údaje:
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Ø Památný strom - javor klen v k.ú. Mšeno nad Nisou, p.č.484, u západního
břehu přehrady poblíž hráze, na louce mezi břehem a Palackého ulicí proti
vyústění Riegrovy ulice; obvod 350cm, výška 23m, stáří 200 let. Pod tímto
stromem v hloubce cca 35 – 37 m prochází vstupní část nové ražené odpadní
štoly od nového bezpečnostního přelivu pro odvod povodňových průtok a do jeho
OP zasahuje jáma pro řešení strojovny uzávěrů spodních výpustí (-19,5 m pod
terénem dle Drašar a kol., 2006).
Ø Porost u přehrady nad vstupním úsekem odpadní štoly, jasany, javory, lípy,
topoly, douglaska, smrk aj.; Pod parčíkem v hloubce cca 32 – 35 m prochází
vstupní část nové ražené odpadní štoly od nového bezpečnostního přelivu pro
odvod povodňových průtoků.
Ø Doprovodný porost úseku Lužické Nisy nad odběrným objektem do stávající
přívodní štoly v Jabloneckých Pasekách tvoří převážně náletové porosty javorů,
jasanu, jívy, břízy, olše aj., cca 50 m pod mostem ev.č. 14-012 silnice I/14 na
Tanvald nad pravým břehem toku silnější javor klen (o.km. cca 1,5 m) a několik
jasanů s obvodem kmene do 60 cm. Možný zásah spojený s úpravou části úseku
nad objektem.
Ø Doprovodný porost úseku Bílé Nisy nad odběrným objektem do stávající
přívodní štoly v Mšeně nad Nisou do VN Mšeno je výrazně redukován, nad
pravým břehem skupina bříz. Mimo zásahy spojené s úpravou části úseku nad
objektem.
Ø Úsek Lužické Nisy pod Tovární ulicí je sevřen do upraveného kamenného
koryta, ve kterém se i ve spárách mezi kameny uchytily nálety javoru klenu,
javoru mléče, jasanu, olše, jívy, břízy; vesměs jde o málo hodnotné jedince bez
další perspektivy. Redukce v kontextu úpravy pravobřežní hrany a obnovy zdí.
Flora

Lokality se nachází na území města Jablonce nad Nisou. Ve všech případech jde o
lidskou činností ovlivněné lokality a obvyklým rostlinným pokryvem bez vzácných a
významných druhů rostlin. Nejvýznačnějším ochranářským fenoménem je památný
strom - javor klen, rostoucí nad břehem přehrady Mšeno.
Seznam lokalizací
1 - Jablonec n. Nisou, vyústění kanálu u soutoku Bílé a Lužické Nisy
2 - Jablonec n. Nisou, les nad vyústěním u soutoku Bílé a Lužické Nisy
3 - Jablonec n. Nisou – Mšeno nad Nisou, odběrové místo u Bílé Nisy S města
4 - Jablonec n. Nisou, začátek kanálu u přehrady, obří klen – památný strom
5 - Jablonec n. Nisou, začátek kanálu u přehrady, břeh přehrady
6 - Jablonec n. Nisou – Jablonecké Paseky., odběrové místo u Lužické Nisy V města

Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" méně ohrožený
Abies alba Mill. - jedle bělokorá (+) [C4a] : 2 (semenáček)
Acer platanoides L. - javor mléč (+) : 1, 2, 6
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Acer pseudoplatanus L. - javor klen (+) : 1, 2, 4
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha : 1, 4
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 4
Ajuga reptans L. - zběhovec plazivý : 3
Alchemilla monticola Opiz - kontryhel pastvinný : 6
Alchemilla propinqua Juz. - kontryhel příbuzný : 6
Alchemilla subcrenata Buser - kontryhel vroubkovaný : 3
Alchemilla vulgaris L. s.str. - kontryhel ostrolaločný : 3, 5, 6
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský : 6
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olše lepkavá (+) : 1, 6
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+) : 1, 3, 4, 6
Anthoxanthum odoratum L. - tomka vonná : 6
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní : 1, 3, 5, 6
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseníček rolní : 5
Arabis glabra (L.)Bernh. - huseník lysý : 3
Arctium minus (Hill)Bernh. - lopuch menší : 1
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý : 1
Armoracia rusticana G.,M.et Sch. - křen selský + : 3
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 1, 4
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 1, 4
Athyrium filix-femina (L.)Roth - papratka samičí : 1, 2, 3
Bellis perennis L. - sedmikrása chudobka : 6
Betula pendula Roth - bříza bělokorá : 2, 3
Bistorta major S.F.Gray - rdesno hadí kořen : 1, 5
Campanula patula L. - zvonek rozkladitý : 6
Campanula rotundifolia L. agg. - zvonek okrouhlolistý : 1, 3, 5, 6
Cardamine amara L. - řeřišnice hořká : 3, 6
Cardamine flexuosa With. - řeřišnice křivolaká : 3
Cardaminopsis arenosa (L.)Hayek - řeřišničník písečný : 5, 6
Cardaminopsis halleri (L.)Hayek - řeřišničník Hallerův : 3, 5, 6
Carum carvi L. - kmín kořenný (+) : 3
Cerastium arvense L. - rožec rolní : 5
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční : 3
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní : 2
Cirsium oleraceum (L.)Scop. - pcháč zelinný : 3
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný : 1
Convallaria majalis L. - konvalinka vonná : 2
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní : 1
Corylus avellana L. - líska obecná : 2
Crepis biennis L. - škarda dvouletá : 4
Cystopteris fragilis (L.)Bernh. - puchýřník křehký : 1, 2, 3
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+) : 1, 4, 6
Epilobium angustifolium L. - vrbovka úzkolistá : 1, 2
Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá + : 1, 3
Epilobium montanum L. - vrbovka horská : 1, 2, 3
Epilobium roseum Schreber - vrbovka růžová : 6
Equisetum arvense L. - přeslička rolní : 3
Fagus sylvatica L. - buk lesní : 2
Fagus sylvatica L. cv.Atropunicea - buk lesní červenolistý : 2
Festuca gigantea (L.)Vill. - kostřava obrovská : 6
Festuca pratensis Huds. - kostřava luční : 6
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená : 3, 5, 6
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et D.Löve - orsej jarní hlíznatý : 3, 6
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý : 1,6
Galium album Mill. - svízel bílý : 3, 5, 6
Geranium robertianum L. - kakost smrdutý : 3
Geranium sylvaticum L. - kakost lesní : 3
Geum urbanum L. - kuklík městský : 1, 2, 6
Glechoma hederacea L. - popenec obecný : 3
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 3
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Hesperis matronalis L. - večernice vonná + : 3, 6
Hieracium caespitosum Dum. - jestřábník trsnatý : 6
Hieracium laevigatum Willd. - jestřábník hladký : 3
Hieracium lachenalii Suter. - jestřábník Lachenalův : 5
Hieracium pilosella L. - jestřábník chlupáček : 6
Holcus mollis L. - medyněk měkký : 6
Hypericum maculatum Crantz - třezalka skvrnitá : 6
Hypochoeris radicata L. - prasetník kořenatý : 6
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná : 3, 6
Chaerophyllum hirsutum L. - krabilice chlupatá : 3
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší : 1, 3, 6
Impatiens glandulifera Royle - netýkavka žláznatá + : 6
Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá + : 2
Knautia arvensis (L.)Coulter - chrastavec rolní : 3
Lamium album L. - hluchavka bílá : 1
Larix decidua Mill. - modřín opadavý + : 2
Leontodon hispidus L. subsp.hispidus - máchelka srstnatá pravá : 6
Lupinus polyphyllus Lindl. - lupina mnoholistá + : 3, 6
Luzula campestris (L.)DC. agg. - bika ladní : 6
Lysimachia nummularia L. - vrbina penízková : 6
Myosotis arvensis (L.)Hill - pomněnka rolní : 3
Myosotis nemorosa Besser - pomněnka hajní : 3
Oxalis fontana Bunge - šťavel evropský + : 2
Parthenocissus inserta (Kerner)Fritsch - loubinec popínavý + : 1
Persicaria hydropiper (L.)Delarbre - rdesno peprník : 5
Petasites hybridus (L.)G.,M.et Sch. - devětsil lékařský : 3, 5, 6
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá : 5, 6
Philadelphus coronarius L. - pustoryl věncový ++ : 2
Picea abies (L.)Karsten - smrk ztepilý (+) : 2, 6
Pimpinella saxifraga L. - bedrník obecný : 6
Pinus strobus L. - borovice vejmutovka ++ : 2
Pinus sylvestris L. - borovice lesní (+) : 2
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 5, 6
Plantago major L. - jitrocel větší : 4
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+) : 3
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá : 3, 6
Poa nemoralis L. - lipnice hajní : 1, 2
Poa palustris L. - lipnice bahenní (+) : 6
Poa pratensis L. - lipnice luční (+) : 4
Poa trivialis L. - lipnice obecná (+) : 6
Populus tremula L. - topol osika : 1
Potentilla argentea L. - mochna stříbrná : 6
Prenanthes purpurea L. - věsenka nachová : 2
Prunus padus L. - střemcha obecná : 2
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký : 3, 4, 5, 6
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý : 1, 2, 3, 4, 5, 6
Reynoutria japonica Houtt. - křídlatka japonská + : 6
Ribes uva-crispa L. - srstka angrešt + : 2
Rorippa austriaca (Crantz)Besser - rukev rakouská : 6
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník : 2
Rubus idaeus L. - ostružiník maliník : 1, 2, 6
Rumex acetosa L. - šťovík kyselý : 4
Rumex acetosella L. agg. - šťovík menší : 5, 6
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý : 1, 5, 6
Salix caprea L. - vrba jíva (+) : 1, 2, 6
Sambucus nigra L. - bez černý : 2
Sambucus racemosa L. - bez hroznatý : 1, 2
Sanguisorba officinalis L. - krvavec toten : 4
Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý : 3
Sedum album L. - rozchodník bílý + : 3
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Sedum hispanicum L. - rozchodník španělský ++ : 3
Sedum sexangulare L. - rozchodník šestiřadý : 3, 6
Silene dioica (L.)Clairv. - knotovka červená : 1, 3
Solidago canadensis L. - celík kanadský + : 1
Sorbus aucuparia L. - jeřáb ptačí (+) : 2
Spiraea vanhouttei (Briot)Zabel - tavolník Van Houtteův ++ : 2
Stellaria nemorum L. - ptačinec hajní : 3
Symphoricarpos albus (L.)Blake - pámelník bílý ++ : 1, 2
Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 3, 6
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný : 1, 3, 5
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 4, 6
Telekia speciosa (Schreber)Baumg. - kolotočník ozdobný + : 4
Thlaspi caerulescens J.Presl et C.Presl - penízek modravý : 3, 5, 6
Thymus pulegioides L. - mateřídouška vejčitá : 5
Tilia platyphyllos Scop. - lípa velkolistá (+) : 2
Tragopogon orientalis L. - kozí brada východní : 2
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) : 5, 6
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+) : 3, 4, 6
Tussilago farfara L. - podběl léčivý : 6
Ulmus glabra Huds. - jilm drsný (horský) (+) : 1
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 1
Vaccinium myrtillus L. - borůvka : 2
Valeriana excelsa Poiret subsp.sambucifolia (Mikan fil.)Holub - kozlík výběžkatý bezolistý [C4a] : 6
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek : 1, 4, 6
Viola tricolor L. s.str. - violka trojbarevná : 3

Zvláště chráněné druhy
Nebyly v řešeném území dokladovány.
Druhy vzácnější, regionálně významné, v různém stupni ohrožení dle Červeného
seznamu flory České republiky
Kategorie C4a – druh ohrožený, vyžadující pozornost
Abies alba Mill. - jedle bělokorá (+) : 2 (semenáček)
Nalezen pouze semenáček v lesním porostu nad Tovární ulicí, starší strom nebyl pozorován.

Valeriana excelsa Poiret subsp.sambucifolia (Mikan fil.)Holub - kozlík výběžkatý
bezolistý: 6
Zjištěn výskyt na louce kolem rozdělovacího objektu na Lužické Nise v Jabloneckých Pasekách.
Obvyklý druh pobřežní a lužní vegetace v oblasti.

Lze tedy konstatovat, že zájmové území výstavby není příhodné pro výskyt
reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně
významných druhů rostlin. Na řešených lokalitách bylo zjištěno celkem 147 druhů
cévnatých rostlin včetně dřevin.
Fauna

Zoologický průzkum byl v řešeném období proveden v několika šetřeních na
následujících lokalitách, shodných s lokalitami botanického průzkumu (jen s tím
rozdílem, že plocha u přehrady byla řešena jako jediná lokalita):
1 - Jablonec n. Nisou, úsek Lužické Nisy kolem soutoku Bílé a Lužické Nisy
2 - Jablonec n. Nisou, les nad vyústěním u soutoku Bílé a Lužické Nisy
3 - Jablonec n. Nisou – Mšeno nad Nisou, odběrové místo u Bílé Nisy S města
4 - Jablonec n. Nisou, prostory nad vstupní částí kanálu mezi břehem přehrady a
Palackého ulicí
5 - Jablonec n. Nisou – Jablonecké Paseky., odběrové místo u Lužické Nisy V města
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Ptáci a savci byli kvalitativně zaznamenáni pozorováním, případně poslechem,
zástupci plazů a obojživelníků pozorováním, obojživelníci i lovem v zvodnělých
depresích. Kvalitativní průzkum zástupců skupin bezobratlých, především hmyzu,
byl prováděn především sběrem pod dřevy, kameny a jinými položenými materiály,
dále pozorováním na vegetaci, místy sklepáváním.
Seznam zjištěných druhů a zástupců skupin živočichů:
Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v seznamu zvýrazněny
podtržením označením kategorie ochrany ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č.
395/1992 Sb.). ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.). :
§§§ - kriticky ohrožený druh
§§ - silně ohrožený druh
§ - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).

Pokud byly zaznamenány druhy, význačné dle zájmů soustavy Natura 2000 v ČR
ve vztahu k příslušným přílohám příslušných evropských směrnic, jsou v seznamu
zvýrazněny tučně:
N – druh chráněný ve smyslu přílohy č. II směrnice 92/43/EHS o stanovištích (Natura 2000)
PO – druh ptáků chráněných podle přílohy č. I Směrnice 99/409/EHS o ptácích (Natura 2000, tedy
jen ptáci).

Obratlovci
Savci:
Ježek západní (Erinaceus europaeus) – 1, 2, 4
Kuna skalní (Martes foina) – 2
Lasice hranostaj (Mustela erminea) – 2, 4
Myšice (Apodemus sp.) – 2
Norník rudý (Clethrionomys glareolus) – 1, 5
Rejsek obecný (Sorex araneus) – 1, 3, 5
Veverka obecná (Sciurus vulgaris), § - 4
Ptáci:
Brhlík lesní (Sitta europaea) – 1, 2, 4
Budníček menší (Phylloscopus collybita) – 1, 2, 4, 5
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) – 2
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) – 5
Červenka obecná (Erithacus rubecula) – 1, 5
Čížek lesní (Carduelis spinus) – 4
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) – 1, 2, 3, 4, 5
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) – 5
Holub domácí (Columba livia f. domestica) – 3, 4
Holub hřivnáč (Columba palumbus) – 2, 4
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) – 4, 5
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) – 2, 4
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) – 5
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) – 4
Konipas bílý (Motacilla alba) – 1, 4
Konipas horský (Motacilla cinerea) – 1, 3, 4, 5
Konopka obecná (Carduelis cannabina) – 5
Kos černý (Turdus merula) – 1, 2, 3, 4, 5
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) – 5
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) – 1, 2, 3, 4, 5
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) – 4
Pěnice pokřovní (Sylvia curucca) – 5
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) – 2, 5
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) – 1
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) – 1, 3, 5
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Rorýs obecný (Apus apus), §, – 1, 4 (přelety)
Skorec vodní (Cinclus cinclus) – 5
Sojka obecná (Garrulus glandarius) – 2, 4
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) – 3, 4
Straka obecná (Pica pica) – 1, 5
Strakapoud velký (Dendrocopos major) – 2
Strnad obecný (Emberiza citrinella) – 3, 4, 5
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) – 1, 2, 5
Sýkora babka (Parus palustris) – 2
Sýkora koňadra (Parus major) – 1, 2, 3, 4, 5
Sýkora modřinka (Parus coreuleus) – 2, 4, 5
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) – 3, 4
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica), §, – 4 (přelety)
Vrabec domácí (Passer domesticus) – 1, 3, 5
Zvonek zelený (Carduelis chloris) – 2, 5
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) – 3, 5
Žluna zelená (Picus viridis) – 2
Plazi
Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), §§ - 5
Obojživelníci
Skokan hnědý (Rana temporaria) – 1
Ryby
Kapr obecný (Cyprinus carpio) – 4
Okoun říční (Perca fluviatilis) – 4
Plotice obecná (Rutilus rutilus) – 4
Pstruh potoční (Salmo trutta m. fario) – 1, 4

Bezobratlí
Hmyz
Brouci
bázlivec olšový (Alegastica alni) – 1, 5
bradavičník Malachius biguttatus – 4, 5
drabčík houbový (Oxyporus rufus) – 2, 5
drabčík Paederus litoralis – 5
dřepčík vrbový (Chalcoides aurata) – 1, 5
hnojník Aphodius distinctus – 5
hnojník Aphodius fimetarius – 5
hrobařík obecný (Nicrophorus vespillo) – 2
chrobák lesní (Geotrupes stercorosus) – 2
chroustek letní (Rhizothrogus solstitialis) – 3, 5
kovařík Agriotes lineatus – 1, 3, 5
kovařík Agriotes obscurus – 3
kovařík Anostirus purpureus – 4
kovařík Athous niger – 1, 2, 3, 4, 5
kovařík Corymbites pectinicornis – 3, 5
kovařík kovový (Selatosomus aeneus) – 2
kovařík šedý (Agrypnus murinus) – 1, 3, 4, 5
kozlíček dvoutečný (Oberea oculata) – 5
krasec Anthaxia quadrimaculata) – 3, 4, 5
krasec Trachys minuta – 1, 5
krytohlav hedvábitý (Cryptocephalus sericeus) – 3, 4, 5
kvapník Amara aenea – 3, 5
kvapník Amara familiaris – 3
kvapník měnlivý Harpalus affinis – 3
lalokonosec černý (Ottiorhynchus niger) – 5
lalokonosec libečkový (Ottiorhynchus ligustici) – 1, 3
listokaz zahradní (Phylloperta horticola) – 1, 3, 4, 5
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mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata) – 3
mandelinka kovová (Timarcha metallica) – 5
mandelinka nádherná (Chrysolina fastuosa) – 1, 5
mandelinka topolová (Melasoma populi) – 4
mrchožrout Phosphuga atrata – 1, 2
mrchožrout znamenaný (Oeceoptoma thoracica) – 2, 5
nosatčík Apion frumentarium – 5
páteříček černavý (Cantharis nigricans) – 1, 2, 3, 4, 5
páteříček obecný (Cantharis rustica) – 1, 4, 5
páteříček sněhový (Cantharis fusca) – 1, 2, 3, 4, 5
páteříček žlutý (Rhagonycha fulva) – 1, 2, 3, 4, 5
potápník (Platambus maculatus) – 1
roháček Systenocerus caraboides – 2
rušník krtičníkový (Anthrenus scrophulariae) – 1, 2, 3, 4, 5
rýhonosec pcháčový (Cleonus piger) – 3
rýhonosec zelený (Lixus viridis) – 1, 3, 5
slunéčko dvoutečné (Adalia bipunctata) – 1, 3
slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata) – 1, 2, 3, 4, 5
stehenáč Oedemera lurida – 3, 4, 5
střevlíček Abax ater – 2
střevlíček Agonum assimile – 1, 5
střevlíček Agonum dorsale – 3
střevlíček Agonum mülleri – 4
střevlíček Agonum sexpunctatum – 5
střevlíček Calathus melanocephalus – 3
střevlíček Leistus piceus – 5
střevlíček Loricera pilicornis – 3, 5
střevlíček měděný (Poecilus cupreus) – 3, 4, 5,
střevlíček Nebria brevicollis – 1, 5
střevlíček obecný (Pterostichus vulgaris) – 3
střevlíček Pterostichus burmeisteri – 2
střevlíček Pterostichus niger – 1, 2
střevlík hajní (Carabus nemoralis) – 2, 5
střevlík zahradní (Carabus hortensis) – 2
střevlík zrnitý (Carabus granulatus) – 5
šídlatec Bembidion lampros – 3, 5
štítonoš Cassida viridis – 3, 5
tesařík černošpičký (Strangalia melanura) – 1, 3, 4, 5
tesařík dvoupásý (Rhagium bifasciatum) – 5
tesařík obecný (Leptura rubra) – 1, 2, 3, 4, 5
tesařík pižmový (Aromia moschata) – 1, 5
tesařík polokrový (Molorchus minor) – 4, 5
tesařík skvrnitý (Strangalia maculata) – 3, 5
tesařík tesaříkovitý (Judolia cerambyciformis) – 2, 3, 5
zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata) – 4
zobonoska březová (Deporaus betulae) – 1, 3, 5
z dalších skupin:
blýskáčci rodu Meligethes – 1, 3, 4, 5
drabčíci rodu Philontus – 1, 2, 5
drabčíci rodu Stenus – 1, 5
dřepčíci rodu Phyllotreta – 3
kohoutci rodu Lema – 3
listohlodi rodu Polydrosus – 1, 3
listohlodi rodu Phyllobius – 1, 2, 3, 4, 5
listopasi rodu Sitona – 3, 4
malinovníci rodu Byturus – 5
mandelinky rodu Gastroidea – 3, 5
měkkokrovečníci rodu Lagria – 4, 5
plavčíci rodu Haliplus – 4
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potápníci rodu Agabus – 4
vírníci rodu Gyrinus – 4
vrbaři rodu Clytra – 1, 3, 4, 5
Motýli
adéla pestrá (Adella degerella) – 1, 3, 5
adéla zelená (Adella reamurella) – 1, 2
babočka admirál (Vanessa atalanta) – 4, 5
babočka bodláková (Vanessa cardui) – 4, 5
babočka kopřivová (Aglais urticae) – 1, 3, 4, 5
babočka osiková (Nymphalis antiopa) – 2, 5
babočka paví oko (Nymphalis io) – 1, 3, 4, 5
babočka síťkovaná (Araschnia levana) – 3, 5
bělásek řepkový (Pieris. napi) – 3, 4, 5
bělásek řeřichový (Anthocaris cardamines) – 3, 5
bělásek zelný (Pieris brassicae) – 1, 2, 3, 4, 5
bělokřídlec luční (Siona lineata) – 5
cípokřídlec (zejkovec) bezový (Ourapteryx sambucaria) – 2
hřbetozubec dvoubarvý (Leucodonta bicoloria) – 4
hřbetozubec olšový (Ptilodon capucina) – 5
kovolesklec gamma (Autographa gamma) – 3, 4, 5
kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata) – 1, 2, 4, 5
lišaj vrbkový (Deilephila elpenor) – 4
modrásek černolemý (Plebejus argus) – 4, 5
modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) – 3, 5
ohniváček celíkový (Lycaena virgaureae) – 5
ohniváček černokřídlý (Lycaena phlaeas) – 3, 4
okáč bojínkový (Melanargya galathea) – 3, 4, 5
okáč luční (Maniola jurtina) – 1, 3, 4, 5
okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus) – 1, 3,4, 5
okáč prosíčkový (Apanthomus hyperanthus) – 2, 5
okáč pýrový (Pararge aegeria) – 2, 5
okáč zední (Lasiommata megera) – 3, 4
osenice černé c (Xestia c-nigrum) – 3
osenice štovíková (Noctua pronuba) – 3, 5
perleťovec kopřivový (Brenthis ino) – 5
pestrobarvec petrklíčový (Haemaris lucina) – 3
přástevník bezový (Spilosoma luteum) – 1, 2
přástevník hluchavkový (Callimorpha dominula) – 5
přástevník medvědí (Arctia caja) – 2
přástevník šťovíkový (Phragmatobia fuliginosa) – 3, 5
skvrnopásník lískový (Lomaspilis marginata) – 1, 2, 3, 4, 5
soumračník čárečkový (Thymelicus lineola) – 3
soumračník rezavý (Ochlodes venatus) – 1, 5
srpokřídlec vrbový (Drepana falcataria) – 1
vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae) – 3, 4, 5
vztyčnořitka lipová (Phalera bucephala) – 2
zejkovec hluchavkový (Pseudopanthera macularia) – 2
zelenopláštník březový (Geometra papilionaria) – 4, 5
žluťásek čičorečkový (Colias hyale) – 3, 5
žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni) – 1, 2, 3, 4, 5
zástupci dalších skupin:
kovolesklecové rodu Diachrysia –5
travaříci rodu Crambus – 3, 4, 5
Blanokřídlí
čmelák skalní (Bombus lapidarius), §, – 2, 5
čmelák zemní (Bombus terrestris) , §, – 3, 4, 5
mravenec Lasius flavus – 4, 5
mravenec Lasius fuliginosus – 2, 5
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mravenec Lasius niger – 3, 4, 5
paličatka březová (Cimbex femorata) – 3
sršeň obecná (Vespa crabro) – 1, 2, 5
včela medonosná (Apis mellifera) – 1, 3, 4, 5
vosa lesní (Dolichovespula sylvestris) – 1, 2, 5
vosa ryšavá (Vespula rufa) – 3, 4, 5
zástupci dalších skupin:
chluponožky rodu Dasypoda – 5
lumci rodu Ophion – 3, 4, 5
lumci rodu Pimpla – 2
mravenci rodu Myrmica – 1, 2, 4
pilatky rodu Rhogogaster – 3, 4, 5
pilatky rodu Tenthredo – 1, 3, 4, 5
vosíci rodu Polistes – 3
Dvoukřídlí
bráněnka měnlivá (Stratiomys chameleon) – 4
bzikavka dešťová (Haematopota pluvialis) – 1, 3, 4, 5
bzikavka slepoočka (Chrysops caecutiens) – 4
muchnice zahradní (Bibio hortulans) – 1, 3, 4, 5
ovád Tabanus bromius – 4, 5
pestřenka hrušňová (Scaeva pyrastri) – 1, 3, 4, 5
pestřenka prosvítavá (Vollucella pellucens) – 2, 5
pestřenka trubcová (Eristalis tenax) – 1, 2, 3, 4, 5
pestřenka včelová (Eristalis arbustorum) – 1, 5
zástupci dalších skupin:
bráněnky rodu Chloromyia – 4, 5
bzučivky rodu Calliphora – 1, 2, 3, 4, 5
bzučivky rodu Lucillia – 4, 5
číhalky rodu Rhagio – 1, 3, 5
dlouhososky rodu Bombyllius – 4
kloši rodu Hippoboscus – 2
komáři rodu Aëdes – 1, 4
kroužilky rodu Empis – 4, 5
masařky rodu Sarcophaga – 1, 3, 5
muchničky rodu Simulium – 1, 3, 4, 5
pestřenky rodu Helophilus – 1, 3, 5
přísalky rodu Liponeura – 1
tiplice rodu Tipula – 1, 2, 3, 4, 5
Síťokřídlí
denivky rodu Hemerobium - 1, 2, 5
Chrostíci
chrostíci rodu Hydropsyche. – 1, 5
chrostíci rodu Limnephilus – 4, 5
chrostíci rodu Potamophylax. – 1, 3, 5
chrostíci rodu Rhyacophila – 1, 5
Srpice
srpice rodu Panorpa – 1, 2
Střechatky
zástupci rodu Sialis – 4, 5
Ploštice
kněžice páskovaná (Graphosoma lineatum) – 1,2, 3, 4, 5
kněžice rudonohá (Pentatoma rufipes) – 2
ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) – 2
vroubenka smrdutá (Coreus marginatus) – 1, 3, 4, 5
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Zástupci dalších skupin:
bruslařky rodu Gerris – 4
hladinatky rodu Velia – 1
klešťanky rodu Corixa – 4
klešťanky rodu Hydrocorixa – 4
klopušky rodu Adelphocoris – 3, 5
kněžice rodu Palomena – 1, 3, 5
znakoplavky rodu Notonecta – 4
Rovnokřídlí
kobylka cvrčivá (Tettigonia cantans) – 1, 2, 3, 4, 5
kobylka zelená (Tettigonia viridissima) – 1, 4
kobylka smrková (Barbitistes constrictus) – 1, 5
Zástupci dalších skupin:
kobylky rodu Pholidoptera – 3, 4, 5
sarančata rodu Chortippus – 1, 3, 4, 5
Stejnokřídlí
ostnohřbetka křovinná (Centrotus cornutus) – 5
pěnodějka Aprophora alni – 5
pěnodějky rodu Cercopis – 2, 5
Pošvatky
pošvatky rodu Nemoura – 1, 5
pošvatky rodu Isoperla – 1, 5
Jepice
jepice obecná (Ephemera vulgata) – 5
jepice rodu Baetis – 1, 3, 5
jepice rodu Cloëon – 4
jepice rodu Ecdyonurus - 1
Vážky
šidélko páskované (Agrion puella) – 4
vážka obecná (Sympetrum vulgatum) – 4, 5
vážka rudá (Sympetrum rubrum) – 3, 5

Jiní bezobratlí
Jen výběrový způsob dokladování některých skupin:
plži
hlemýžď zahradní (Helix pomatia) - 1
páskovky rodu Cepea – 3, 5
plzáci rodu Arion – 1, 2, 3, 4, 5
vlahovky rodu Ariantha – 1, 5
korýši
blešivci rodu Gammarus – 1, 5
pavouci
běžníci rodu Misumena - 3, 5
běžníci rodu Thomiscus – 3
křižáci rodu Araneus – 1, 2, 3, 5
pokoutníci rodu Coelotes – 2
slíďáci rodu Pardosa - 3, 5
stonožky
stonožky rodu Lithobius – 2, 5

Ochranářsky významné druhy - shrnutí
V rámci provedeného zoologického průzkumu byly zjištěny následující zvláště
chráněné druhy:
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Kriticky ohrožené
Druhy této kategorie nebyly dokladovány.
Silně ohrožené
Ještěrka živorodá (Lacerta /Zootoca/ vivipara) – 5
Doložen 1 ex. na navigaci v nadjezí na pravém břehu Lužické Nisy, spíše náhodný výskyt, vazba na
okolní lesní prostředí

Ohrožené
Veverka obecná (Sciurus vulgaris) – 4
Zjištěna v zahradách u přehrady v prostoru průmětu počátku odpadní štoly ; není předpokládán
fyzický zásah do porostů dřevin v tomto prostoru .

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – 4, rorýs obecný (Apus apus) – 1, 4
Do prostoru nad zájmovým územím záměru nivy zaletují jedinci obou druhů lovit, rorýsi i nad
průmyslovou částí při západním okraji města. Zájmové území postrádá prostory vchodné
k reprodukci druhů, nedochází k rušení žádného objektu, vhodného pro hnízdění.

Čmelák skalní (Bombus lapidarius) – 2, 5
Čmelák zemní (Bombus terrestris) – 3, 4, 5
Oba výše uvedené druhy čmeláků patří k občasným návštěvníkům květů, bez výraznější preference
výskytu, u č. skalního jde spíše více dřevinami zarostlé enklávy. V zájmovém území se v zásadě
nevyskytují větší plochy nízkostébelných lad nebo přechodových ekotonů, kde by bylo lze
předpokládat případnou koncentraci zakládání hnízd, přičemž nelze místně vyloučit reprodukční
prostory podél břehů toku. Přesto je vhodné skrývky pro přípravu území časovat mimo reprodukční
období.

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability

V obecném kontextu lze vodní toky s doprovodnými porosty pokládat za kosterní
prvky ekologické stability krajiny, v zastavěných územích sídel i v upraveném stavu.
Podle dostupných podkladů1 fy HORTISERVIS Jablonec nad Nisou (Valeš a kol.,
1993, 1994) a dle platné ÚPD města (Falta a kol., 1998) je však tato obecná zásada
na území města Jablonec nad Nisou naplněna jen částečně.
Dle generelu ÚSES města Jablonec nad Nisou (Valeš, Čadílek 1993) nejsou toky
Lužické Nisy a Bílé (Rýnovické) Nisy na území města zahrnuty mezi skladebné
prvky ÚSES (např. biokoridory). Větev ÚSES prochází lesními komplexy mezi
vrchem Kotel a lesy jižně od Loučenského vrchu.
Dle generelu ÚSES pro k.ú. Bedřichov a Janov nad Nisou (Valeš, Čadílek, Reichel,
1994) je podél Bílé (Rýnovické) Nisy trasován nefunkční lokální biokoridor (z
důvodu upravenosti toku)2.
Rovněž dle ÚPD (Falta a kol., 1998) není žádný skladebný prvek ÚSES trasován
podél dotčených vodních toků.
Zájmové území posuzovaného záměru se tak v zásadě nenachází ve smyslu výše
prezentovaných údajů v územním průmětu s vymezenými skladebnými prvky
1
2

konzultace na orgánu ochrany přírody MěÚ Jablonec nad Nisou 18.12.2006
Na území města Jablonec nad Nisou však podél toku Bílé Nisy biokoridor dále nepokračuje (Valeš, Čadílek
1993).
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ÚSES, je však v kontaktu s kosterními prvky ekologické stability jako takovými (viz
část ohledně VKP).
Krajina, krajinný ráz

Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná proměnlivá struktura
krajinných prvků v závislosti na intenzitě urbanizace městského či příměstského
prostředí. Vlastní zájmové území objektů záměru představuje buď hladinu a
příbřežní část přehradního jezera, nebo více či méně urbanizované území
upravených vodních toků.
Přírodní charakteristika je dána především
doprovodnými porosty dřevin a mírou přirozenosti travních porostů, přičemž
charakteristické nivy dochovány plnohodnotně nejsou, obraz nad soutokem Lužické
a Bílé Nisy je dotvářen kulisou svahového převážně listnatého lesa (nad Tovární
ulicí a areálem Strojírenského zkušebního ústavu). Historická charakteristika je pro
okolí horních toků nad odběrnými objekty dána rozptýlenou přípotoční
nízkopodlažní zástavbou, většinově obytnou bez dochování historických parametrů
objektů, místně s drobnými objekty provozoven, prostor Lužické Nisy u Tovární
ulice je výrazně urbanizovaný průmyslovými areály středního a menšího měřítka.
Okolí jablonecké přehrady je z větší části urbanizováno obytnou zástavbou
(výškové panelové domy Mšenská, J. Hory) a řadou sportovních a školských
areálů, jen severovýchodně lze dokladovat převahu přírodní charakteristiky, danou
především kulisou zalesněných hřbetů předhůří Jizerských hor.
Poněvadž záměr nepředstavuje výrazný zásah do krajinného rázu s výjimkou
dílčích úprav technicky upravených průtočných profilů toků a uplatněním objektu
nového bezpečnostního přelivu v ploše hladiny poblíž západního (pravého) břehu,
není dále podrobně popisován charakter krajinného rázu dotčeného krajinného
prostoru a detailně nejsou vymezovány jednotlivé znaky a charakteristiky dotčeného
krajinného prostoru.
Evropsky významné lokality, ptačí oblasti

Zájmové území není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve
smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního
seznamu těchto lokalit podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona, nekoliznost potvrzuje i
stanovisko KÚ Libereckého kraje ze dne 18.5.2005 (bez čj. – viz příloha 1)
Nejbližšími EVL jsou:
Ø CZ 0513247 Luční potok, k.ú. Dlouhý Most, Vesec u Liberce, předmět ochrany
mihule potoční (Lampetra planeri), mimo dotčenou část povodí Lužické Nisy cca
6 km západně
Ø CZ 0513247 Pelíkovice, k.ú. Pelíkovice, Rychnov u Jablonce nad Nisou,
předmětem ochrany je modrásek bahenní (Maculinea nausithous), zcela mimo
povodí Lužické Nisy za hlavním evropským rozvodím, cca 6,5 km J-JZ

C.2.7. Ostatní charakteristiky
Charakter městské čtvrti

Podle výsledků sčítání lidů, domů a bytů má Jablonec nad Nisou 45 266 obyvatel.
Krajinou zónu území je možné charakterizovat jako zónu s výrazně polyfunkčním
městským charakterem.
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Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky
Zvláště chráněná území

Horní části povodí toků Lužická Nisa, Mšenský potok (po hráz druhé nádrže) a Bílé
Nisy jsou součástí CHKO Jizerské hory, jejíž hranice se řešených území dotýká
následovně:
ü přes profil Bílé /Rýnovické/ Nisy hranice prochází ulicemi Pod Vodárnou, Čs.
armády, Janovská, Pražského povstání
ü přes profil Míšenského potoka hranice prochází po hrázi horní nádrže
v západním prodloužení ulice Průběžné
ü přes profil Lužické Nisy prochází na rozhraní Jabloneckých Pasek a Jindřichova
severně od ulice Podhorské u odbočky Jindřichov k chatě Javor
Tzv. maloplošná ZCHÚ nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani
prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Objekty stavby, které přímo souvisejí s úpravami toků nad rozdělovacími objekty do
přívodních stok do přehrady a těmito objekty a s vyústěním nové odpadní štoly do
Lužické Nisy pod ulicí Tovární se nacházejí na území významných krajinných prvků
„ze zákona“ vodního toku a údolní nivy Lužické a Bílé Nisy:
ü Lužická Nisa v prostoru vyústění nové odpadní štoly se nachází v technicky
upraveném stavu (obdélníkový profil v kamenných opěrných zdech), se dnem na
rostlém terénu (kameny, hrubší štěrk, náplavy) s bystřinným charakterem toku;
do profilu místní vyústění z okolních areálů, dále zasahují teplovodní a
plynovodní potrubí, na březích náletové porosty včetně růstu na kamenných
zdech. Niva prakticky zlikvidována zástavbu až k břehové hraně.
ü Lužická Nisa – profil rozdělovacího objektu Jablonecké Paseky. Vlastní profil
technicky upraven kamenným dlážděním včetně dna, nad profilem
lichoběžníkovitý profil toku v kamenné dlažbě, písčité až štěrkové dno, cca 200 m
proti toku malý kamenný jízek. Upravená část toku nad opevněným profilem
s doprovodným porostem náletových dřevin (javory, jasan, jíva). Nad profilem
nivní polopřirozené louky, levobřežně ruderalizace (vliv jezdeckého areálu).
ü Bílá Nisa - profil rozdělovacího objektu Mšeno nad Nisou. Vlastní profil technicky
upraven kamenným dlážděním včetně dna, nad profilem lichoběžníkovitý profil
toku v kamenné dlažbě, horní část svahu oseta travním porostem, písčité až
štěrkové dno. Upravená část toku nad opevněným profilem bez doprovodného
porostu dřevin, pravobřežní skupina starších bříz. Pravobřežně kosené nivní
porosty, levobřežně omezeno silnicí na Janov.
Za VKP „ze zákona“ lze za určitých okolností pokládat i přehradní jezero VD Mšeno.
Odpadní štola podchází převážně listnatý svahový lesní porost mezi hřbitovem a
ulicí Tovární.
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Zpracovatelskému týmu oznámení není známa okolnost registrace nějakého
krajinného či přírodního segmentu za registrovaný VKP podle § 6 platného znění
zákona o ochraně přírody a krajiny.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažovaných lokalitách výstavby se nenachází žádné skupiny a druhy
nerostných surovin, nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v
Bilanci zásob ložisek nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci.
Ochranná pásma

Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s
ochrannými pásmy zvláště
chráněných území přírody (50 m „ze zákona“). Umístění strojovny uzávěrů v šachtě
uzávěrů vtokového objektu zasahuje do OP památného stromu – javoru klenu (§ 46
zák. č. 114/192 Sb., v platném znění).
Do zájmového území zasahuje OP lesních porostů nad ulicí Tovární a OP malého
lesíka nad rozdělovacím objektem na Lužické Nise (levobřežně mezi ulicemi
Podhorská a Lučanská u jezdeckého areálu).

Architektonické a jiné historické památky

V případě zjištění výskytu archeologických památek bude nezbytné umožnit
záchranný archeologický výzkum (zpracování dokumentace).
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Vztah záměru k územně
předkládaného oznámení.

plánovací

dokumentaci
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVŮ

D.1.Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Etapa výstavby – znečištění ovzduší a akustická zátěž
S etapou výstavby jsou spojena jak zařízení stavenišť, tak přepravní trasy
související s vyvolanou staveništní dopravou.
Zařízení staveniště
Staveniště vtokového objektu:

Vtokový objekt bude umístěn přímo v hlavní nádrži VD Mšena nebo v její
bezprostřední blízkosti.
Staveniště nové odpadní štoly a výtokového objektu

Trasa nové odpadní štoly je vedena od vtokového objektu za křížením s Palackého
ulicí pod Riegrovou ulicí mimo zástavbu směrem k nové okružní křižovatce. V místě
nejnižšího krytí kříží štola právě tuto křižovatku. Poté trasa štoly kolmo kříží ulice
Rýnovická, Žitná, Hřbitovní a Polní, štola rovněž protíná okraj areálu nemocnice.
Mezi ulicemi Na Roli a Tovární štola podchází pod stávajícím lesem. V prostoru ulic
Tovární a Za Plynárnou štola přechází do prostoru výústního objektu. V blízkosti
Tovární ulice kříží štola stávající kanalizační štolu 1200/1500, ta je v návrhu trasy a
výškového řešení štoly respektována. V blízkosti Strojního zkušebního ústavu za
ulicí Za Plynárnou a těsně nad soutokem s Bílou Nisou bude štola vyústěna do
Lužické Nisy. Prostor vyústění je poměrně stísněný, v příčném řezu má Lužická
Nisa v řešeném prostoru obdélníkový tvar s kolmými zdmi z lomového kamene,
těsně nad korytem je i v navazujících úsecích koryta veden stávající parovod na
podpěrách umístěných mimo koryto.
Staveniště rozdělovacího objektu na Lužické Nise a přívodní štoly

Staveniště se nachází v prostoru stávajícího rozdělovacího objektu, stávající
přívodní štoly do nádrže VD Mšeno a v prostoru stávajícího vyústění štoly do
nádrže. Stávající rozdělovací objekt na Lužické Nise v Pasekách je v říčním km
48,95, a to 4,15 km nad soutokem s Bílou Nisou. Objekt tvoří: stavebně upravené
koryto řeky, dvoudílný boční přeliv pro převedení povodňových průtoků, rozdělovací
stavidlo, spádiště a vtok do navazující štoly dlouhé 636m. Dno je v pádu 0,5%,
šířka 2,0m, strop: kruhová klenba, výška záklenku 2m nad dnem štoly, obezdívka je
betonová, v některých úsecích z cihelného zdiva. Hradící uzávěry jsou dřevěné ,
tabulové, ovládané z místa. Neškodný odtok Lužickou Nisou pod rozdělovacím
objektem je stanoven hodnotou 1,9 m3/s. Stávající kapacita bočního přelivu
rozdělovacího objektu a přívodní štoly do nádrže Mšeno je max. 9,08 m3/s. To
umožňuje v současné době ochranu území podél toku Lužické Nisy pod
rozdělovacím objektem nejvýše při průtoku Q10. Za povodní se tabulový uzávěr na
nátoku do Pasecké štoly uzavírá v závislosti na stavu hladiny vody v nádrži Mšeno.
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V současné době je stávající Pasecká štola 636 m dlouhá, ražená z větší části ve
skále cca 70 m u rozdělovacího objektu bylo budováno v otevřeném výkopu.
V blízkosti rozdělovacího objektu kříží štola Podhorskou ulici – silnici I/14 na
Harrachov, v místě křížení je krytí štoly cca 2,5 m. Podélný sklon dna štoly je dle
původní dokumentace 0,5%. Světlý profil štoly je obdélníkový šířky 2,0m s kruhovou
klenbou, výška záklenku je 2m nade dnem. Ve dně štoly je rovněž kruhová klenba o
poloměru 2,6m, výška svislých stěn je 0,8 m. Obezdívka štoly je betonová,
v některých úsecích z cihelného zdiva, ve čtyřech různých typech. Ve vzdálenosti
236 m od vtoku je větrací šachta délky je 7,8m. Vtok je opatřen hrubými česlemi a
stavidlovou tabulí. Do nádrže Mšeno štola ústí kaskádovitým korytem dlážděným
z lomového kamene, které překonává výškový rozdíl cca 10m. Stávající kapacita
přívodní stávající Pasecké štoly do nádrže Mšeno je max. 9,08 m3/s.
Staveniště rozdělovacího objektu na Bílé Nise:

Staveniště se nachází v prostoru stávajícího rozdělovacího objektu na Bílé Nise
v těsné blízkosti stávající komunikace směrem do Bedřichova. Rozdělovací objekt
na Bílé Nise v Loučné je v říčním km 5,0.
Objekt tvoří: stavebně upravené koryto řeky, dvoudílný boční přeliv pro převedení
povodňových průtoků, rozdělovací stavidlo, spádiště a vtok do štoly dlouhé 1758
m.
Dno štoly ve spádu 0,156%, šířka 2,4 m, strop: kruhová klenba, výška záklenku
3,1m nad dnem v ose štoly, obezdívka je betonová. Štola je opatřena dvěma
odvětrávacími šachtami. Hradícími uzávěry jsou dřevěné, tabulové, ovládané
z místa.
Doprava v etapě výstavby

Staveniště se nachází v okrajových částech města Jablonec nad Nisou. Řešená
oblast rozdělovacího objektu na Lužické Nise je vymezena stávající komunikací I/14
Jablonec nad Nisou – Harrachov (Podhorská ulice) a korytem Lužické Nisy. Řešená
oblast rozdělovacího objektu na Bílé Nise je vymezena stávající komunikací
Jablonec nad Nisou – Bedřichov a korytem Bílé Nisy včetně přilehlé údolní nivy.
Řešená oblast vtokového objektu je vymezena stávajícími komunikacemi pro pěší a
cyklisty podél nádrže Mšeno, Palackého ulicí a vlastní nádrží. Řešená oblast
výústního objektu je vymezena stávajícími ulicemi Tovární a Za Plynárnou a
korytem Lužické Nisy.
Stavební práce budou provedeny částečně v trase stávajících silnic nebo jejím
bezprostředním okolí bez podstatných směrových a výškových změn a v místech
stávajících nezastavěných luk. Jedná se o bourání vozovek a výkopy pro
inženýrské sítě a jednotlivé stavební objekty, dále o zemní práce a sejmutí humusu.
Přístupová trasa pro stavební dopravu bude pro dopravu rozhodujících objemů u
objektů SO 01 a SO 02 z ulice Podhorské a z ulice Průběžné. Přístupová trasa pro
stavební dopravu bude pro dopravu rozhodujících objemů u objektu SDO 03 z ulice
Janovské. Přístupová trasa pro stavební dopravu bude pro dopravu rozhodujících
objemů u objektů SO 04 a 05 z ulice Palackého. Přístupová trasa pro stavební
dopravu bude pro dopravu rozhodujících objemů u objektů SO 05 a 06 z ulice
Tovární a z ulice Za Plynárnou.
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Dopravní opatření v etapě výstavby
SO-01: Rozdělovací objekt Lužická Nisa, SO-02: Přívodní štola
Pro budování objektů bude potřeba provést opatření na Podhorské ulici.
Z komunikace bude proveden příjezd na staveniště. Během prováděn důlních prací
pod Podhorskou ulicí bude vzhledem k malému krytí štoly uzavřen provoz na
polovině vozovky. Pro pěší budou vymezeny prostory podél stávající silnice od
stavebních jam oddělené mobilním zábradlím. Přes výkopy budou instalovány
mobilní lávky pro pěší.
SO-03: Rozdělovací objekt Bílá Nisa
Pro budování objektu nebude třeba provést speciální dopravní opatření na
Janovské ulici. Z komunikace bude pouze proveden příjezd na staveniště.
SO-04: Vtokový objekt
Pro budování objektu nebude potřeba provést speciální dopravní opatření na
Palackého ulici. Z komunikace bude pouze proveden příjezd na staveniště.
SO-05: Nová odpadní štola, SO 06 – Výústní objekt
Pro budování objektů bude potřeba provést dopravní opatření v Tovární ulici a
v ulici Za Plynárnou a rovněž na parkovací ploše u Strojního zkušebního ústavu.
Výstavba výústního objektu a spodního úseku štoly, které budou prováděny
v otevřeném výkopu, bude rozdělena do několika částí tak, aby byl vždy zajištěn
příjezd do SZÚ pro těžkou techniku a aby nebyly prováděny práce v Tovární ulici a
v ulici Za Plynárnou současně.
V době vypracování předkládaného oznámení nebyl znám zhotovitel stavby,
konkrétní POV ani časový harmonogram provádění stavebních prací. Je však
patrné, že etapa výstavby by mohla narušit faktory pohody, zejména ve vztahu
k akustické a imisní situaci v zájmovém území. V této souvislosti jsou pro další
projektovou přípravu formulována následující doporučení, eliminující narušení
faktorů pohody v etapě výstavby ve vztahu k akustické a imisní zátěži:
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích
měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní
prostředí a na celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na
používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a
životnímu prostředí šetrných technologií)
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby,
která bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí objemu těženého a
přepravovaného materiálu při stavbě odvodňovací štoly a o nasazení jednotlivých
stavebních mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu
výstavby; součástí studie bude i posouzení vibrací při zvoleném postupu ražby ve vztahu
k nejbližší obytné zástavbě
• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které
budou využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních
hmot na těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu projednat s dotčenou
obcí, případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody
dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví
• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací;
dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
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využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po
ukončení stavby
• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který
faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu

vyloučí možnost narušení

• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době
• v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké
techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními
akustickými zástěnami
• vlastní zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel
stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením
prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací
• dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních
pracích a další výstavbě; v případě potřeby bude zajištěno skrápění plochy staveniště

Etapa provozu
Z hlediska charakteru předkládaného záměru je patrné, že záměr by neměl
představovat významnější ovlivnění zdravotního stavu obyvatel zájmového území.
Za pozitivní lze obecně označit skutečnost, že navrhované řešení zvýší
protipovodňovou ochranu města Jablonec nad Nisou, což ve svých důsledcích
snižuje riziko škod souvisejících s povodňovými stavy.
D.1.2. Vlivy na ovzduší
Z hlediska prezentovaných údajů pro etapu výstavby vyplývá, že provoz stavební
techniky není nutné vyhodnocovat s využitím rozptylové studie, protože emisní
příspěvky pro etapu výstavby reprezentující ražbu nové odpadní štoly jsou
z hlediska přepravních nároků poměrně nízké.
Doporučení pro etapu výstavby ve vztahu k omezování sekundární prašnosti jsou
formulována v předcházející části předkládaného oznámení v kapitole vlivů na
obyvatelstvo.
Po své realizaci stavba nijak nezmění stávající stav kvality ovzduší. Vliv na ovzduší
v etapě provozu tak nenastává.
D.1.3. Vlivy na vodu
Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat v etapě
výstavby. Tato skutečnost souvisí především s faktem, že stavba je realizována
z velké části v kontaktu s vodním tokem, respektive vodními plochami.
Pro eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních předkládaného oznámení pro etapu
výstavby navržena následující opatření:
•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
závadných vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v
případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním
plánu
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•

v rámci další projektové přípravy budou jak ve vztahu k prováděným pracím vytipovány
lokality pro případné umístění norných stěn včetně přístupových cest k těmto lokalitám

•

na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé
vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek

Vliv na charakter odvodnění oblasti

Záměr neznamená výrazné ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Nelze však
vyloučit, že v rámci další projektové přípravy po provedení podrobnějšího
geologického a hydrogeologického průzkumu bude potvrzen vznik odpadních vod
vznikajících při výstavbě nové odpadní štoly. V této souvislosti je formulováno
následující doporučení:
• v další fázi projektové přípravy je nutno upřesnit množství odpadních vod vznikajících při
výstavbě z nové odpadní štoly a to včetně sezónních vlivů, navrhnout a projednat
podmínky úpravy vod při výstavbě a dořešit odvod těchto vod

Změna hydrologických charakteristik

Stavbou nedochází v podstatě ke zvětšení zpevněných ploch, tudíž nenastává
snížení infiltrace srážkových vod v území a nedojde ke změně hydrologických
charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod.
D.1.4. Vlivy na horninové prostředí
Vliv z hlediska horninového prostředí nastává zejména v souvislosti s raženou částí
nové odpadní štoly. V této souvislosti na úrovni předkládaného oznámení lze
upozornit na určitá rizika a nejistoty, vyplývající z dosud ne úplných provedených
průzkumů horninového prostředí v rozsahu požadavků pro realizaci posuzovaného
záměru. V této souvislosti je proto nezbytné doporučit respektování následujících
doporučení pro další projektovou přípravu:
• součástí další projektové přípravy bude podrobný hydrogeologický průzkum, jehož cílem
bude taktéž vyloučení vlivu na režim podzemních vod v souvislosti s budováním nové
odpadní štoly
• součástí další projektové přípravy bude podrobný inženýrsko-geologický průzkum, který
upřesní konečný způsob ražení odpadní štoly; předpoklady o stavbě musí být ověřeny
průzkumnými vrty vyhloubenými až pod úroveň projektované nivelety štoly
• v území dotčeném deformacemi terénu při plánované ražbě provést pasportizaci objektů
potenciálně ovlivněných ražbou a připravit a projednat návrh monitoringu těchto objektů

D.1.5. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Nároky předkládaného záměru na zábor ZPF včetně BPEJ a odpovídajících tříd
ochrany je uveden v následujících tabulkách:
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Zábory ZPF související
následujících pozemcích:

s předkládaným

záměrem

budou

realizovány

na

Tab.: Trvalé zábory pro SO 01 a SO 02
Parcela
dle KN

Výměra
2
(m )

Druh
pozemku

Trvalý zábor
2
(m )

BPEJ

Třída
ochrany

K.ú.:Jablonecké paseky
1801
1790/2

511
353

Trvalý travní porost
Zahrada

120
19

85011
85011

IV.
IV.

Tab.: Trvalé zábory pro SO 03
Parcela
dle KN

Výměra
2
(m )

Druh
pozemku

Trvalý zábor
2
(m )

BPEJ

Třída
ochrany

K.ú.:Loučná nad Nisou
375/1
376/4
365/6

602
665
642

Trvalý travní porost
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost

3
38
244

97001
97001
97001

IV.
IV.
IV.

Tab.: Trvalé zábory pro SO 04 a SO 05
Parcela
dle KN

Výměra
2
(m )

Druh
pozemku

Trvalý zábor
2
(m )

BPEJ

Třída
ochrany

K.ú.:Mšeno nad Nisou
484

516

Zahrada
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83401

I.

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997.
Tento Metodický pokyn v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu
(§ 9 zákona) stanovuje:
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany
ZPF k zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované
odnětí je na ploše určené schválenou dokumentací.
2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou
v odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9
odstavec 6 zákona vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně
navazujícím na plochy určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací
nebo navazující na stávající zástavbu a to do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde
není uvažováno s pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany
zemědělského půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze,
nazvané třídy ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které
je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné
a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
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3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno
územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční
schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou,
využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále
jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností
včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a
erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely
postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde
většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem
a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Dle výše uvedeného metodického pokynu je většina trvale zabíraných pozemků
zařazena do IV. třídy ochrany zemědělské půdy. Do IV. třídy ochrany jsou
sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Z celkového záboru pouze 55 m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou ve třídě ochrany I.
Z obecného pohledu vlivů na půdu je vliv z hlediska velikosti vlivu označen za malý,
z hlediska významnosti ve vztahu k uvedené třídě ochrany za málo významný
negativní vliv. Ve vztahu k záboru ZPF ve třídě ochrany I. je nutno konstatovat, že
její odnětí nebude v souladu s výše uvedeným metodickým pokynem a další postup
je nezbytné konzultovat s orgánem ochrany ZPF.
Znečištění půdy

Etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality půd a horninového
prostředí. Pro minimalizaci tohoto rizika jsou navržena opatření, která již byla
prezentována v předcházejících částech předkládaného oznámení.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Etapa výstavby
V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné
ukládání a následné využití nebo odstranění) hlavní dodavatel stavby. Tato
povinnost bude uvedena ve smlouvě o provedení prací. Investor vytvoří podmínky
pro oddělené a bezpečné shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Pro
minimalizaci negativních vlivů z hlediska vlivů v důsledku ukládání odpadů jsou
formulována následující doporučení:
• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění
• dodavatel stavby vytvoří 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
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití
• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti
• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění
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Etapa provozu
Z hlediska etapy provozu nelze očekávat žádný významný negativní vliv. Nakládání
s odpady v etapě provozu jasně podléhá příslušnému složkovému zákonu a jeho
prováděcím předpisům, které musí být naplňovány bez ohledu na režim posuzování
vlivů na životní prostředí.

D.1.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Záměr je navrhován v několika prostorech při technicky upravených profilech
vodních toků a upravených parametrech dotčených úseků údolních niv, míra úprav
a odpřírodnění dotčených úseků je dána způsobem opevnění břehů (v profilech
odběrných a vtokových objektů do stávajících přívodních štol opevnění i dna toků,
na Lužické Nise v Jabloneckých Pasekách i razantnější opevnění břehů a rozšíření
profilu toku). V kontaktu se zájmovým územím jednotlivých objektů záměru se
nenacházejí plochy v přirozeném nebo přírodě blízkém stavu, nejsou dotčeny
mokřady, tůně či jiné charakteristické nivní segmenty. Jde o úseky toků ve více či
méně urbanizovaném prostoru města s tím, že místy je pouze zachován bystřinný
charakter toků v úsecích s přírodním dnem.
Záměr v zásadě bude vyžadovat místní zásahy do mimolesních porostů dřevin (viz
příslušná subkapitola), významnější vlivy na floru a faunu s ohledem na polohu
jednotlivých objektů záměru negeneruje.
Vlivy na porosty dřevin rostoucích mimo les
Záměr představuje relativně minimální nároky na zásahy do mimolesních porostů
dřevin. Jsou předpokládány následující interakce:
ü Poblíž pravého břehu VN Mšeno v prostoru průmětu nové odpadní štoly z VN
Mšeno na terén se nachází památný javor klen. Poněvadž štola je ražená
v hloubce cca 20-35 m, není předpokládáno přímé ovlivnění tohoto stromu,
v prostoru mezi ulicí Palackého a pravým břehem nádrže není dle předaných
podkladů lokalizována žádná odvětrávací šachta či jiný objekt na povrchu,
s novou raženou štolou související. Štola bude ražena tvrdých horninách
podloží pod rhizosférou památného stromu i okolních dřevinných porostů.
Problematická však může být hloubená šachta pro umístění strojovny
uzávěrů spodních výpustí (cca 19,5 m pod terénem), tato jáma prakticky
zasahuje do OP památného stromu (o.km. 350 cm znamená dosah OP cca
11,14 m). Předpoklad fyzické míry ovlivnění však je dán především
aktuálním dosahem aktivní kořenové zóny stromu (jde zejména o přesah
okapového obvodu koruny, u takto vzrůstného jedince je nutno odhadovat
přesah cca 1,5 – 3 m,m v závislosti na kvalitě svrchních horizontů půdy).
Nelze tak vyloučit zásah do koncové části aktivní kořenové zóny stromu, v
kruhové výseči cca 70o. Z tohoto důvodu je nutno jako podmínku pro výběr
zhotovitele stavby zadat prověření způsobu dodržení ochranného pásma
památného stromu „ze zákona“ (kruh o poloměru 10ti násobku průměru
kmene, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, § 46 odst. 3 zák. č. 114/1992
Sb., v platném znění) a prověření způsobů ochrany aktivní kořenové zóny
stromu.
Další aspekt ovlivnění stromu bude spočívat ve změně
hydrogeologických podmínek, které se vlivem vyhloubení jámy pro realizaci
strojovny uzávěrů spodních výpustí promítnou do místní změny hydrických
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poměrů (lze předpokládat vysušení, poněvadž náhrada stávajícího
rozvrstvení horizontů zemin a hornin v podloží tělesem šachty a zasypáním
obvodu tělesa šachty nevrstveným materiálem povede spíše k drenážování
okolí stromu. Poloha věžičky nad vstupem do strojovny by měla být již mimo
dosah koruny stromu. Celkově lze vlivy hodnotit jako mírně nepříznivé až
nepříznivé, patrné (se střední mírou významnosti).
ü Ostatní porosty v zahradách jižně od trasy štoly u přehrady, porosty poblíž
Palackého ulice, porosty v Riegrově ulici, porosty na hřbitově a v sídlišti Na
roli, Okružní, Rýnovická a porosty nad Tovární ulicí s ohledem na
hloubkovou ražbu nové odpadní štoly přímo dotčeny být nemohou, umístění
obou šachet na povrchu je nutno řešit s ohledem na polohu významnějších
stromů či jejich skupin v uvedených prostorech. Ražba štoly v tvrdých
horninách podloží se v zásadě nemůže projevit ve vlhkostních (vláhových)
poměrech na povrchu způsobem, který by mohl ovlivnit růst stromů nad
profilem štoly.
ü Úpravy v úseku Bílé Nisy nad rozdělovacím objektem Mšeno vyžadují zásah
do porostů dřevin zejména v kontextu terénních úprav a opevnění
pravobřežního svahu (jde o opevnění hrázky dvoudílného bočního
pravobřežního přelivu pro převádění povodňových průtoků nad Q50 - 29,8
m3/s). Jde o průnik skupinou bříz, v počtu kácených dřevin cca 25 ks. Dalších
cca 7 ks bříz je ohroženo levobřežním ohrázováním přelivného profilu a
dalších cca 5 ks bříz olší přeložkou kanalizačního řadu. Navrhované
technické úpravy nerespektují polohu jednotlivých stromů a skupin stromů,
z tohoto důvodu je nutno vliv pokládat za nepříznivý a významný.
Zpracovatelský tým oznámení navrhuje prověřit přírodě bližší způsob řešení
přelivného objektu, s možností tvarování osy s ohledem na polohu
jednotlivých stromů a tím zásah do porostů dřevin minimalizovat.
ü Nelze dále vyloučit zásah do doprovodných porostů podél Lužické Nisy nad
rozdělovacím objektem v Jabloneckých Pasekách, poněvadž záměr
předpokládá úpravu profilu včetně rozšíření dnešního opevněného koryta
nad objektem, zejména pravobřežní v okolí stodoly. Jde především o
náletové porosty javorů, jasanu, jívy, břízy, olše aj. v počtu prvních desítek
ex., záměr předpokládá i odstranění hodnotnějšího javoru klenu průměr 70
cm, mladšího javoru klenu průměr cca 35 cm nad pravým břehem toku a
několika silnějších mladších jasanů. V daném kontextu lze za nepříznivý vliv
pokládat právě návrh na likvidaci staršího javoru klenu a několika silnějších
jasanů včetně mladšího javoru klenu, nacházejících se nad pravým břehem
toku v okolí jízku, zásah do mladších náletových porostů v profilu toku a nad
korunou břehového svahu lze pokládat za nevýznamný.
ü Další potenciální zásah vyplývá z navržené úpravy cca 50 m profilu toku
Lužické Nisy pod ulicemi Tovární a Za plynárnou při řešení vyústění nové
odpadní štoly z VN Mšeno, kdy budou dotčeny v daném úseku všechny
neperspektivní náletové porosty v břehových stěnách a sporadické porosty
uvnitř průtočného profilu. Jde o dotčení vyšších jednotek až prvních desítek
mladších jedinců javoru klenu, javoru mléče, jasanu, olše, jívy, břízy; kácení
těchto stromů je nutno pokládat za vliv mírně nepříznivý, nevýznamný.
ü Interakci s náletovými porosty v rozsahu
jednotek ex. olší je nutno
předpokládat v rámci vyústění přívodní štoly (pasecké) do VN Mšeno pod
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ulicí Průběžnou, kde dochází k prohloubení dna a rozšíření koryta malé
vodoteče (není v přírodě blízkém stavu).
Na základě výše uvedeného rozboru je nutno doporučit následující podmínky a
zásady:
•

zajistit důslednou ochranu památného javoru klenu u VN Mšeno na poz.p.č. 484 v k.ú.
Mšeno nad Nisou následujícími způsoby a postupy:
§ Nejdéle v rámci dokumentace pro stavební povolení prověřit všechny možnosti ochrany památného stromu–
javoru klenu u západního břehu VN Mšeno a jeho ochranného pásma, včetně důsledného prověření co
nejvyššího oddálení západní hranice jámy pro šachtu strojovny za hranici OP památného stromu
§ Důsledně zajistit ochranu památného javoru klenu u pravého břehu nádrže Mšeno včetně jeho ochranného
pásma „ze zákona“, tuto podmínku promítnout do zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele
stavby a do POV stavby.
§ Zajistit, že hranice OP památného stromu bude oplocena a jakákoli činnost ve smyslu terénních úprav,
deponií materiálů, zemin apod. vyloučena.
§ Hloubení šachty pro strojovnu uzávěru spodních výpustí realizovat důsledně od vnější strany OP památného
stromu (od přehrady), přičemž výkop stěny jámy přiléhající k hranici OP památného stromu bude realizován
s cílem minimalizace zásahu do aktivní kořenové zóny stromu; případně nevyhnutelné krácení kořenů bude
řešeno ostrými řezy a sadovnicky kvalitním ošetřením, včetně ošetření řezných ran proti napadení houbami.
§ Zajistit, aby všechny prvky technické ochrany stromu (jak kmene, tak aktivní kořenové zóny) byly promítnuty
do prováděcí dokumentace stavby a před realizací stavby ověřeny za účasti pracovníků orgánu ochrany
přírody.

•

realizaci objektů na povrchu (šachty apod.), souvisejících s novou odpadní štolou
z nádrže Mšeno do Lužické Nisy pod ulicí Tovární řešit s ohledem na hodnotnější skupiny
a jedince dřevin na povrchu.

•

v rámci úprav dotčeného úseku Lužické Nisy nad rozdělovacím objektem v Jabloneckých
Pasekách zachovat silný javor klen a skupinu silnějších mladších jasanů nad pravým
břehem toku.

•

v rámci úprav úseku toku nad rozdělovacím objektem na Bílé (Rýnovické) Nise ve Mšeně
zajistit ochranu slupiny bříz v louce nad pravým břehem toku tím, že v rámci
dokumentace pro stavební povolení bude upraven objekt převedení nadlimitních průtoků
jednak z hlediska přírodě bližšího pojetí, jednak z hlediska trasování osy tohoto objektu;
dále bude zajištěna optimalizace trasy přeložky kanalizace s ohledem na polohu
hodnotnějších stromů.

•

v rámci řešení přívodní štoly od Jabloneckých Pasek do nádrže minimalizovat zásah do
doprovodného porostu podél malého toku při vyústění do VN Mšeno pod ulicí Průběžnou

Vlivy na floru
Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště
chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území
výstavby ani v kontaktu s ním se plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě)
nenacházejí. Prostory a plochy s výskyty takových druhů jsou soustředěny do
některých skladebných či podpůrných prvků ÚSES (vazba na zbytky nivních
ekosystémů v přírodě blízkých úsecích některých toků nebo na některé lesní
porosty v okolí). Záměr neznamená dotčení prostorů výskytu zvláště chráněných
druhů rostlin ve smyslu příslušné vyhlášky, pravděpodobné dotčení populace méně
chráněného druhu dle červeného seznamu - kozlíku výběžkatého bezlistého
v prostoru louky kolem rozdělovacího objektu na Lužické Nise v Jabloneckých
Pasekách je nevýznamné.
Záměr znamená jen místní skrývky povrchu při řešení manipulačního prostoru pro
úpravu rozdělovacích objektů a úpravy průtočného profilu obou toků do stávajících
přívodních štol do nádrže Mšeno na Lužické a Bílé Nise, dále likvidaci uchyceného
bylinného pokryvu v průtočném profilu Lužické Nisy v prostoru řešení vyústění
odpadní štoly do Lužické Nisy poblíž Strojírenského zkušebního ústavu. Všechny
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uvedené dopady je možno pokládat za mírně nepříznivé a nevýznamné, v tomto
kontextu nejsou potřebná žádná specifická doporučení.
Vlivy na faunu
Záměr může znamenat jen dílčí a nevýznamné ohrožení populací zvláště
chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů:
ü Ohrožení populací ještěrky živorodé není předpokládáno, poněvadž byl
dokladován spíše náhodný výskyt na navigaci toku Lužické Nisy nad
rozdělovacím objektem v Jabloneckých Pasekách a rozsah přímých zásahů do
okolí toku nad objektem je minimální, přesto je vhodné zemní práce načasovat
mimo reprodukční období.
ü Vlivy na výskyty čmeláků jako ohrožených druhů hmyzu lze pokládat za okrajové,
poněvadž je jimi využíváno území prakticky jen troficky návštěvami květů, nebyly
dokladovány prostory pro případná soustředěná zakládání hnízd. Trasa odpadní
štoly je ražena hluboko pod povrchem lesního porostu v rostlé podložní hornině
na svahu nad ulicí Tovární.
Další potenciální vlivy na faunu lze spíše soustředit do následujících aspektů:
ü S ohledem na nízký rozsah případných skrývek v úsecích kolem toků nad
rozdělovacími objekty není indikován vliv na hnízdění některých pěvců na zemi
(strnad), je tak výrazně snížena pravděpodobnost zásahu do reprodukčních
ploch a dočasného snížení hustoty populací, přesto je vhodné případné
skrývkové práce řešit až v závěru vegetačního období;
ü Budou být nevýznamně dotčeny místní populace drobných hlodavců a
epigeického hmyzu rovněž skrývkami a úpravami břehové hrany v částech toků
nad rozdělovacími objekty.
ü Za významnější faktor pro přežívání populací ptáků je nutno pokládat míru
zásahu do mimolesních porostů dřevin jako hnízdiště některých druhů, rozsah
případných zásahů do porostů dřevin však je možno označit za patrný až
významný, zejména nad oběma rozdělovacími objekty na Bílé a Lužické Nise,
tudíž i zprostředkovaný vliv na hnízdiště ptáků je možno pokládat za mírně
nepříznivý až nepříznivý, takže i z tohoto důvodu je vhodné minimalizovat
případný odůvodněný rozsah kácení a tento řešit výhradně v období vegetačního
klidu, pro odůvodnitelný rozsah kácení dřevin je pak nutno respektovat veškerá
doporučení subkapitoly ohledně vyhodnocení vlivů na porosty dřevin.
ü Samostatným vlivem mohou
být vlastní práce na úpravách břehů nad
rozdělovacími objekty hrany a práce v korytě ve vztahu ke zvíření sedimentu
nebo zákalu vody na populace ryb, které se z dotčeného úseku budou mít
tendenci stahovat především proti proudu Bílé Nisy (proti proudu Lužické Nisy
existují v korytě nad Libereckou ulicí migrační překážky), jednak unikat po proudu
(po soutoku s Bílou Nisou je tok i vodnější) . Jen sporadicky však mohou ryby
využívat úkrytové možnosti pod břehovou hranou. Negativní vliv může mít i zákal
ve vztahu k ohrožení žaberního epitelu u jedinců, kterým se nepodaří uniknout
mimo řešený úsek toku proti proudu nebo do Bílé Nisy.
ü Stavební práce v přímém kontaktu s vodními toky (nebo přímo v korytě)
znamenají totiž potenciální riziko ohrožení kvality vody jako základní podmínky
života, a to únikem látek nebezpečných vodám právě z ploch a prostorů pro
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nakládání s těmito materiály (jde i o případné úniky zásaditých stavebních látek –
tekuté betony, vápenné produkty apod.), případně i ze stavebních strojů. To
může v případě vzniku havarijní situace při výstavbě, případně při technologické
nekázni dodavatele způsobit synergický účinek na ryby a další vodní faunu,
v dotčeném úseku toku Lužické Nisy byly zjištěny i některé bentické druhy
hmyzu, indikující i přes průtok zastavěnou částí města relativně kvalitní potoční
vodu. S ohledem na výše uvedené je nutno pro vlastní stavební práce v toku a
v nejbližším okolí toku volit do období s nejnižšími průtoky, kdy je možno zaručit
minimální výkyvy ve vodním režimu během manipulace při stavebních objektech
a lépe zajistit ochranu toku před kontaminací ze stavebních prací (např.
zmiňované úniky stavebních hmot, výhodnější možnosti dílčí manipulace
s vodou v průtočném profilu při zakládání staveb a nakládání se stavebními
hmotami, přístupnost průtočného profilu apod.) Ve vztahu k prevenci těchto
nepříznivých vlivů v plném rozsahu platí všechna opatření k ochraně kvality
povrchových vod.
Na základě výše uvedeného rozboru z hlediska ochrany populací fauny je nutno
respektovat další obecné zásady:
•

skrývky pro přípravu ploch pro řešení jednotlivých objektů, zejména pak nad oběma
rozdělovacími objekty na Lužické a Bílé Nise realizovat nejdříve ke konci vegetačního
období.

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

vlastní práce v korytech Lužické a Bílé Nisy, související s úpravami průtočného profilu a
pracemi v průtočném profilu, orientovat do období s nejnižšími průtoky

•

důsledně ve fázi výstavby při pracech v průtočných profilech vodotečí zajistit ochranu
toku před úniky zásaditých stavebních látek do vody

Vlivy na ekosystémy a krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Vlivy na ekosystémy

Poloha zájmového území pro realizaci jednotlivých objektů záměru se podle
aktuálního vymezení skladebných prvků ÚSES pro město Jablonec nad Nisou a
nejbližší okolí (Valeš a kol., 1993, 1994 a verifikace dle ÚPD, Krepina a kol., 1998)
nekoliduje s vymezenou polohou skladebných prvků ÚSES, s výjimkou nefunkčního
lokálního biokoridoru na Bílé Nise (v ÚPD ale nepotvrzeno), i když parametry nivy
na Lužické Nise v Jabloneckých Pasekách lze funkčně pokládat za kosterní prvky
ekologické stability. Za podstatnou okolnost je dle názoru zpracovatelského týmu
Oznámení
je tedy možno pokládat polohu dalších objektů záměru mimo
nejhodnotnější části kostry ekologické stability a VKP „ze zákona“, poněvadž
s výjimkou rozšíření koryta Lužické Nisy v Jabloneckých Pasekách na Q100 a tím i
části přírodě bližšího úseku nivy toku nejsou dotčeny přírodě blízké biotopy,
poněvadž rozhodující mozaika stanovišť, určující ekologicko-stabilizační funkci niv
jako biokoridorů, se nachází mimo dosah regulované břehové hrany a příbřežních
prostorů uvedených úseků toků.
VKP vodních toků jsou dotčeny především v následujících prostorech:
ü Nejvýznamnějším zásahem je navrhovaná úprava Lužické Nisy nad
rozdělovacím objektem Jablonecké Paseky, kde je navrženo rozšíření stávajícího
opevněného průtočného profilu na Q100 od mostu ulice Podhorské (silnice I/14 na
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Tanvald) až k rozdělovacímu objektu, ačkoli profil Lužické Nisy nad mostem
nevykazuje parametry na bezeškodné převedení analogického průtoku. Jde
zejména o výrazné rozšíření profilu na levém břehu toku u objektu kolny, i na
úkor hodnotnějších dřevin (viz příslušná část Oznámení) na cca dvojnásobek
šířky ve dně včetně tvrdého opevnění, lze předpokládat i zrušení jízků. Uvedené
aspekty i přes přírodě vzdálený charakter toku3 je nutno pokládat za zesílení
míry odpřírodnění významného krajinného prvku toku s dopadem i na přežívající
faunu, tedy vliv nepříznivý, patrný. Zpracovatelský tým Oznámení pokládá za
potřebné v dalším stupni upravit projektovou dokumentaci ve smyslu omezení
plošných úprav na pravém břehu (řešit ochranu objektů pouze hrázkou, případně
kamennou zídkou kolem kolny a technické řešení přizpůsobit přírodním
podmínkám ve smyslu, aby průtoky nad kapacitní průtočný profil pasecké
přívodní štoly mohly být směrovány do prostoru pod rozdělovacím objektem
s využitím levobřežní části nivy, včetně prověřen výškopisných a prostorových
parametrů možnosti dočasného rozlivu kolem lesíka přes jižní část prostoru
bývalého hřiště. Tím lze výrazně snížit míru nepříznivosti a významnosti vlivu na
VKP toku a přilehlé části zbytků luk v pravobřežní nivy.
ü Dalším dopadem je navrhované technicky pojaté převedení průtoků nad Q50 na
Bílé Nise nad odběrným objektem na úkor pravobřežních původně nivních luk
s porosty dřevin, zde je nutno ve shodě s kapitolou vlivů na porosty dřevin volit
přírodě bližší a šetrnější řešení, míra dotčení upravené části vodoteče nad
odběrným objektem je pak nízká.
ü Dochází k přímému zásahu do toku Lužické Nisy úpravou cca 50 m úseku pod
ulicemi Tovární a Za plynárnou v důsledku vyústění nové odpadní štoly z VN
Mšeno do Lužické Nisy, dojde ke změně průtočného profilu, k rekonstrukci a
úpravám stávajících opěrných zdí průtočného profilu a i k částečnému opevnění
dna. Je tak nutno očekávat dočasné zhoršení ekologicko-stabilizačních funkcí
toku jako VKP ve vztahu k zakalení vody, místním změnám průtočného profilu a
tím dočasnému ovlivnění ekosystému toku.
Vlivy na významné krajinné prvky se tedy v podstatě týkají navržených úprav toků
nad oběma rozdělovacími objekty v příslušných úsecích dotčení toků Lužické a
Bílé Nisy s tím, že na Lužické Nise jde i o dílčí zásah do úseku nivy upraveného
toku, zejména na pravém břehu nad rozdělovacím objektem.
Lze dále poznamenat, že kromě dílčí úpravy průtočného profilu Lužické Nisy pod
ulicemi Tovární a Za plynárnou nejsou dotčeny směrové parametry toků, ani příčný
či podélný profil koryt. Kvalita vody v dotčených úsecích obou toků jako základní
podmínka života může být dále ohrožena únikem látek nebezpečných vodám právě
z manipulačních ploch při provozu techniky.
Významný krajinný prvek lesního porostu nad ulicí Tovární není vlastním záměrem
dotčen, poněvadž ražba nové odpadní štoly z VN Mšeno podchází porost
v dostatečné hloubce horninového masivu, ale může dojít k okrajovému zásahu do
porostu vyvolanou investicí úpravy Tovární ulice (silnice III/29024) nad
Strojírenským zkušebním ústavem (rozšíření s využitím opěrných zdí – gabionů –
vazba na dotčení PUPFL v údajích o nárocích na plochu). Lesní porost nad levým
3

Příloha č. 5 Metodického pokynu AOPK ČR (metodický pokyn ke stanovení podmínek odběrů vody
ovlivňujících průtoky ve vodních tocích, AOPK ČR, březen 2001)
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břehem Lužické Nisy nad rozdělovacím objektem v Jabloneckých Pasekách není
ani manipulačními plochami pro úpravy rozdělovacího objektu a úpravy toku dotčen,
může být pouze okrajově přeplavován při vysokých povodňových stavech nad
kapacitní průtok přívodní pasecké štoly.
Nejsou v zásadě dotčena žádná zvláště chráněná území, míra zásahu do toku a
rozdělovacího objektu na Bílé Nise v k.ú. Mšeno neznamená vliv na poslání a
předmět ochrany CHKO Jizerské hory.
Záměr nemůže ovlivnit vymezené evropsky významné lokality na Liberecku, ani
kontaktně, ani zprostředkovaně. Tento názor dokládá i stanovisko KÚ Libereckého
kraje podle § 45 i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění ze dne 18.5.2006, bez čj.
viz příloha č.1).
Na základě výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatelský tým Oznámení za
potřebné pro snížení popsaných vlivů uplatnit následující doporučení:
•

nejdéle v rámci dokumentace pro stavební povolení prověřit technické možnosti úpravy
řešení úseku Lužické Nisy nad odběrným objektem v Jabloneckých Pasekách ve smyslu
omezení plošných úprav pravého břehu toku v okolí kolny a řešení ochrany objektů na
pravém břehu toku ohrázováním, případně kamennou zídkou a pro převod nadlimitních
průtoků do prostoru pod rozdělovacím objektem uplatnit přírodě bližší řešení s využitím
volného prostoru levobřežní části nivy

Pro úsek na Bílé Nise i v kontextu snížení vlivů na VKP toku a nivy je vhodné
potvrdit doporučení, vyplývající z kapitoly vlivů na porosty dřevin:
•

v rámci úprav úseku toku nad rozdělovacím objektem na Bílé (Rýnovické) Nise ve Mšeně
zajistit ochranu slupiny bříz v louce nad pravým břehem toku tím, že v rámci
dokumentace pro stavební povolení bude upraven objekt převedení nadlimitních průtoků
jednak z hlediska přírodě bližšího pojetí, jednak z hlediska trasování osy tohoto objektu;
dále bude zajištěna optimalizace trasy přeložky kanalizace s ohledem na polohu
hodnotnějších stromů

Potenciální a případně i významné a nepříznivé zprostředkované vlivy záměru na
ekosystémy by mohly nastat pouze v případě, že výrubek hornin z ražby nové
odpadní štoly a z úpravy stávajících přívodních štol do VN Mšeno by byly
realizovány na nových deponiích ve volné krajině na úkor některých hodnotnějších
stanovišť, významných krajinných prvků nebo i prvků ÚSES. Takovou situaci
zpracovatelský tým Oznámení hodnotí jako nepřípustnou a proto požaduje
respektovat následující doporučení:
•

v dalším stupni projektové dokumentace doložit způsoby nakládání s výrubkem hornin ve
smyslu, že tento nebude ukládán do volné krajiny mimo povolené skládky, nebo na úkor
prvků ÚSES, významných krajinných prvků nebo ploch s výskytem hodnotnějších
přírodních stanovišť (a to i na území města Jablonec nad Nisou).

Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu

Pro posouzení vlivu posuzovaného záměru lze konstatovat, že vlastní realizace
jednotlivých objektů stavby se vzhledem k navrhovanému rozsahu úprav úseku toků
Lužické Nisy a Bílé Nisy nad rozdělovacími objekty na těchto tocích, úprav těchto
rozdělovacích objektů a úprav průtočného profilu Lužické Nisy pod Strojírenským
zkušebním ústavem významněji neprojeví změnou krajinného rázu dotčeného
území. Konkrétně:
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ü S výjimkou mírného rozšíření a změn opevnění v krátkých úsecích toků nad
rozdělovacími objekty vzniká jen omezeně
nová charakteristika území,
nedochází rovněž ani k významnějšímu narušení stávajícího poměru krajinných
složek, je však nutno respektovat doporučení, vyplývající z rozboru vlivů na
významné krajinné prvky.
ü Úprava koryta Lužické Nisy v území kolem Strojírenského zkušebního ústavu je
realizována v úseku toku, který je pohledově skryt mezi stávající průmyslovou
zástavbou v technicky upraveném korytě. Na úkor části toku vzniká jak horní,
tak dolní rejda v rozšířené a prodloužené poloze.
ü Jde o opravu a úpravu stávajících rozdělovacích objektů a většinově tvrdým
opevněním technicky upravených úseků toků s tím, že jen nevýrazně může dojít
ke zvýšení nivelety některých opěrných zdí v závislosti na novém profilu
vstupních objektů přívodních štol a na profil výústního objektu odpadní štoly do
toku Lužické Nisy u Strojírenského zkušebního ústavu. Pro zajištění kontinuity
vizuálních vjemů úprav je bezpodmínečně nutné exteriérově zachovat a doplnit
kamenné dláždění přírodním kamenem (žula).
ü Uvedené zásahy nebudou znamenat významnou změnu krajinného rázu místa,
který je (zejména v kontextu přírodní charakteristiky) narušen již stávajícím
technickým pojetím dotčených úseků toků.
ü Záměr rovněž pohledově nepřekrývá výškově určující přírodní prvky a linie.
V daném kontextu pak jde především o důslednou ochranu porostů při řešení
manipulačních pásů a řešení dopravní přístupnosti stavby.
ü Jiné výraznější vlivy v kontextu narušení vizuálních vjemů není
nutno
předpokládat, dálkové pohledy se v zásadě neprojeví s ohledem na reliéf
území, měřítko záměru a polohu objektů ve více či méně urbanizovaném
prostředí města
Na základě provedeného rozboru je možno doporučit realizaci následujícího
opatření:
• zajistit důslednou biologickou rekultivaci dotčených ploch zatravněním
• zachovat kamenná obložení rozdělovacích objektů

Významnější změnou krajinného rázu místa je na rozdíl od objektů na tocích a ve
zbytcích niv především umístění stavebních prvků objektu SO 04 vtokový objekt,
který je řešen bezpečnostním šachtovým přelivem s délkou přelivné hrany 16 m,
objekt je umístěn poblíž břehu v ploše zátopy, externí pojetí nad maximální hladinou
je navrženo z lomového kamene, úroveň horní hrany šachtového přelivu je cca 1,9
m nad normální hladinou. Objekt vtoku spodních výpustí je za normálního stavu
vody skryt pod normální hladinou (cca 4,7 m pod úrovní hladiny zásobního
prostoru) a na krajinném rázu místa se neprojeví. Mírná změna krajinného rázu
místa vyplývá dále z nadzemní části (horní stavby) strojovny uzávěrů spodních
výpustí, která je navrhována formou věžičky o relativní výšce nad terénem cca 7 m
se vstupem, schodišťovým prostorem a prostorem pro přívod vzduchu. Navrženo
v kontextu stávajícího vzhledu hráze, exteriér s obkladem lomovým kamenem.
Poloha horní stavby strojovny částečně ovlivní vizuální vjem z polohy památného
javoru klenu od přehrady a přes přehradu od východu a je nutno její umístění a
konečnou konstrukci řešit i s ohledem na dosah koruny památného stromu.
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Na základě výše uvedeného rozboru jsou pro další projektovou přípravu
formulována následující doporučení:
•

pojetí horní stavby objektu strojovny spodních výpustí řešit v souladu s výrazem
přehradní hráze (kamenné obložení exteriéru lomovým kamenem, odpovídající exteriér
zastřešení), exteriér šachtového přelivu řešit rovněž kamenným obložením

•

zajistit důslednou biologickou rekultivaci všech dotčených ploch zatravněním

•

zachovat a nově doplnit kamenná obložení rozdělovacích objektů

Vlivy na další parametry životního prostředí
Vlivy na funkční využití území s ohledem na polohu staveniště v návaznosti na
stávající objekty na tocích, nedochází k rušení cestní sítě
Záměr jinak nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice s výjimkou
nové odpadní štoly od nádrže.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný
dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní
hodnoty nemateriální povahy.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území v rámci dočasného deponování
materiálů a po jejich odvezení v důsledku nedostatečné rekultivace, skrývky a
ukládání živinově bohatých materiálů ideální předpoklady pro šíření neofytních a
invazních druhů rostlin s možností jejich zavlečení i do hodnotnějších enkláv a
prostorů údolních niv. Proto je požadováno respektovat následující doporučení:
•

důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
ukládáním materiálů a budováním příjezdových tras z důvodu prevence ruderalizace
území

D.1.7. Vlivy na architektonické a historické památky
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný
dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní
hodnoty nemateriální povahy, nelze však vyloučit archeologické nálezy. V případě
archeologických nálezů bude bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní
prostředí postupováno podle příslušného složkového zákona.

D. 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je rozsah vlivů malý a nevýznamný.

D.3. Údaje o možných významných
přesahujících státní hranice

nepříznivých

Při realizaci záměru nelze předpokládat vlivy přesahující státní hranice.
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, příp. při realizaci stavby:
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby,
která bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí objemu těženého a
přepravovaného materiálu při stavbě odvodňovací štoly a o nasazení jednotlivých
stavebních mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu
výstavby; součástí studie bude i posouzení vibrací při zvoleném postupu ražby ve vztahu
k nejbližší obytné zástavbě
• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které
budou využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních
hmot na těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu projednat s dotčenou
obcí, případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody
dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví
• v další fázi projektové přípravy je nutno upřesnit množství odpadních vod vznikajících při
výstavbě z nové odpadní štoly a to včetně sezónních vlivů, navrhnout a projednat
podmínky úpravy vod při výstavbě a dořešit odvod těchto vod
• součástí další projektové přípravy bude podrobný hydrogeologický průzkum, jehož cílem
bude taktéž vyloučení vlivu na režim podzemních vod v souvislosti s budováním nové
odpadní štoly
• součástí další projektové přípravy bude podrobný inženýrsko-geologický průzkum, který
upřesní konečný způsob ražení odpadní štoly; předpoklady o stavbě musí být ověřeny
průzkumnými vrty vyhloubenými až pod úroveň projektované nivelety štoly
• v území dotčeném deformacemi terénu při plánované ražbě provést pasportizaci objektů
potenciálně ovlivněných ražbou a připravit a projednat návrh monitoringu těchto objektů
• v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění
• zajistit důslednou ochranu památného javoru klenu u VN Mšeno na poz.p.č. 484 v k.ú.
Mšeno nad Nisou následujícími způsoby a postupy:
§ Nejdéle v rámci dokumentace pro stavební povolení prověřit všechny možnosti ochrany památného stromu–
javoru klenu u západního břehu VN Mšeno a jeho ochranného pásma, včetně důsledného prověření co
nejvyššího oddálení západní hranice jámy pro šachtu strojovny za hranici OP památného stromu
§ Důsledně zajistit ochranu památného javoru klenu u pravého břehu nádrže Mšeno včetně jeho ochranného
pásma „ze zákona“, tuto podmínku promítnout do zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele
stavby a do POV stavby
§ Zajistit, že hranice OP památného stromu bude oplocena a jakákoli činnost ve smyslu terénních úprav,
deponií materiálů, zemin apod. vyloučena
§ Hloubení šachty pro strojovnu uzávěru spodních výpustí realizovat důsledně od vnější strany OP památného
stromu (od přehrady), přičemž výkop stěny jámy přiléhající k hranici OP památného stromu bude realizován
s cílem minimalizace zásahu do aktivní kořenové zóny stromu; případně nevyhnutelné krácení kořenů bude
řešeno ostrými řezy a sadovnicky kvalitním ošetřením, včetně ošetření řezných ran proti napadení houbami
§ Zajistit, aby všechny prvky technické ochrany stromu (jak kmene, tak aktivní kořenové zóny) byly promítnuty
do prováděcí dokumentace stavby a před realizací stavby ověřeny za účasti pracovníků orgánu ochrany
přírody

• realizaci objektů na povrchu (šachty apod.), souvisejících s novou odpadní štolou z nádrže
Mšeno do Lužické Nisy pod ulicí Tovární řešit s ohledem na hodnotnější skupiny a jedince
dřevin na povrchu
• v rámci úprav dotčeného úseku Lužické Nisy nad rozdělovacím objektem v Jabloneckých
Pasekách zachovat silný javor klen a skupinu silnějších mladších jasanů nad pravým
břehem toku
• v rámci úprav úseku toku nad rozdělovacím objektem na Bílé (Rýnovické) Nise ve Mšeně
zajistit ochranu slupiny bříz v louce nad pravým břehem toku tím, že v rámci dokumentace
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pro stavební povolení bude upraven objekt převedení nadlimitních průtoků jednak
z hlediska přírodě bližšího pojetí, jednak z hlediska trasování osy tohoto objektu; dále
bude zajištěna optimalizace trasy přeložky kanalizace s ohledem na polohu hodnotnějších
stromů
• v rámci řešení přívodní štoly od Jabloneckých Pasek do nádrže minimalizovat zásah do
doprovodného porostu podél malého toku při vyústění do VN Mšeno pod ulicí Průběžnou
• nejdéle v rámci dokumentace pro stavební povolení prověřit technické možnosti úpravy
řešení úseku Lužické Nisy nad odběrným objektem v Jabloneckých Pasekách ve smyslu
omezení plošných úprav pravého břehu toku v okolí kolny a řešení ochrany objektů na
pravém břehu toku ohrázováním, případně kamennou zídkou a pro převod nadlimitních
průtoků do prostoru pod rozdělovacím objektem uplatnit přírodě bližší řešení s využitím
volného prostoru levobřežní části nivy
• v dalším stupni projektové dokumentace doložit způsoby nakládání s výrubkem hornin ve
smyslu, že tento nebude ukládán do volné krajiny mimo povolené skládky, nebo na úkor
prvků ÚSES, významných krajinných prvků nebo ploch s výskytem hodnotnějších
přírodních stanovišť (a to i na území města Jablonec nad Nisou)
• pojetí horní stavby objektu strojovny spodních výpustí řešit v souladu s výrazem
přehradní hráze (kamenné obložení exteriéru lomovým kamenem, odpovídající exteriér
zastřešení), exteriér šachtového přelivu řešit rovněž kamenným obložením
• v rámci další projektové přípravy budou jak ve vztahu k prováděným pracím vytipovány
lokality pro případné umístění norných stěn včetně přístupových cest k těmto lokalitám
• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací;
dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po
ukončení stavby
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích
měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní
prostředí a na celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na
používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a
životnímu prostředí šetrných technologií)
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
závadných vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v
případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu
• na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé
vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek
• dodavatel stavby vytvoří 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
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití
• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti
• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který
faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu

vyloučí možnost narušení

• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době
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• v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké
techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními
akustickými zástěnami
• vlastní zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel
stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením
prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací
• dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních
pracích a další výstavbě; v případě potřeby bude zajištěno skrápění plochy staveniště
• skrývky pro přípravu ploch pro řešení jednotlivých objektů, zejména pak nad oběma
rozdělovacími objekty na Lužické a Bílé Nise realizovat nejdříve ke konci vegetačního
období
• veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu
• vlastní práce v korytech Lužické a Bílé Nisy, související s úpravami průtočného profilu a
pracemi v průtočném profilu, orientovat do období s nejnižšími průtoky
• důsledně ve fázi výstavby při pracech v průtočných profilech vodotečí zajistit ochranu
toku před úniky zásaditých stavebních látek do vody
• v rámci úprav úseku toku nad rozdělovacím objektem na Bílé (Rýnovické) Nise ve Mšeně
zajistit ochranu slupiny bříz v louce nad pravým břehem toku tím, že v rámci dokumentace
pro stavební povolení bude upraven objekt převedení nadlimitních průtoků jednak
z hlediska přírodě bližšího pojetí, jednak z hlediska trasování osy tohoto objektu; dále
bude zajištěna optimalizace trasy přeložky kanalizace s ohledem na polohu hodnotnějších
stromů
• zajistit důslednou biologickou rekultivaci všech dotčených ploch zatravněním
• zachovat a nově doplnit kamenná obložení rozdělovacích objektů
• důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav všechny plochy zasažené
ukládáním materiálů a budováním příjezdových tras z důvodu prevence ruderalizace
území
• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění
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D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
§
§
§

literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
osobní jednání

Seznam použité literatury a podkladů
1. Lužická Nisa Jablonec nad Nisou, zvýšení ochrany města převodem
povodňových průtoků přes VD Mšeno. Investiční záměr. Ing. Eva Doležalová a
kol., AQUATIS a.s., Brno, duben 2005
2. Lužická Nisa Jablonec nad Nisou, zvýšení ochrany města převodem
povodňových průtoků přes VD Mšeno. Dokumentace pro územní řízení. Ing. J.
Drašar a kol., VALBEK spol. s r.o. Liberec, leden 2006; dílčí subdodávky
k objektům záměru Ing. Z. Dvořák a kol., , AQUATIS a.s., Brno, leden 2005
3. Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém
ekologické stability ČR. Ing. L. Bínová, CSc., RNDr. M. Culek, MH a MŽP,
Praha, 1996
4. Dílčí generel územního systému ekologické stability města Jablonec nad Nisou.
Ing. V. Valeš, Ing. J. Čadílek, HORTISERVIS Jablonec nad Nisou, září 1993
5. Generel územního systému ekologické stability katastrálních území obcí
Bedřichov, Janov nad Nisou. Ing. V. Valeš, ing. J. Reichel, Ing. J. Čadílek,
HORTISERVIS Jablonec nad Nisou, prosinec 1994
6. Culek M. (1995, edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma,
357 str.
7. Metodický pokyn ke stanovení podmínek odběrů vody ovlivňujících průtoky ve
vodních tocích. Ing. Martin Dušek a kol., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Praha, březen 2001, úkol č. 5.1.3.5. Státního programu ochrany přírody a
krajiny ČR
8. Územní plán města Jablonec nad Nisou. Ing. arch. Falta, ing. arch. Křelina a
kol., URBAPLAN Hradec Králové s.r.o., 1998.
9. Míchal I.. (1999): Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR – problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189.
10. Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové
dopravy používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb.
předn.: "Metody stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění
ovzduší, FINISH s.r.o., Pardubice, 1995
11. Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
12. Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. Academia, Praha
13. Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
14. Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí
ovlivňující zdraví,
Univerzita Karlova, Praha, 1996
15. Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha,
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16. Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území České republiky
včetně doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
17. Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. Academia, Praha.
18. Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.]
(2002): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
19. Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České
republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
20. Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České
republiky. - Academia, Praha.

D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování oznámení
Oznámení bylo připravováno na základě připravené dokumentace záměru ve fázi
investičního záměru, určité nejasnosti jsou zatím zejména v neprovedení
podrobnějšího geologického a hydrogeologického průzkumu, ve způsobech
nakládání s výrubkem horniny při ražení štoly, v technickém řešení situace ve
zúženém profilu Lužické Nisy pod Strojírenským zkušebním ústavem a dále pak
v rozsahu případného dotčení porostů dřevin, zejména v prostoru nad rozdělovacím
objektem na Lužické Nise v Jabloneckých Pasekách.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena
velikost a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je
podřizováno projektové řešení záměru.

F. ZÁVĚR
V rámci předkládaného oznámení jsou sumarizovány a z hlediska velikosti a
významnosti posouzeny veškeré známé vlivy související s posuzovaným záměrem.
Současně jsou patrná rizika a nejistoty s uvažovaným záměrem související.
Předkládané oznámení tak sumarizuje veškeré známé vlivy předkládaného záměru
jako výchozí podklad pro další proces posuzování vlivů na životní prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou,
Zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno“
Předkládaný záměr spadá dle Přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. do kategorie II,
bod 1.4. Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku
a ráz krajiny, kde příslušným úřadem v procesu posuzování vlivů na životní
prostředí je krajský úřad, v tomto případě krajský úřad Libereckého kraje.
Záměr na zvýšení ochranné funkce VD Mšeno spočívá v zajištění ochrany před
povodněmi pro zástavbu města podél Lužické Nisy na úroveň Q100 a v omezeném
úseku podél Bílé Nisy na Q50. Navrhované řešení je představováno 6 základními
stavebními objekty (SO-01 – Rozdělovací objekt, SO-02 – Přívodní štola, SO-03 –
Rozdělovací objekt Bílá Nisa, SO-04 – Vtokový objekt, SO-05 – Nová odpadní štola
a SO-06 – Výústní objekt), které jsou v rozsahu nutném pro proces posuzování
vlivů na životní prostředí uvedeny v příslušné kapitole předkládaného oznámení.
Záměr nevytváří předpoklad kumulace s jinými záměry z hlediska vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí. Naopak realizací záměru dojde k výraznějšímu zvýšení
ochrany města před povodněmi převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno.
Situace záměru je patrná z přílohy č. 2 předkládaného oznámení.
Základním účelem navrhované stavby je zvýšení ochrany města Jablonec nad
Nisou před povodněmi. Zvýšení ochrany města Jablonec nad Nisou před
povodněmi má být dosaženo tak, že průtoky přesahující kapacitu Lužické a Bílé
Nisy v průchodu městem se převedou štolovými přivaděči do nádrže VD Mšeno a
odtud novou štolou mimo intravilán města.
V průběhu dvacátého století byl původní ochranný účel nádrže Mšeno postupně
potlačován. V současné době je přítok do nádrže přivaděči omezován v závislosti
na stavu hladiny v nádrži a větší využití existující nádrže je omezeno kapacitou
odtoku. Tento stav je z hlediska protipovodňové ochrany města Jablonec nad Nisou
nevyhovující. Po zkušenostech s povodněmi, které se na našem území vyskytly
v posledním období začaly se orgány města a správce toku zabývat možnostmi
technického řešení ochrany intravilánu města před průtoky povodňových vod
v Lužické Nise a jejich přítocích. Návrh technických opatření bude vycházet z typu
zástavby území a možnosti ochrany až do výše průtoku stoleté vody.
Kapacita koryta Mšenského potoka v úseku pod hrází až po zaústění do Lužické
Nisy byla postupnou zástavbou a dalšími úpravami omezena natolik, že v současné
době umožňuje převedení neškodného průtoku pouze ve výši jednoleté vody 1,8
m3. s-1 a je výrazně nižší než celková kapacita funkčního zařízení přehrady, která je
cca 12 m3.s-1. Za tohoto stavu nelze nádrž účinně využívat pro transformaci
povodňových průtoků na Lužické a Bílé Nise.
Kapacita koryta Lužické Nisy při průchodu zastavěným územím Jablonce nad Nisou
byla postupnou zástavbou a dalšími úpravami rovněž významně omezena. V
současné době umožňuje postupnou zástavbou a dalšími úpravami rovněž
významně omezena. V současné době umožňuje koryto pod rozdělovacím
objektem na Lužické Nise v Pasekách převedení neškodného průtoku pouze ve
výši 1,9 m3.s-1, což je méně než jednoletá voda. Maximální kapacita přívodní štoly
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do nádrže Mšeno je v současné době 9,08 m3.s-1, což umožňuje ochranu území
pod rozdělovacím objektem v úrovni Q10 až Q20.
Kapacita koryta Bílé Nisy při průchodu zastavěným územím Jablonce nad Nisou
byla postupnou zástavbou a dalšími úpravami rovněž významně omezena.
V současné době umožňuje koryto pod rozdělovacím objektem na Bílé Nise
v Loučné n.N. převedení neškodného průtoku pouze ve výši 4,0 m3.s-1, což je méně
než jednoletá voda, (dle zpracovávaného záplavového území se uvažuje kapacita
koryta přibližně 12 m3.s-1). Maximální kapacita přívodní štoly do nádrže Mšeno je
v současné době 11,59 m3.s-1, což umožňuje ochranu území pod rozdělovacím
objektem v úrovni Q10.
Za účelem zvýšení protipovodňové ochrany města Jablonce nad Nisou jsou
navržena technická opatření dvojího druhu:
Ø Převodem části povodňových průtoků přes VD Mšeno. Soubor navrhovaných
opatření má za účel zvýšení transformační kapacity stávající vodní nádrže pro
tlumení povodní na tocích Lužické a Bílé Nisy. Opatření jsou součástí tohoto
investičního záměru.
Ø Zvýšení stávající kapacity koryta v intravilánu města. Soubor opatření má za účel
zprůtočnění koryta Lužické a Bílé Nisy. Opatření nejsou součástí tohoto
investičního záměru.
O nutnosti a účelnosti zvýšení ochrany města Jablonce před škodlivými účinky
povodní existuje shoda mezi samosprávou města a správcem toku, který současně
vykonává i vlastnická práva k VD Mšeno.
VD Mšeno bylo vybudováno na počátku 20. století na Mšenském potoce, který
protéká městem Jablonec nad Nisou a na jeho území ústí do Lužické Nisy.
Součástí vodohospodářského díla byly i přivaděče z Lužické Nisy a Bílé Nisy, které
od vybudování měly za úkol chránit Jablonec nad Nisou před povodněmi tím, že
odkláněly povodňové průtoky do přehradní nádrže.
Využití existující nádrže VD Mšeno pro ochranu před povodněmi je omezeno
velikostí neškodného odtoku Mšenským potokem, který má v průchodu zástavbou
města jen omezenou kapacitu. Pro udržení neškodného průtoku z nádrže je nutné
přítok z Lužické Nisy a Bílé Nisy do nádrže prostřednictvím přivaděčů za povodní
omezovat v závislosti na stavu hladiny v přehradní nádrži.
Podle stávajícího manipulačního řádu má VD Mšeno následující funkce:
Ø zmírnění velkých vod a částečná ochrana území ležícího pod nádrží a
v sousedních povodích
Ø akumulace vody pro průmyslové účely a zlepšení odtokových poměrů
Ø energetické využití sanačního průtoku
Ø nadlepšení průtoků pod nádrží při havarijním znečištění vody
Ø individuální rekreace obyvatelstva, rybochov a sportovní rybaření
Návrh řešení
Zvýšení ochrany města před povodněmi má být dosaženo tak, že průtoky
přesahující kapacitu Lužické Nisy a Bílé Nisy v průchodu městem se převedou
přivaděči do nádrže VD Mšeno a odtud po transformaci novou štolou mimo
intravilán města. Cílem navrhovaných změn je:
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Ø dosáhnout příznivějšího dělení průtoků na rozdělovacích objektech na
Lužické a Bílé Nise. Pásmo účinnosti ochrany před povodněmi bude
rozšířeno do stoleté povodně na Lužické Nise a do padesátileté povodně na
Bílé Nise
Ø dosáhnout efektivnějšího využití ochranného prostoru VD Mšeno
Ø zlepšit možnosti operativnějšího řízení odtoků z nádrže za povodní
Ø navrhnout nový kapacitní odtok z přehradní nádrže
Pro realizaci výše uvedených cílů je navrhované řešení členěno na stavební
objekty, které jsou podrobněji popsány v příslušné pasáži předkládaného oznámení.
V době vypracování předkládaného oznámení nebyl znám zhotovitel stavby,
konkrétní POV ani časový harmonogram provádění stavebních prací. Je však
patrné, že etapa výstavby by mohla narušit faktory pohody, zejména ve vztahu
k akustické a imisní situaci v zájmovém území. V této souvislosti jsou pro další
projektovou přípravu formulována následující doporučení, eliminující narušení
faktorů pohody v etapě výstavby ve vztahu k akustické a imisní zátěži.
Z hlediska charakteru předkládaného záměru je patrné, že záměr by neměl
představovat významnější ovlivnění zdravotního stavu obyvatel zájmového území.
Za pozitivní lze obecně označit skutečnost, že navrhované řešení zvýší
protipovodňovou ochranu města Jablonec nad Nisou, což ve svých důsledcích
snižuje riziko škod souvisejících s povodňovými stavy.
Z hlediska prezentovaných údajů pro etapu výstavby vyplývá, že provoz stavební
techniky není nutné vyhodnocovat s využitím rozptylové studie, protože emisní
příspěvky pro etapu výstavby reprezentující ražbu nové odpadní štoly jsou
z hlediska přepravních nároků poměrně nízké.
Doporučení pro etapu výstavby ve vztahu k omezování sekundární prašnosti jsou
formulována v příslušné části předkládaného oznámení v kapitole vlivů na
obyvatelstvo.Po své realizaci stavba nijak nezmění stávající stav kvality ovzduší.
Vliv na ovzduší v etapě provozu tak nenastává.
Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat v etapě
výstavby. Tato skutečnost souvisí především s faktem, že stavba je realizována
z velké části v kontaktu s vodním tokem, respektive vodními plochami. Pro eliminaci
tohoto rizika jsou v doporučeních předkládaného oznámení pro etapu výstavby
navržena odpovídající opatření.
Stavbou nedochází v podstatě ke zvětšení zpevněných ploch, tudíž nenastává
snížení infiltrace srážkových vod v území a nedojde ke změně hydrologických
charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod.
Vliv z hlediska horninového prostředí nastává zejména v souvislosti s raženou částí
nové odpadní štoly. V této souvislosti na úrovni předkládaného oznámení lze
upozornit na určitá rizika a nejistoty, vyplývající z dosud ne úplných provedených
průzkumů horninového prostředí v rozsahu požadavků pro realizaci posuzovaného
záměru. V této souvislosti jsou proto formulována v příslušné části oznámení
doporučení pro další projektovou přípravu.
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Nároky předkládaného záměru na zábor ZPF včetně BPEJ a odpovídajících tříd
ochrany je uveden v příslušné tabulce předkládaného oznámení.
Většina trvale zabíraných pozemků je zařazena do IV. třídy ochrany zemědělské
půdy. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční
schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou,
využitelné i pro výstavbu. Z celkového záboru pouze 55 m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou
ve třídě ochrany I. Z obecného pohledu vlivů na půdu je vliv z hlediska velikosti vlivu
označen za malý, z hlediska významnosti ve vztahu k uvedené třídě ochrany za
málo významný negativní vliv. Ve vztahu k záboru ZPF ve třídě ochrany I. je nutno
konstatovat, že její odnětí nebude v souladu s výše uvedeným metodickým
pokynem a další postup je nezbytné konzultovat s orgánem ochrany ZPF.
Záměr je navrhován v několika prostorech při technicky upravených profilech
vodních toků a upravených parametrech dotčených úseků údolních niv, míra úprav
a odpřírodnění dotčených úseků je dána způsobem opevnění břehů (v profilech
odběrných a vtokových objektů do stávajících přívodních štol opevnění i dna toků,
na Lužické Nise v Jabloneckých Pasekách i razantnější opevnění břehů a rozšíření
profilu toku). V kontaktu se zájmovým územím jednotlivých objektů záměru se
nenacházejí plochy v přirozeném nebo přírodě blízkém stavu, nejsou dotčeny
mokřady, tůně či jiné charakteristické nivní segmenty. Jde o úseky toků ve více či
méně urbanizovaném prostoru města s tím, že místy je pouze zachován bystřinný
charakter toků v úsecích s přírodním dnem.
Záměr v zásadě bude vyžadovat místní zásahy do mimolesních porostů dřevin (viz
příslušná subkapitola), významnější vlivy na floru a faunu s ohledem na polohu
jednotlivých objektů záměru negeneruje. Ve vztahu k zásahům do prvků dřevin
rostoucích mimo les jsou v předkládaném oznámení formulována odpovídající
doporučení.
Poloha zájmového území pro realizaci jednotlivých objektů záměru se podle
aktuálního vymezení skladebných prvků ÚSES pro město Jablonec nad Nisou a
nejbližší okolí (Valeš a kol., 1993, 1994 a verifikace dle ÚPD, Krepina a kol., 1998)
nekoliduje s vymezenou polohou skladebných prvků ÚSES, s výjimkou nefunkčního
lokálního biokoridoru na Bílé Nise (v ÚPD ale nepotvrzeno), i když parametry nivy
na Lužické Nise v Jabloneckých Pasekách lze funkčně pokládat za kosterní prvky
ekologické stability. Za podstatnou okolnost je dle názoru zpracovatelského týmu
Oznámení
je tedy možno pokládat polohu dalších objektů záměru mimo
nejhodnotnější části kostry ekologické stability a VKP „ze zákona“, poněvadž
s výjimkou rozšíření koryta Lužické Nisy v Jabloneckých Pasekách na Q100 a tím i
části přírodě bližšího úseku nivy toku nejsou dotčeny přírodě blízké biotopy,
poněvadž rozhodující mozaika stanovišť, určující ekologicko-stabilizační funkci niv
jako biokoridorů, se nachází mimo dosah regulované břehové hrany a příbřežních
prostorů uvedených úseků toků.
Vlivy na významné krajinné prvky se v podstatě týkají navržených úprav toků nad
oběma rozdělovacími objekty v příslušných úsecích dotčení toků Lužické a Bílé
Nisy s tím, že na Lužické Nise jde i o dílčí zásah do úseku nivy upraveného toku,
zejména na pravém břehu nad rozdělovacím objektem.
Lze dále poznamenat, že kromě dílčí úpravy průtočného profilu Lužické Nisy pod
ulicemi Tovární a Za plynárnou nejsou dotčeny směrové parametry toků, ani příčný
či podélný profil koryt. Kvalita vody v dotčených úsecích obou toků jako základní
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podmínka života může být dále ohrožena únikem látek nebezpečných vodám právě
z manipulačních ploch při provozu techniky.
Nejsou v zásadě dotčena žádná zvláště chráněná území, míra zásahu do toku a
rozdělovacího objektu na Bílé Nise v k.ú. Mšeno neznamená vliv na poslání a
předmět ochrany CHKO Jizerské hory.
Záměr nemůže ovlivnit vymezené evropsky významné lokality na Liberecku, ani
kontaktně, ani zprostředkovaně. Tento názor dokládá i stanovisko KÚ Libereckého
kraje podle § 45 i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění ze dne 18.5.2006.
Významnější změnou krajinného rázu místa je na rozdíl od objektů na tocích a ve
zbytcích niv především umístění stavebních prvků objektu SO 04 vtokový objekt,
který je řešen bezpečnostním šachtovým přelivem s délkou přelivné hrany 16 m,
objekt je umístěn poblíž břehu v ploše zátopy, externí pojetí nad maximální hladinou
je navrženo z lomového kamene, úroveň horní hrany šachtového přelivu je cca 1,9
m nad normální hladinou. Objekt vtoku spodních výpustí je za normálního stavu
vody skryt pod normální hladinou (cca 4,7m pod úrovní hladiny zásobního prostoru)
a na krajinném rázu místa se neprojeví. Mírná změna krajinného rázu místa vyplývá
dále z nadzemní části (horní stavby) strojovny uzávěrů spodních výpustí, která je
navrhována formou věžičky o relativní výšce nad terénem cca 7 m se vstupem,
schodišťovým prostorem a prostorem pro přívod vzduchu. Navrženo v kontextu
stávajícího vzhledu hráze, exteriér s obkladem lomovým kamenem. Poloha horní
stavby strojovny částečně ovlivní vizuální vjem z polohy památného javoru klenu od
přehrady a přes přehradu od východu a je nutno její umístění a konečnou
konstrukci řešit i s ohledem na dosah koruny památného stromu.
Na základě výše uvedeného rozboru jsou pro další projektovou přípravu
formulována v oznámení odpovídající doporučení.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
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