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SOUHRN
Identifikace stavby
(1) Název:

Křižovatka silnic I/16 a II/293 Horka u Staré Paky

Místo:

kraj Liberecký

Obec s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem: Jilemnice
Obec:

Horka u Staré Paky

Katastrální území: Horka u Staré Paky
Druh stavby: rekonstrukce
Objednatel
Název a adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR
správa Liberec
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1
Zpracovatel oznámení
Název a adresa: EVERNIA s.r.o.
Tř. 1. máje 97, 460 01 Liberec 1
Osoba oprávněná: RNDr. Petr Anděl, CSc.
Projektant
Název a adresa: PONTEX s.r.o.
Bezová 1658, Praha 4, 147 14
Hlavní inženýr projektu: Ing. J. Čamrová
Datum zpracování: 2009
Charakteristika a zdůvodnění záměru
(2) Předmětem hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, je záměr „Křižovatka silnic I/16 a II/293 Horka u Staré Paky“.
Záměr spadá podle přílohy č. 1 uvedeného zákona do procesu zjišťovacího řízení podle § 7 a to
v kategorii II., bodu 9.1. Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních
komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
(3) Záměrem stavby je rekonstrukce úrovňové křižovatky silnice I/16 se silnicí II/293 v obci
Horka u Staré Paky a související úpravy jako jsou napojení vjezdů, chodníky, přechody pro
chodce, zpevněné plochy a zelené pásy, některé inženýrské sítě. Rekonstrukce řeší stávající
nevyhovující stav úrovňového křížení těchto dvou silnic. Cílem je zklidnit stávající prostor
křižovatky, zvýšit její bezpečnost, plynulost a prostupnost dopravy a provozu, zpomalit řidiče
vozidel. Při řešení je důraz kladem na obyvatele a jejich pohyb v blízkosti kapacitních silnic a
zejména křižovatky I/16 s II/293.
(4) V současné době křižovatka silnic I/16 a II/293 představuje stykovou neřazenou křižovatku
s hlavní silnicí v přímém směru po I/16. Jedná se o křižovatku, kde není jednota dopravního,
stavebního a organizačního uspořádání. Převládající dopravní zátěž se odehrává z hlavní silnice
EVERNIA s.r.o.
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I/16 na vedlejší silnici II/293, tj. hlavní dopravní proud je „za roh“. Na základě podrobného
průzkumu v terénu vyplývá, že křižovatka v současnosti představuje velkou, neorganizovanou a
stavebně nerozčleněnou plochu, kde je možný průjezd vozidel v různých trajektoriích a tedy i s
velkým počtem možných kolizních bodů. Stávající silnice I/16 je v tomto úseku poměrně široká
se širokými zpevněnými krajnicemi. Šířku podtrhuje i absence chodníků a pásů zeleně. To má
za následek svádění k vyšší rychlosti vozidel, k předjíždění pomalu jedoucích vozidel. Tyto
skutečnosti značně zvyšují riziko nehody, a to jak z hlediska automobilů, tak i srážky s
chodcem.
Současný stav životního prostředí
(5) Stavba se nachází na jihovýchodní hranici Libereckého kraje (na hranici s krajem
Královéhradeckým), v intravilánu obce Horka u Staré Paky. Leží na stávající silnici I/16, která
je podélnou páteřní komunikací v obci. Obcí s rozšířenou působností (ORP) i pověřeným
obecním úřadem (POÚ) je Jilemnice.
(6) Současný stav životního prostředí intravilánu odpovídá urbanizovanému charakteru krajiny
ovlivněné člověkem a nevykazující mimořádné hodnoty, které by je činily více citlivé ke
stavebním činnostem v rámci záměru. Území Horky u Staré Paky nepatří mezi oblasti
se zhoršenou kvalitou ovzduší. Do řešeného území nezasahují: - velkoplošná ani maloplošná
zvláště chráněná území (ZCHÚ), - biokoridor (ani ochranné pásmo nadregionálního
biokoridoru) ani biocentrum územního systému ekologické stability (ÚSES), - významný
krajinný prvek (VKP), - žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast soustavy Natura
2000. Zájmové území ani jeho okolí neleží ani se nepřibližuje k přírodnímu parku. Zájmové
území ani jeho okolí neleží v ochranném pásmu přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Základní vlivy stavby na životní prostředí
(7) Stavba se odehrává pouze uvnitř obce Horka u Staré Paky převážně na současném silničním
tělese s minimálními zásahy do jeho bezprostředního okolí. Stavbou nedojde k nárůstu
dopravních intenzit, ani k převedení dopravy do jiných lokalit. Stavba nemá žádné zásadní
vlivy na životní prostředí.
(8) Vliv na obyvatelstvo. Vyřešení stávajícího nevyhovujícího křížení silnic I/16 a II/293 a
nejbližšího okolí v obci Horka u Staré Paky bude mít pozitivní vliv na plynulost dopravy,
bezpečnost a bezkoliznost projíždějících vozidel. Hlavní důraz při řešení je kladen na pohyb
pěších v obci po obou stranách silnice a jejich bezpečné přecházení v prostoru mezi
autobusovým, vlakovým nádražím a křižovatkou silnic. Dílčí negativní dopady lze očekávat
pouze v průběhu výstavby. Budou mít časově a prostorově omezený charakter. Budou na
přijatelné úrovni a budou minimalizovány preventivními opatřeními po dobu výstavby.
Preventivní opatření budou specifikována v dalším stupni projektové přípravy na základě plánu
organizace výstavby (POV). Celkový vliv na obyvatelstvo je zásadně pozitivní.
(9) Přestavba uspořádání stávající křižovatky nepřináší navýšení imisní ani hlukové situace.
Budou splněny imisní limity. Hodnoty hluku z provozu na křižovatce se nezvýší. Naopak dojde
k celkovému zklidnění území tím, že hlavní nejsilnější dopravní proud bude jezdit po hlavní
silnici. Pro zajištění ochrany vnitřních chráněných prostor exponovaných bytových objektů
bude navržena instalace protihlukových oken.
(10) Nové uspořádání křižovatky výrazně zvýší bezpečnost obyvatel a chodců v jejím prostoru
a v nejbližším okolí. Podél silnic jsou navrženy zelené pásy a chodníky o šířce 1,5 - 2,0 m.
Přechody pro chodce jsou navrženy v souladu s podmínkami pro užívání osob s omezenou
schopností pohybu a orientace.
(11) Vliv na vodu. Riziko znečištění povrchové i podzemní vody z vlastního provozu na
křižovatce a přilehlých ramenech silnic není žádným způsobem zvýšené oproti stávajícímu
EVERNIA s.r.o.
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stavu. V období běžného provozu nedojde k ovlivnění hladiny či chemismu podzemní vody.
Stejně jako dnes bude komunikace odvodněna soustavou uličních vpustí do jednotné
kanalizace. Riziko vzniká při dopravních nehodách a haváriích, které mohou být spojené
s únikem většího množství ropných látek. Riziko dopravní nehody je výstavbou nového
uspořádání křižovatky také podstatně sníženo. Riziko kontaminace vod bude minimalizováno
souborem opatření, která budou konkretizována v rámci plánu organizace výstavby.
(12) Vliv na půdu. Posuzovaná přestavba křižovatky se nachází především na zastavěné,
manipulační půdě, na pozemcích ostatních ploch s využíváním jako silnice. Zemědělskou půdu,
která není využívána k zemědělským účelům, zasahuje v minimálním trvalém záboru 742 m2 a
v dočasném záboru do 1 roku 82 m2. Jedná se zejména o travnaté porosty a zahrady v prostoru
mezi silnicí a oplocením. Záměr nezasahuje do lesní půdy. Celkový trvalý zábor 2 623 m2 a
dočasný zábor do 1 roku 4 477 m2 jsou úměrné záměru.
U dočasného záboru bude po dokončení stavebních objektů, pro které je zábor určen, provedena
rekultivace. Riziko kontaminace půdy v případě havarijních stavů je minimalizováno realizací
preventivních opatření, která budou navržena v plánu organizace výstavby.
(13) Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. Na území se nenacházejí žádné zdroje
nerostných surovin, chráněná ložisková území a dobývací prostory. Rovněž geologicky
dokumentované jevy, kterými jsou sesuvy a poddolovaná území se zde nevyskytují. Při
realizaci záměru nedojde k ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů.
(14) Vliv na faunu a flóru. Vzhledem k umístění záměru v intravilánu obce Horka u Staré Paky
není území biotopem žádného zvláště chráněného druhu rostlin a stavba nezasáhne do
hodnotnějších rostlinných společenstev. Vlivem realizace výstavby nedojde ke kácení dřevin.
Plocha křižovatky bude upravena dle návrhu studie vegetačních úprav. Na lokalitě se
nenacházejí žádné ohrožené druhy živočichů a stavba nebude mít vliv na faunistické složení
lokality. Nedojde k narušení případné stávající migrační cesty.
(15) Vliv na ekosystémy. Výstavbou záměru nebudou ovlivněna žádná zvláště chráněná území,
územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky ani prvky soustavy Natura 2000.
(16) Vliv na krajinný ráz. Nejedná se o otevření nového dopravního koridoru, ale pouze o
vyřešení nevyhovujícího stavu na stávající křižovatce. Nemění se ani tvar křižovatky. Prostor
výstavby je vymezen stávající zástavbou, která je tvořena převážně obytnými domy a obchody.
Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění krajinného rázu, stavba nemění charakter
stávající krajiny. Zájmové okolí záměru nezasahuje ani se nepřibližuje k přírodnímu parku,
který se ustanovuje k ochraně krajinného rázu.
(17) Vliv na hmotný majetek. Stavba nezasahuje do hmotného majetku v zájmovém území.
(18) Vliv na kulturní a archeologické památky. Na území se nevyskytují žádné kulturní
památky. V průběhu zemních prací se doporučuje zajistit archeologický dohled.
Závěr
(19) Na základě předloženého hodnocení lze konstatovat, že realizace záměru bude mít
významný pozitivní vliv na dopravní situaci, bezpečnost a plynulost provozu v místě křížení
silnic I/16 a II/293 v intravilánu obce Horka u Staré Paky. Záměr přináší i významný pozitivní
vliv ve zvýšení bezpečnosti a jednotnosti tras chodců a obyvatel v blízkosti křižovatky. Zásahy
stavby do okolí jsou minimální a nebudou mít negativní vliv na okolní ekosystémy a krajinný
ráz. Podmínkou je realizace ochranných a minimalizačních a kompenzačních opatření, která
jsou navržena v rámci oznámení záměru.
(20) Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto lze
záměr doporučit k realizaci.
EVERNIA s.r.o.
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ÚVOD
Oznamovaný investiční záměr „Křižovatka silnic I/16 a II/293 Horka u Staré Paky“ podléhá
podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění, procesu zjišťovacího řízení podle § 7 a to v kategorii II., bodu 9.1. Novostavby,
rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené
v kategorii I).
Předmětem oznámení je rekonstrukce úrovňové křižovatky silnice I/16 a II/293 v obci Horka u
Staré Paky, která řeší stávající nevyhovující stav úrovňové křižovatky těchto dvou silnic.
Součástí stavby jsou i související úpravy a rekonstrukce nejbližších přilehlých ploch jako jsou
chodníky, přechody pro chodce, napojení komunikací, nové dopravní značení, atd. - v rozsahu,
který je patrný z koordinační situace. Cílem záměru je v tomto kritickém úseku vyřešit
nevyhovující křížení silnic, zvýšit bezpečnost dopravy a provozu, zpomalit řidiče vozidel a
celkově zklidnit prostor stávající nevyhovující křižovatky. Důraz je kladen na obyvatele a jejich
pohyb v blízkosti kapacitních silnic a zejména křižovatky I/16 s II/293.
Technické podklady zpracovala firma Pontex, s.r.o., Praha, na úrovni dokumentace pro územní
rozhodnutí (DÚR). Hlavním inženýrem projektu je Ing. J. Čamrová
Zpracovatelem oznámení je firma EVERNIA s.r.o., Liberec. Oprávněnou osobou je podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, RNDr. Petr Anděl, CSc.
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ČÁST A

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

správa Liberec: Zeyerova 1310/2

145 05 Praha 4

460 55 Liberec 1

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

Údaje o záměru

I. Základní údaje
II. Údaje o vstupech
III. Údaje o výstupech

EVERNIA s.r.o.

strana 11

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

Křižovatka silnic I/16 a II/293 Horka u Staré Paky

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

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

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

B.I.1 Název záměru
„Křižovatka silnic I/16 a II/293 Horka u Staré Paky“
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, podle
přílohy č. 1 spadá záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) ve smyslu bodu
9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy
(záměry neuvedené v kategorii I).

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem oznámení je rekonstrukce úrovňové křižovatky silnic I/16 a II/293 a související
úpravy a rekonstrukce nejbližších přilehlých ploch jako jsou chodníky, přechody pro chodce,
napojení komunikací a vjezdů, dopravní značení. V rozsahu stavby bude kompletně vyměněna
stávající konstrukce vozovek, osazeny nové obrubníky. Bude vybudována nová dešťová
kanalizace včetně uličních vpustí, budou realizovány úpravy a přeložky elektroobjektů.
Současně budou v rozsahu stavby zrekonstruovány zelené plochy a pásy. Přesný rozsah záměru
je patrný z koordinační situace v měřítku 1: 500.
Rozsah stavby:
Plocha nových vozovek
Zpevněné plochy a parkovací stání
Plochy vjezdů
Plocha nových chodníků

2 270 m2 u silnice I/16, 250 m2 u silnice II/293
410 m2 u silnice III/32546
300 m2 a 61 m2 parkovací stání
240 m2
1 000 m2

B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
NUTS II: Severovýchod (CZ05)
NUTS III: Liberecký kraj (CZ051), na hranici s Královéhradeckým krajem
Obec:

Horka u Staré Paky (kód obce 574210)

Katastrální území: Horka u Staré Paky (kód k.ú. 710423)
EVERNIA s.r.o.
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Obcí s rozšířenou působností i pověřeným obecným úřadem je Jilemnice.
Umístění a rozsah záměru jsou patrné z přiložené situace širších vztahů.
Obrázek 1: Umístění záměru

Obrázek 2: Letecký snímek
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B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Záměr je charakterizován jako rekonstrukce úrovňové stykové křižovatky silnic I/16 a II/293 a
přilehlých souvisejících úprav, jako jsou chodníky, přechody pro chodce a vjezdy. Záměr
prověřuje možnost takového řešení, které zvýší bezpečnost dopravy a provozu v tomto místě a
to s ohledem na obyvatele a jejich pohyb v blízkosti kapacitních silnic a zejména křižovatky.
Jedná se o křižovatku a její blízké okolí, kde v současné podobě není jednota dopravního,
stavebního a organizačního uspořádání.
Záměr se nachází na jednom katastrálním území, kterým je Horka u Staré Paky.
S touto stavbou souvisejí následující stavební objekty s uvedením jejich správců:
SO 101
SO 102
SO 103
SO 111

Úprava silnice I/16 – správce ŘSD ČR
Úprava silnice II/293 – správce Liberecký kraj
Úprava silnice III/ – správce Liberecký kraj
Chodníky a zpevněné plochy – OÚ Horka u Staré Paky

SO 301 Dešťová kanalizace na silnici I/16 – správce ŘSD ČR
SO 302 Dešťová kanalizace na silnici II/293 – správce Liberecký kraj
SO 303 Dešťová kanalizace na silnici III/32546 – správce Liberecký kraj
SO 421 Úprava venkovního vedení nn – správce ČEZ Distribuce
SO 441 Veřejné osvětlení – OÚ Horka u Staré Paky
SO 461 Přeložka kabelového telefonního vedení O2 – Telefónica O2
SO 901 Dopravně inženýrská opatření – správce ŘSD ČR
Předmětný záměr je v souladu s platným územním plánem obce Horka u Staré Paky. Tento
územní plán člení území do ploch s rozdílným funkčním využitím a stanovuje jeho vhodné,
případně možné využití. Záměr rekonstrukce křižovatky zasahuje do ploch dopravy a částečně,
umístěním chodníků a ochranné zeleně, zasahuje do ploch obytně - živnostenských. S odkazem
na stanovené využití předmětných ploch platným územním plánem, kdy využití ploch dopravy
souhlasí a využití smíšených obytně - živnostenských ploch je možné i pro komunikace a
doprovodnou zeleň. Viz příloha oznámení - Vyjádření městského úřadu Jilemnice, odboru
územního plánování a stavebního řádu.
Kumulace s jinými záměry
Záměr křižovatky je projektován tak, aby v části silnice II/293 na Jilemnici navazoval na jinou
investici rekonstrukce této silnice, kterou projektoval Projektservis Jičín. Stavba bude z
časového i věcného hlediska správně sladěna s připravovanou výstavbou nebo rekonstrukcí
vodovodu, který je v majetku obce Horka u Staré Paky.
V rámci stavby nebude docházet ke kumulaci negativních vlivů v souvislosti s jinými
stavebními záměry.

B.I.5

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

Zdůvodnění potřeby záměru: Silnice I/16 představuje spojnici ve směru západ - východ, která
je silnicí I. třídy na trase Řevničov - Slaný - Mělník - Mladá Boleslav - Jičín - Trutnov - státní
EVERNIA s.r.o.
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hranice s Polskem. Obec Horka u Staré Paky leží mezi Novou Pakou a Trutnovem. Silnice I/16
zde prochází jako „klasický“ průtah silnice I. třídy přes intravilán obce. Z této silnice v obci
odbočuje severním směrem na Jilemnici silnice II. třídy II/293. Toto křížení představuje
nejvýznamnější dopravní uzel v řešené lokalitě. Stávající křížení je nevyhovující z hlediska
místní dopravní situace i z hlediska širších dopravních vztahů. Na základě výsledků
celostátního sčítání dopravy ŘSD ČR v roce 2005 je jednoznačné, že převládající dopravní
proud je ve směru od Nové Paky po silnici I/16 do směru na Jilemnici po silnici II/293. Hlavní
dopravní proud tedy odbočuje „za roh“. Toto kritické místo je potřeba řešit i s ohledem na
chodce.
Zvažované varianty záměru: Konečné varianty záměru vyplynuly z práce, kterou je Studie
posouzení stávajících dopravních vazeb v okolí silnice I/16 a křižovatky silnic I/16 x II/293 v
obci Horka u Staré Paky. (Zpracovatelem je Doc. Ing. Petr Slabý CSc., Obor dopravní
inženýrství a silniční stavitelství, Praha.) Předmětem této práce je posouzení ideový návrh studie prověření možnosti rekonstrukce a úprav stávající silnice I/16 na průtahu v obci Horka u
Staré Paky a zejména křižovatky silnice I/16 se silnicí II/293. Posouzení zahrnuje nejenom
varianty technického řešení samotné křižovatky a souvisejících úprav, ale rovněž se zabývá
dopravní situací z hlediska širších vztahů a dopadů navrhovaných úprav.
Nejprve byly zpracovány 4 varianty řešení. Ty byly předloženy k projednání s příslušnými
orgány státní správy (duben 2008). Dohodnuté závěry z tohoto projednání vyústily ve
zpracování další varianty a to varianty č. 4 - optimalizované, která je předmětem hodnocení.
Vzhledem k charakteru, rozsahu a jednoznačnosti stavby je záměr, který je řešen po technické
stránce ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, předkládán pouze v jedné variantě, která
vyplynula z předcházející studie a ze závěrů jednání. Tato varianta dostatečně řeší stávající
nevyhovující stav. Tato varianta je srovnávána s nulovou variantou, tj. stavem bez vybudování
záměru. Je v souladu s platným územním plánem obce Horka u Staré Paky.
Obrázek 3: Stávající stav - nulová varianta, letecký snímek
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Obrázek 4: Stávající stav - nulová varianta. Pohled od Trutnova k Jičínu na silnici I/16 a odbočení na II/293

Obrázek 5: Pohled na stávající stav do silnice II/293 směrem na Jilemnici
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Obrázek 6: Pohled na silnici I/16 od Jičína k Trutnovu

Obrázek 7: Pohled na stávající stav křižovatky silnic I/16 a II/293 od Jičína k Trutnovu
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B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Stavba je rozdělena na stavební objekty, které jsou dle druhu staveb a technologie provádění
rozděleny do jednotlivých řad:
000 – objekty přípravy staveniště
100 – objekty pozemních komunikací
300 – vodohospodářské objekty
400 – elektro a sdělovací objekty
800 – objekty úpravy území, vegetační úpravy
900 – dopravně inženýrská opatření
000 Objekty přípravy staveniště
Záměr si nevyžádá žádnou demolici. V rámci stavby nebude prováděno kácení porostu,
nebudou zabírány pozemky určené k plnění funkce lesa. Topoly, které se nacházejí podél
silnice III/32546, u které se upravuje napojení, musí být během výstavby chráněny.
SO 101 Úprava silnice I/16
Tento stavební objekt řeší rekonstrukci silnice I/16 v délce cca 260 m. Navržené směrové i
výškové vedení trasy vychází ze stávajícího stavu, zohledňuje všechna napojení na sousední
pozemky, vstupy i vjezdy.
V rámci této stavby dojde k výměně konstrukce vozovky na silnici I/16 mimo mostní objekt
přes trať ČD Hradec Králové – Stará Paky. Na mostním objektu bude provedeno frézování v tl.
50mm, následně bude uložena obrusná vrstva ve shodné tloušťce tak, aby byl sjednocený
povrch vozovek v rámci celé stavby.
Komunikace je v obci navržena v kategorii MS 15,0/7,2/50, šířka jízdních pruhů je 2 x 3,60m,
po obou stranách je osazený betonový obrubník, převýšený 150 mm. Viz vzorový příčný řez.
Současně bude zrekonstruováno napojení na místní komunikaci k autobusovému nádraží.
V km 0,042 je navržena styková křižovatka silnic I/16 ve směru na Trutnov se silnicí II/293 ve
směru na Jilemnici. V této křižovatce je navržen dopravní ostrůvek kapkovitého tvaru, který
fyzicky a opticky oddělí a usměrní dopravní proudy, upozorní na vedlejší komunikaci a zpomalí
příjezd k hlavní silnici. Oproti stávajícímu stavu tam bude změna přednosti v jízdě.
Pro chodce jsou navrženy tři přechody, v km 0,089 v blízkosti prodejny potravin, dále pak v km
0,027 ve směru na Trutnov a na místní komunikaci k autobusovému nádraží.
Součástí tohoto stavebního objektu je svislé a vodorovné dopravní značení.
SO 102 Úprava silnice II/293
Tento stavební objekt řeší rekonstrukci silnice II/293 v délce cca 30 m. Navržené směrové i
výškové vedení trasy vychází ze stávajícího stavu, zohledňuje všechna napojení na sousední
pozemky, vstupy i vjezdy.
Komunikace je v obci navržena v kategorii MS 15,0/7,2/50, šířka jízdních pruhů je 2 x 3,60 m,
po obou stranách je osazený betonový obrubník, převýšený 150 mm. Součástí tohoto
stavebního objektu je svislé a vodorovné dopravní značení.
SO 103 Úprava silnice III/ 32546
Tento stavební objekt řeší rekonstrukci silnice III/32546 v délce cca 50 m. Na SO 101 se
napojuje v km 0,200 vlevo. Navržené směrové i výškové vedení trasy vychází ze stávajícího
stavu. Komunikace má šířku jízdních pruhů 2 x 3,0 m, po obou stranách je osazený betonový
EVERNIA s.r.o.
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obrubník, převýšený 150 mm. Součástí tohoto stavebního objektu je svislé a vodorovné
dopravní značení.
SO 111 Chodníky a zpevněné plochy
Součástí tohoto stavebního objektu jsou chodníky, vjezdy, zelené pásy a ostrůvky, komunikace
a parkovací stání u prodejny potravin.
Součástí objektu jsou přechody pro chodce, které jsou navrženy v souladu s podmínkami
vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Návrh technického řešení splňuje veškeré
podmínky dané touto vyhláškou. V této stavbě se úpravy související s tímto zákonem týkají
především povrchů chodníků a jejich výškových rozdílů, dále přechodů pro chodce.
Komunikace a parkovací stání je navrženo z důvodu zajištění obsluhy a snadnému přístupu
zákazníků k obchodu. V rámci celé stavby jsou chodníky a vjezdy navrženy ze zámkové
dlažby, tl. min. 240 mm, resp. min. 320 mm.
Objekty řady 300
Opravou komunikace dojde k zásahu do polohy stávajících vpustí, které budou zrušeny a pro
řešené úseky bude provedeno nové odvodnění. Na stávající stoce bude zhotovena nová
soutoková šachta, do které bude napojena nová dešťová kanalizace DN 300 délky 187,5 m. Do
nové dešťové kanalizace budou odvodněny nové uliční vpusti z řešeného úseku komunikace.
Dešťová kanalizace je rozdělena do tří samostatných objektů (SO 301, SO 302, SO 303), které
spolu přímo souvisí, proto by jejich realizace měla probíhat současně.
Kanalizační stoka a přípojky ke vpustem musí být navrženy a realizovány dle ČSN 73 6701
„Stokové sítě a kanalizační přípojky“. Kanalizace musí být vodotěsná, nesmí docházet k úniku
odpadních vod do podzemních vod, ani vnikání podzemních vod do kanalizace. Kanalizace
bude v plném rozsahu zkoušena dle ČSN 73 6716 „Zkoušení vodotěsnosti stok“.
Objekty řady 400
Rekonstrukce křižovatky si vyžádá i úpravu dvou bodů venkovního vedení distribučního
rozvodu nn. V prvním případě se jedná o koncový bod venkovního vedení spolu se dvěmi
přípojkami závěsným kabelem v prostoru křižovatky silnic. V případě druhém se jedná již jen o
posun podpěrného bodu v trase vedení v místě mezi rohovým objektem železářství a sousedním
č.p. 20. Rozsah úpravy se pohybuje v délce do cca 100m.
Vedení je v majetku a.s. ČEZ Distribuce, a.s., Úsek Poskytování sítí Jičín. Při dalším řešení
přeložky bude postupováno dle Metodického postupu (verze 2008) uzavřené smlouvy mezi
ŘSD ČR a ČEZ Distribuce, a.s..
V souvislosti s přestavbou silničního úseku bude provedena i náhrada stávající nevyhovující
osvětlovací sítě, která je dosud součástí venkovního distribučního rozvodu nn. Nová část
veřejného osvětlení bude ve své technické části navazovat na stávající síť osvětlení při silnici
II/293 ve směru od Jilemnice.
Samostatnou složkou doplňující stávající osvětlovací soustavu je pak nasvětlení přechodů pro
chodce (4 ks) v souladu s doporučením ČSN 736110 čl. 10.1.3.12. Zde se u všech přechodů
výše zmíněných ulic křižovatky využije pozitivního kontrastu chodce a světelné zdroje se
instalují vždy 2,5 ± 0,5 m od osy přechodu proti směru jízdy vozidla, a to v obou jízdních
směrech. Předpokládá se použití speciálních osvětlovacích stožárů s prodlouženým výložníkem
(např. OSPV 055.40.115/1500) a svítidel MC2 - Zebra s výbojkou CDM - TT 150 W.
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Osvětlovací stožáry budou umístěny v části v přidruženém prostoru (zeleném pásu) mezi
vozovkou a chodníkem a ve zbývající části pouze v nezpevněné krajnici komunikace. Celkově
se v návrhu DÚR předpokládá osazení 10-ti světelných bodů vlastního veřejného osvětlení a 4
ks svítidel k nasvětlení přechodů pro chodce.
Záměr si vyžádá i přeložku kabelového telefonního vedení O2 Telefónica. Celková délka
přeložky a úpravy bude cca 30 m.
SO 901 Dopravně inženýrská opatření
Tento stavební objekt řeší dopravní značení během výstavby. Vzhledem k významu silnic a
této křižovatky, předpokládáme provádění stavby po polovinách, provoz bude řízen přenosnými
soupravami SSZ.

B.I.7

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení: bude po vydání stavebního povolení a nabytí jeho právní moci.
Ukončení:

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
kraj: Liberecký
obec: Horka u Staré Paky (kód obce: 574201)
k.ú.: Horka u Staré Paky (kód k.ú.: 710423)

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Správními úřady pro záměr rekonstrukce „Křižovatka silnic I/16 a II/293 v obci Horka u Staré
Paky“ je Jilemnice, jako obec s rozšířenou působností a pověřeným obecným úřadem.
Navazující rozhodnutí jsou uvedena v následujícím přehledu:
- územní rozhodnutí: Jilemnice – odbor územního plánování a stavebního řádu
- stavební povolení: Jilemnice – odbor územního plánování a stavebního řádu
- povolení kácení zeleně rostoucí mimo les: orgán ochrany přírody
- odnětí ZPF:
Krajský úřad Libereckého kraje
- hluk a imise: Krajská hygienická stanice Liberec
- místní úprava provozu na silnici I. třídy: Krajský úřad Libereckého kraje po předchozím
písemném vyjádření příslušného orgánu policie
- místní úprava provozu na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci: obecní úřad ORP
Jilemnice po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie
- místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci: vlastník se souhlasem
obecního úřadu ORP Jilemnice a po předchozím písemném stanovisku
příslušného orgánu policie
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B.II ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1
B.II.2
B.II.3
B.II.4

Půda (např. druh, třída ochrany, velikost záboru)
Odběr, spotřeba a zdroj vody
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

B.II.1 Zábor půdy
Posuzovaná rekonstrukce křižovatky silnic I/16 a II/293 se nachází na pozemcích Libereckého
kraje, obce Horka u Staré Paky a na katastrálním území Horka u Staré Paky. V seznamu
vlastníků dotčených stavbou jsou:
- Krajská správa silnic Libereckého kraje
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
- České dráhy, a.s.
- obec Horka u Staré Paky
- pozemky 8 soukromých obyvatel
Jedná se většinou o pozemky zařazené do ostatních ploch, které jsou využívány jako silnice,
dále do travních porostů a zahrad.
Záměr zasahuje i do zemědělské půdy: trvalý zábor ZPF je 742 m2, z toho připadá 552 m2 na
travní porost a 190 m2 na zahradu. Dočasný zábor ZPF do 1 roku je 82 m2, dočasný zábor nad
1 rok je 0 m2. Zemědělská půda v místě záboru je specifikována těmito BPEJ: 8.34.21, 8.35.01,
8.35.21, 8.40.67. Ve skutečnosti se jedná o zábor zemědělské půdy, která je vedená většinou
jako zahrada a to v místě od krajnici silnice k oplocení pozemků.
Záměr nezabírá lesní půdu.
Celkový zábor uskutečněný rekonstrukcí křižovatky a přilehlých ploch je: trvalý 2 623 m2,
dočasný zábor do 1 roku je 4 477 m2, dočasný zábor nad 1 rok je 0 m2, věcná břemena 429 m2.
Tabulka 1: Rozsah záborů
Druh půdy
Zemědělská půda (ZPF)
Lesní půda
(PUPFL)
Ostatní půda
Vodní plocha
CELKEM
Věcná břemena

ZÁBOR (m2 )
trvalý
742
0
1 881
0
2 623
429

dočasný do 1 roku
82
0
4 395
0
4 477
0

Celkový přehled záborů půdy je v Záborovém elaborátu technické části dokumentace pro
územní rozhodnutí, vypracoval: Ing. Jan Opelík, zpracovatel projektu: Pontex s.r.o.
B.II.2 Odběr a spotřeba vody
Celkový návrh řešení vodohospodářských objektů odvodnění byl vypracován při dohodě se
správcem, kterým je ŘSD ČR a Liberecký kraj. Zdrojem vody v blízkém okolí stavby je
vodovodní síť SčVK. Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001
Sb., o vodách.
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V období výstavby:
Budou nároky na vodu minimální. Voda bude odebírána ze stávajícího vodovodního řadu. Při
výstavbě bude potřeba vody např. do betonových směsí. Technologická voda vystačí a je
potřeba na omývání nářadí a strojů, kol vozidel, která vyjíždějí ze stavby. V suchém období je
potřeba voda na zkrápění povrchu stavby z důvodu snížení prašnosti.
Celkové množství pitné vody závisí na počtu pracovníků, na velikosti a vybavení sociálního
zázemí stavby. Předpokládaná (normová) spotřeba vody na jednoho pracovníka je
5 l/osobu/směnu a pro osobní hygienu 120 l/osobu/směnu. Tato spotřeba bude bez problémů
pokryta stávající kapacitou veřejného vodovodu. Nebude vyvolána potřeba zřízení nových
zdrojů vody.
V období provozu:
V období provozu se jedná pouze o nároky na spotřebu vody při údržbě komunikací a samotné
křižovatky. K tomuto účelu stačí použití cisternových vozů.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje
Rekonstrukce křižovatky si vyžádá potřebu množství surovinových a energetických zdrojů,
které se budou spotřebovávat buď přímo na staveništi nebo budou dováženy jako hotové díly.
Zajištění potřebných surovin pro výstavbu bude předmětem výrobní přípravy zhotovitele. Bude
vyčísleno v další fázi projektové přípravy.
V období výstavby:
Pro fázi výstavby se předpokládá potřeba následujících surovinových zdrojů: písek, štěrk,
kamenivo a živičný materiál. Celková konečná spotřeba bude záviset na použité technologii
výstavby.
Energetické suroviny se budou spotřebovávat v rámci spotřeby pohonných hmot (nafta, benzin)
u stavební a dopravní mechanizace. V rámci stavby budou dále spotřebovávány mazací oleje a
tuky u stavební a dopravní techniky. Celkové množství těchto energetických zdrojů a surovin
nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit.
Spotřeba elektrické energie bude nevýznamná, protože výstavba bude probíhat v denních
hodinách. Elektrická energie se bude spotřebovávat v rámci výroby stavebních směsí a v rámci
personálního zázemí na staveništi.
Detailní řešení ploch zařízení staveniště není v současné fázi projektové dokumentace řešeno.
Jejich umístění a zřízení bude zajištěno dodavatelem.
V období provozu:
Při provozu křižovatky nebudou žádné nároky na spotřebu surovin. V úvahu připadá pouze
obalovaná živičná směs na případné opravy. Bude spotřebovávána elektrická energie a to ve
veřejném osvětlení, do kterého náleží i nasvětlení přechodů pro chodce.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Rekonstrukce křižovatky vyřeší stávající nevyhovující stav, zvýší bezpečnost dopravy a
provozu v tomto místě a sníží rychlost vozidel. Součástí stavby je i rekonstrukce a úprava
přilehlých ploch, jako jsou chodníky, připojující se komunikace a vjezdy. Části navazujících
ulic budou zachovány a provede se na nich rekonstrukce stávajícího krytu a úprava dopravního
značení.
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V období výstavby:
Stavba křižovatky bude představovat po dobu výstavby omezení průchodnosti křížení. Stavba si
vyžádá i přeložky nebo zřízení některých inženýrských sítí. Přístup na staveniště v období
výstavby bude ze stávajících ulic. Výstavba bude realizována za provozu, který bude upravován
a řízen přenosnými dopravními značkami. Vlivy stavby se dotýkají zejména obytné zástavby. V
období realizace bude území zatíženo zvýšeným provozem nákladních a stavebních
mechanismů. Možnost dopravní obsluhy bude omezená.
V období provozu:
Provoz na křižovatce si nevyžaduje další nároky na dopravní ani jinou infrastrukturu.
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B.III ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1
B.III.2
B.III.3
B.III.4
B.III.5
B.III.6

Množství a druh emisí do ovzduší
Množství a druh odpadních vod
Kategorizace a množství odpadů
Ostatní výstupy (např. hluk a vibrace, záření, zápach a jiné výstupy)
Terénní úpravy a zásahy do krajiny
Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

B.III.1 Množství a druh emisí do ovzduší
Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných hmot široké
spektrum emisí. Některé z nich jsou dominantní a typické pro provoz vozidel se zážehovým
nebo vznětovým motorem a některé jsou oproti jiným zdrojům emisí relativně bezvýznamné.
Nejvýznamnější emise, charakteristické pro automobilovou dopravu, jsou plynné znečišťující
látky: oxidy dusíku NOx, oxid uhelnatý CO, tuhé látky (suspendované částice PM10) a
z uhlovodíků benzen a benzo(a)pyren. Úroveň znečištění je charakterizována hodnotami
průměrných ročních
a maximálních krátkodobých (hodinových, denních) koncentrací
škodlivin.
Po uvedení křižovatky do provozu se nepředpokládá výrazná změna emisí do ovzduší, naopak
díky plynulejšímu provozu a křížení vozidel by se situace oproti nulové variantě měla zlepšit.
Z hlediska očekávaného vývoje emisí z dopravy lze konstatovat:
- změny ve struktuře vozového parku (odstavování nejstarších automobilů) se nejvíce projeví u
emisí organických látek. Osobní automobily mají nejvyšší podíl na emisích benzenu a
celkové sumy uhlovodíků. Ve výhledu nebude docházet k výraznému zvyšování intenzit
dopravy osobních automobilů a nebudou se vyskytovat automobily bez katalyzátoru. Lze tedy
očekávat další snižování emisí organických látek.
- nejvyšší podíl na emisích oxidů dusíku a suspendovaných částic frakce PM10 mají těžké
nákladní automobily. Velmi razantní byl nárůst intenzit tranzitní nákladní dopravy, jejichž
počet se za posledních 5 let téměř zdvojnásobil. Do budoucna se předpokládá stagnace těchto
dopravních výkonů a snaha o omezování celkové dopravní zátěže zejména ve městech.
Intenzita dopravy na křižovatce
Hluk a imise z automobilové dopravy na okružní křižovatce je závislý na intenzitách dopravy.
Intenzity dopravy v roce 2005 jsou uvedeny v následujícím monogramu. Jsou převzaty ze
sčítání dopravy, provedené ŘSD ČR (rok 2005). Intenzita dopravy na silnici I/16 prostoru obce
Horka u Staré Paky je cca 9600 voz/den v obou směrech.
Převládající dopravní zátěž je ve směru od Nové Paky po silnici I/16 do směru na Jilemnici po
silnici II/293. Převládající dopravní zátěž je cca 9600 voz/24 hod je vedená v zalomeném
průběhu. Odbočuje z hlavní silnice na vedlejší.
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Obrázek 8: Pentlogram dopravy na silnicích I/16 a II/293 v obci Horka u Staré Paky.
Výsledky sčítání dopravy z roku 2005

intenzita 9154 voz/24 hod
v obou směrech
č.s.ú. 5-4750

silnice II/293 na Jilemnici

intenzita 9589 voz/24 hod
v obou směrech
č.s.ú. 5-1207

intenzita 3301 voz/24 hod
v obou směrech
č.s.ú. 5-1218

silnice I/16 od Nové Paky

silnice I/16 na Trutnov

I když je procentuelní podíl těžkých motorových vozidel a přívěsů T na jednotlivých ramenech
vyrovnaný, jeho rozdíly jsou při vyjádření skladby v absolutních číslech. Na rameni od Nové
Paky je intenzita provozu 2 293 voz/den, ve směru na Jilemnici je 2 358 voz/den a na Trutnov
pouze 689 voz/den. Z hlediska podílu skupiny nejtěžších vozidel, tj. přívěsy a návěsy těžkých
nákladních vozidel (N3 + PN3) se jedná o obdobné hodnoty 473 - 448 - 36 voz/den. Z těchto
důvodů se také rozhodlo o variantě řešení se změnou v přednosti v jízdě.
Množství emisí do ovzduší
Z hlediska emisí, pak v důsledku zvýšení plynulosti dopravního proudu Jilemnice - Nová Paka,
dojde k celkovému snížení emisí, neboť je tento směr emisně vydatnější než směr Turtnov Nová Paka.
V následující tabulce jsou uvedeny maximální krátkodobé imisní příspěvky a příspěvek k
průměrné roční koncentraci po rekonstrukci křižovatky.
Tabulka 2: Max. krátkodobé imisní příspěvky (hod. a 8-mi hod.) a příspěvek k průměrné roční koncentraci
NO2, CO a benzenu hodnocených úseku na okraji komunikace
Referenční
bod
číslo
1
2
3

úsek silnice
směr
I/16
na Trutnov
I/16
na N. Paku
II/293
Jilemnice

NO2
(µg/m3)
Kmax
∆Kr

CO
(µg/m3)
K8h

∆Kr

benzen
(µg/m3)
Kmax
∆Kr

20,4

0,91

135

3,9

0,82

0,024

38,9

1,74

248

7,2

1,62

0,047

33,1

1,48

185

5,3

1,39

0,040

Vypočtené hodnoty prokazují, že znečištění z dopravy stávající silnice I/16 na průtahu v obci
Horka a křižovatky této silnice I/16 se silnicí II/293 nevede k překračování imisních limitů
znečišťujících látek a to ani v bezprostřední blízkosti komunikací.
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B.III.2 Množství a druh odpadních vod
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat v sociálním zařízení staveniště. Nakládání s nimi musí
být v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Sociální zařízení staveniště musí být buď
napojeno na kanalizační síť nebo mohou být použita chemická WC. V žádném případě však při
dodržení běžných norem a postupů nepůjde o množství významné z hlediska vlivů na životní
prostředí.
Dešťové odpadní vody
Základním principem odvodnění komunikace je veškerou vodu z povrchu odchytit a odvést do
nebo kanalizace. Voda ze zpevněných ploch není nikde volně rozptylována do terénu.
Důvodem je, že může být znečištěna úkapy ropných látek, zbytky posypových materiálů ze
zimní údržby, oděry pneumatik a úlety ze sypkých nákladů. Dešťové odpadní vody, které
vzniknou na povrchu rekonstruované křižovatky budou příčným sklonem svedeny k obrubníku
a dále do vpustí a kanalizace.
Dešťová kanalizace a potrubí odvodnění musí být provedeny z důvodu požadavku na
vodotěsnost z potrubí s integrovanými spoji, v úvahu připadá potrubí kameninové, betonové,
plastové nebo potrubí sklolaminátové. Na stávající stoce bude zhotovena nová soutoková
šachta, do které bude napojena nová dešťová kanalizace DN 300 délky 187,5 m. Materiál je
navržený PVC.
Kanalizační stoka a přípojky ke vpustem musí být navrženy a realizovány dle ČSN 73 6701
„Stokové sítě a kanalizační přípojky“. Kanalizace bude v plném rozsahu zkoušena dle ČSN
73 6716 „Zkoušení vodotěsnosti stok“.
Před vyústěním do vodoteče doporučujeme umístit objekt na záchyt ropných látek (sorpční
vpusť).
Výpočet odtokového množství dešťových vod
Hydrotechnické výpočty odtoku dešťových vod dle ČSN 75 6101
Pro výpočet celkového množství odváděných srážkových vod z novostavby bylo použito
vztahu:
Q = F * k * q (m3/rok)
- F ... plocha zpevněná ..... (2 270 + 250 + 410 + 300 + 61 + 240 + 1000) = 4 531 m2
- k ... odtokový koeficient dle ČSN 75 6101
asfaltové a betonové vozovky - svažité při sklonu 1 až 5 % ..... 0,80
- intenzita 15-minutového deště, [ q ] .... 158 l/s ha-1
Fr = F * k = (4 531 * 0,80) = 3 625 m2
Q = q * Fr = (158 * 3 625) / 10 000 = 57,3 l/s
Odtok dešťových vod z prostoru rekonstruované křižovatky a přilehlých zpevněných ploch je
57,3 l/s.

B.III.3 Kategorizace a množství odpadů
Při výstavbě musí být nakládání s odpady řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona
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dodavatel stavby (dosud neurčen), po uvedení stavby do provozu bude za původce odpadu
považován subjekt, který bude správcem uvedené křižovatky.
Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zák.) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů
(vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít,
trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Pouze, nelze-li odpady využít
(recyklací, kompostováním apod), potom zajistit zneškodnění odpadů (uložení na skládku,
spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou
z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci
o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými
odpady je nutný souhlas příslušného okresního úřadu (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, §16,
odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento
souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný
za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.
Odpady v období výstavby
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním
do provozu. V průběhu stavby budou odpady skladovány na plochách zařízení staveniště (ZS).
Hospodaření s odpady na plochách ZS bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy,
včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Zařízení staveniště bude vybaveno potřebným
množstvím kontejnerů na odpad, podle jeho složení a vlastností odpadu. Firmy, kterým budou
během stavby vznikat nebezpečné odpady, musí vlastnit souhlas k nakládání s nebezpečnými
odpady podle §16, odstavce 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Stavební stroje a zařízení
musí být v dobrém technickém stavu, nesmí z nich unikat pohonné hmoty, maziva
a hydraulické kapaliny. Za stav použitých mechanismů, jejich provoz a dodržování předpisů
na ochranu životního prostředí, odpovídá zhotovitel. Rovněž upozorňujeme na zákaz pálení
odpadů, který mimo jiné vychází i ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
Většinu odpadů vznikajících při stavbě je možné recyklovat, proto se doporučuje, aby původce
odpadu používal technologie s využitím recyklace. Např. hlavním recyklovatelným odpadem
budou živičné směsi, které vznikají při rozebírání komunikace a při pokládce nových vozovek,
nebo betonové konstrukce, dřevo, ocel. Materiál z demolic vozovky může být kontaminován, a
proto je třeba provést výluhovou zkoušku a na jejím podkladě materiál zatřídit podle třídy
vyluhovatelnosti. Po dokončení stavby bude plocha, určená pro zařízení staveniště, vyklizena,
zrekultivována a předána k plánovanému užívání.
Během výstavby mohou vznikat následující odpady (zatřídění podle Katalogu odpadů je
uvedeno v souhrnné tabulce):
odpady z kategorie „ostatní“
- stavební a demoliční odpady - beton, dřevo, plast, asfalt bez dehtu, železo a ocel, jiné kovy
- zemina a kameny
- odpad z údržby zeleně
- směsný komunální odpad
nebezpečné odpady
- nátěrové hmoty, barvy, laky
- odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující nebezpečné látky
- odpadní řezné oleje a emulze a roztoky
- vrtné kaly a ostatní vrtné odpady (závisí na druhu použité pažící suspenze)
- kabely
- směsný stavební odpad
- asfaltové směsi s obsahem dehtu.
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Odpady v období provozu a údržby
Hlavním typickým odpadem z provozu je zemina ze seřezávky krajnic, která může být částečně
využívána na utěsnění svahů. Dalším druhem odpadu jsou zbytky pneumatik, zejména
nákladních vozidel, zbytky PE patníků, asfalt z drobných oprav vozovky, sečená tráva, dřeviny
při úpravách bezprostředního okolí komunikace, odpad z vpustí, únik ropných látek při
haváriích, těla zvířat uhynulých po střetu s vozidly. Na odstraňování těl uhynulých zvířat se
zákon o odpadech nevztahuje, v tomto případě je třeba postupovat podle zákona č. 87/1987 Sb.
o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. Zbytky PE patníků a zbytky pneumatik budou
skladovány v kontejnerovém hospodářství, asfalt bude recyklován, odpad z vpustí lze
deponovat, kompostovat či spalovat. U případných úniků ropných látek se jedná o nebezpečné
odpady, u nichž bude zajištěno zneškodnění osobou oprávněnou nakládat s nebezpečným
odpadem. Materiál z úprav dřevin a sečená tráva budou nabízeny k využití jiným právnickým
nebo fyzickým osobám.
Tabulka 3: Celkový přehled odpadů ze stavby
Kód
druhu
Název druhu odpadu
odpadu
01 05
Vrtné kaly a jiné vrtné odpady *
zatřídí původce odpadu

Kateg.
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem
uložení na skládku
(po vysušení)

Činnost, při níž vzniká odpad
vrtání hlubinných základů

05 01
Odpady ze zpracování ropy
05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky
N
biodegradace
úkapy, havárie
08 01
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků *
zatřídí původce odpadu
skládkování, spalování
používané nátěrové materiály
08 02
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických
materiálů)
zatřídí původce odpadu
skládkování, spalování
používané nátěrové materiály
13 01
Odpadní hydraulické oleje *
zatřídí původce odpadu
skládkování, spalování
ze stavebních strojů
13 02
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje *
zatřídí původce odpadu
skládkování, spalování
ze stavebních strojů
15 01
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 06 směsné obaly
O, N deponování, spalování
obaly používané na ZS
15 02
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
N
spalování
znečištěné dřevní piliny, písek,
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační
fibroil, Vapex, hadry – havárie;
materiály (vč. olej. filtrů jinak
likvidace asfaltových emulzí při
blíže neurčených), čisticí tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné
pokládání vozovek
nebezpečnými látkami
16 01
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) …
16 01 03 pneumatiky
O
recyklace, skládkování
zbytky pneumatik
16 06
Baterie a akumulátory
16 06 01 olověné akumulátory
N
recyklace
baterie z aut a stav. strojů
17 01
Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 beton
O
recyklace
zbytky beton. krajnice apod.
17 02
Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 dřevo
O
štěpkování
kácené stromy
17 03
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet
N
recyklace, skládkování
materiál z demolice vozovky
17 03 02 asfaltové
směsi
neuvedené
O
recyklace
materiál z demolice vozovky
pod číslem 17 03 01
17 04
Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 05 železo a ocel
O
recyklace
zbytky výztuže, svodidla apod.
17 04 10 kabely obsahující ropné látky,
N
recyklace, skládkování
zbytky kabelů z přeložek sítí
uhelný dehet a jiné nebezp. látky
17 05
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
17 05 04 zemina a kamení neuvedené
O
skládkování
výkopová zemina nevhodná
pod číslem 17 05 03
do násypu, sejmutá ornice,
rozebíraný podsyp vozovky
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Kód
Kateg.
Způsob nakládání
Název druhu odpadu
Činnost, při níž vzniká odpad
druhu
odpadu
s odpadem
odpadu
20 01
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující
N
recyklace, deponování
výbojky a zářivky (ZS)
rtuť
20 01 27 barvy, tiskařské barvy, lepidlo
N
spalování, skládkování
nátěrové hmoty a odpad z nich
a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
20 01 38 dřevo neuvedené pod číslem
O
štěpkování
dřevní odřezky
20 01 37
20 02
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování
údržba zeleně
20 02 02 zemina a kameny
O
skládkování
údržba zeleně
20 02 03 jiný biologicky nerozložitelný
O
skládkování
údržba zeleně
odpad
20 03
Ostatní komunální odpady
20 03 01 směsný komunální odpad
O
skládkování, spalování
odpady ze zařízení staveniště
20 03 03 uliční smetky
O
skládkování, spalování
údržba komunikací, odpad z vpustí
20 03 04 kal ze septiků a žump
O
kompostování, spalování odpad z chemických WC (na ZS)
Pozn.: O ... ostatní odpad
N ....nebezpečný odpad
- ... není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu

B.III.4 Ostatní výstupy
B.III.4.1 Radioaktivní, elektromagnetické záření
Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti se zamýšleným záměrem
neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu.
B.III.4.2 Hluk
Novostavba neotvírá nový dopravní prostor, nezavádí dopravu do území, ve kterém nebyla.
Křižovatka řeší stávající nevyhovující dopravní stav na křížení ulic I/16 a II/293 v obci Horka u
Staré Paky. V období provozu nedojde k navýšení hlukového zatížení. Neočekáváme ani nárůst
intenzity dopravy oproti nulové variantě (tj. situace bez realizace záměru). Naopak určitě dojde
ke zvýšení plynulosti dopravy. Na stávající křižovatce není jednota dopravního, stavebního a
organizačního uspořádání. Převládající dopravní zátěž je ve směru od silnice I/16 z Nové Paky
do silnice II/293 na Jilemnici. Hlavní dopravní proud jde „za roh“, tj. odbočuje z hlavní silnice
na vedlejší a opačně. Auta již nebudou na vedlejší ulici zastavovat a popojíždět a čekat na
vhodnou mezeru, aby mohla odbočit.
Intenzita dopravy je popsána v kapitole B.III.1 Množství a druh emisí do ovzduší.
Hluk v období výstavby
V průběhu výstavby křižovatky bude okolí zatíženo hlukovými emisemi stavebních strojů a
vozidel obsluhujících stavbu. Zdrojem hluku v období výstavby budou zejména práce
spočívající v odstranění stávajícího krytu vozovek (frézování) a zemní práce. Z charakteru
stavby plyne, že téměř veškerá část dopravní obsluhy stavby bude prováděna přímo na
stávajících silnicích. Plán organizace výstavby bude zpracován v další fázi projektové
dokumentace tak, aby se minimalizovaly negativní dopady z hlediska hluku na okolní zástavbu.
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Hluk v období provozu
Nedojde ke zvýšení hlukové expozice oproti stávajícímu stavu. Vlivem rekonstrukce
komunikací, křižovatky a změny v přednosti v jízdě dojde určitě ke zlepšení hlukového klimatu
v okolí a samotná stavba je již určitým protihlukovým opatřením.
Vibrace
Posuzovaná křižovatka nebude v období provozu působit jako zdroj vibrací s přímým vlivem na
obytnou zástavbu.
V období výstavby mohou vibrace vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů, příp.
průjezdy těžkých nákladních automobilů (dopravní obsluha staveniště). Vzhledem k tomu, že
stavební práce budou probíhat převážně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, vznik
vibrací, které by měly vliv na statiku objektů se nepředpokládá.

B.III.5 Terénní úpravy a zásahy do krajiny
Terénní úpravy
Jedná se pouze o rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího stavu křižovatky. Niveleta je
navržena tak, aby větve ulic navazovaly na stávající stav, a také je navržena s ohledem na
minimalizaci zemních prací. Terénní úpravy budou vzhledem k rozsahu stavby minimální.
Zemní práce a kontrola jejich provádění musí probíhat ve smyslu TKP 4 – Technické
kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kap. 4 – Zemní práce – MDS Praha.
Zásah do krajiny
Stavba se odehrává v intravilánu obce a nemá žádný negativní vliv na krajinný ráz. Navíc v
daném prostoru vzniknou zelené pásy a ostrůvky, které oddělují komunikaci od chodníků.
Některé plochy mohou být osázeny vhodnými dřevinami, které geograficky odpovídají
původním a místním podmínkám. Ozelenění má důvody jak estetické, tak ochranné, kdy
zabraňuje vzniku eroze.

EVERNIA s.r.o.

strana 30

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

Křižovatka silnic I/16 a II/293 Horka u Staré Paky

ČÁST C

Údaje o stavu životního prostředí
v dotčeném území

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

C.I

V ÝČET

NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH

ENVIRONMENTÁLNÍCH

CHARAKTERISTIK

DOTČENÉHO ÚZEMÍ

V následující tabulce je uveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
v zájmovém území:
Tabulka 4: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
Environmentální charakteristiky

výskyt v nejbližším
výskyt v širším poznámka
okolí rekonstrukce okolí rekonstrukce
územní systém ekologické stability
-/+
lokální ÚSES ve vzdálenosti 250 m
zvláště chráněná území
přírodní parky
významné krajinné prvky
-/+
menší lesní komplex ve vzdálenosti
cca 150 m, drobný vodní tok ve
vzdálenosti cca 300 m
krajinný ráz
území historického, kulturního nebo
archeologického významu
území hustě zalidněná
území zatěžovaná nad míru
únosného zatížení
staré ekologické zátěže
seismicita
sesuvy
-/+
nejblíže je potenciální sesuv č. 4167
ve vzdálenosti 350 m
dobývací prostory
-

Ekologická stabilita území je i v současné době, vzhledem k intenzivní antropogenní činnosti,
nízká. Jedná se o území na stávající křižovatce silnic I/16 a II/293 a to přibližně v polovině
průtahu silnice I/16 obcí Horka u Staré Paky. I dnes je zde automobilová doprava.
Rekonstrukce křižovatky řeší pouze stávající nevyhovující stav. Výstavba si nevyžádá žádnou
demolici.
Vliv na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v kap. C.II Charakteristika současného
stavu životního prostředí.
V zájmovém území se nenacházejí takové charakteristiky životního prostředí, které by realizaci
záměru limitovaly.
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STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM

ÚZEMÍ

C.II.1
C.II.2
C.II.3
C.II.4
C.II.5
C.II.6
C.II.7
C.II.8
C.II.9

Obyvatelstvo
Ovzduší a klima
Hluková situace
Voda
Půda
Geomorfologie a geologie
Fauna, flóra a ekosystémy
Krajinný ráz
Kulturní památky a archeologie

C.II.1 Obyvatelstvo
Širší zájmové území není hustě osídleno. Zástavba se rozprostírá většinou podél stávajících
silnic a to zejména podél silnice I/16. Ta tvoří páteřní komunikaci obce Horka u Staré Paky.
Stavba leží na jihovýchodě Libereckého kraje, na severozápadní hranici s krajem
Královéhradeckým. Obcí s rozšířenou působností (ORP) a zároveň obcí s pověřeným obecným
úřadem (POU) je Jilemnice. Ta leží na silnici II/293 a je vzdálena od křižovatky silnic cca 10
km severozápadním směrem.
Stavba křižovatky leží v intravilánu obce Horka u Staré Paky (kód obce: 574201). Leží v
katastrálním území Horka u Staré Paky (kód k.ú.: 710423).
Horka u Staré Paky patří mezi nejmladší osady v kraji. Je položena ve výšce 503 m nad mořem
a je z ní krásný otevřený pohled na panorama celých Krkonoš. Rozkládá se na výšině "Horce"
od níž má své jméno. V roce 1991 se Horka s Nedaříží osamostatňují a od ledna 1992 vytvářejí
opět jednu obec pod názvem Horka u Staré Paky.
Tabulka 5: Obyvatelstvo dotčené realizací záměru
Obec

Katastrální území

Počet
obyvatel

Katastrální
výměra (ha)

Horka u Staré Paky
PSČ: 512034

Horka u Staré Paky
Nedaříž

268

203

Hmotný majetek
Křižovatka a přilehlé úpravy jsou navrženy tak, aby nezasáhly do hmotného majetku obyvatel.
Rekonstrukce křižovatky si nevyžádá žádnou demolici. Tam, kde je zábor na soukromých
parcelách, je uskutečněn pouze po stávající oplocení pozemků.

C.II.2 Ovzduší a klima
C.II.2.1 Klima
Zájmové území má malou rozlohu a proto se nevytváří místní rozdíly v mezoklimatických
poměrech. Klima je lokálně ovlivňováno reliéfem terénu a vlivem zástavby. Území stavby
zasahuje podle Quitta do klimatické oblasti MT2, která je charakterizována takto: krátké léto,
mírné až mírně chladné, mírně vlhké, přechodné období krátké s mírným jarem a mírným
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podzimem, zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhou sněhovou
pokrývkou.
Tabulka 6: Klimatická charakteristika oblasti
Klimatická jednotka
Průměrná teplota v červenci (oC)
Průměrná teplota v lednu
(oC)
Počet letních dní
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dešťových dnů
Úhrn atmosférických srážek ve vegetačním období (mm)
Úhrn atmosférických srážek v zimním období (mm)

MT2
16 - 17
-3 - -4
20 - 30
110 - 130
40 - 50
80 - 100
120 - 130
450 - 500
250 - 300

C.II.2.2 Vyhodnocení kvality ovzduší
Zájmové území nezasahuje do vymezených oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší podle zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, ve kterém došlo k překročení hodnoty
imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
jsou vymezeny dle členění České republiky podle jednotlivých stavebních úřadů. V oblasti
nejsou překročovány ani hodnoty imisních limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace.
Následující obrázek znázorňuje vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na území
Libereckého kraje.
Obrázek 9: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území Libereckého kraje
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V nejbližším okolí rekonstrukce lze očekávat následující koncentrace znečišťujících látek.
Tabulka 7: Koncentrace znečišťujících látek v okolí rekonstruované křižovatky - pozadí
Znečisťující látka
NOx
NO2
CO
PM10
benzen

Kr (µg/m3)
15 - 18
13 - 15
1250 - 1350 ***
19 - 23
0,5 - 0,7

Limit (µg/m3)
80 *
40 **
10 000 ***
40 **
5 *

Pozn.: *
limit dle opatření FVŽP, nyní již naplatný
** limity bez meze tolerance
*** klouzavý 8-mi hodinový průměr

Maximální krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého v posuzované oblasti nepřekročí hodnotu
92 µg/m3 a limit je 200 µg/m3. Podrobně je znečištění ovzduší popsáno v kapitole D.2 Vlivy na
ovzduší a klima a v Rozptylové studii znečištění ovzduší, která je přílohou oznámení.
C.II.2.3 Imisní limity
Hodnocení kvality venkovního ovzduší je provedeno na základě imisních limitů, stanovených v
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší (ze dne 12. 12.
2006).
Tabulka 8: Limitní hodnoty pro ochranu zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování

SO2

1hodina
24 hodin

PM10

24 hodin

NO2

kalendářní rok
1 hodina

Pb
CO
Benzen
Benzo(a)pyren

kalendářní rok
kalendářní rok
Max. denní 8h klouzavý
průměr
kalendářní rok
kalendářní rok

Hodnota imisního limitu
(µg.m-3) LV
přípustná četnost překročení
350
max. 24x za rok
125
max. 3x za rok
50
max. 35x za rok
40
200
max. 18x za rok
40
0,5
10 000

Mez tolerance
(µg.m-3) MT

Termín
dosažení LV

-

-

-

-

-

-

20

31.12.2009

4
-

31.12.2009
-

5
1 ng/m3

2

31.12.2009
31.12.2012

Tabulka 9: Limitní hodnoty pro ochranu ekosystémů
Znečišťující látka
SO2
NO2

EVERNIA s.r.o.

Doba průměrování
Rok a zimní období
(1.10 – 31.3)
Kalendářní rok

Hodnota imisního limitu
(µg.m-3) LV
20

Termín dosažení
LV
-

30

-
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C.II.3 Hluková situace a další fyzikální a biologické faktory
C.II.3.1 Hluková situace
Hlukové limity pro vnější hluk stanovuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limity ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve
vnějším prostředí se stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 50 dB a některé z korekcí
uvedených v následující tabulce (korekce se nesčítají). Pro noční dobu se použije další korekce
-10 dB s výjimkou železniční dráhy, kde se použije korekce -5 dB.
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví se chráněným venkovním prostorem
rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou
lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem
staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a
předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti s výjimkou
místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.
Rekreace zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního
práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem
bytu v nich.
Tabulka 10: Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Způsob využití území
Chráněné venkovní prostor ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory

1)

Korekce (dB)
2)
3)

0

+5

+10

4)
+20

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

Z výše uvedené tabulky je použita korekce 4). Pro stávající obytné objekty, které se nacházejí v
blízkosti rekonstrukce, byly pro účely hodnocení akustické studie ve venkovním prostředí
ovlivňovaném hlukem z této komunikace uvažovány tyto nejvýše přípustné hodnoty hluku v
chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb:
- den LAeq,T = 70 dB, pro noc LAeq,T = 60 dB.
V současné době je situace v podstatě hodně podobná té, která vznikne po rekonstrukci
křižovatky. Dnes jsou limitní hladiny akustického tlaku A překračovány. Po rekonstrukci dojde
ke zlepšení hlukové situace v území. Podrobně je hluková situace popsána v kapitole D.3 Vlivy
na hlukovou situaci a v Hlukové studii, která je přílohou oznámení.
EVERNIA s.r.o.
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C.II.3.2 Seismicita
Jedná se o takovou stavbu, na kterou nemá případná seismická aktivita rozhodující vliv pro
dané území.
C.II.3.3 Radonové riziko
Dle mapy radonového rizika ČR (1 : 50 000) Českého geologického ústavu, leží území obce
Horka u Staré Paky v kategorii se středním radonovým indexem.
Ke každému investičnímu záměru, kde se dlouhodoběji shromažďují lidé, musí být
stavebníkem opatřeno měření radonového rizika. Pro výstavbu křižovatky nejsou potřebná
žádná opatření ani měření, záměr neobsahuje výstavbu provozních budov.
Obrázek 10: Radonový index zájmového území křižovatky

C.II.4 Voda
C.II.4.1 Povrchové vody
Dle zákona č. 254/2001, o vodách, jsou povrchovými vodami vody přirozeně se vyskytující na
zemském povrchu. Tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky nebo
přirozenými dutinami pod zemským povrchem.
Přímo v zájmovém území křižovatky, která se nachází v intravilánu obce, ani v jejím nejbližším
okolí, se nenachází žádný vodní tok ani vodní plocha.
Širší zájmové území lze z hlediska povrchových vod charakterizovat takto: posuzované území náleží do povodí
Labe (1-00-00). Křižovatka leží na rozhraní dvou rozvodí:
o

Na západní straně od křižovatky je tokem II. řádu Jizera po Kamenici (1-05-01) a tokem III. řádu je Oleška po
Rokytku (1-05-01-035). Jejím levostranným přítokem je Nedařížský potok.

o

Na východní straně od křižovatky je tokem I. řádu Labe po Úpu (1-01-01). Tokem III. řádu je Čistá (Olešnice)
po Bukovinský potok.

Nejblíže jsou na severozápadě cca 400 m vzdálené drobné přítoky Olešky a na východě je 600 m vzdálená Čistá.
Je v nižší nadmořské výšce než je nadmořská výška křižovatky.
Oleška (č.h.p. 1-05-01-035) je dle př. 1 vyhlášky 470/2001 Sb. významným vodním tokem a to v délce 34,8 km.
Správcem toku je Povodí Labe s.p.
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C.II.4.2 Podzemní vody a zdroje pitné vody
Dle zákona č. 254/2001, o vodách, jsou podzemními vodami vody přirozeně se vyskytující pod
zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami. Za podzemní vody se
považují též vody protékající drenážními systémy a vody ve studních.
Křižovatka se nachází v intravilánu obce a v jejím nejbližším okolí se nenacházejí podzemní
vody ani zdroje pitné vody.
Do řešeného území ani do jeho širšího okolí nezasahuje chráněná oblast přirozené akumulace
vod (CHOPAV).
V zájmovém území ani v jeho okolí se nenacházejí ochranná pásma přírodních léčivých či
minerálních zdrojů vod.
Širší zájmové území lze charakterizovat takto: nejbližší oblast přirozené akumulace vod je CHOPAV
Východočeská křída, která je vzdálena více jak 5 km.
Je zde vyhlášeno několik ochranných pásem vodních zdrojů:
o

OPVZ 1, OPVZ 2a, OPVZ 2b název: Horka u Staré Paky, č. 4004, vyhlášeno v roce 1975. Nachází se jižně od
stávajícího křížení silnic I/16 a II/293 a to ve vzdálenosti 400 m. Jedná se o vodojem.

o

OPVZ 1, OPVZ 2a, OPVZ 2b název: Vod. Čl-1 v Čisté u Horek, č. 4002. Nachází se východně od křižovatky
ve vzdálenosti 850 m. Má široce vymezené PHO 2b a jeho hranicí je stávající silnice I/16. Jedná se o vodní
zdroj.

Ochranná pásma I. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného
zařízení. Ochranná pásma II. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v území tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho
vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.
Obrázek 11: Přehled ochranných pásem vodních zdrojů v širším okolí záměru

OPVZ č. 4002
Vod.
V
Čisté
v Čisté
u Horek
u Horek

OPVZ č. 4004
Horka u Staré Paky

EVERNIA s.r.o.

strana 38

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

Křižovatka silnic I/16 a II/293 Horka u Staré Paky

C.II.5 Půda
C.II.5.1 Zemědělský půdní fond
Zájmové území se nachází v zastavěné části obce Horka u Staré Paky a to v prostoru stávající
křižovatky silnic I/16 a II/293. Kolem křižovatky se nacházejí obytné domy, obchody a to na
ostatní zastavěné ploše. Záměr se dotýká zemědělského půdního fondu nepatrně. Jedná se o
pozemky charakterizované jako travní porost a zahrady. Dotčené BPEJ jsou 8.34.21, 8.35.01,
8.35.21,8.40.67. Velikost záboru a vliv na ZPF podle BPEJ jsou uvedeny v kapitole D.I.5 Vliv
na půdu.
V širším zájmovém okolí převažuje typická kambizem - hnědá půda. Pro ni je charakteristické, že se vyskytuje
nejčastěji v mírně teplé, mírně vlhké oblasti, v pahorkatinách a vrchovinách, zhruba do nadmořské výšky 750-800
m, s průměrnou roční teplotou 6-9 oC a s průměrným úhrnem srážek 500-800 mm. Na bazických půdotvorných
substrátech se kambizemě vyskytují i ve vyšších, chladnějších a vlhčích polohách. Původním společenstvem jsou
listnaté a smíšené lesy (s převahou dubu, buku a jedle). Vznikly na velmi rozdílných horninách, převážně
nekarbonátových. Nejčastěji jsou to zvětraliny pevných silikátových hornin. Půdotvorné substráty jsou zpravidla
skeletnaté. Značně rozdílnou minerální bohatostí substrátu je podmíněn stupeň nasycenosti půd, a tím i jejich
odolnost vůči okyselení a podzolizaci. V chladnějších polohách vrchovin s vyššími srážkami se zvyšuje obsah
humusu a hloubka prohumóznění. Humus je však kyselejší. V sušších a teplejších polohách pahorkatin je
akumulace humusu slabší v důsledku vyšší biologické činnosti a výraznější mineralizace humusu. Jsou
nejrozšířenějším půdním typem v ČR. Z hlediska přirozeného potenciálu půd je typická kambizem hodnocena
stupněm 4 - což jsou hodnotnější typy půd. Vyskytují se v okolí za zastavěnou částí Horky u Staré Paky.

C.II.5.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa
Zde platí totéž co pro zemědělskou půdu, že se zájmové území nachází v zastavěné části obce
Horka u Staré Paky a to v prostoru stávající křižovatky silnic I/16 a II/293. Kolem křižovatky se
nachází zastavěná plocha. Záměr se tedy nedotýká pozemků určených k plnění funkce lesa.
Širší zájmová oblast spadá do přírodní lesní oblasti (PLO) 23 Podkrkonoší. Hranice PLO sledují přirozená
ekologická rozhraní a vytvářejí tak alternativní systém přírodního členění ČR vůči systému bioregionů,
fytogeografických či geomorfologických jednotek. Pro PLO 23 Podkrkonoší je charakteristické, že má
pahorkatinný až vrchovinný charakter, v nadmořské výšce zpravidla 400 - 600 m, s dominantním uplatněním 3. 5. lvs. V druhové skladbě zcela převládá smrk (téměř 70 %), významné zastoupení má borovice a modřín. Z
listnatých dřevin jsou jen slabě rozšířeny buk s dubem, naopak relativně hojný je jasan, javor mléč i klen a lípa.
Vyšší podíl těchto dřevin souvisí s častými polohami suťových lesů. Místy velmi hojné jsou pionýrské dřeviny –
osika, bříza a jeřáb, protože však rostou převážně mimo lesní půdu, nejsou v evidenci reprezentativně podchyceny.
Lesnatost oblasti je poměrně nízká a porosty jsou zřetelně výrazně ovlivněny kulturou. U mnohých porostů se zdá,
že vznikly teprve v novější době na uvolněné zemědělské půdě. Z hlediska ochrany přírody mají větší význam
především lesní porosty v údolí Jizery (místně se zachovalým bukem), svahové háje v dalších údolích (Oleška,
Vošmenda) a remízky v četných erozních roklích. Tyto porosty jsou převážně listnaté, s hojným jasanem, javory,
místy i lípou (vč. lípy velkolisté) a s poměrně zajímavou garniturou podrostových druhů (především na
paleovulkanitech).
Nejblíže ke křižovatce se nacházejí lesní porosty jihovýchodně a lesní porost jižně podél vodoteče. Na jihovýchodě
se jedná o kyselou bučinu - lesní typ 4K. Na jihu o svěží jedlovou bučinu s příměsí vlhké jedlové bučiny podél
vodoteče - lesní typ 5S.

C.II.5.3 Staré ekologické zátěže
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné staré ekologické zátěže.
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C.II.6 Geomorfologie a geologie
C.II.6.1 Geomorfologie
Zájmové území z geomorfologického hlediska náleží do těchto Vyšších geomorfologických
jednotek ČR (1996). Hierarchizace jednotek je v následujícím členění:
Systém: Hercynský
Subsystém: Hercynské pohoří
Provincie: I – Česká vysočina
Subprovincie: I4 – Krkonošsko – jesenická subprovincie (soustava)
Oblast: I4A – Krkonošská oblast
Celek: I4A-8 – Krkonošské podhůří
Podcelek: Podkrkonošská pahorkatina
Okrsek: Hostinská pahorkatina
Zájmové území leží ve střední části Krkonošského podhůří a nejbližším vrcholem je Stráž s 630
m n.m.
C.II.6.2 Geologické poměry
Křižovatka se nachází v intravilánu obce a žádným způsobem nezasahuje a neovlivňuje
geologické poměry oblasti.
Širší zájmové území lze charakterizovat následovně. Z hlediska regionálně geologického členění patří širší území
do Českého masivu. Jedná se o členitou kernou pahorkatinu, místy vrchovinu v rozsáhlé podhorské sníženině. Je
tvořená vrásově a tektonicky porušenými psamitickými a psefitickými horninami a vulkanity podkrkonošské
permokarbonské pánve. Je charakterizována silně destruovaným strukturně denudačním reliéfem plošin se
sníženými zarovnanými povrchy suků, strukturních hřbetů až kuest. Okrajová území jsou silně rozčleněna
konsekventními a subsekventními údolími většinou pravoúhlé vodní sítě v povodí Jizery, Labe, Úpy a Cidliny.
Místy jsou výrazné kryogenní tvary, sesuvy a erozní rýhy. Plošně rozsáhlejší jsou červenohnědé permské
usazeniny (pískovce, jílové břidlice apod.), které jsou převažující horninou Podkrkonošské pahorkatiny (okolí
Trutnova, Hostinného aj.).
Hostinská pahorkatina je členitá pahorkatina složená z pískovců, slepenců, prachovců, jílovců, slínovců a vápenců
permské červené jaloviny.
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Obrázek 12: Mapa geologických poměrů

Legenda:
permokarbonské horniny (pískovce, slepence, jílovce)
vulkanické horniny zčásti metamorfované, proteozoické až paleozoické
(amfibolity, diabasy, melafyry, porfyry)
zájmové území

C.II.6.3 Přírodní zdroje
V zájmovém území křižovatky ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí ložiska nerostných
surovin ani jejich prognózní zdroje, dobývací prostory (těžené i netěžené) ani chráněná
ložisková území.
V širším zájmovém území je nejblíže na severu od křižovatky ve vzdálenosti 600 m hranice prognózního ložiska
černého uhlí. Zaujímá poměrně rozsáhlou oblast mezi severní částí Horky, Levínskou Olešnicí a Studencem.

C.II.6.4 Sesuvy a poddolovaná území
V zájmovém území křižovatky ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí geologicky
dokumentované jevy jako jsou: sesuvy, poddolovaná území, důlní díla, deponie.
V širším zájmovém území se nejblíže směrem na jih nacházejí 4 sesuvy bodového charakteru ve vzdálenosti 350 900 m. Jedná se o dva sesuvy aktivní, jeden potenciální a jeden stabilizovaný. Mají ev. č. 4165 až 4168 a název
Horka u Staré Paky.
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C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy
Výskyt prvků a tudíž i možné vlivy na flóru, faunu a ekosystémy jsou shrnuty v následující
tabulce:
Tabulka 11: Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Kategorie
Zvláště chráněná
území

Významné krajinné
prvky

Územní systém
ekologické stability

Natura
2000
Památné stromy

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

Výskyt
+/+/+/+/-

Pozn.: výskyt „ - „ znamená, že se v nejbližším zájmovém území křižovatky daná kategorie nenachází
„ +/-„ znamená, že se nachází v širším zájmovém území křižovatky

C.II.7.1 Ekosystémy
Zvláště chráněná území
Do zájmového území křižovatky ani do jejího nejbližšího okolí nezasahuje žádné zvláště
chráněné území a to jak velkoplošné tak maloplošné.
Širší zájmové území náleží do Podkrkonošského bioregionu 1.37, ve kterém se nezachovaly významnější
segmenty, kterým by věnovala ochrana přírody vyšší pozornost. Maloplošných chráněných území je v celém
bioregionu málo.

Územní systém ekologické stability
V zájmovém území křižovatky, která se nachází v intravilánu obce, ani v jejím nejbližším okolí,
se nevyskytuje žádný prvek územního systému ekologické stability.
Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je územní systém ekologické
stability charakterizován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a
nadregionální systém ekologické stability.
Ani v širším okolí stavby se nevyskytuje žádný nadregionální prvek územního systému ekologické stability.
Severozápadně od obce Vidochov je umístěno regionální biocentrum Kozinec, ze kterého vychází východním
směrem regionální biokoridor Kozinec – Jelínka. Nejblíže ke křižovatce leží lokální biocentrum, které je vzdáleno
EVERNIA s.r.o.
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350 m jižním směrem - LBC Pod tratí. Hraničí s železniční tratí a jeho součástí je smíšený lesní remíz, drobný
přítok do potoka Čistá a louky a to okolo hluboce zaříznuté rokle. Od tohoto lokálního biocentra vede ve směru jih
- sever lokální biokoridor Nad Čistou. Vede přes menší lesní komplexy, přechází silnici I/16, dále je veden podél
meze uprostřed pastviny a louky. Mez je porostlá stromy a keři. Dřeviny na mezi: javor klen, jasan stepilý, jíva,
hloh, třešeň, růže, bez, jabloň. Dřevinná skladba lesních porostů: převaha smrku ztepilého s vtroušeným modřínem
opadavým, borovicí lesní, dubem letním, javorem klenem. Nejblíže se ke křižovatce přibližuje na severovýchodě
na vzdálenost 320 m.
Obrázek 13: Prvky ÚSES v širším okolí záměru

LBC Martinkův háj

lokální biokoridor

LBC Pod tratí

Systém ekologické stability doplňují interakční prvky, které pomáhají zlepšit
vodohospodářskou funkci, protierozní ochranu a celkově ekologickou stabilitu krajiny. Jsou to
většinou liniové prvky menších parametrů než mají prvky ÚSES. Vycházejí z nich a příznivě
ovlivňují ostatní intenzivně hospodářsky využívané pozemky. V širším zájmovém území jsou to
především stromořadí podél cest a břehové porosty.
Významné krajinné prvky
V zájmovém území křižovatky, která se nachází v intravilánu obce, ani v jejím nejbližším okolí,
se nevyskytuje žádný významný krajinný prvek daný zákonem č. 114/1992 ani registrovaný.
Významným krajinným prvkem ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Křižovatka ani ramena silnic nekříží
žádný vodní tok a nezasahují do lesních porostů.
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Nejblíže se v širším území křižovatky nachází menší lesní komplex ve vzdálenosti cca 150 m jihovýchodním
směrem a drobná vodoteč ve vzdálenosti cca 300 m jižním směrem.

Natura 2000
V zájmovém území křižovatky, která se nachází v intravilánu obce, ani v jejím nejbližším okolí,
se nevyskytuje žádná evropsky významná lokalita (VN 132/2005 Sb.) ani ptačí oblast (NV 598688/2004 Sb. a 19-28/2005 Sb.).
Natura 2000 je definována v § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako
celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém
z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je
Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají
smluvní ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.
C.II.7.2 Flóra a fauna
Záměr a jeho širší okolí leží na území Podkrkonošského bioregionu 1.37. Bioregion je tvořen
monotónní pahorkatinou na permu s ochuzenou podhorskou hercynskou biotou, odpovídající
v převážné míře 4. bukovému vegetačnímu stupni. Potenciální vegetaci tvoří bikové bučiny na
jižním okraji též acidofilní doubravy a ostrovy květnatých bučin. Vyskytují se zde demontánní
druhy, exklávní a reliktní prvky téměř chybějí. Dnes převažuje orná půda a kulturní smrčiny.
Záměr se nachází v intravilánu obce a nezasahuje do volné krajiny.
Širší zájmové území můžeme charakterizovat následovně:
Flóra bioregionu je poměrně chudá, reprezentována především středoevropskou mezofilní lesní flórou, v níž
dominují zejména hercynské typy, často suboceanického ladění. Mezní prvky mají pouze relativní charakter,
exklávní prakticky chybějí. Charakteristickým rysem je sestup některých horských druhů z výše položených
Krkonoš, např. zvonku širolistého (Campanula latifolia), řeřišničníku Hallerova (Cardaminopsis halleri), chrpiny
parukářky (Jacea phrygia) a mázdřince rakouského (Pleurospermum austriacum). Typickým druhem regionu je
bledule jarní (Leucojum vernum). Směrem k severu vyznívají méně náročné teplomilné prvky, např. srpek obecný
(Falcaria vulgaris), opletka křovištní (Fallopia dumetorum) a kostřava žlábkovitá (Festuca rupicola). Většina
území je odlesněná a zbylé lesy mají většinou značně pozměněný charakter. Podíl demontánních druhů je zde
nápadně nižší, nepatrná je i účast druhů ± teplomilných.
Hodnotnější lokalitou z hlediska fauny a flóry je vrch Kozinec na jehož příkrých okrajových svazích se vyskytují
vzácné skalky a místy suťové balvany. Od křižovatky je vzdálený více jak 2 km.
Vyskytuje se běžná fauna hercynské zkulturnělé krajiny. Hlavně v zalesněných roklích kolem řek se objevují
submontánní druhy (lejsek malý, vřetenovka Cochlodina dubiosa corconica aj.). Tekoucí vody patří do pásma
pstruhového, Labe a Úpa převážně do lipanového pásma, v čistých tocích se lokálně vyskytuje rak kamenáč.
V Bukovinském potoce se vyskytuje i mihule potoční Lampetra planeri.
Významné druhy:
Savci – ježek západní (Erinaceus europaeus), ježek východní (E. concolor), netopýr pobřežní (Myotis dasycneme),
netopýr severní (Eptesicus nilssoni), veverka obecná (Sciurus vulgaris).
Ptáci – lejsek malý (Ficedula parva), moudivláček lužní (Remiz pendulinus).
Obojživelníci – mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).
Měkkýši – vřetenatka mnohozubá (Laciniaria plicata), závornatka malá (Clausilia parvula), vřetenovka
Cochlodina dubiosa corconica.
Korýši – rak kamenáč (Astacus torrentium).
V zastavěném území a zpustlých zahradách hnízdí např. budníček menší (Phylloscopus collybita) a budníček větší
(Phylloscopus trochilus), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), zvonek zelený (Carduelis chloris), zvonohlík zahradní
(Serinus serinus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), jiřička obecná (Delichon urbica), konipas bílý (Motacilla
alba), špaček obecný (Sturnus vulgaris) aj.
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Lesní porosty v širším okolí křižovatky, které jsou tvořeny převážně smrkovými monokulturami, poskytují
prostředí řadě dalších druhů. K charakteristickým lesním druhům ptáků, hnízdícím v území, patří např. brhlík lesní
(Sitta europaea), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), červenka obecná (Erithacus rubecula), dlask tlustozobý
(Coccothraustes coccothraustes), drozd kvíčala (Turdus pilaris), holub hřivnáč (Columba palumbus), káně lesní
(Buteo buteo), puštík obecný (Strix aluco), linduška lesní (Anthus trivialis), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos
caudatus), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), rehek zahradní
(Phoenicurus phoenicurus), sojka obecná (Garrulus glandarius), strakapoud velký (Dendrocopos major), střízlík
obecný (Troglodytes troglodytes), několik druhů sýkor (Parus spp.) aj.
Ze savců jsou to všeobecně hojné druhy drobných hlodavců (potkan Rattus norvegicus) a hmyzožravců.
Tabulka 12: Plošná struktura využití bioregionu v % a KES (koeficient ekologické stability)
využití bioregionu (%)
1021
33
20
34
0,9
1,6

Bioregion Podkrkonošský 1.37
plocha biregionu (km2)
orná půda
travní porosty
lesy
vodní plochy
KES - koeficient ekologické stability

C.II.7.3 Přírodní park
V řešeném území ani jeho širším okolí se nevyskytuje žádný přírodní park.

C.II.8 Krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého
místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a kulturní hodnotu. Zásahy do
krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Hodnocení krajinného rázu vychází ze základní typologie krajiny (Míchala, 1997), která
definuje tři účelové typy s devíti podtypy uvedené v následující tabulce:
Tabulka 13: Základní typologie krajiny
Typ krajiny
A
krajina zcela
přeměněná
člověkem

Charakteristika
krajina silně pozměněna
civilizačními zásahy,
dominantní až výlučný podíl
sídelních, industriálních nebo
agroindustr. prvků, cca 30 %
území ČR
krajina
s vyrovnaným vztahem
B
krajina
mezi přírodou a člověkem
intermediální („harmonická“), masový
výskyt přírodních i agrárních
prvků, plošně omezený výskyt
sídel a ojedinělý výskyt
industriálních prvků, cca 60 %
rozlohy ČR
krajina s dominantním
C
krajina
výskytem přírodních prvků

EVERNIA s.r.o.

Podtyp
Charakteristika
Asnížené hodnoty, devastovaná území, krajinný ráz
zasluhující ochranu neexistuje
A0
základní typ, nové počiny v krajině nejsou z hlediska
krajinného rázu omezovány
A+
zvýšené hodnoty, ochrana dochovaných fragmentů,
především v oblasti památkové péče
Bsnížené hodnoty, ochrana zbytků krajinného rázu
v typických nebo jedinečných oblastech
B0
základní typ

B+

C-

zvýšené hodnoty, dochovaný krajinný ráz se škálou
výrazných prvků, preventivní plošná ochrana (Přír.
park)
snížené hodnoty, priorita renaturalizace vegetačního
krytu (např. po imisních kalamitách)
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C0

základní typ

C+

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

Záměr se nachází v intravilánu obce a nezasahuje do volné krajiny.
Širší zájmové území lze ve smyslu uvedeného třídění lze zařadit do krajiny typu B, tj. krajinu s vyrovnaným
vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“), masovým výskytem přírodních i agrárních prvků, plošně
omezeným výskytem sídel a ojedinělým výskytem industriálních prvků. Podrobněji do základního typu B0. Jedná
se převážně o typickou zvlněnou krajinu Podkrkonoší. Kulturní krajinu s převahou orné půdy a kulturních luk a
lesů. V území převažuje zemědělský charakter. Hlavní pěstované plodiny jsou obiloviny, krmné okopaniny, krmné
plodiny, len a jetel. Většina pastvin je využívána pro pastvu hovězího dobytka. Většina zemědělských ploch je
soustředěna ve velkých celcích, místy chybí drobné členění mezemi a doprovodnou vegetací. Pouze v části území,
které je svažitější, se projevuje drobnější měřítko krajiny, střídají se zde louky a remízky. Z antropogenních prvků
mají dominantní vliv značně frekventované silnice I/16 a II/293 od křížení. Silnice I/16 tvoří páteřní komunikaci v
obci Horka u Staré Paky a prochází centrální částí obce. Dalšími antropogenními zásahy, které z ekologického a
estetického hlediska působí v území nepříznivě, jsou rozorání mezí a zcelení zemědělsky využívaných ploch do
větších celků a meliorační zásahy, v jejichž důsledku vznikly přímé linie odvodňovacích kanálů bez vegetace.
Koeficient ekologické stability vyjadřuje podíl ekologicky stabilních ploch (lesy, travní porosty, sady, ...) ku
ekologicky nestabilním krajinotvorným prvkům (orná půda, zastavěné plochy a ostatní plochy, ...). Pro katastrální
území Horka je KES = 1,64, což je celkem vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s
dochovanými přírodními strukturami.
Z hlediska typologie české krajiny dle společnosti Löw & spol., s.r.o. zasahuje křižovatka do krajinného typu 5M2
– krajina vrchovin Hercynia. Podle charakteru osídlení krajiny je daná krajina řazena do vrcholně středověké
kolonizace Hercynica a podle využití do lesozemědělské krajiny.
Rozmístění jednotlivých krajinných typů v řešeném území je patrné z následujícího obrázku.
Obrázek 14: Typologie české krajiny dle Löw & spol. Typy krajin podle reliéfu

krajiny vrchovin Hercynica

širší zájmové území

C.II.8.1 Přírodní park
V řešeném území ani jeho širším okolí se nevyskytuje žádný přírodní park.
C.II.8.2 Fragmentace krajiny
Fragmentace krajiny je proces, kdy se krajinné celky (biotopy) dělí vytvářením bariér na dílčí
části, které postupně ztrácejí potenciál k vykonávání původních funkcí. Proces fragmentace
v sobě tedy zahrnuje postupné snižování kvality. Dle metodické příručky Hodnocení
fragmentace krajiny dopravou vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny v roce 2005 byly na
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území ČR vymezeny nefragmentované oblasti, tzv. polygony UAT, které jsou definovány jako
části krajiny, které splňují současně tyto dvě podmínky:
•

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

•

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

Základní atributy polygonu jsou (a) velikost, (b) zastoupení vhodných biotopů.
a) Velikost – obecně platí, že čím větší je plošný rozsah polygonu, tím vyšší je jeho kvalita.
Velikost polygonů je zespoda ohraničena nadefinovanou limitní velikostí území, ale ve směru
nahoru se mohou výrazně lišit. Pro kategorizaci jsou vhodné třídy v následující tabulce.
Tabulka 14: Kategorizace biotopů z hlediska velikosti
kvalitativní
kategorie
A
výborný
B
velmi dobrý
C
dobrý

rozsah
(% limitní rozlohy území)
500 a více
200 – 499
100 – 199

charakteristika
vysoce perspektivní
rizikový pro budoucnost, rozpůlení znamená zánik UA

b) Zastoupení vhodných biotopů – zcela zásadní parametr, bez kterého má hodnocení jen velmi
malou praktickou hodnotu. Každému typu je přiřazen index kvality v intervalu [0; 1].
Jako modelová veličina, která v sobě spojuje oba tyto faktory byla zavedena tzv. efektivní
plocha – EA (km2). Efektivní plocha reprezentuje plochu uvnitř polygonu, která je pro daný
druh skutečně využitelná.
V řešeném území se vyskytuje 1 polygon UAT, který je ze severu ohraničený silnicí I/16. Jedná
se o polygon UAT 195 o velikosti 145,4 km2 s kategorií kvality B, což představuje střední
kvalitu z hlediska využitelnosti polygonu. Efektivní plocha polygonu je EA= 71 km2. Vše je
patrné z následujícího obrázku.
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Obrázek 15: Polygony UAT v širším zájmovém území

C.II.9 Kulturní památky a archeologie
C.II.9.1 Kulturní památky
Všeobecná kulturně-historická charakteristika území
Z hlediska historického je osídlení v zájmovém území doloženo zakladatelem osady Ignácem
Falge, pláteníkem z Trutnova a majitelem velkostatku v Čisté. K obci Čistá náležela Horka až
do r. 1921. V pozemkových knihách je všude zaznamenána osada Horka po svém zakladateli
jako Falgov, později "Fagendorf". Osada vznikla v r. 1823 na křižovatce zemských cest jako
místo odpočinku a překladiště zboží pro formany z Vrchlabí, Trutnova, Broumova, Rokytnice,
EVERNIA s.r.o.
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Nového Světa přes Horka do Brna a Prahy a zpět. Prvním stavením byl proto na křižovatce
postavený ubytovací hostinec s velkými stájemi (Formanka), který byl v kraji velice proslulý.
Do roku 1830 následovala rychlá výstavba dalších 21 domů.
V zájmovém území stavby ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné kulturní památky.
Nejsou zde vyhlášeny: evidovaná kulturní nemovitá památka, národní kulturní památka,
světové kulturní dědictví, ostatní památkové rezervace, městská a vesnická památková
rezervace, krajinná památková zóna, městská a vesnická památková zóna, archeologická
památková rezervace. Ani jejich ochranná pásma.
V širším zájmovém území se nacházejí nejbližší evidované nemovité kulturní památky v sousedních obcích: Čistá
u Horek (socha sv. Jana Nepomuckého, sousoší Korunování Panny Marie, venkovské usedlosti), Bukovina u Čisté
(socha sv. Jana Nepomuckého, venkovské usedlosti), Levínská Olešnice (zřícenina a hrad Levín, kostel Všech
svatých, kříž, sousoší Nejsvětější Trojice), Vidochov (kostel Andělů strážných, kovárna).

C.II.9.2 Archeologické lokality
Zájmové území lze označit na základě zákonů územím s archelologickými nálezy, protože se
zde vyskytují přesně nelokalizované archeologické aktivity. Proto je nutné při přípravě stavby
respektovat povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a zákona o státní památkové péči
20/87 Sb., jeho novely 242/1992 Sb. Již před započetím vlastní realizace stavby je nutné
kontaktovat odborníky archeologické památkové péče, kteří tak v dostatečném předstihu zajistí
provedení průzkumných, popřípadě předstihových výzkumných prací.
V řešeném území se dle informačního serveru Národního památkového ústavu nevyskytují
žádné významné archeologické lokality ani archeologické památkové rezervace.
Nejbližšími evidovanými územími s archeologickými nálezy jsou v sousedních obcích: Levínská Olešnice (UAN I:
hrad, intravilán obce), Čistá u Horek (UAN I: jádro vsí), Bukovina u Čisté (UAN II: ves, části Kobylka, Trhovka,
Bačálky) a intravilán Nedaříže (UAN I).
UAN I - ověřený, území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických
nálezů. UAN II - předpokládaný, území na němž nebyl dosud pozitivně prokázán výskyt, ale určité indicie mu
nasvědčují, pravděp. nálezu 51 – 100 %.
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ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM

ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ

Výchozí stav jednotlivých složek životního prostředí je uveden v části C.II. Protože jsou
jednotlivé složky propojeny složitými vzájemnými vazbami, je třeba také hodnotit stav
životního prostředí jako celek, především z hlediska celkové únosnosti zatížení.
Záměr se nachází na malém území o délce cca 250 m, proto se dá hodnotit jednotně a
konkrétně. Pro hodnocení území z hlediska jeho celkové únosnosti jsou podstatné následující
skutečnosti:
•

Navržená křižovatka silnic I/16 a II/293 se nachází uvnitř obce Horka u Staré Paky a to na
páteřní komunikaci I/16. Záměr řeší stávající nevyhovující stav křížení těchto dvou silnic,
který není v současnosti ve vyhovujícím jednotném dopravním, stavebním ani organizačním
uspořádání. Dnes v území již doprava existuje a záměr nevyvolá nárůst intenzity dopravy
ani neotvírá nový dopravní koridor. Nepříznivé vlivy hluku a emisí, které již dnes existují,
se projevují pouze na lokální úrovni. Křižovatka neleží v území, které by bylo již dnes
nadměrně zatížené emisemi a hlukem a další antropogenní činností.

•

V zájmovém území se nenachází žádná velkoplošná ani maloplošná zvláště chráněná území
dle § 14 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z hlediska soustavy Natura 2000
zde není vymezena ptačí oblast ani evropsky významná lokalita. Zájmové území neleží v
ochranném pásmu osy nadregionálního. Nezasahuje do žádného biocentra ani biokoridoru.

•

Záměr leží v intravilánu obce a to v převážné míře v zemědělské krajině, kde se střídají
menší zemědělské plochy a lesní porosty a rovnoměrně rozptýlená sídelní struktura podél
stávajících silnic. Tento typ krajiny patří v rámci ČR k celkově ekologicky nejstabilnějším a
jeho únosnost zatížení není v žádném případě vyčerpána.

•

Výstavba křižovatky nezvýší environmentální zátěž zájmového území.

•

Současná kvalita životního prostředí zájmového území je celkově na dobré úrovni.
Realizace záměru nezpůsobí překročení celkového únosného zatížení území.
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ČÁST D
Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů
záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
I.

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

II.

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

III.

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech

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

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů

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

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

Klasifikace vlivů záměru na životní prostředí
Cílem této kapitoly je popis základních vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí.
Tyto jednotlivé vlivy lze třídit a klasifikovat podle různých hledisek, jejichž význam se mění u
konkrétních situací. Navíc jednotlivá hlediska se vzájemně kombinují. Přehled způsobů
klasifikace vlivů je uveden v následujících tabulkách. Dále je také uvedena obecná stupnice,
podle které je hodnocena celková přijatelnost identifikovaných dopadů. Jednotlivé typy vlivů
jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí.
Tabulka 15: Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
Hlavní hlediska
1. příprava
A.
FÁZE REALIZACE 2. výstavba
3. provoz
4. likvidace
B.
ZPŮSOB
INTERAKCE
C.
VRATNOST
DĚJE

1. vlivy přímé
2. vlivy nepřímé

D.
DOBA TRVÁNÍ

1. chvilkové

E.
EVERNIA s.r.o.

1. vratné
2. částečně vratné
3. nevratné

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

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

PRAVDĚPODOBNOST
VÝSKYTU

4. velmi pravd.
5. jisté
1. inhibiční

F.
SOUČINNOST
S JINÝMI VLIVY

2. indiferentní
3. kumulativní

G.
VELIKOST VLIVU

1. přímá kvantifikace
2. semikvantitativní
stupnice

Křižovatka silnic I/16 a II/293 Horka u Staré Paky

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

Tabulka 16: 5ti-členná stupnice hodnocení staveb a činností
Výskyt
škodlivin
1

2

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

Impakt
(Plošný vliv)

Přijaté
riziko

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

3

na hranici
limitu
(80-120%)

4

pod limitem
(40-80%)

5

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

průměrné

částečný,
podprůměrné
neohrožuje funkci
nulové

Finanční
náklady
nepřijatelné

Důležitost Užitečnost
(váha
ukazatele)
nulová
minimální
velmi nízká

vysoké

malá

malá

průměrné

průměrná

průměrná
střední

nízké

velká

velká

žádné

rozhodující maximální,
velmi
vysoká

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

Důležité je konstatování, že řešený záměr je velmi malého rozsahu v intravilánu obce a
negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou při dodržení navržených opatření
na zanedbatelné úrovni. Přesto můžeme v rámci záměru zvolit základní problémové okruhy,
kterými jsou:
•
•

vlivy na obyvatelstvo, konkr. vliv na hlukovou situaci
vlivy na podzemní vodu v případě havárie
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D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo
D.I.1.1 Základní rozbor
Jednotlivé kategorie možných vlivů realizace záměru na obyvatelstvo jsou shrnuty v následující
tabulce:
Tabulka 17: Kategorie vlivů na obyvatelstvo
Podkategorie vlivu
Hluk

Výskyt
+/-

Imise

+/-

Vibrace
Světelné znečištění

+/+/-

Sociální a ekonomické dopady

+

Faktor pohody

+

Poznámka
Nepředpokládá se zvýšení hluku, jsou navržena protihluková
opatření pro dodržení limitů. Křižovatka nepřivádí novou dopravu
do území.
Nepředpokládá se zvýšení imisní zátěže, budou dodrženy imisní
limity. Křižovatka nepřivádí novou imisní zátěž do území.
Po dobu výstavby
Křižovatka je v intravilánu obce a nepředpokládá se podstatné
zvýšení světelného znečištění okolí.
Zvýšení bezpečnosti dopravy a provozu v úseku křižovatky silnic.
Zvýšení bezpečnosti pro chodce.
Zlepší se situace z hlediska pohody i bezpečnosti jak pro řidiče
automobilů tak pro chodce.

Jednotlivé oblasti vlivů na obyvatelstvo jsou popsány v následujících kapitolách D.I.1.2 –
D.I.1.5
D.I.1.2 Hodnocení zdravotních rizik
Popis současného stavu křižovatky - nulová varianta
Hodnocená rekonstrukce úrovňové stykové křižovatky dvou silnic I/16 a II/293 neotvírá nový
dopravní prostor, není stavbou na zelené louce. Řeší stávající nevyhovující úrovňové
uspořádání silnic, kde dnes není jednota dopravního, stavebního a organizačního uspořádání. V
současnosti je křižovatka velkou neorganizovanou a stavebně nerozčleněnou plochou, na které
je možný průjezd vozidel v různých trajektoriích a tedy s velkým počtem kolizních bodů, jak
pro vozidla tak pro chodce. Dalším problémem je, že hlavní dopravní proud odbočuje z hlavní
silnice (silnice I/16 ve směru Jičín - Trutnov) na vedlejší silnici. Tou je silnice II/293 ve směru
na Jilemnici.
Na silnici I/16, která je páteřní komunikací obce Horka, chybějí chodníky a pásy zeleně. Po
jejích stranách se v současné době nacházejí pásy, které slouží jako odstav automobilů a které
jsou rovněž využívány chodci jako pochozí komunikace alternující chybějící chodníky.
V lokálních úsecích je šířka komunikace opticky velká, což má za následek nedodržování
rychlosti a předjíždění pomalu jedoucích vozidel. To potom zvyšuje riziko nehody a výrazně
snižuje bezpečnost provozu.
Vliv hluku na zdraví obyvatel
Při kvalitativní charakteristice možných zdravotních účinků hluku je možné orientačně
vycházet z následujících tabulek, ve kterých jsou znázorněny prahové hodnoty hlukové
expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se dnes považují za
dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí
vůči účinkům hluku.
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Tabulka 18: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže ve dne
Nepříznivý účinek
40-45

45-50

50-55

dB(A)
55-60

60-65

65-70

70+

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

Tabulka 19: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže v noci (22:00 hod – 6:00 hod)
Nepříznivý účinek

dB(A)
35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65+

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

V hodnoceném zájmovém území jsou nejbližší obytné budovy vzdáleny cca 3 - 5 m od záměru
a nebudou přestavbou křižovatky a úpravou přilehlých ploch přímo dotčeny.
V období výstavby dojde ke zvýšení hlukové zátěže a vibrací. Hluková situace v období
výstavby bude řešena v Plánu organizace výstavby v dalších stupních projektové dokumentace.
V období provozu lze předpokládat, že zvýšením plynulosti dopravy a pokládkou nového
asfaltového koberce na silnicích dojde ke snížení hluku i emisí v okolí křižovatky. Dojde ke
zlepšení stávajícího stavu, při kterém vozidla z vedlejší silnice II/293 popojíždějí a čekají na
vhodnou mezeru, aby mohla odbočit.
Změny jak v hlukové zátěži, tak imisního příspěvku jsou z hlediska zdravotních rizik pro
obyvatele zájmového území nepostižitelné a rozhodně nedojde ke zhoršení stávajícího stavu. V
místech, kde se hluková zátěž pohybuje na úrovni hygienického limitu, navrhujeme u obytných
částí výměnu oken za protihluková okna.
D.I.1.3 Světelné znečištění
Stavba bude realizována v prostoru, který je dnes již světelně ovlivněn a to pouličním
osvětlením a světly projíždějících vozidel. Nedojde k zásadnímu zvýšení světelného znečištění.
Osvětlení dané lokality je účelné a souvisí s funkcí daného prostoru. Rekonstrukce křižovatky
počítá dle požadavku zadavatele i obce Horka s přestavbou osvětlovací sítě. Bude použito
světelných zdrojů 100W SHC osazených na ocelových, bezpaticových žárově zinkovaných
stožárech jm. výšky 11 m.
Samostatnou složkou doplňující stávající osvětlovací soustavu je nasvětlení přechodů pro
chodce - 4ks, v souladu s doporučením ČSN 73 6110 čl. 10.1.3.12. Zde se u všech přechodů
výše zmíněných ulic křižovatky využije pozitivního kontrastu chodce a světelné zdroje se
instalují vždy 2,5 ± 0,5 m od osy přechodu proti směru jízdy vozidla, a to v obou jízdních
směrech. Předpokládá se použití speciálních osvětlovacích stožárů s prodlouženým výložníkem
(např. OSPV055.40.115/1500) a svítidel MC2 - Zebra s výbojkou CDM -TT 150 W.
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Osvětlovací stožáry budou umístěny v části v přidruženém prostoru (zeleném pásu) mezi
vozovkou a chodníkem a ve zbývající části pouze v nezpevněné krajnici komunikace. Celkově
se v návrhu předpokládá osazení 10-ti světelných bodů vlastního veřejného osvětlení a 4 ks
svítidel k nasvětlení přechodů pro chodce.
Celá nová část veřejného osvětlení bude předána do správy obce Horka u Staré Paky.
D.I.1.4 Sociální a ekonomické dopady
Křižovatka je součástí stávající silniční sítě a nepřinese významné sociální a ekonomické
dopady. Dalo by se uvažovat pouze o kladných vlivech a to zlepšením dopravní bezpečnosti na
silnicích I/16 a II/293 v prostoru křižovatky. Ke zvýšení dopravní bezpečnosti a provozu dojde
nejenom z pohledu vozidel, ale i chodců.
D.I.1.5 Ovlivnění faktorů pohody
Během výstavby bude částečně narušen faktor pohody obyvatel blízké zástavby. Rovněž faktor
pohody projíždějících vozidel bude narušen. Jedná se však pouze o dočasný jev. Po ukončení
výstavby, která bude vzhledem k rozsahu krátká, bude mít záměr, zlepšením dopravní
obslužnosti, pozitivní vliv na faktor pohody a to jak z hlediska řidičů, tak i z hlediska chodců.
Bezpečností opatření
Součástí rekonstrukce jsou přechody pro chodce, které jsou navrženy v souladu s podmínkami
vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Návrh technického řešení splňuje veškeré
podmínky dané touto vyhláškou. Úpravy související s tímto zákonem se týkají především
povrchů chodníků a jejich výškových rozdílů, dále přechodů pro chodce.
Dílčí závěr ke kapitole D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo
Vyřešení stávajícího nevyhovujícího stavu křižovatky silnic I/16 a II/293 v obci Horka u Staré
Paky bude mít jednoznačně pozitivní vliv na plynulost dopravy, bezpečnost projíždějících
vozidel. Hlavní důraz při řešení je kladen na pohyb pěších v obci po obou stranách silnice a
jejich bezpečné přecházení v prostoru mezi autobusovým, vlakovým nádražím a křižovatkou
silnic I/16 a II/293. Celkový vliv na obyvatelstvo je pozitivní.
Dílčí negativní dopady v průběhu výstavby budou na přijatelné úrovni. Kompenzační a
ochranná opatření pro období výstavby budou navržena v Plánu organizace výstavby.

D.I.2 Vliv na ovzduší a klima
Možné vlivy záměru na ovzduší a klima jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 20: Vliv na ovzduší a klima
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na imise

Vliv na klima

Výskyt
+/-

Poznámka
Zvýšení emisí oproti současnému stavu je v období výstavby.
V období provozu nedojde ke zvýšení ve srovnání se
stávajícím stavem. Budou dodrženy hygienické limity.

-

Hodnocení imisní situace po vybudování křižovatky vychází z dopravního řešení v území. To
bylo popsáno již v předcházejících kapitolách.
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V období výstavby:
Hlavními znečišťujícími látkami budou tuhé částice, které se uvolňují do ovzduší při terénních
a zemních pracích a výfukové plyny stavebních a dopravních mechanismů. Tento vliv lze snížit
vhodným výběrem strojů a jejich dobrým technickým stavem.
Vzhledem ke vzdálenosti obytných lokalit může výstavbou dojít ke zvýšení imisní zátěže
prachem. Pro případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti bude v podmínkách na
provádění stavby stanoveno, že při stavebních pracích je nutné zajištění proti nadměrné
prašnosti např. kropením.
Tyto podmínky mohou nastat maximálně po dobu několika desítek hodin v roce a nemůže dojít
k vícenásobnému překročení denního imisního limitu PM10, jak to povoluje nařízení vlády
č. 597/2006 Sb.
V období provozu - současná a výhledová situace
Zdrojem znečištění ovzduší je automobilová doprava, která již v zájmovém území existuje.
Vlivem výstavby nedojde k jejímu navýšení. Hodnoty koncentrací znečišťujících látek budou
tedy přibližně na stávajících hodnotách. Jak je uvedeno v kapitole C.II.2 Ovzduší a klima,
zájmové území nezasahuje do vymezených oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší podle zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, ve kterém došlo k překročení hodnoty
imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek.
Celková imisní situace – vliv dopravy v novém uspořádání
V porovnání se současným stavem se po realizaci záměru mírně zlepší imisní situace v lokalitě.
Toto zlepšení je způsobeno několika faktory – zlepšováním emisních vlastností jednotlivých
kategorií vozidel a zvyšováním kvality složení vozového parku s vyšším zastoupením vozidel
splňujících přísnější normy EURO a snižujícím se podílem starších vozidel s méně kvalitními
motory bez katalyzátorů. A také zvýšením plynulosti dopravy, kdy hlavní proud vozidel bude
na hlavní silnici a nebude zastavovat kvůli přednosti v jízdě.
Hodnoty průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v pozadí zájmového území jsou
uvedeny v tabulce v kapitole C.II.2.2 Vyhodnocení kvality ovzduší. V následujících dvou
tabulkách jsou uvedeny vypočtené maxima krátkodobých imisních příspěvků (hodinových a
8-mihodinových) příspěvek k průměrné roční koncentraci. Hodnoty jsou uvedeny pro 3
referenční body na jednotlivých ramenech křižovatky po rekonstrukci.
Tabulka 21: Max. krátkodobé imisní příspěvky (hodinové a 8-mihodinové) a příspěvek k průměrné roční
koncentraci NO2, CO a benzenu hodnocených úseků na okraji komunikace
Referenční
bod
číslo
1
2
3

úsek silnice
směr
I/16
na Trutnov
I/16
na N. Paku
II/293
Jilemnice

NO2
(µg/m3)
Kmax
∆Kr

CO
(µg/m3)
K8h

∆Kr

benzen
(µg/m3)
Kmax
∆Kr

20,4

0,91

135

3,9

0,82

0,024

38,9

1,74

248

7,2

1,62

0,047

33,1

1,48

185

5,3

1,39

0,040

Vypočtené hodnoty prokazují, že znečištění z dopravy stávající silnice I/16 na průtahu v obci
Horka a křižovatky této silnice I/16 se silnicí II/293 nevede k překračování imisních limitů
znečišťujících látek a to ani v bezprostřední blízkosti komunikací. Rekonstrukcí křižovatky v
důsledku zajištění větší plynulosti hlavního dopravního proudu dojde k mírnému snížení emisí
znečišťujících látek. U NO2 a benzenu o cca 5 %, u CO o cca 7 %. Ještě větší pokles lze
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očekávat u suspendovaných částic PM10 a to ze sekundární prašnosti v důsledku kvalitnějšího
nového povrchu vozovek.
Dílčí závěr kapitoly D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Rekonstrukcí křižovatky nedojde ke zvýšení imisního příspěvku v řešeném území. Očekávané
imisní koncentrace budou pod hodnotami odpovídajících imisních limitů pro sledované
škodliviny.

D.I.3 Vliv na hlukovou situaci
Možné vlivy záměru na hlukovou situaci jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 22: Vlivy na hluk
Předmět hodnocení - ukazatele
Hluk

Výskyt
+/-

Vibrace

+/-

Poznámka
Zvýšení hluku během výstavby. V době provozu nedojde
k nárůstu hluku oproti nulové variantě.
Dílčí vliv pouze pro období výstavby a to v těsné blízkosti
stavebních strojů.

Výstavba křižovatky silnic I/16 a II/293 a jejího blízkého okolí řeší stávající nevyhovující stav.
Hluková zátěž v této lokalitě již existuje. Naopak zvýšením plynulosti dopravy a pokládkou
nového asfaltového povrchu dojde ke snížení hluku v blízkosti křižovatky. Dojde k celkovému
zklidnění na stávajících silnicích.
Intenzita dopravy na křižovatce
Hluk z automobilové dopravy na okružní křižovatce je závislý na intenzitách dopravy. Intenzity
dopravy v roce 2005 jsou uvedeny v následujícím monogramu a tabulce. Jsou převzaty ze
sčítání dopravy, provedené ŘSD ČR (rok 2005). Intenzita dopravy na silnici I/16 prostoru obce
Horka u Staré Paky je cca 9600 voz/den v obou směrech.
Převládající dopravní zátěž je ve směru od Nové Paky po silnici I/16 do směru na Jilemnici po
silnici II/293. Převládající dopravní zátěž je cca 9600 voz/24 hod je vedená v zalomeném
průběhu. Odbočuje z hlavní silnice na vedlejší.
Obrázek 16: Pentlogram dopravy na silnicích I/16 a II/293 v obci Horka u Staré Paky.
Výsledky sčítání dopravy z roku 2005

intenzita 9154 voz/24 hod
v obou směrech
č.s.ú. 5-4750

intenzita 9589 voz/24 hod
v obou směrech
č.s.ú. 5-1207

silnice I/16

EVERNIA s.r.o.

silnice II/293

intenzita 3301 voz/24 hod
v obou směrech
č.s.ú. 5-1218

silnice I/16
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Tabulka 23: Dopravní zatížení křižovatky silnic I/13 a II/293 (voz/den)
Sčítání dopravy dle ŘSD pro rok 2005
úsek silnice I/16 Nová Paka - Horka
úsek silnice I/16 Horka - Trutnov
úsek silnice II/293 Horka - Jilemnice
koeficient 2010/2005
koeficient 2030/2005

voz/den
voz/den
voz/den

OA
7 208
2 582
6 739
1,19
1,56

TNA
2 355
719
2 415
1,06
1,21

celkem
9 563
3 301
9 154
-

V intravilánu obce Horka u Staré Paky je jako všude v obci nejvyšší povolená rychlost 50 km/h.
Vzdálenosti nejbližší obytné zástavby
Nejbližší obytná zástavba se nachází v bezprostřední blízkosti rekonstruované křižovatky a
přilehlých ploch. V současné době je zástavba přímo posazena k nezpevněné krajnici stávající
silnice. Výstavbou křižovatky dojde k vybudování zeleného pásu a chodníku mezi vozovkou a
zástavbou. Nedojde k rozšíření vozovky a tedy k přiblížení.
Legislativa – hygienické limity hluku
Hygienické limity hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11 Hygienické limity hluku v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. Hygienické limity jsou uvedeny v kapitole
C.II.3 Hluková situace.
Hluková situace po rekonstrukci křižovatky
V následující tabulce jsou přehledně uvedeny vypočítané ekvivalentní hladiny tlaku A v pěti
kritických výpočtových bodech.
Tabulka 24: LAeq pro denní a noční dobu v dB(A)
Referenční výpočtový bod
1
2
3
4
5
Hygienický limit den/noc

LAeq pro denní dobu
dB(A)
69,6
68,7
64,7
71,0
69,0
70,0

LAeq pro noční dobu
dB(A)
64,1
63,6
58,5
65,7
62,7
60,0

V denní době jsou ve 4 výpočtových bodech ekvivalentní hladiny akustického tlaku A nižší než
je limitní hodnota. Překročení je v jednom bodě č. 4, který se nachází přímo v křižovatce.
Rozhodující je doba noční. To vycházejí nadlimitní hodnoty ekvivalentní hladiny akustického
tlaku ve 4 referenčních bodech.
Opatření: Protihlukové stěny nejsou vhodné vzhledem k malé vzdálenosti chráněných míst
venkovního prostoru od zdrojů hluku. Proto doporučujeme v další fázi projektové dokumentace
jako opatření pro ochranu vnitřních chráněných prostor exponovaných bytových objektů
navrhnout instalaci protihlukových oken. Jedná se o okna se zvýšenou vzduchovou
neprůzvučností s možností větrání bez nutnosti otevírání oken. Požadavek na kvalitu
takovýchto oken je dán ČSN ISO 717-3. Okna budou navržena vhodné třídy. V další fázi
projektové dokumentace musí být zjištěn způsob užívání jednotlivých místností a podíl oken na
celkové ploše stěny konkrétní místnosti. Pak bude zajištěno dodržení hygienického limitu pro
vnitřní prostor staveb.
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Dílčí závěr kapitoly D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci
Rekonstrukcí křižovatky nedojde ke zhoršení akustické situace v zájmovém území. Křižovatka
nepřináší do území další hlukový příspěvek. Naopak větší plynulostí provozu, která je
způsobena zejména změnou přednosti v jízdě a to tak, aby odpovídala intenzitám dopravy, ale i
novým asfaltovým povrchem, dojde ke zklidnění provozu a snížení hluku. K výraznému
zlepšení situace dojde i v nočních hodinách, kdy na silnici II/293 nemusejí auta úplně
zastavovat.
V další fázi projektové dokumentace doporučujeme navrhnout výměnu oken u exponovaných
obytných částí domů za protihluková příslušné třídy.

D.I.4 Vliv na povrchové a podzemní vody
Možné vlivy realizace záměru na povrchové a podzemní vody jsou shrnuty v následující
tabulce:
Tabulka 25: Vlivy na zdroje vod
Kategorie
Vliv na zdroje pitných
vod
Vliv na povrchové
vody
Vliv na podzemní
vody

Podkategorie
kvalita
kvantita
kvalita
kvantita
kvalita
kvantita

Výskyt
+/+/-

Poznámka
možný vliv v případě havárie
spíše nepravděpodobný vliv v případě havárie
dešťové odpadní vody dnes již existují
možný vliv v případě havárie

Splaškové vody
Při výstavbě záměru budou vznikat splaškové vody, jejichž množství závisí na počtu
pracovníků, kteří budou stavbu provádět. Splaškové vody budou vznikat v zařízeních
staveniště, kde budou také napojeny na stávající kanalizační síť.
Během provozu plánovaného záměru nebude docházet ke vzniku odpadních splaškových vod.
Dešťové vody
Realizací záměru nedojde ke zvětšení zpevněné plochy a tím nedojde ani k nárůstu dešťového
odtoku.
Základním principem odvodnění je veškerou vodu z povrchu odchytit a odvést do kanalizace.
Voda ze zpevněných ploch nebude nikde volně rozptylována do okolního terénu. Pro
odvodnění je zvolen způsob klasické dešťové kanalizace a uličních vpustí. Vpusti budou
umístěny u silničních obrubníků. Dešťová kanalizace a potrubí odvodnění musí být provedeno z
důvodu požadavku na vodotěsnost z potrubí s integrovanými spoji. Je navržen plastový
materiál. Na stávající stoce bude zhotovena nová soutoková šachta, do které bude napojena
nová dešťová kanalizace DN 300 o délce 187,5 m. Do nové kanalizace budou odvodněny nové
uliční vpusti z řešeného úseku komunikace.
V období výstavby
Snahou je minimalizovat riziko kontaminace vody především z ropných produktů (pohonné
hmoty, maziva, hydraulické oleje). To znamená kontrolovat stav mechanismů v období
výstavby a doplňování hmot a údržbu provádět jenom na zajištěných plochách zařízení
staveniště mimo přirozený terén.
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V období provozu
Riziko znečištění povrchové vody z vlastního provozu na křižovatce a přilehlých ramenech
silnice není žádným způsobem zvýšené oproti stávajícímu stavu. Výjimku tvoří dopravní
nehody – havárie, které jsou spojené s únikem většího množství ropných látek. Riziko dopravní
nehody je výstavbou nového uspořádání křižovatky také podstatně sníženo. Tato situace bude
řešena v Havarijním řádu.
Povrchové vody
Jak již bylo zmíněno, nedojde ke zvýšení množství vody v přilehlých vodních tocích. Musejí
být splněny všechny podmínky pro ochranu znečištění v případě havárie a úniku ropných látek.
Podzemní vody
Riziko ovlivnění podzemních vod se zvyšuje v období výstavby a v případě havárie. V období
běžného provozu nedojde k ovlivnění hladiny či chemismu podzemní vody.
Stávající silnice I/16 je v zájmovém území hranicí OPVZ 2b č. 4002 Vod. Čl.-1 v Čisté u
Horek. Přestavba křižovatky nerozšiřuje plochu silnice a nezasáhne do tohoto ochranného
pásma vodního zdroje.

Dílčí závěr kapitoly D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na povrchové a podzemní vody je v období provozu nevýznamný a přijatelný. Riziko
vzniká v případě havárie, a proto musí být dodržena všechna preventivní opatření. Rovněž musí
být dodržen plán organizace výstavby, aby ani při ní nedošlo k ovlivnění podzemních vod.

D.I.5. Vliv na půdu
Možné vlivy výstavby záměru na půdu a její zábor jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 26: Vlivy na půdu
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na zábor zemědělské půdy
Vliv na zábor lesní půdy
Vliv na kontaminaci půdy
Vliv na erozi půdy

Výskyt
+
-/+

Poznámka
Malý zábor ZPF využívaný jako travní porost a zahrada. Jedná
se o plochu mezi silnicí a ploty obytných domů.
Nevzniká trvalý ani dočasný zábor PUPFL:
Spíše nepravděpodobná možnosti kontaminace v případě
havárie.

-

V souvislosti s realizací rekonstrukce křižovatky dojde k záboru půdy řazené do kategorie
využití: ostatní plochy - silnice, travnatý porost a zahrada. Záměr představuje nevýznamný
zábor ZPF. Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou dotčeny.
Zábor zemědělské půdy
Přehled záboru zemědělské půdy je v následující tabulce.
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Tabulka 27: Zábor ZPF a skrývka ornice
Parcelní č.
dle katastru
nemovitostí
319/1
326
327/5
1440/2
1441/4
1440/5
1143/2
1486/1
1486/2
1487/1
Celkem zábor

Kultura

travní porost
travní porost
travní porost
zahrada
travní porost
travní porost
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada

BPEJ

Výměra dle
katastru nem.
(m2)
26 044
81
474
43
793
986
630
120
18
131

8.35.01
8.35.01
8.34.21
8.34.21
8.34.21
8.40.67
8.35.01
8.35.01
8.35.21

Zábor
trvalý
(m2)
0
81
28
43
295
148
6
4
6
131
742

Zábor
dočasný
(m2)
82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82

Vzhledem k faktu, že v místech předpokládaného záboru parcel vedených jako ZPF ve
skutečnosti žádná zemědělská půda není (jde o zábor parcel vedených jako zahrada v místě od
silnice k oplocení), nedojde na těchto parcelách k žádné skrývce využitelné kulturní vrstvy.
Znečištění půdy
Po dobu výstavby by teoreticky mohlo dojít ke znečištění půdy např. ropnými látkami při
špatném technickém stavu stavebních mechanismů, zvýšením prašnosti vlivem činnosti
stavebních strojů, únikem látek škodlivých pro životní prostředí (např. barvy, laky a ředidla
užívané pro ochranné nátěry). Z tohoto důvodu musí být prostor staveniště zajištěn, aby
nemohlo žádným způsobem dojít k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků. Při pohybu
stavebních mechanismů musí být dodržena hranice staveniště, veškerá použitá vozidla a
stavební stroje musí být udržovány v dobrém technickém stavu, prašnost bude snižována
skrápěním. Manipulace s nebezpečnými látkami bude prováděna na zpevněné ploše.

Dílčí závěr kapitoly D.I.5 Vlivy na půdu
Vzhledem k rozsahu stavby, která je v intravilánu obce, lze vyslovit závěr, že vliv na půdu
v lokalitě je přijatelný. Stavba probíhá na pozemcích ostatních ploch, které jsou vyžívány jako
silnice. Nepatrně zasahuje do půdy vedené jako ZPF, která však není využívána k zemědělským
účelům. Záměr nezasahuje do lesní půdy. U dočasného záboru bude po dokončení stavebních
objektů, pro které je zábor určen, provedena rekultivace. Riziko kontaminace půdy v případě
havarijních stavů je třeba minimalizovat realizací preventivních opatření. Preventivní opatření
budou pro období výstavby specifikována v plánu organizace výstavby.

D.I.6. Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Možné vlivy stavby na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 28: Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na geologicky dokumentované jevy:
- sesuvy a poddolovaná území
- hlavní a stará důlní díla
- deponie (haldy)

EVERNIA s.r.o.

Výskyt

Poznámka

strana 62

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

Vliv na surovinový poteciál:
- dobývací prostory (těžené a netěžené)
- ložiska nerostných surovin a prognózy
- chráněná ložisková území
- rekultivace

Křižovatka silnic I/16 a II/293 Horka u Staré Paky

-

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

D.I.7 Vliv na flóru, faunu a ekosystémy
Možné vlivy výstavby na flóru, faunu a ekosystémy jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 29: Kategorie vlivů na flóru, faunu a ekosystémy
Kategorie
Zvláště chráněná
území

Významné
krajinné prvky

Územní systém
ekologické
stability

Natura
2000
Památné stromy

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

Výskyt
-

Poznámka

Pozn.: výskyt „ - „ znamená, že se v nejbližším zájmovém území křižovatky daná kategorie nenachází
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D.I.7.1 Vliv na flóru
Stavba se nachází v intravilánu obce Horka u Staré Paky. Nachází se na pozemcích, které jsou
dnes využívány především jako ostatní plochy - komunikace, travnatý porost a zahrady.
Nedojde ke kácení dřevin. Stavba nebude mít vliv na flóru v zájmovém území.
Lokalita není biotopem žádného zvláště chráněného druhu rostlin podle vyhlášky MŽP
č. 395/1992 Sb. Stavba nezasáhne do hodnotnějších rostlinných společenstev.
U stávající silnice III/32546 (ve směr na Mostek) se po její východní straně nachází stromořadí
topolů. Není úpravou napojení silnice ovlivněno. Nesmí být ovlivněno ani poškozeno v období
výstavby a to např. od těžké mechanizace, nebo úniku ropných látek.
Vzhledem k charakteru lokality nejsou navrhována žádná další omezující opatření z hlediska
ochrany vegetace a flóry.
Pásy mezi plochou vozovky a chodníky budou ozeleněny. Toto je řešeno ve SO 111 Chodníky
a zpevněné plochy. Do tohoto stavebního objektu patří i zelené pásy a ostrůvky. Plochy budou
ohumusovány a osety travním semenem, popř. osázeny vhodnými dřevinami.
D.I.7.2 Vliv na faunu
Zde platí obdobně jako u vlivu na flóru. Stavba nebude mít vliv na faunu zájmového území.
Lokalita není biotopem žádného zvláště chráněného druhu živočichů podle vyhlášky MŽP ČR
č. 395/1992 Sb. Stavba nezasáhne do hodnotnějších živočišných společenstev a nebude mít vliv
na faunistické složení lokality. Realizací záměru nebudou přítomné druhy živočichů ohroženy
na své existenci. Jedná se o druhy naprosto běžné v širokém okolí. Vzhledem k charakteru
lokality nejsou navrhována žádná další omezující opatření z hlediska ochrany fauny.
Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu v zastavěné a antropogenně ovlivňované centrální části
obce Horka u Staré Paky, je počet druhů i jedinců na lokalitě poměrně nízký. Charakter území
s druhově i početně chudou vegetací spolu s negativními vlivy okolní zástavby a s vlivy
frekventovaných komunikací omezují přítomnost živočišné složky pouze na společenstva
synantropních, popřípadě invazních druhů odolných stresu, která jsou jediná schopná využít
toto území. Vlivem nepříznivých stanovištních podmínek je nízká nejen druhová diversita, ale
také populační hustota druhů.
Vzhledem k umístění lokality a současnému stavu a provozu na komunikacích nelze hovořit o
narušení migrační prostupnosti.
D.I.7.3 Vliv na ekosyst émy
Zvláště chráněná území
Záměr nezasahuje do žádného maloplošného ani velkoplošného zvláště chráněného území.
Zvláště chráněná území nebudou záměrem nijak ovlivněna. Nejsou z tohoto hlediska navržena
žádná další omezující opatření.
Územní systém ekologické stability
Záměr neovlivní žádný nadregionální, ani regionální prvek územního systému ekologické
stability. Neovlivní ani nejblíže ležící prvky lokálního ÚSESu. Těmi jsou lokální biocentrum
Pod tratí, které je vzdáleno 350 m jižním směrem. Nejblíže položený lokální biokoridor Nad
Čistou, který se nejblíže přibližuje ze sv. na vzdálenost 320 m, také nebude rekonstrukcí
křižovatky ovlivněný.
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Systém ekologické stability doplňují interakční prvky, které pomáhají zlepšit
vodohospodářskou funkci, protierozní ochranu a celkově ekologickou stabilitu krajiny. Jsou to
většinou liniové prvky menších parametrů než mají prvky ÚSES. V širším zájmovém území
jsou to především stromořadí podél cest a břehové porosty. Ani interakční prvky zájmového
území nebudou záměrem ovlivněny.
Významné krajinné prvky
V zájmovém území se nevyskytují žádné registrované významné krajinné prvky. Záměr nebude
mít vliv ani na žádný významný krajinný prvek ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Křižovatka ani ramena silnic nekříží žádný vodní tok a nezasahují do lesních porostů.
Nejblíže se v širším území křižovatky nachází menší lesní komplex ve vzdálenosti cca 150 m
jihovýchodním směrem a drobná vodoteč ve vzdálenosti cca 300 m jižním směrem. Ta nebudou
záměrem ovlivněna.
Soustava Natura 2000
Zájmové okolí záměru nezasahuje ani se nepřibližuje do ptačí lokality, ani není uvedeno
v seznamu evropsky významných lokalit. Záměr nemůže mít významný vliv na evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti - viz Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody
příslušného podle §77a odst. 3 písm. w) zákona č. 114/1992 Sb., z hlediska možného ovlivnění
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Je
doloženo v části H - přílohy tohoto oznámení.
Dílčí závěr kapitoly D.I.7 Vliv na flóru, faunu a ekosystémy:
Vzhledem k umístění záměru v intravilánu obce Horka u Staré Paky není území biotopem
žádného zvláště chráněného druhu rostlin a stavba nezasáhne do hodnotnějších rostlinných
společenstev. Vlivem realizace výstavby nedojde ke kácení dřevin. Je nutné v období
rekonstrukce napojení silnice III. třídy č. 32546 chránit stromořadí topolů na její východní
straně. Plocha křižovatky bude ozeleněna dle návrhu studie vegetačních úprav.
Na lokalitě se nenacházejí žádné ohrožené druhy živočichů a stavba nebude mít vliv na
faunistické složení lokality. Nedojde k narušení případné stávající migrační cesty.
Výstavbou záměru nebudou ovlivněna žádná zvláště chráněná území, územní systém
ekologické stability, významné krajinné prvky ani prvky soustavy Natura 2000.

D.I.8 Vliv na krajinu
Možné vlivy výstavby křižovatky na krajinu jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 30: Vlivy na krajinu
Předmět hodnocení - ukazatele
Krajinný ráz
Přírodní park

Výskyt
-

Poznámka

Hodnocení míry zásahu stavby do krajinného rázu
Stavba se odehrává v intravilánu obce a nemá žádný negativní vliv na krajinný ráz. Nejedná se
o otevření nového dopravního koridoru, ale pouze o vyřešení nevyhovujícího stavu na stávající
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křižovatce. Dokonce se nemění ani tvar křižovatky. Prostor výstavby je vymezen stávající
zástavbou, která je tvořena převážně obytnými domy a obchody.
Jedná se o území, které lze zařadit do krajiny typu B, základního typu B0. To je krajina
s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“), masovým výskytem
přírodních i agrárních prvků, plošně omezeným výskytem sídel a ojedinělým výskytem
industriálních prvků. Jedná se převážně o typickou zvlněnou krajinu Podkrkonoší. Kulturní
krajinu s převahou orné půdy a kulturních luk a lesů. Z antropogenních prvků mají dominantní
vliv značně frekventované silnice I/16 a II/293 od křížení. Silnice I/16 tvoří páteřní komunikaci
v obci Horka u Staré Paky a prochází centrální částí obce.
V tomto typu krajiny nejsou nové počiny z hlediska krajinného rázu omezovány. Stavba
nevyvolává další dělící účinek na okolí. Výstavbou se nemění charakter krajiny a nedojde tedy
k významnému ovlivnění krajinného rázu.
Technické začlenění stavby do krajiny
Stavba křižovatky nemá žádné výrazné technické prvky, které by vystupovaly nad terén a
tvořily novou dominantu v území. Z hlediska technického začlenění stavby do krajiny lze tvrdit,
že stavba zapadá do charakteru okolní krajiny a nebude mít negativní vliv na krajinný ráz.
Stavba bude mít na dané území pozitivní vliv, protože rozčlení dnes velkou dopravně
neorganizovanou plochu. Vzniknou i zelené pásy podél chodníků. Stavba bude do krajiny
začleněna vhodným ozeleněním v rámci vegetačních úprav.
Hodnocení podle analýzy kontrastů
Hodnocení vlivu stavby podle analýzy kontrastů je uvedeno v následující tabulce:
Tabulka 31: Hodnocení vlivu stavby dle analýzy kontrastů
kontrast
kontrast
v měřítku
kontrast
v asociacích
kontrast
v harmonii

vliv stavby
Navrhovaná stavba bude svým měřítkem v souladu s okolní krajinou.
Křižovatka bude celá viditelná z jednoho pohledu, ale nevytváří pohledovou dominantu.
Vzhledem k tomu, že je daná stavba v souladu s územním plánem a zlepší obslužnost a bezpečnost
území jak z hlediska řidičů, ale i chodců, je návrh očekáván a kladně přijímán.
ohnisko Křižovatka nebude na řešeném území novým technickým prvkem a vzhledem k okolním
stavbám nebude novým ohniskem.
barva
Vlastní vozovky křižovatky budou z černého asfaltového koberce. Chodníky, vjezdy a
parkovací stání budou ze zámkové dlažby. Dělící ostrůvky mezi jízdními pruhy budou
z dlažby ze žulových kostek. Přechody pro chodce jsou navrženy v souladu s
podmínkami vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Nezpevněné části budou v rámci vegetačních úprav ozeleněny.
tvar
Navrhovaná křižovatka svým tvarem zapadá do urbanizované krajiny intravilánu obce
Horka u Staré Paky.

D.I.8.1 Vliv na přírodní parky
Zájmové okolí záměru nezasahuje ani se nepřibližuje k přírodnímu parku, který se ustanovuje k
ochraně krajinného rázu a tudíž nebude mít na přírodní parky žádný vliv.
D.I.8.2 Fragmentace krajiny
Fragmentace krajiny je proces, kdy se krajinné celky (biotopy) dělí vytvářením bariér na dílčí
části, které postupně ztrácejí potenciál k vykonávání původních funkcí. Proces fragmentace
v sobě tedy zahrnuje postupné snižování kvality.

EVERNIA s.r.o.

strana 66

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

Křižovatka silnic I/16 a II/293 Horka u Staré Paky

Jak je patrné z kapitoly C.II.8.2 Fragmentace krajiny a z obrázku polygony UAT v širším
zájmovém území, nebude mít záměr křižovatky vliv na fragmentaci krajiny ani na vymezený
polygon UAT č. 195.
Dílčí závěr kapitoly D.I.8 Vliv na krajinu:
Realizací záměru nedojde k negativnímu ovlivnění krajinného rázu, stavba nemění charakter
stávající krajiny. Přírodní parky se na řešené lokalitě nevyskytují.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Možné vlivy stavby na hmotný majetek a kulturní památky jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 32: Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na hmotný majetek

Vliv na kulturní památky
Vliv na památkové zóny
Vliv na památkové rezervace
Vliv na archeologická naleziště

Výskyt
+/-

Poznámka
Vliv na soukromé pozemky mezi silnicí a
oplocením. Protihluková opatření instalací
protihlukových oken.

-/+

Mezi silnicí a oplocením se nacházejí pozemky v soukromém vlastnictví, které budou stavbou
ovlivněny a to zejména trvalým záborem. Pozemky za stávajícími ploty nebudou dotčeny.
Rekonstrukce křižovatky si nevyžádá žádnou demolici. Pro zajištění hlukové ochrany vnitřních
prostor obytných částí domů navrhujeme v další fázi projektové dokumentace navrhnout
instalaci protihlukových oken. Jedná se o okna se zvýšenou vzduchovou neprůzvučností s
možností větrání bez nutnosti otevírání oken. Požadavek na kvalitu takovýchto oken je dán
ČSN ISO 717-3. Okna budou navržena vhodné třídy.
Záměr křižovatky silnic I/16 a II/293 nebude mít vlit na žádné tyto skutečnosti: - kulturní
památky, - národní kulturní památky, - světové kulturní dědictví, - ostatní památkové rezervace,
- městská a vesnická památková rezervace, - krajinná památková zóna, - městská a vesnická
památková zóna, - archeologická památková rezervace. Ani jejich ochranná pásma.
Zájmové území lze označit na základě zákonů územím s archelologickými nálezy, protože se
zde vyskytují přesně nelokalizované archeologické aktivity. Proto je nutné při přípravě stavby
respektovat povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a zákona o státní památkové péči
20/87 Sb., jeho novely 242/1992 Sb. Již před započetím vlastní realizace stavby je nutné
kontaktovat odborníky archeologické památkové péče, kteří tak v dostatečném předstihu zajistí
provedení průzkumných, popřípadě předstihových výzkumných prací.
Dílčí závěr kapitoly D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Stavba nemá zásadní vliv na hmotný majetek, nedojde k žádné demolici. Na území se
nevyskytují žádné kulturní památky. V průběhu zemních prací se doporučuje zajistit
archeologický dohled.
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CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
JEJICH

VELIKOSTI

A

VÝZNAMNOSTI

A

MOŽNOSTI

PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Z výsledků rozborů provedených v kapitole D.I. je zřejmé, že s realizací záměru není očekáván
výskyt zásadních negativních dopadů na životní prostředí. V následující tabulce je provedena
rekapitulace vlivů na základní složky životního prostředí. Velikost a významnost vlivu je
hodnocena celkovou mírou přijatelnosti podle 5-ti členné stupnice (5 – zcela přijatelné,
bezproblémové, 4 – přijatelné s dílčími výhradami, 3 – přijatelné s většími výhradami, 2 –
nepřijatelné, přijatelné s velkými výhradami, 1 – zcela, jednoznačně nepřijatelné) a slovně
hodnocenou rizikovostí.
Tabulka 33: Rekapitulace vlivů záměru na životní prostředí
Vlivy
Vlivy na obyvatelstvo

Přijatelnost Přijaté riziko
zásahu
4
podprůměrné

Vlivy na ovzduší a klima

4

podprůměrné

Vlivy na hlukovou
situaci

4

podprůměrné

Vlivy na povrchové a
podzemní vody

4

podprůměrné

Vlivy na půdu

4

podprůměrné

Vlivy na horninové
prostředí a přírod. zdroje
Vlivy na faunu, flóru a
ekosystémy

5

nulové

4

podprůměrné

Vliv na soustavu Natura
2000

5

nulové

Vlivy na krajinu

5

nulové

Vlivy na hmotný
majetek a kulturní
památky

5

nulové

Vliv na rozvoj
infrastruktury

5

nulové

EVERNIA s.r.o.

Poznámka
Oproti stávajícímu stavu a nulové variantě představuje záměr v
období provozu bezproblémovou přijatelnost. Rekonstrukcí
křižovatky se zvýší bezpečnosti pro obyvatele a chodce. Dílčí
riziko vzniká v období výstavby nebo případné havárie a je svojí
velikostí podprůměrné.
Dle Rozptylové studie nebudou překročeny hygien. limity,
nedojde ke zvýšení imisního příspěvku oproti stávajícímu stavu
a nulové variantě. V období provozu lze naopak očekávat
zlepšení stavu. Určité zvýšení imisí lze očekávat v období
výstavby.
Nedojde ke zvýšení hlukového příspěvku oproti stáv. stavu a
nulové variantě. Protihlukovým opatřením je návrh
protihlukových oken v exponovaných obytných částech. V
období provozu lze naopak očekávat zlepšení, protože dojde ke
zklidnění a organizovanosti dopravy v území. Určité zvýšení
hluku lze očekávat v období výstavby, pouze v denní době.
K ovlivnění kvality by mohlo dojít při úniku ropných látek, při
havárii. Bezpečnost pro období výstavby bude zajištěna v Plánu
organizace výstavby.
Zábory jsou zejména na ostatních plochách vedených jako
komunikace. Zábor ZPF, která není k zemědělství využívána je
minimální. Stavba nezabírá lesní půdu.
Bez vlivu na geologicky dokumentované vlivy i surovinový
potenciál.
Záměr nezasáhne do rostlinných společenstev ani nebude mít
vliv na faunistické složení lokality. Nebudou káceny žádné
dřeviny. Nutná ochrana stromořadí topolů na východní straně
silnice III/32546 (směr na Mostek).
Záměr nemá významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti. (viz stanovisko příslušného orgánu ochrany
přírody)
Bez vlivu, záměr nemění charakter krajiny. Nemá vliv na
přírodní parky.
Záměr si nevyžádá žádnou demolici. Nezasáhne do kulturní
památky. Nenachází se v památkové zóně ani rezervaci. V
průběhu zemních prací doporučujeme zajistit archeologický
dohled.
Celkově pozitivní vliv zvýšením plynulosti, bezpečnosti provozu
v zájmovém území jak z hlediska řidičů, tak i chodců. V období
výstavby bude ovlivněna možnost zásobování některých
obchodů na křižovatce.
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Celkový rozsah vlivů na zasažené území i populaci bude malý a podprůměrný. Je to vzhledem
k malému rozsahu záměru a charakteru záměru rekonstrukce křižovatky v intravilánu obce
Horka u Staré Paky.
Realizací záměru rekonstrukce křižovatky silnic I/16 a II/293 na území obce Horka u Staré
Paky nevzniknou vlivy, které by přesahovaly státní hranice a dotýkaly se území jiného státu.
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D.III C HARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH

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

NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

D.IV.1 Období přípravy
• Plocha zařízení staveniště musí být navržena tak, aby nezasahovala do přírodních biotopů a
neměla vliv na stávající dřeviny.
• V další fázi projektové přípravy bude zpracován plán organizace výstavby (POV). V něm
budou konkretizována opatření na minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo a životní
prostředí během výstavby. Jedná se především o:
(i) ochranná opatření u významných zdrojů hluku (kryty, mobilní zástěny, kontrola
technického stavu) jako jsou např. rypadlo, kompresor.
(ii) vyloučení provádění hlučných prací v noční době od 21:00 do 7:00 hodin,
(iii) zamezení šíření prašnosti do okolí za suchého počasí kropením a vhodnou manipulací
se sypkými materiály, udržování vozovek v bezprašném stavu,
(iv) kontrolu zabezpečení nákladu na autech, aby nedocházelo k úsypům materiálu během
cesty,
(v) zajištění očisty vozidel před výjezdem z areálu staveniště,
(vi) upřesnění přepravních tras při dovozu a odvozu materiálu, aby byl minimalizován vliv
na obyvatelstvo,
(vii) zajistit odkrytý terén staveniště tak, aby se nerozplavovaly za dešťů zeminy do okolí.
• Plán organizace výstavby (POV) musí obsahovat opatření před znečištěním povrchových i
podzemních vod a to zejména látkami ropného původu.
• Bude zpracován havarijní řád pro případ úniku ropných látek v průběhu výstavby a provozu.
A to jak do povrchových a podzemních vod, tak i do nezpevněných ploch staveniště a okolí.
• Pro období výstavby bude na základě POV a na základě znalosti firmy, která bude výstavbu
provádět, na základě přepravních tras zemin, zpracována samostatná hluková a rozptylová
studie pro období výstavby.
• V další fázi projektové přípravy doporučujeme z hlediska zajištění hlukových limitů
zejména pro noční dobu navrhnout protihluková opatření v podobě protihlukových oken.
Jedná se o okna se zvýšenou vzduchovou neprůzvučností s možností větrání bez nutnosti
otevírání oken. Požadavek na kvalitu takovýchto oken je dán ČSN ISO 717-3. Okna budou
navržena vhodné třídy. V další fázi projektové dokumentace musí být zjištěn způsob užívání
jednotlivých místností a podíl oken na celkové ploše stěny konkrétní místnosti.
D.IV.2 Období výstavby
Všeobecně
•

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

Ochrana ovzduší
•

Stavební práce provádět dle Rozptylové studie pro období výstavby.

•

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

•
•
•

Hluk
• Stavební práce provádět dle opatření z Hlukové studie pro období výstavby.
• Nejhlučnější činnosti směřovat do dopoledních hodin.
• Minimalizovat souběh činností nejhlučnějších stavebních mechanismů.
Voda
•

Výstavbu provádět dle POV s minimalizováním rizika znečištění povrchových a
podzemních vod a to zejména látkami ropného původu.

•

Při výstavbě používat biologicky rozložitelná mazadla ke snížení rizika kontaminace vody
ropnými látkami.

•

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dobré technickém
stavu, nezbytná je kontrola z hlediska možných úkapů ropných látek.

Půda (zemědělská a lesní)
•

Minimalizovat dočasné zábory půdy.

Odpady
•
•

Upřesnit v prováděcích projektech stavby jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive zneškodnění.
Vytvořit ze strany dodavatele stavby, v rámci zařízení staveniště, podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití vést odpovídající evidenci.
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Přednostně znovu využívat, popř. recyklovat a energeticky využívat vzniklé odpady před
jejich ukládáním na skládku.
Odvážet v co nejkratším termínu vzniklé nebezpečné odpady (použitý sorbent apod.) ze
staveniště.
Předložit evidenci a způsob nakládání s odpady v rámci kolaudačního řízení.

Zeleň
•
•

•
•

Případné kácení dřevin realizovat v období vegetačního klidu (říjen až březen).
Chránit stromy v bezprostředním okolí stavby, které nebudou pokáceny a budou se nacházet
v blízkosti pohybu stavební techniky, podle ČSN DIN 18 920, tzn. realizovat opatření na
zachování zbytkové zeleně (ochrana kmene i ochrana kořenové části) během stavby, včetně
ochrany dřevin při přeložkách inženýrských sítí. Jedná se např. o skupinu topolů při
stávající silnici III/32596, směrem na Borovnici, Mostek, u které se bude upravovat
napojení na silnici I/16.
Kolem stromu, který nebude na lokalitě pokácen, musí být ponechán dostatečně velký
prostor s volným nezpevněným povrchem tak, aby bylo zabezpečeno dostatečné zásobování
kořenů kyslíkem.
Zelené pásy mezi vozovkou a chodníky budou včas ozeleněny a to dle návrhu vegetačních
úprav. V případě výsadby i dřevin je nutné druhově navázat na dřeviny podél okolních
komunikací a původní druhovou skladbu dřevin.

D.IV.3 Období provozu
•
•
•
•

U přechodu umístit odpadkový koš a zabezpečit jeho pravidelné vyprazdňování a likvidaci
v souladu s právními předpisy v oblasti nakládání s odpady.
Udržovat vegetační pásy zeleně kolem silnic.
Udržovat v nezávadném stavu bezpečnostní opatření, kterými jsou svodidla, ocelové
zábradlí. Rovněž udržovat opatření ke zlepšení pohybu osob s omezenou schopností pohybu
a orientace.
Udržovat sjízdnost vozovky a schůdnost chodníků chemickými rozmrazovacími prostředky
dle platných norem a předpisů.
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POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH

PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech. Pro tento stupeň jsou údaje o území, získané vlastními průzkumy a
rešerší, dostatečné. Technické údaje o záměru jsou získané z projektového stupně dokumentace
pro územní rozhodnutí a jsou také dostatečné, pro celkové zhodnocení vlivů. Potenciální vlivy
na životní prostředí byly hodnoceny na základě terénního průzkumu, projektových materiálů,
archivních informačních zdrojů a posouzení parametrů stavby ve vztahu k platným právním
předpisům a normám. Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších stupních projektové
dokumentace běžným postupem. V konečném projektu může dojít k malým a nepodstatným
odchylkám v dnes prezentovaných datech a zákresech. Ty však nebudou mít vliv na hodnocení
potenciálních vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Skutečný stav se může
v modelovaných situacích (hluk a imise) procentuelně odchylovat, ale nebude horší než
prezentované výsledky.
Výpočty v Hlukové studii byly provedeny dle platné metodiky, ale bez programového vybavení
HLUK+. Výpočet znečištění byl proveden metodikou SYMOS 97 v. 2003. Pro výpočet oxidu
dusičitého a hodinových koncentrací jsou v tomto programu zahrnuty postupy uvedené
v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003.
Stanovení emisních faktorů bylo provedeno s využitím programu MEFA v. 062. Tento program
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (mg/km – g/km) pro všechny základní
kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními
plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu
emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.
Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek.
Pro výpočet emisní vydatnosti má také zařazen koeficient hodnotící plynulost dopravy (na
rozdíl od předchozí verze MEFA v.02).
Metodické postupy použité pro hodnocení vlivů jsou popsány v kapitole Metodika na začátku
oznámení a v kapitole D.1 Charakteristika předpokládaných vlivů záměru a to v příslušných
podkapitolách.
V rámci zpracování oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by bránily
zpracování oznámení.
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NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech oznámení.
V rámci zpracování oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech a v podkladech,
které by bránily zpracování a formulování konečného závěru.
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ČÁST E

Porovnání variant
řešení záměru
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Oznámení bylo předloženo pouze v jedné aktivní variantě. Ta vyplynula z předchozí práce,
kterou je Studie posouzení stávajících dopravních vazeb v okolí silnice I/16 a křižovatky silnic
I/16 a II/293 v obci Horka u Staré Paky. (Zpracovatelem je Doc. Ing. Petr Slabý CSc., Obor
dopravní inženýrství a silniční stavitelství, Praha.). Dále je aktivní varianta výsledkem jednání s
příslušnými orgány státní správy. Tato varianta umožňuje dílčí etapizaci výstavby s možnou
přestavbou na okružní křižovatku.
Aktivní varianta je porovnávána s nulovou variantou, což je stav bez realizace záměru. Právě
nulová varianta, tedy ponechání současného křížení vozidel, by byla tou variantou nejhorší.
Neřeší průchodnost křižovatky a nezvýší její bezpečnost. V současnosti jde o neřazenou
stykovou křižovatku bez významného organizačního či stavebního zdůraznění hlavního směru.
Aktivní varianta současný nevyhovující stav řeší a to, pokud možno s minimálními finančními a
stavebními náklady. Aktivní varianta řeší i bezpečnost chodců. Snahou je co nejrychlejší
realizace navrženého stavu. Aktivní varianta mění dopravní režim v křižovatce a to změnou
hlavního dopravního proudu, který vychází z intenzit dopravy. Hlavní komunikace bude
propojovat směry s nejvyšší intenzitou provozu a to po silnici I/16 od Jičína do silnice II/293 na
Jilemnici (tj. „za roh“).
Po provedeném celkovém hodnocení a srovnání s nulovou = pasivní variantou, lze konstatovat,
že nebyly nalezeny takové skutečnosti, které by z hlediska vlivů na životní prostředí
vylučovaly realizaci záměru. Aktivní varianta byla vyhodnocena jako významně příznivější
zejména ve vztahu k obyvatelstvu, bezpečnosti a plynulosti provozu.
Varianty jsou po jednotlivých složkách porovnány v následující tabulce.
Tabulka 34: Srovnání posuzovaných variant záměru křižovatky silnic I/16 a II/293
Ukazatele
Obyvatelstvo
vliv na zdraví obyvatel
sociální a ekonomické důsledky
hluk
bezpečnost dopravy, riziko nehody
Ovzduší
imise
klima
Voda
vliv na zdroje pitných vod (OPVZ)
vliv na povrchové vody
vliv na podzemní vody
Půda, geologie
zábor půdy - zemědělské (lesní)
kontaminace půdy
vliv na erozi půdy
vliv na nerostné zdroje
Flóra, fauna, ekosystémy
vliv na faunu a flóru
vliv na zvláště chráněná území
vliv na významné krajinné prvky
vliv na ÚSES
vliv na lokality soustavy Natura 2000
Antropogenní systémy
EVERNIA s.r.o.

Hodnocení vlivů
varianta aktivní
varianta nulová
4
5
4
4

3
3
3
2

4
5

3
5

4
5
4

4
5
4

4 (5)
4
5
5

5
4
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
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vliv na hmotný majetek (budovy)
vliv na archeologická naleziště
vliv na kulturní památky
Struktura a funkce území
vliv na dopravu
vliv na estetickou kvalitu území
vliv na rekreační kvalitu území
Velkoplošné vlivy v krajině
vliv na ekologickou únosnost území
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4
4
5

5
5
5

5
5
5

2
5
5

5

5

strana 78

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

Křižovatka silnic I/16 a II/293 Horka u Staré Paky

ČÁST F

Závěr
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F. ZÁVĚR
Na základě předloženého hodnocení lze konstatovat, že realizace záměru bude mít významný
pozitivní vliv na dopravní situaci, bezpečnost a plynulost provozu v místě křížení silnic I/16 a
II/293 v intravilánu obce Horka u Staré Paky. Záměr přináší i významný pozitivní vliv na
obyvatelstvo především ve zvýšení bezpečnosti a jednotnosti tras chodců a obyvatel v
křižovatce i v její blízkosti.
Zásahy stavby do okolí jsou minimální a nebudou mít negativní vliv na okolní ekosystémy ani
další složky životního prostředí. Podmínkou je realizace ochranných a minimalizačních a
kompenzačních opatření, která jsou navržena v rámci oznámení záměru, a to jak pro období
výstavby, tak samozřejmě i provozu. Oznámení záměru podporuje rychlé řešení současného
nevyhovujícího stavu a to v navržené aktivní variantě.
Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto lze
záměr doporučit k realizaci.
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ČÁST G

Všeobecně srozumitelné shrnutí
netechnického charakteru
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru je umístěno jako SOUHRN na straně
5 – 7 na barevném papíře.
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ČÁST H
Přílohy
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru
z hlediska územně plánovací dokumentace
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků
koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti
3. Hluková studie
4. Rozptylová studie
5. Samostatné mapové přílohy
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H. PŘÍLOHY
H.1 VYJÁDŘENÍ A STANOVISKA
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je požadováno podle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

H.2 M APOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V

DOKUMENTACI

H.2.1 Dokladová část
- Literatura
- Hluková studie
- Rozptylová studie
H.2.2 Samostatné mapové přílohy
- Situace širších vztahů - příroda, měřítko 1 : 10 000
- Situace širších vztahů - voda a geologie, měřítko 1 : 10 000
- Koordinační situace, měřítko 1 : 500
- Situace záborů, měřítko 1 : 1000
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Firma: EVERNIA s.r.o.
Adresa: Tř. 1. máje 97, 460 01 Liberec
Osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 7248/1155/OPV/93
IČO: 25010751
DIČ: CZ25010751
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Datum zpracování oznámení: 2009
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PODKLADY A LITERATURA
A) Základní podkladové materiály k danému záměru:
•

PONTEX s.r.o.: „I/16 Horka u Staré Paky“, stupeň DÚR

- Průvodní zpráva
- Koordinační situace 1: 500
- Záborový elaborát a zákres do katastrální mapy 1: 1000
- Podélné řezy
- Vzorový příčný řez 1: 50
- Hluková studie
- Rozptylová studie
• Doc. Ing. Petr Stabý CSc., Obor dopravní inženýrství a silniční stavitelství: „Studie
posouzení stávajících dopravních vazeb v okolí silnice I/16 a křižovatky silnic I/16 x
II/293“
B) Zákony a předpisy
Použity byly platné zákony a předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle sbírky
zákonů a právnického programu ASPI. V textu jsou citovány:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

•

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

•

Zákon 231/1999 Sb.,o ochraně zemědělského půdního fondu

•

Zákon 254/2001, o vodách

•

Zákon 242/1992 Sb., o státní památkové péči

•

Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

C) Další vybraná literatura
•

AUGUSTIN J.(2001): Velká encyklopedie měst a obcí ČR, Nakladatelství Arbor,
Sokolov

•

CULEK M. [ed.] a kol. (1996): Biogeografické členění České republiky. – Enigma,
Praha.
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•

DEMEK J. [ed.] & al. (1987): Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. – Academia,
Praha, 584 pp.

•

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

•

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

•

ČHMÚ: Znečištění ovzduší v datech - Česká republika

•

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

•

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

D) Elektronická databáze
•

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

•

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

•

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

•

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

•

http://mesta.obce.cz

•

Portál Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, www.uhul.cz

•

Portál výzkumného ústavu vodohospodářského, http://heis.vuv.cz

•

Portál Národního památkového ústavu, http://monumnet.npu.cz, http://twist.up.npu.cz

•

Portál České geologické služby, http://geology.cz
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