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SOUHRN
Identifikace stavby
(1) Název:
I/38 Doksy - Obora
Místo:
CZ051 Liberecký kraj
Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa
Obec s pověřeným obecním úřadem: Doksy
Obec:
Doksy, Okna
Katastrální území: Doksy u Máchova jezera, Obora v Podbezdězí, Žďár v Podbezdězí
Okna v Podbezdězí
Druh stavby: novostavba
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 technické studie
Název a adresa: Valbek spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 1
Hlavní inženýr projektu: Ing. Ladislav Šimek
Datum zpracování: 2009
Charakteristika a zdůvodnění záměru
(2) Předmětem hodnocení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění, je záměr „I/38 Doksy - Obora“. Záměr spadá do posouzení
podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., 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 novostavby je obchvat silnice I/38, který řeší stávající nevyhovující stav dopravy,
hlukové a imisní zátěže v k.ú. Obora v Podbezdězí. Cílem je odsunout tranzitní dopravu, která v
současné době projíždí zastavěným územím a rozděluje ho na dvě části. Cílem je tedy území
Obory zklidnit, zvýšit bezpečnost pro obyvatele a odsunout hlukovou zátěž a dopravu na
obchvat silnice I/38. Tím dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti, plynulosti a prostupnosti
dopravy a provozu v tomto území.
(4) Předmětem oznámení je posouzení aktivní varianty navržené v technické studii, která
prověřuje možnost technického vedení trasy přeložky silnice I/38 mimo intravilán k.ú. Obora a
oddálení stávající silnice od zástavby města Doksy. Toto řešení odstraňuje negativní vlivy na
obyvatelstvo a dává územní rezervu pro případný další rozvoj města. Trasa přeložky silnice I/38
dále zlepšuje dopravní řešení křižovatky silnic I/38 a II/270.
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Současný stav životního prostředí
(5) Stavba se nachází v jihozápadní části Libereckého kraje, převážně na katastrálním území
města Doksy. Doksy leží cca 15 km jv. od České Lípy. Česká Lípa je i obcí s rozšířenou
působností (ORP). Obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) jsou Doksy. Leží na stávající
silnici I/38, která je páteřní komunikací tohoto území.
(6) Současný stav životního prostředí odpovídá charakteru harmonické krajiny. V současnosti je
území zemědělsky obděláváno. Mokřadní společenstva, která obklopují rybníky a nivu na
Robečském potoce, se nacházejí východně od stávající silnice I/38. Jedná se o mírně zvlněnou
krajinu s rozptýlenou zástavbou obcí u města Doksy a to zejména podél stávající silnice I/38.
Zájmové území neleží ani se nepřibližuje k přírodnímu parku, který se vyhlašuje k ochraně
krajinného rázu.
(7) Do řešeného území nezasahuje velkoplošné ani maloplošné zvláště chráněné území
(ZCHÚ). Významné krajinné prvky (VKP) se nacházejí především na východní až jižní straně
od stávající silnice I/38 a jsou jimi: lesy, rybníky, Robečský potok s drobnými přítoky a jejich
nivy. Z hlediska územního systému ekologické stability (ÚSES) zasahuje do jihovýchodní části
ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru Kokořínský důl - Břehyně, Pecopala. V
severovýchodní části je lokálním biocentrem (LBC) vymezeno území Poselského a
Mariánského rybníka a okolních niv a rašeliniště. Z tohoto biocentra vede lokální biokoridor do
LBC U obce Okna, které leží v širší nivě Robečského potoka na k.ú. Okna v Podbezdězí.
(8) Z hlediska soustavy Natura 2000: do severní špičky zájmového území zasahuje evropsky
významná lokalita (EVL) Jestřebsko - Dokesko, která je zakončena hranicí vodní plochy a
přilehlých mokřadů Máchova jezera. V centrální části města je vyhlášena EVL Doksy - zámek,
ve které je předmětem ochrany zámecká půda s letní kolonií netopýra velkého. Ve východní
části území je EVL Mariánský rybník s jeho nivou a rašeliništěm v zadní části.
(9) Zájmové území a jeho okolí leží v ochranném pásmu přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Severočeská křída. Páteřním tokem území je Robečský potok, který teče po východní straně
silnice I/38. V území protéká třemi rybníky a napájí i Máchovo jezero. Nachází se zde i
ochranné pásmo vodního zdroje (OPVZ) vrt - sodovkárna Doksy, 1. a 2. stupně.
Základní vlivy stavby na životní prostředí
(10) Vliv na obyvatelstvo. Vyřešení stávajícího nevyhovujícího stavu bude mít na obyvatelstvo
Obory a Doks jednoznačně pozitivní vliv. Navržená aktivní varianta odvede tranzitní dopravu
ze zastavěného území a vyřeší jeden z hlavních problémů stávajícího stavu a tím je obtěžování
obyvatelstva hlukem z dopravy nad hranicí hygienického limitu. V území budou splněny
hygienické hlukové limity. Zároveň dojde ke zklidnění území, ke zvýšení plynulosti a
bezpečnosti dopravy. Riziko dopravních nehod se výrazně sníží nejenom z pohledu řidičů, ale i
chodců.
Dílčí negativní dopady lze očekávat pouze v průběhu výstavby. Budou mít časově a prostorově
omezený charakter. Budou na přijatelné úrovni a minimalizovány preventivními opatřeními po
dobu výstavby. Preventivní opatření budou specifikována v dalším stupni projektové přípravy
na základě plánu organizace výstavby (POV).
(11) Vliv na vodu. Riziko znečištění povrchové i podzemní vody z vlastního provozu na silnici
I/38 v území není zvýšené oproti stávajícímu stavu. V období běžného provozu nedojde
k ovlivnění hladiny či chemismu podzemní vody. Riziko přinášejí dopravní nehody – havárie,
které mohou být spojené s únikem většího množství ropných látek. Riziko dopravní nehody je
výstavbou obchvatu a nového uspořádání křižovatky silnic I/38 a II/270 také podstatně sníženo.
V dalším stupni projektové dokumentace je nutné zpracovat vodohospodářský projekt a

EVERNIA s.r.o.

strana 6

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

I/38 Doksy - Obora

vypracovat havarijní plány v rámci plánu organizace výstavby. Riziko kontaminace bude
minimalizováno souborem preventivních opatření.
(12) Vliv na půdu. Stavba zasahuje z 82 % zemědělskou půdu, z 12 % lesní půdu a v 6 %
ostatní pozemky, zejména komunikace. Vliv na zemědělské půdy je významný. Jedná se o
zásah do vysoce kvalitních zemědělských půd. V 76 % jsou zařazené do I. a II. třídy ochrany a
jsou v území využívané pro zemědělskou produkci. Třídy ochrany jsou stanoveny podle
vlastností půdy a klimatického regionu a jsou dané kódem BPEJ (Metodicky pokyn MŽP č.j.
OOLP/1067/96, ze dne 1.10.1996). Půdy přiřazené do I. a II. třídy ochrany jsou bonitně
nejcennější v rámci jednotlivých klimatických regionů a mají nadprůměrnou produkční
schopnost. Odejmout je ze ZPF lze pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Bude
potřeba zažádat o odnětí půdy ze ZPF na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. K odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu příslušného orgánu ochrany ZPF.
Záměr rozděluje stávající zemědělské pozemky ve směru sz. - jv. V dalším stupni projektové
dokumentace musí být navrženy přístupové cesty.
Lesní komplex na konci trasy nebude přeložkou zásadně ovlivněn, nedojde k narušení funkcí
lesa a k destabilizaci lesního porostu. Ochranu lesního fondu upravuje zákon č. 289/1995 Sb., o
lesích, ve znění pozdějších předpisů.
(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, flóru. Celkově lze konstatovat, že záměr, kromě trasy v km 5,00 - 6,00,
prochází zemědělskou krajinou a nezasáhne do hodnotnějších botanických společenstev. I fauna
svým složením odpovídá příměstskému charakteru, na přechodové hranici mezi zastavěnou
aglomerací Doks a navazujícími zemědělskými plochami a volnou přírodou danou velkou
lesnatostí širšího okolí. Z hlediska migrace je průchodnost trasy zabezpečena velkým mostním
objektem v km 5,00 o délce 130 m a výšce 8 m. Pro každodenní migraci drobných živočichů
navrhujeme vybudování propustků různých rozměrů. (Podrobně bude řešeno v dalším stupni
projektové dokumentace.)
Vlivem realizace novostavby dojde ke kácení dřevin zejména na konci trasy. V dalším stupni
projektové přípravy bude zpracována studie vegetačních úprav a začlenění obchvatu do terénu.
(15) Vliv na ekosystémy. Výstavbou záměru nebudou ovlivněna žádná zvláště chráněná území
ani prvky soustavy Natura 2000. Trasa kříží mostním objektem v km 5,00 lokální biokoridor
č. 329/332, který je veden po Robečském potoce. Na konci zasahuje také do významných
krajinných prvků, konkr. do lesa a nivy Robečského potoka. V dalším stupni projektové
dokumentace požadujeme prodloužit mostní objekt v km 5,00 na cca 160 m. Tím dojde k
výraznému zmenšení vlivu na Robečský potok, jeho nivu a přilehlou lesní zeleň.
(16) Vliv na krajinný ráz. Jedná se o novou stavbu, která vnese do krajiny nová technická díla v
podobě mimoúrovňové křižovatky a mostu. Do konfliktu s krajinným rázem se dostává na
konci úseku v km 5,00 - 6,00, kde zasahuje do estetických hodnot a prostorových vztahů. Jedná
se ale o krátký a v podstatě okrajový zásah a proto lze považovat vliv na krajinný ráz za
přijatelný.
(17) Vliv na hmotný majetek, kulturní a archeologické památky. Stavba nezasahuje do
hmotného majetku, nemá vliv na kulturní památky, není zde vyhlášena památková rezervace
ani zóna. V průběhu zemních prací doporučujeme zajistit archeologický dohled.
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Závěr
(18) Na základě provedených průzkumů a šetření lze konstatovat, že předložený záměr
nemá limitní negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí a je v navržené a
posouzené aktivní variantě A realizovatelný. Podmínkou je vydání souhlasu s odnětím ZPF
ve vztahu k půdám zařazeným do I. a II. třídy ochrany. Realizace záměru bude mít významný
pozitivní vliv na dopravní situaci, bezpečnost a plynulost provozu na stávající silnici I/38.
Obchvat přináší výrazné zlepšení hlukové zátěže a bezpečnosti z hlediska obyvatel Obory v
Podbezdězí a okrajové obytné zástavby Doks. Aktivní varianta přináší i územní rezervu pro
případný rozvoj města. Výsledky oznámení podporují nutnost řešení stávajícího nevyhovujícího
stavu. Realizace je podmíněna dodržením navržených minimalizačních a ochranných opatření
pro období výstavy i provozu.
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ÚVOD
Oznamovaný investiční záměr „I/38 Doksy - Obora“ podléhá podle přílohy č. 1 zákona č.
100/2001 Sb. v platném znění, procesu zjišťovacího řízení podle § 7 a to v kategorii II., bodu
9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy
(záměry neuvedené v kategorii I).
Předmětem oznámení je novostavba přeložky silnice I/38, která vyloučí nežádoucí tranzitní
dopravu procházející zastavěným katastrálním územím Obory v Podbezdězí v jižní části Doks.
Zároveň oddálí hluk z dopravy od zastavěného území Obory a Doks.
Technické podklady zpracovala firma Valbek spol. s r. o., na úrovni technické studie. Hlavním
inženýrem projektu je Ing. Ladislav Šimek.
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.

EVERNIA s.r.o.
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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

EVERNIA s.r.o.
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ČÁST B

Údaje o záměru

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

EVERNIA s.r.o.
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

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

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

B.I.1 Název záměru
„I/38 Doksy - Obora“
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, podle
přílohy č. 1 spadá záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) ve smyslu bodu
9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy
(záměry neuvedené v kategorii I).

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem oznámení je novostavba přeložky silnice I/38 v jižní a jihozápadní části Doks, na
katastrálním území Doksy u Máchova jezera, Obora v Podbezdězí, na krátkém úseku i Žďár v
Podbezdězí. Konec trasy zasahuje do obce Okna, k.ú. Okna v Podbezdězí. Délka přeložky
silnice je 6,200 km, kategorie silnice je S11,5/80.
Rozsah stavby: mosty - kategorie S11,5
mimoúrovňová křižovatka

130 m + 40 m
1 ks, délky 350 m

Přesný rozsah záměru je patrný ze situace v měřítku 1: 10 000.

B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
NUTS II: Severovýchod (CZ05)
NUTS III: Liberecký kraj (CZ051)
Obcí s rozšířenou působností (ORP) je Česká Lípa (5101).
Obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ) jsou Doksy (51012).
Dotčené obce a jejich katastrální území: jsou v následující přehledné tabulce.

EVERNIA s.r.o.
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Tabulka 1: Přehled dotčených obcí a jejich katastrálních území
obec
Doksy

kód obce
561 495

Okna

561 886

katastrální území
Doksy u Máchova jezera
Obora v Podbezdězí
Žďár v Podbezdězí
Okna v Podbezdězí

kód k.ú.
628 212
709 468
795 143
709 476

Obrázek 1: Umístění záměru

EVERNIA s.r.o.
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Obrázek 2: Přehledná situace širších vztahů

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je charakterizován jako novostavba obchvatu silnice I/38 v jižní části Doks, který
vyloučí nežádoucí tranzitní dopravu procházející zastavěným katastrálním územím Obora v
Podbezdězí a oddálí dopravu od obytné zástavby Doks. Délka obchvatu je 6,200 km v kategorii
silnice S 11,5/80.
Záměr se nachází převážně na území obce Doksy, na délce 400 m prochází územím obce Okna.
Nachází se na 4 katastrálních územích.
S touto stavbou souvisejí následující stavební objekty:
- mosty. V trase silnice I/38 je navržen 1 mostní objekt o délce 130 m přes železniční trať č. 080
Jedlová - Bakov nad Jizerou, silnici II/273 a vodoteč s biokoridorem. Dále most o délce 40 m v
křižovatce silnic I/38 a II/270.
- křižovatky. Je navržena mimoúrovňová křižovatka silnic I/38 a II/270 jako půldiamant s
vratnou větví a s okružními křižovatkami na silnici II/270. Do okružní křižovatky jsou zaústěny
i přeložky silnic III/2704 a III/2705. V technické studii jsou předloženy 4 varianty křižovatky
silnic I/38 a II/270.
- úpravy souvisejících komunikací. Je navržena přeložka úseku silnice II/270 o délce cca 1,250
km, v kategorii S 7,5/70. Přeložky silnic III. třídy o délce cca 1,150 km v kategorii S 6,5/50.

EVERNIA s.r.o.
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V rámci stavby nebude docházet ke kumulaci negativních vlivů v souvislosti s jinými
stavebními záměry.
Soulad s územním plánem: Na základě Stanoviska k záměru „I/38 Doksy - Obora“ jeho
souladu s ÚPO Doks je přeložka silnice I/38 v posuzované variantě v rozporu se schváleným
územním plánem obce Doksy (účinný od 21.10.2004). Viz stanovisko v části H - Přílohy.
Návrh přeložky silnice I/38 obchvatu Obory schválený v územním plánu Doks je na
následujícím obrázku.
Obrázek 3: Návrh přeložky silnice I/38 obchvatu Obory dle schváleného územního plánu Doks

EVERNIA s.r.o.
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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: Záměr je přeložkou silnice I. třídy č. 38. Tato silnice vede z
Jestřebí od severozápadu od Doks, přes Doksy, Bělou pod Bezdězem, Mladou Boleslav,
směrem na Nymburk, Poděbrady, Kolín. Má regionální význam a tvoří páteřní komunikaci ve
směru sz - jv. Silnice I/38 spojuje oblast Českolipska s rychlostní silnicí R10 s napojením u
Mladé Boleslavi. Důvodem záměru je obchvat této silnice a tím vyloučení tranzitní dopravy
přes zastavěnou část Obory a oddálení od obytné zástavby Doks. Silnice I/38 zde prochází jako
„klasický“ průtah silnice I. třídy přes intravilán území. Průtah potom dělí území na 2 části a
výrazně narušuje bezpečnost i podmínky každodenního života v zasaženém území. Zároveň s
obchvatem je řešena stávající nevyhovující hluková situace v části obce a vzniká i územní
rezerva pro případný další rozvoj města. Obchvat silnice I/38 vyřeší nejenom stávající místní
dopravní situaci, ale je přínosem i pro širší dopravní vztahy.
Dle celostátního sčítání dopravy v roce 2005 byla na úseku silnice I/38 Jestřebí – Doksy
intenzita silničního provozu 9 283 voz/24h, na úseku Doksy – Bělá pod Bezdězem
6 895 voz/24h a na silnici II/270 v úseku Dubá – Doksy 2 120 voz/24h.
Pro rok 2040 jsou pak na základě výhledových koeficientů růstu dopravy uvažovány následující
intenzity silničního provozu: úsek silnice I/38 Jestřebí – Doksy 14 853 voz/24h, na úseku
Doksy – Bělá pod Bezdězem 11 032 voz/24h a na silnici II/270 v úseku Dubá – Doksy 3 392
voz/24h.
Zvažované varianty záměru: Varianty záměru vyplynuly z předchozí studie zájmového
širšího území, kterým je „Ekologické posouzení trasy - krajinářské hodnocení: Silnice I/38
Obora - obchvat“, zpracované v roce 2008. Předmětem krajinářského hodnocení byl
environmentální rozbor podkladů zájmového území. Rozbor území byl proveden ve dvou
částech: (i) textový popis a (ii) zpracování série map vypovídajících o průchodnosti území pro
liniovou novostavbu. Obě tyto části sloužily projektantovi technické studie jako podklad
k návrhu trasy s minimálním dopadem na životní prostředí.
Trasa přeložky silnice I/38 byla v první fázi projekčních prací navržena ve 2 variantách
(varianty A a B). Trasa ve variantě B má sice kratší délku než trasa ve variantě A, ale prochází
zastavěným územím obce Obora a po hrázi Velká Pateřinka. Vzhledem k těmto skutečnostem
byla v další fázi projekčních prací sledována a podrobně rozpracována pouze varianta A, která
je navržena se 4 variantami křižovatky silnic I/38 a II/270 (viz přílohy č.3 a 4.1-4.3 technické
studie, Valbek spol. s r.o., 08/2008).
Technické řešení jednotlivých variant vychází z platných norem ČSN pro projektování silnic a
místních komunikací a dále TP pro navrhování průtahů obcemi.
Varianty 1 až 4 křižovatky silnic žádným způsobem neovlivňují posouzení záměru obchvatu
silnice I/38 na životní prostředí a to ani ve vztahu ve vlivu na krajinný ráz.

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Trasa přeložky silnice I/38 obchvatu Doks - Obory je navržena ve výsledné variantě A se 4
variantami křižovatky silnic I/38 a II/270. V prvních 3 variantách je křižovatka silnic navržena
jako mimoúrovňová, ve 4. jako úrovňová průsečná.
Trasa silnice I/38 se v začátku úpravy odklání západně od stávající trasy a oddaluje se od
EVERNIA s.r.o.
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stávající zástavby Doks. Začátek úseku přeložky silnice I/38 je situován před první odbočku do
města Doksy (křižovatka u čerpací stanice pohonných hmot), trasa dále obchází západně
průmyslový areál na západě města Doks a vede ve volném terénu do km 5,0. V tomto místě
mimoúrovňově přechází železniční trať Jedlová – Bakov nad Jizerou a silnici II/273 mezi k.ú.
Obora a obcí Okna. Dále trasa silnice I/38 vchází do lesních pozemků na k.ú. Okna
v Podbezdězí a na hranici s k.ú. Žďár v Podbezdězí se napojuje na stávající silnici I/38.
V km 0,550 je navržena styková křižovatka s napojením severní části Doks a stávající čerpací
stanice. V km 2,0 kříží nová trasa silnice I/38 stávající silnice II/270, III/2704 a III/2705.
V těchto místech je navržena mimoúrovňová křižovatka silnic I/38 a II/270. Přeložka silnice
I/38 podchází přeložku silnice II/270. V km 4,930 je stykovou křižovatkou napojena
křižovatková větev napojující silnici II/273. V konci úpravy je zachována ve směru od Mladé
Boleslavi možnost odpojení ze silnice I/38 do obce Obora. Žádné jiné křižovatkové pohyby
nebudou v tomto místě povoleny.
Celková délka osy je 6,230 km.
Směrové poměry
Minimální poloměr směrového oblouku činí R = 600 m v konci úpravy, jinak R = 800 m,
maximální pak R = 1000 m.
Výškové poměry
Niveleta v ZÚ a KÚ výškově vychází ze stávající silnice I/38. Niveleta od ZÚ stoupá do
nejvyššího místa v km cca 1,755, následně vede v minimálních sklonových poměrech.
Maximální podélný sklon činí 1,3 %, minimální 0,5 %.
Šířkové uspořádání
Přeložka silnice I/38 je navržena v kategorii S 11,5/80, tzn. dvoupruhová směrově nerozdělená
silniční komunikace, s následujícím šířkovým uspořádáním:
2 x jízdní pruh
2 x vodící proužek
2 x zpevněná krajnice
2 x nezpevněná krajnice

B.I.7

2 x 3,50 m
2 x 0,25 m
2 x 1,50 m
2 x 0,75 m, v případě osazení svodidla 1,5 m

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení: není stanoveno (bude po vydání stavebního povolení a nabytí právní moci)
Ukončení: není stanoveno
B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
kraj:

NUTS III - CZ051 Liberecký kraj

obec: Doksy (kód obce: 561495)

Okna (kód obce: 561886)

EVERNIA s.r.o.

k.ú.: Doksy u Máchova jezera (kód k.ú.: 628212)
Obora v Podbezdězí (709468)
Žďár v Podbezdězí (795143)
k.ú.: Okna v Podbezdězí (709476)
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B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Správními úřady pro záměr novostavby obchvatu „I/38 Doksy - Obora“ jsou úřady obcí:
- Česká Lípa jako obec s rozšířenou působností
- Doksy jako obec s pověřeným obecním úřadem.
Navazující rozhodnutí jsou uvedena v následujícím přehledu:
- územní rozhodnutí: Doksy - odbor územního plánování a stavebního řádu
- stavební povolení: Doksy - odbor územního plánování a stavebního řádu
- souhlas se zásahem do krajiny: Doksy - odbor životního prostředí
- souhlas se zásahem do VKP: Česká Lípa - obecní úřad obce s rozšířenou působností
- povolení kácení zeleně rostoucí mimo les: orgán ochrany přírody, obecní úřad Doksy
- souhlas s dotčením pozemků určených k PUPFL, využití území do 50 m od okraje lesa:
stavební úřad jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů
- odnětí ZPF: Krajský úřad Libereckého kraje, orgán ochrany ZPF
- odnětí PUPFL: Krajský úřad Libereckého kraje, orgán státní správy lesů
- povolení s nakládáním s povrchovými a podzemními vodami - Krajský úřad Libereckého
kraje, vodoprávní úřad
- hluk a imise: Krajská hygienická stanice Liberec
- nakládání s odpady: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a
životního prostředí
- povolení zřízení křižovatky: příslušný silniční správní úřad, odbor dopravy Krajského úřadu
Libereckého kraje
- 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
Česká Lípa po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie
- místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci: vlastník se souhlasem
obecního úřadu ORP Česká Lípa a po předchozím písemném stanovisku
příslušného orgánu policie

EVERNIA s.r.o.
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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
Novostavba obchvatu silnice I/38 s mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí II/270 je vedena
převážně po pozemcích vedených jako zemědělská půda. Obchvat částečně zabírá i pozemky
určené jako ostatní plochy a lesní půdu. Přesné vyčíslení záborů bude součástí záborového
elaborátu, který bude vypracován v další fázi projektové dokumentace, kterou je dokumentace
pro územní rozhodnutí, po přesném zaměření terénu.
B.II.2 Odběr a spotřeba vody
Celkový návrh řešení vodohospodářských objektů musí být vypracován při dohodě
s provozovatelem vodovodů a kanalizací – SčVK, a. s. Veškeré nakládání s vodami musí být
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.
V období výstavby:
Budou nároky na vodu minimální. Voda bude odebírána ze stávajícího vodovodního řadu. Při
výstavbě bude potřeba vody např. do betonových směsí. Technologická voda vystačí a je
potřeba na omývání nářadí a strojů, kol vozidel, která vyjíždějí ze stavby. V suchém období je
potřeba voda na zkrápění povrchu stavby z důvodu snížení prašnosti.
Celkové množství pitné vody závisí na počtu pracovníků, na velikosti a vybavení sociálního
zázemí stavby. Předpokládaná (normová) spotřeba vody na jednoho pracovníka je
5 l/osobu/směnu a pro osobní hygienu 120 l/osobu/směnu. Tato spotřeba bude bez problémů
pokryta stávající kapacitou veřejného vodovodu. Nebude vyvolána potřeba zřízení nových
zdrojů vody.
V období provozu:
V období provozu se jedná pouze o nároky na spotřebu vody při údržbě komunikací a
křižovatky. K tomuto účelu stačí použití cisternových vozů.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje
Výstavba obchvatu silnice si vyžádá potřebu množství surovinových a energetických zdrojů,
které se budou spotřebovávat buď přímo na staveništi nebo budou dováženy jako hotové díly
(betonové mostní konstrukce, roury, ocelové zábradlí,…) na stavbu. Zajištění potřebných
surovin pro výstavbu bude předmětem výrobní přípravy zhotovitele. Bude vyčísleno v další fázi
projektové přípravy.
V období výstavby:
Pro fázi výstavby se předpokládá potřeba surovinových zdrojů, která 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
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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 na silnici I/38 v zájmovém úseku nebudou žádné nároky na spotřebu surovin.
V úvahu připadá pouze obalovaná živičná směs na případné opravy.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Novostavba obchvatu území Obory spadající pod obec Doksy vyřeší nevyhovující stav, kdy
stávající trasa silnice I. třídy vede přes intravilán zastavěného území Obory. Obchvat zvýší
bezpečnost a plynulost dopravy a provozu. Zvýší bezpečnost místních obyvatel a chodců.
Vyřeší stávající nevyhovující hlukovou situaci v území.
V období výstavby:
Stavba ochvatu bude představovat po dobu výstavby určité omezení průchodnosti silnice v
místě začátku a konce napojení obchvatu na stávající silnici I/38. Další omezení vznikne v
místech křížení se stávající silniční sítí. Stavba si vyžádá i přeložky 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.
V období provozu:
Provoz 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

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

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 obchvatu do provozu se nepředpokládá výrazná změna emisí do ovzduší, naopak
díky plynulejšímu provozu a oddálení vozidel od zástavby by se situace oproti nulové variantě
měla zlepšit. Z výsledků zjednodušených emisních výpočtů vyplývá, že na typickém úseku
hodnocené komunikace o délce 1 km bude automobilovou dopravou vyprodukováno následující
množství znečišťujících látek.
Tabulka 2: Průměrná produkce emisí z automobilové dopravy na úseku o délce 1 km (kg.rok-1) po
zprovoznění navrhované přeložky silnice I/38
Úsek komunikace
přeložka silnice I/38
stávající silnice I/38
silnice II/270

oxidy dusíku

oxid uhelnatý

částice PM10

benzen

5 564,2

4 016,9

12 055,3

38,2

723,2

561,6

1 476,2

7,8

1 060,0

861,0

1 847,3

13,9

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
Podrobné řešení odvádění vod z tělesa obchvatu a křižovatky s navrženým opatřením bude
řešeno v dalším stupni projektové dokumentace ve Vodohospodářském projektu.
Komunikace bude odvodněna podélným a příčným spádem do příkopů. Ty budou dále svedeny
do vodotečí. V trase budou zřízeny propustky, jejich umístění, profil a délka budou určeny.
Před vypouštěním dešťových vod do vodotečí navrhujeme předsadit lapol (sorpční vpust) na
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ochranu před znečištěním.
Předběžná rámcová bilance srážkových vod je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 3: Odtok dešťové vody
Záměr:
I/38 Doksy - Obora

zpevněná plocha vozovky,
ze které dochází k odtoku
(m2)
90 120

celkový roční odtok
dešťové vody
(m3/rok)
52 720

Pozn. Pro výpočet byl použit průměrný roční úhrn srážek 650 mm/m2 a součinitel odtoku 0,9.

Celkový roční odtok dešťových odpadních vod ze zpevněných ploch posuzovaného úseku
přeložky silnice I/38 je přibližně 53 000 m3/rok.
Voda ze zpevněných ploch by neměla být 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.

B.III.3 Kategorizace a množství odpadů
Při výstavbě musí být nakládání s odpady řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona
dodavatel stavby (dosud neurčen), po uvedení stavby do provozu bude za původce odpadu
považován subjekt, který bude správcem silnice.
Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zák.) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů
(vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné
právnické nebo fyzické osobě. Pouze, nelze-li odpady využít (recyklací, kompostováním apod),
potom zajistit zneškodnění odpadů (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu
povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během
výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu
nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas
příslušného okresního úřadu (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, §16, odst. 3), který musí být
vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž
vyhláška č. 383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než
jsou předány oprávněné osobě.
Odpady v období výstavby
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním
do provozu. V průběhu stavby budou odpady skladovány na plochách zařízení staveniště (ZS).
Hospodaření s odpady na plochách ZS bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy,
včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Zařízení staveniště bude vybaveno potřebným
množstvím kontejnerů na odpad, podle jeho složení a vlastností odpadu. Firmy, kterým budou
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
EVERNIA s.r.o.

strana 23

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

I/38 Doksy - Obora

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.
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 4: Celkový přehled odpadů ze stavby
Kód
Název druhu odpadu
druhu
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
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační
N
spalování
znečištěné dřevní piliny, písek,
materiály (vč. olej. filtrů jinak
fibroil, Vapex, hadry – havárie;
blíže neurčených), čisticí tkaniny
likvidace asfaltových emulzí při
a ochranné oděvy znečištěné
pokládání vozovek
nebezpečnými látkami
16 01
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) …
16 01 03 pneumatiky
O
recyklace, skládkování
zbytky pneumatik
16 06
Baterie a akumulátory
16 06 01 olověné akumulátory
N
recyklace
baterie z aut a stav. strojů
17 01
Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 beton
O
recyklace
zbytky beton. krajnice apod.
17 02
Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 dřevo
O
štěpkování
kácené stromy
17 03
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet
N
recyklace, skládkování
materiál z demolice vozovky
17 03 02 asfaltové
směsi
neuvedené
O
recyklace
materiál z demolice vozovky
pod číslem 17 03 01
17 04
Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 05 železo a ocel
O
recyklace
zbytky výztuže, svodidla apod.
17 04 10 kabely obsahující ropné látky,
N
recyklace, skládkování
zbytky kabelů z přeložek sítí
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Způsob nakládání
s odpadem

Činnost, při níž vzniká odpad

uhelný dehet a jiné nebezp. látky
17 05
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
17 05 04 zemina a kamení neuvedené
O
skládkování
výkopová zemina nevhodná
pod číslem 17 05 03
do násypu, sejmutá ornice,
rozebíraný podsyp vozovky
20 01
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující
N
recyklace, deponování
výbojky a zářivky (ZS)
rtuť
20 01 27 barvy, tiskařské barvy, lepidlo
N
spalování, skládkování
nátěrové hmoty a odpad z nich
a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
20 01 38 dřevo neuvedené pod číslem
O
štěpkování
dřevní odřezky
20 01 37
20 02
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování
údržba zeleně
20 02 02 zemina a kameny
O
skládkování
údržba zeleně
20 02 03 jiný biologicky nerozložitelný
O
skládkování
údržba zeleně
odpad
20 03
Ostatní komunální odpady
20 03 01 směsný komunální odpad
O
skládkování, spalování
odpady ze zařízení staveniště
20 03 03 uliční smetky
O
skládkování, spalování
údržba komunikací, odpad z vpustí
20 03 04 kal ze septiků a žump
O
kompostování, spalování odpad z chemických WC (na ZS)
Pozn.: O ... ostatní odpad
N ....nebezpečný odpad
- ... není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu

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 obchvatu silnice I/38 přesouvá hlavní dopravní zátěž cca o 500 - 700 m
jihozápadním směrem. Obchvat oddaluje hlavní dopravní zátěž od obydleného území Obory i
centra Doks. Novostavba obchvatu nepřivádí do území novou dopravu, která by tu už nebyla.
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, než když vozidla projížděla a zastavovala na území obce.
Hluk v období výstavby
V průběhu výstavby obchvatu bude okolí zatíženo hlukovými emisemi stavebních strojů a
vozidel obsluhujících stavbu. Zdrojem hluku budou zejména práce spočívající na výstavbě
zemního tělesa, jeho hutnění a pokládce vrstev vozovky. Snahou bude využívat pro dopravní
obsluhu a techniku zemní těleso stavby. To znamená, že stavební stroje by se měly pohybovat
po stávající silnici co nejméně. 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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Vibrace
Posuzovaný obchvat 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 (cca 500 - 700 m) od obytné
zástavby, vznik vibrací, které by měly vliv na statiku objektů, se nepředpokládá.

B.III.5 Terénní úpravy a zásahy do krajiny
Trasa obchvatu vede zejména po zemědělské půdě. Niveleta je navržena tak, aby co možná
nejvíce kopírovala terén a tím minimalizovala násypy a zářezy. Tento návrh musí být proveden
s ohledem na úrovňová napojení. Terénní úpravy a zásahy do krajiny odpovídají rozsahu a
druhu stavby. Bilance zemin budou vyčísleny v dalším stupni projektové dokumentace. Zemní
práce a kontrola jejich provádění musí probíhat ve smyslu TKP 4 – Technické kvalitativní
podmínky staveb pozemních komunikací, kap. 4 – Zemní práce – MDS Praha.
Vliv výstavby obchvatu na krajinný ráz je dán technickými parametry stavby a krajinářskými
charakteristikami dotčeného území. Zásah do krajiny bude minimalizován ozeleněním a v rámci
vegetačních úprav. Budou ozeleněny svahy násypů a výkopů, a budou osázeny doprovodné
pásy zeleně. Výběr dřevin musí odpovídat geograficky původním a místním podmínkám.
Z dosavadních zkušeností podobných staveb vyplývá, že jsou většinou vnímány
antropocentricky a pozitivně, pokud jsou vhodně architektonicky a stavebně řešeny a zasazeny
do krajiny. Toto bude řešeno i nadále v další fázi projektové přípravy. Ozelenění má důvody jak
estetické, tak ochranné, kdy zabraňuje vzniku eroze.
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ČÁST C

Údaje o stavu životního prostředí
v dotčeném území

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

V ÝČET

NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH

ENVIRONMENTÁLNÍCH

CHARAKTERISTIK

DOTČENÉHO ÚZEMÍ

V následující tabulce je uveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
v nejbližším i širším zájmovém území. Následující kapitola C.II charakterizuje složky životního
prostředí, které se nacházejí v nejbližším okolí navržené trasy a budou pravděpodobně
ovlivněny.
Tabulka 5: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik v širším zájmovém území
Kategorie
Zvláště
chráněná
území

Významné
krajinné
prvky

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
Registrov. orgánem ochrany přírody

Územní
systém
ekologické
stability

Nadregionální

Regionální
Lokální

Natura
2000

+/-

biocentrum
biokoridor
biocentrum

+

Památné stromy
Chráněné ložiskové území
Ložisko nerostných surovin
Prognózní zdroje nerostných surovin
Dobývací prostory (těžené i netěžené)
Poddolovaná území
Sesuvy a svahové deformace
aktivní a pasivní
Geologické a paleontologické naleziště
Vodní toky
Významné
Ostatní

+
+/+
+
+

Vodní plochy

EVERNIA s.r.o.

+
+

biocentrum
biokoridor

biokoridor
ptačí oblasti
evropsky významné lokality

OPVZ
CHOPAV
Přírodní parky
Území významu historického,
kulturního nebo archeologick.

Výskyt
+/+
+/+
+/-

1. a 2. stupeň

+
+
+/-

Poznámka

návrh PR Mokřady Poselského rybníka

lesní remízky a lesní komplex na konci trasy
Robečský potok a jeho drobné přítoky
Velká a Malá Pateřinka, (Máchovo jezero, Poselský
rybník, Mariánský rybník, Čepelský rybník)
niva Robečského potoka a jeho přítoků
4 solitéry u chodníku Doksy - Obora, (linie stromů u
Poselského rybníka, městský park Tyršovy sady)
na konci trasy ochranné pásmo NRBK Kokořínský
důl - Břehyně, Pocopala

LBC 329 Poselský rybník - Mariánský rybník,
LBC 332 U obce Okna
LBK 329/332 Okenský potok
EVL Jestřebsko - Dokesko, EVL Doksy - zámek,
EVL Mariánský rybník
nachází ve vzdálenosti větší jak 1 km od trasy

Robečský potok
drobné potoky jako přítoky do Poselského rybníka,
Okna
Velká a Malá Pateřinka, (Máchovo jezero, Poselský
rybník, Mariánský rybník, Čepelský rybník)
OPVZ sodovkárna Doksy
Severočeská křída
lokalita s prokázaným výskytem archeologických
nálezů - středověké a novověké jádro obce
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Kategorie
Podkategorie
Území hustě zalidněná
Staré ekologické zátěže
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Výskyt
-

Poznámka

Ekologická stabilita území je v současné době střední. Je to způsobeno blízkostí intenzivní
antropogenní činnosti a to ve městě, na zemědělské půdě i v zónách průmyslu. I dnes v oblasti
existuje automobilová doprava, která navíc projíždí intravilánem Obory a po okraji obytné části
Doks. Na druhou stranu se v okolí a to zejména na východě od stávající silnice I/38, nacházejí
lesy, rybníky a další přírodní prvky, které jsou i chráněné zákonem. Výstavba obchvatu řeší
stávající nevyhovující stav. Výstavba si nevyžádá žádnou demolici.
Vliv na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v kap. C.II Charakteristika současného
stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně ovlivněny.
V zájmovém území se nenacházejí takové charakteristiky životního prostředí, které by realizaci
záměru limitovaly.
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CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM ÚZEMÍ

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
Stavba leží na jihozápadě Libereckého kraje (CZ051). Obcí s rozšířenou působností (ORP) je
Česká Lípa a obcí s pověřeným obecným úřadem (POU) jsou Doksy.
Obrázek 4: Umístění zájmového území stavby v Libereckém kraji

Stavba obchvatu leží z největší části na území města Doksy. Doksy se člení na 8 částí a 6
katastrálních území o celkové rozloze 7492 ha. Průměrná nadmořská výška je 266 m n.m. V
následující tabulce je zachycen současný stav administrativního členění a počet obyvatel v obci
Doksy.
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Tabulka 6: Administrativní členění Doks a ostatních obcí v zájmovém území
Název obce
Katastrální území

Výměra
ha

Počet obyvatel
5172

Doksy
Doksy u Máchova jezera
Kruh v Podbezdězí
Obora v Podbezdězí
Vojetín
Zbyny
Žďár v Podbezdězí
Okna
Bezděz

4 917
264
405
235
304
1368
567
2399

47
178
1
127
73
267
260

Širší zájmové území není hustě osídleno. Zástavba centrální části města se rozprostírá východně
od stávající silnice I/38. Ze severovýchodu je ohraničena Máchovým jezerem, z východu a jihu
velkými lesními komplexy. Zástavba Obory v Podbezdězí se táhne podél stávající silnice I/38 a
dále je ohraničena Poselským rybníkem a podmáčenými nivními plochami kolem něho.
Doksy jsou střediskem cestovního ruchu nadregionálního významu v oblasti Libereckého kraje.
Ekonomika města je charakteristická vysokým podílem služeb vázaných na cestovní ruch, dále
jsou zde menší průmyslové provozy (dřevozpracující, plastikářský, potravinářský) a v okolí i
zemědělství (ZD Štědrá Doksy). Z hlediska rozvojových předpokladů patří Doksy v
Libereckém kraji mezi obce s nejlepšími předpoklady rozvoje.
Hmotný majetek
Trasa obchvatu a související úpravy jsou navrženy tak, aby nezasáhly do hmotného majetku
obyvatel. Obchvat si nevyžádá žádnou demolici. Konkrétní seznam zabíraných pozemků bude
vypracován v další fázi projektové dokumentace, v DÚR v Záborovém elaborátu.

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 MT9, která je charakterizována takto: dlouhé léto,
teplé, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně
teplým podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Podnebí je tedy mírně teplé a dostatečně zásobené srážkami, Doksy 588 mm, Bezděz 638 mm.
V pánevních polohách se projevuje mírná teplotní inverze.
Tabulka 7: 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)
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MT9
17 - 18
-3 - -4
40 - 50
110 - 130
30 - 40
60 - 80
100 - 120
400 - 450
250 - 300
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C.II.2.2 Vyhodnocení kvality ovzduší
Zájmové území zasahuje do vymezených oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší podle zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou
vymezeny dle členění České republiky podle jednotlivých stavebních úřadů. Vymezují se jako
území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu
pro jednu nebo více znečišťujících látek.
Následující obrázek znázorňuje vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na území
Libereckého kraje.
Obrázek 5: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území Libereckého kraje

Jak je patrné z obrázku, zájmové území leží v oblasti, kde je 98,5 % plochy území oblasti s
překročením limitů pro PM10 (d IL). Překročeny jsou i cílové imisní limity pro ochranu
ekosystémů a vegetace na území.
Odhad imisní zátěže v zájmovém území a v okolí přeložky silnice I/38
Na základě grafických zákresů zástavby nejbližších obcí a polohy hodnocených komunikací a
výše uvedených emisních hodnot byl proveden orientační odhad očekávané imisní zátěže
v zástavbě podél trasy navrhovaného obchvatu.
Imisní hodnoty byly stanoveny pro několik charakteristických typů zástavby, zejména v
závislosti s ohledem na vzdálenosti od různých kategorií komunikací. Jedná se o střední
hodnotu, která se však nevztahuje ke konkrétnímu bodu v zájmovém území, ale reprezentuje
určitou část hodnoceného sídla. Výsledné hodnoty jsou pouze orientačním odhadem, který bude
upřesněn v dalším stupni řešení na podkladě standardní rozptylové studie pro celé zájmové
území.
Výsledné imisní hodnoty jsou pro jednotlivé látky a jednotlivé kategorie zástavby uvedeny v
následující tabulce.
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Tabulka 8: Odhad příspěvků automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím znečišťujících
látek u charakteristické zástavby Doks (µg.m-3)
Charakteristická zástavba
Doksy – centrální část – těsně u místní komunikace II/270
Doksy – centrální část – dále od komunikace II/270
zástavba podél severozápadní hranice města Doksy, v blízkosti stávající
silnice I/38 a zároveň nejblíže navrhované přeložce I/38
zástavba podél jihozápadní hranice města Doksy, v blízkosti stávající
silnice I/38 a zároveň nejblíže navrhované přeložce I/38
zástavba nejvíce přilehlá k přeložce – východní část obce Skalka u Doks
zástavba nejvíce přilehlá k přeložce – východní část obce Tachov
zástavba nejvíce přilehlá k přeložce – jižní část osady Obora
zástavba nejvíce přilehlá k přeložce – severní část obce Okna

NO2
0,7
0,5

CO
0,6
0,4

PM10
1,4
1,0

benzen
0,008
0,005

0,9

0,9

2,7

0,010

0,8

0,7

1,8

0,008

0,03
0,01
0,9
0,7

0,02
0,01
0,8
0,9

0,04
0,02
2,3
2,6

< 0,001
< 0,001
0,009
0,009

Tabulka uvádí limitní hodnoty pro jednotlivé znečišťující látky tak, jak je určuje nařízení vlády
č. 597/2006 Sb. v platném znění.
Tabulka 9: Limitní hodnoty pro ochranu zdraví

ochrana zdraví

Látka
oxid dusičitý
oxid uhelnatý
částice PM10
benzen

Časový interval
1 rok
1 rok
1 rok
1 rok

Imisní limit
40 µg.m-3
–
40 µg.m-3
5 µg.m-3

Porovnání vypočtených hodnot sledovaných látek s imisními limity je uvedeno v kapitole D.I.2
Vlivy na ovzduší a klima.

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 (použije se korekce –5 dB).
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se rozumí:
- chráněným venkovním prostorem - nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.
- chráněným venkovním prostorem staveb - 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 - 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.
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Tabulka 10: Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Způsob využití území
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory

1)

Korekce (dB)
2)
3)

0

+5

4)

+10

+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.
Tabulka 11: Limity hlukové zátěže
hodnocený
časový
horizont
současný stav
výhled

popis
Jedná se o stav hlučnosti působený dopravou na pozemních
komunikacích, který v chráněných venkovních prostorech staveb
a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000
Použití korekce pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II.
třídy a místních komunikací I a II. třídy

použitá
korekce
(dB)

LeqA
den
(dB)

LeqA
noc
(dB)

+20

70

60

+10

60

50

Odhad hlukové situace v zájmovém území a v okolí přeložky silnice I/38
Pro odhad ekvivalentních hladin akustické zátěže, které vyvolá provoz na navrhované přeložce
I/38 u nejbližší chráněné zástavby na okraji sídel byly v relevantních oblastech provedeny
orientační modelové výpočty. Podél navrhované přeložky byly dále vyneseny izofony. Protože
se jedná pouze o orientační odhad, byly vyhodnoceny všechny nejbližší objekty chráněné
zástavby na hranici sídel, podél kterých bude nová přeložka procházet. Jedná se o Doksy,
Tachov, Okna a osadu Obora. Jednotlivé oblasti jsou vyznačeny na obrázku a očekávané
akustické dopady z provozu v jednotlivých oblastech jsou vyhodnoceny a porovnány v kapitole
D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci.
C.II.3.2 Seismicita
Ve smyslu ČSN 73 0036, čl. 29, se za seismické oblasti považují taková místa, v nichž se
makroskopicky projevilo v historické době vědecky prokázané zemětřesení s intenzitou
nejméně 6 oM.C.S. Zájmové území mezi takové oblasti nepatří.
V úseku silnice se nenacházejí žádné význačné tektonické linie, které by měly vliv na stavbu.
Jedná se o takovou stavbu, na kterou nemá případná seismická aktivita rozhodující vliv pro
dané území.
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C.II.3.3 Radonové riziko
Dle mapy radonového rizika ČR (1 : 50 000) Českého geologického ústavu, leží zájmové území
v kategorii s radonovým indexem přechodným mezi nízkým až středním.
Ke každému investičnímu záměru, kde se dlouhodoběji shromažďují lidé, musí být
stavebníkem opatřeno měření radonového rizika. Pro výstavbu obchvatu nejsou potřebná žádná
opatření ani měření, záměr neobsahuje výstavbu provozních budov.

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.
Zájmové území je hydrologicky významnou oblastí z hlediska povrchových vod, rybníků i
největšího Máchova jezera. Celá oblast náleží do povodí Labe (č.h.p. 1-00-00), které teče do
Severního moře. Dílčím povodím je povodí přítoku Ploučnice. Zájmové území leží v povodí
Robečského potoka, který je přítokem Ploučnice.
Vodní toky:
o Robečský potok č.h.p. 1-14-03-063 až 067
Teče východně od stávající silnice I/38 a je páteřním tokem širšího zájmového území. V
celém území je významným tokem dle přílohy č. 1 vyhlášky 470/2001 Sb. Délka v kategorii
významný je 15,8 km a to až po Máchovo jezero. Robečský potok teče od jihu zájmového
území k severovýchodu, kde vtéká do Máchova jezera. Protéká na jihu před Oborou
rybníkem Malá a Velká Pateřinka, dále Poselským rybníkem, na jihu k.ú. Doksy u Máchova
jezera protéká Čepelským rybníkem a pak vtéká do Máchova jezera. Pramení 0,5 km severně
od Bílého Kamene ve výšce 277 m n.m. Ústí zleva do Ploučnice pod Č. Lípou v 241 m n.m.
Plocha povodí je 286,5 km2, délka toku je 25,2 km, průměrný průtok u ústí je 1,65 m3.s-1.
V řešeném zájmovém území se dále nacházejí drobné vodní toky, které jsou přítoky
Robečského potoka (seřazeny od jihu k severu):
o Okna

pravostranný přítok na severu stejnojmenné obce

o Zbynská strouha přítok do Poselského rybníka od jihozápadu
Vodní plochy:
o Máchovo jezero
Je nádrží, která zasahuje svým rozsahem do severní části zájmového území. Leží na
Robečském potoce. Rybník založen Karlem IV. Zemní hráz je vysoká 9,4 m a její délka v
koruně je 130 m. Zatopená vodní plocha má rozlohu 240 ha, stálý objem vody je 5,5 miliónů
m3. Délka vzdutí je 3,1 km. Nádrž slouží k ochraně před velkými vodami a chovu ryb. Má
také významné rekreační využití, 3 velké pláže. Kvalita vody pro koupání v Máchově jezeře
musí splňovat hygienické požadavky a limity, ale dochází ke zhoršování vody v důsledku
přemnožení sinic.
Na východě řešeného území se dále na Robečském potoce nacházejí tyto rybníky (seřazeny
od jihu k severu):
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o Velká a Malá Pateřinka leží na jihu k.ú. Obora v Podbezdězí mezi stávající silnicí a
navrhovaným obchvatem
o Poselský rybník

leží na východě zájmového území, zatopená plocha 13 ha, objem
vody 78 tis. m3

Obrázek 6: Pohled na Máchovo jezero

Obrázek 7: Pohled na Velkou Pateřinku

Zátopové území nebylo v této lokalitě stanoveno.
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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.
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Celé zájmové území leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída.
Chráněná oblast je vyhlášena nařízením vlády ČR č.85/1981 Sb. ze dne 24. června 1981 o
chráněných oblastech přirozené akumulace vod.
Území je odvodňováno k místní erozivní bázi, tj. do Robečského potoka a Máchova jezera.
Úroveň hladiny podzemní vody se dá očekávat v území obchvatu silnice od 2 do 5 m pod
terénem, v místě Robečského potoka při povrchu terénu.
Hlavními zdroji zásobování pitnou vodou jsou vrt Jordán 2 a studna na prameništi Břehyně, vrt
Skalka a vrt Žďár. Kapacita zdroje Jordán je 2 - 30 l/s, studna Břehyně 8 -15 l/s, Skalka 17-18
l/s a Žďár s kapacitou 10 l/s, který zásobuje skupinu Žďár, Luka, Okna a Obora. K těmto
zdrojům je nutné přiřadit i zdroj pro část obce Kruh, kde byla provedena rekonstrukce
vodovodní sítě. Zásobování pitnou vodou jádrového území Doks a Starých Splavů je v zásadě
vyřešeno z nového kvalitního zdroje pitné vody Jordán 2 v prameništi Břehyně, který nahrazuje
stávající vrt Jordán 1, ze kterého bylo nutné těženou vodu upravovat. Na prameništi je ještě
studna s kvalitní vodou, která je rovněž využívána. Do systému Doks a Starých Splavů rovněž
přispívá i vrt v prameništi Skalka, ze kterého část vody trvale přitéká do dokského systému.
Akumulační prostory systému jsou soustředěny do vodojemu Štědrá o obsahu cca 1300 m3 a do
menšího a níže položeného vodojemu Šroubený o objemu 250 m3. Z tohoto systému je
zásobována i místní část Zbyny přes čerpací stanici.
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)
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.
o OPVZ I, IIa, IIb ochranné pásmo vodního zdroje vrt - sodovkárna Doksy. Nachází se na
severu zájmového území v průmyslové části a to cca 100 m od stávající
silnice I/38. Pásma hygienické ochrany jsou stanovena takto:
I. stupeň - ve tvaru čtverce o straně 20 m. Prostor je oplocen označen
výstražnými cedulemi.
II. stupně vnitřní část - ve tvaru lichoběžníku.
II. stupně vnější část - ve tvaru nepravidelného obrazce.
Při stanovení pásem hygienické ochrany se vycházelo z geologického a
hydrogeologického posouzení.
Zdroje přírodních léčivých a minerálních vod
V zájmovém území se tyto zdroje nevyskytují.
C.II.4.3 Hydrogeologické poměry zájmové oblasti
Ve smyslu platné hydrogeologické rajonizace území České republiky (M.Olmer, J.Kesl –
Hydrogeologické rajony, VÚV Praha 1990) lze zájmové území začlenit do hydrogeologického
rajon 464. Rajony jsou definovány jako územní jednotky s převažujícími specifickými
podmínkami pro tvorbu určitého typu a režimu proudění podzemních vod a lze v zásadě
konstatovat, že v zájmovém území charakterizují danou hydrogeologickou strukturu.
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Obrázek 8: Rozmístění CHOPAV Severočeská křída v širším území (modré šrafy)

C.II.5 Půda
C.II.5.1 Zemědělský půdní fond
Z hlediska struktury pozemků na území obce Doksy převažuje lesní půda (60 %), zemědělská
půda tvoří 24 % rozlohy obce (1781 ha) a z toho je 79 % půdy orné (1411 ha), dále jsou to
louky a pastviny se 17 % (307 ha), ovocné sady a zahrady.
Území Dokeské pahorkatiny je z hlediska pedologické charakteristiky heterogenní, kdy
převažují hnědozemě a s erozními formami regozemí (drnových půd) či kambizemí (hnědých
půd). Značnou část Ralské pahorkatiny pokrývají arenické (písčité, nížinné) podzoly. Na dnech
podmáčených sníženin pokrývají značné plochy organozemě typu slatin a rašelin.
Obecná charakteristika zastoupených půdních typů:
Kambizem - KA (hnědá půda)
Jsou nejrozšířenějším půdním typem v ČR. Typický je proces hnědnutí - zvětrávání a metamorfóza půdního
materiálu in situ. Dochází k uvolňování železa z primárních minerálů a k tvorbě sekundárních jílových
minerálů, avšak bez jejich translokace. Tak se vytváří pro kambizemě typický horizont Bv. Intenzita zvětrávání
závisí na mineralogickém složení substrátu a hydrotermických podmínkách půdního prostředí. Při procesu
hnědnutí se uvolňují dvojmocné kationty a jsou vyluhovány do nižších vrstev.
Kvalita půd a základní fyzikální, chemické a biologické vlastnosti jsou velmi rozdílné, v závislosti na substrátu.
Kambizemě mají nejvíce subtypů, často charakterizujících přechodové formy k dalším půdním typům. Nejčastěji
se vyskytují v subtypu typická, dystrická a pseudoglejová.
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.
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Regozem - RM
Půdy se slabě vyvinutým ochrickým Ao-horizontem, bez dalších diagnostických horizontů, na nezpevněných
silikátových až karbonátových sedimentech, s výjimkou recentních aluvií. Podle mocnosti Ao-horizontu možno
třídit na mělkou (do 30 cm) a hlubokou (nad 30 cm). Případné náznaky dalšího diagnostického horizontu, řadí se
do jiného příslušného půdního typu.

Třídy ochrany půd a BPEJ
Podle vlastností půd a klimatického regionu jsou stanoveny třídy ochrany půd. Jsou dané
kódem BPEJ. (dle Metodického pokynu MŽP č.j. OOLP/1067/96/, ze dne 1.10.1996). Je
stanoveno 5 tříd ochrany ZPF:
Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v polohách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně pro liniové stavby zásadního významu.
Do II. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o
půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na území plánování také jen podmíněně
zastavitelné.
Do III. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny zemědělské půdy v jednotlivých klimatických regionech s
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro
eventuelní zástavbu.
Do IV. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny zemědělské půdy s převážně podprůměrnou produkční
schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Do V. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny zemědělské půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně
půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem
a chráněných území a případně jiných zájmů ochrany životního prostředí.

V následující tabulce jsou uvedena čísla BPEJ, která se vyskytují v zájmovém území a jejich
rozdělení do tříd ochrany.
Tabulka 12: Bonitované půdně ekologické jednotky vyskytující se v zájmovém území a jejich třídy ochrany
BPEJ
5.21.10
5.14.10
5.31.11
5.13.00
5.14.00
5.08.40
5.30.01
5.31.01

třída ochrany
IV
II
IV
II
I
III
II
III

Nejvíce je zastoupena půda s BPEJ č. 5.14.00, která má I. třídu ochrany, na ni navazuje BPEJ č.
5.14.10 s II. třídou ochrany. Tato zemědělská půda se táhne v pásu pod stávající silnicí I/38
(západním směrem) a je to bonitně nejcennější půda v zájmovém území.
Zhodnocení současného využívání ZPF
Zemědělské pozemky v širším území jsou vesměs soustředěny ve formě v minulosti scelených
honů, které se zde vyskytují převážně v okolí urbanizovaných center, ale i mozaikovitě v
území. Podíl relativně drobnějších pozemků je dán jednak reliéfem terénu, přístupností a
únosností těchto pozemků, ale i jejich dislokací vzhledem ke způsobu jejich využívání. Širší
území patří k významnému zemědělskému potenciálu republiky, ráz podstatné části jeho
krajiny je jednoznačně určen i zemědělským využíváním.
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C.II.5.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa
Přírodní lesní oblast
Širší zájmová oblast spadá do přírodní lesní oblasti (PLO) 18 - Severočeská pískovcová plošina
a Český ráj. Její katastrální výměra je 218 763 ha. Hranice PLO sledují přirozená ekologická
rozhraní a vytvářejí tak alternativní systém přírodního členění ČR vůči systému bioregionů,
fytogeografických či geomorfologických jednotek. Pro PLO 18 je charakteristické, že se na
geologické výstavbě oblasti téměř výlučně podílí křídový útvar s velkou účastí chudých
kvádrových pískovců. Málo je sprašových překryvů a slínů. Nejrozšířenějším společenstvem je
kyselý a chudý dubobukový bor s druhovu kombinací acidofilních druhů. Lesnatost v přírodní
lesní oblasti 18 je 39 %, tj. 84 706 ha.
Obrázek 9: Umístění PLO v rámci České republiky

Zastoupení dřevin:
borovice lesní
cca 55 %
smrk ztepilý
cca 21 %
modřín evropský cca 2,5 %
bříza bradavičnatá cca 6 %
dub letní
cca 5 %
buk lesní
cca 3 %
Borovice jako převládající dřevina je v oblasti
přirozeně rozšířena na rozsáhlých plošinách s
chudou
písčitou,
propustnou
půdou,
podprůměrné produkce. Jsou tu podmínky pro
výběr porostů kvalitní valdštejnské (dokské)
borovice.
Kategorie lesů
Lesní půda zaujímá na území obce Doksy podstatnou část výměry a to 60 %, což je zhruba
4 500 ha. V území obce jsou evidovány následující plošně rozhodující vlastníci lesa: Lesy ČR
Hradec Králové, Vojenské lesy a statky, Město Doksy, drobní soukromí a ostatní vlastníci lesa.
Zákon o lesích č. 289/1995 Sb. stanoví v paragrafu 6 následující 3 základní kategorie dle
lesních hospodářských plánů:
Lesy ochranné jsou lesy, které svým působením zajišťují ochranu extrémních přírodních stanovišť (sutě, kamenná
moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.), vysokohorské
lesy pod hranicí stromové vegetace a lesy v klečovém lesním vegetačním stupni. Převažuje v nich ochrana proti
vodní a větrné erozi, proti sesuvům půdy, lavinám, funkce zpevňování břehů vodních toků atd.
Lesy zvláštního určení jsou lesy, jejichž zvláštní poslání vyplývá ze specifických potřeb, kterými se řídí
hospodaření v nich. Obecně jde o lesy s převažujícím společenským posláním sledujícím zlepšení životního
prostředí, funkce zdravotní a rekreační, funkce ochrany přírody, krajinotvorné a další. Náleží sem lesy nacházející
se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů, na území národních parků a přírodních rezervací.
Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení.
Lesy mimo vyhlášené kategorie mohou zahrnovat lesy v pásmu hygienické ochrany vod II. a III. stupně, lesy
v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, lesy v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a II. stupně.

Rozsáhlé lesní komplexy se nacházejí východně až jihovýchodně od Doks a stávající silnice
I/38 a vymezené zájmové území do nich zasahuje jenom okrajově v jižní části. V blízkosti
podél zastavěného území Doks a po obvodu Máchova jezera se nacházejí lesy zvláštního určení
- rekreační (170 ha). Na ně navazují lesy hospodářské, ty jsou však již mimo zájmové území.
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Na západní straně od silnice jsou lesní komplexy ve větší vzdálenosti. V nejbližším okolí trasy
jsou lesní remízky.
Lesní typy
Ve vymezeném zájmovém území převládají tyto lesní vegetační stupně:
0K 0M 1M -

kyselý (dubový - bukový) bor
chudý (dubový) bor
borová doubrava.

Ve vymezeném zájmovém území se nacházejí převážně tyto lesní typy: 0K3, 0K4, 0M2, 0P2,
1M1.
Pozn.:
Vysvětlivky pro soubor lesních typů: soubor lesních typů se označuje kombinací čísla 0 – 9 označující lesní
vegetační stupeň a písmene A – Z označující edafickou kategorii charakterizující půdní prostředí.
Lesní typ je základní jednotkou diferenciace růstových podmínek a je charakterizován význačnou kombinací druhů
příslušné fytocenózy, půdními vlastnostmi a potenciální bonitou dřevin.
Soubor lesních typů je vyšší jednotkou, která spojuje jednotlivé lesní typy podle jejich ekologické příbuznosti
vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště.

C.II.5.3 Staré ekologické zátěže
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné staré ekologické zátěže.

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: I6_ Česká tabule
Oblast: I6A_ Severočeská tabule
Celek: I6A-1_ Ralská pahorkatina
Podcelek: Dokeská pahorkatina
Okrsek: Jestřebská kotlina
(Bezdězská vrchovina)
Ve výškové členitosti převažuje reliéf charakteru členité vrchoviny s nadmořskou výškou okolo
290 m n.m. Jestřebská kotlina je budována středoturonskými pískovci, méně často písčitými
slínovci, svrchnoturonskými až koniackými slínovci a vápnitými jílovci na západě a také
třetihorními vulkanity. Jestřebská kotlina tvoří úzkou tektonickou a strukturně denudační
sníženinu v povodí Robečského potoka, uzavřenou většinou přímočarými strukturními svahy, s
plochým dnem. Plochá dna jsou charakteristická širokými rašelinnými nivami a rozsáhlými
kryopedimenty, obklopujícími výrazné neovulkanické tělesa a drobnější pískovcové hřbítky a
svědecké pahorky.
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C.II.6.2 Geologické poměry
Širší zájmové území je tvořeno převážně horninami křídy a to především kvádrovými pískovci.
Pískovce jsou horizontálně uložené, při povrchu mohou být zcela zvětralé charakteru nejčastěji
slabě hlinitého písku, místy mohou mít charakter štěrkovitých až kamenných zemin. Z pokryvů
mají význam spraše, které vystupují v menších plochách. Zamokřené pánve vyplňují místy
rašeliny, např. Břehyně. Nivy jsou vázány na větší vodní toky a mají písčitý charakter. Čediče
tvoří různě vysoké kužele a kupy. Význačné jsou rovněž široké údolní nivy, kde původní
močály a mělké nádrže byly ve středověku změněny na rybníky jezerního typu jako např.
Máchovo jezero.
Obrázek 10: Výřez z geologické mapy ČR
Legenda:

kvartér - hlíny, spraše, štěrky
tercierní vulkanické horniny - čediče, fonolity, tufy
mezozoické horniny - pískovce, jílovce
zájmové území

C.II.6.3 Přírodní zdroje
Ve vymezeném zájmovém území se nenacházejí dobývací prostory netěžené i těžené.
V širším okolí se nachází nejblíže dobývací prostor těžený Tachov (identifikační č. 70145,
stavební kámen - znělec). Je zde v provozu lom společnosti Tarmac CZ.
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Ve vymezeném zájmovém území se nenacházejí ložiska nerostů, ani prognózní zdroje. Nejsou
zde stanovena chráněná ložisková území.
C.II.6.4 Sesuvy a poddolovaná území
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí geologicky dokumentované jevy
jako jsou: sesuvy, poddolovaná území, důlní díla, deponie.
V širším okolí se nachází nejbližší poddolované území bodové na severovýchodě u Máchova
jezera u vrchu Borný s názvem Doksy - Borný (surovina - rudy), u Havířského vrchu s názvem
Doksy - Havířský vrch (surovina - rudy).
Ve vymezeném zájmovém území se nevyskytují sesuvy, proudy, odvaly, ani blokové sesuvy.
V širším okolí se nachází nejbližší sesuv na Bezdězu a je podle stupně aktivity potenciální.

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 13: Flóra, fauna a ekosystémy v širším zájmovém území
Kategorie
Zvláště
chráněná
území

Významné
krajinné
prvky

Územní
systém
ekologické
stability

Podkategorie
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Ze zákona
lesy
(č.114/1992Sb.) rašeliniště
vodní toky
rybníky

jezera
údolní nivy
Registrované orgánem ochrany přírody
Nadregionální biocentrum
biokoridor

-/+
-/+
-/+

Regionální

-/+

Lokální

Natura
2000

Památ.stromy

Výskyt
-/+
+
+
-/+

biocentrum
biokoridor
biocentrum

biokoridor
ptačí oblasti
evropsky významné lokality

+
-/+

Poznámka

návrh PR Mokřady Poselského rybníka

lesní komplexy a remízy
Robečský potok a jeho drobné přítoky
Máchovo jezero, Velká a Malá Pateřinka,
Poselský rybník, Mariánský rybník,
Čepelský rybník
niva Robečského potoka a jeho přítoků

ochranné pásmo NRBk Kokořínský důl Břehyně, Pecopala

LBC č. 329 Poselský rybník, Mariánský
rybník, LBC č. 332 U obce Okna
LBK č. 329/332 Okenský potok
EVL Jestřebsko - Dokesko
EVL Doksy - zámek
EVL Mariánský rybník

-

Pozn.: výskyt „ - „ znamená, že se v nejbližším zájmovém území obchvatu daná kategorie nenachází
„ -/+„ znamená, že se nachází v širším zájmovém území
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C.II.7.1 Ekosystémy
Zvláště chráněná území
o Národní park
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí se nenachází národní park.
o Chráněná krajinná oblast
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází chráněná krajinná oblast.
Nejblíže je CHKO Kokořínsko, jehož hranice (hranice IV. zóny) je vzdálena cca 2,2 km
jihozápadně od trasy.
o Národní přírodní rezervace
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází národní přírodní rezervace.
o Přírodní rezervace
U východní hranice zájmového území severně od Obory se nachází Poselský rybník. V
současné době je podán návrh na PR Mokřady Poselského rybníka.
PR Mokřady Poselského rybníka: Byly provedeny botanické průzkumy a je zde
charakterizován výskyt kriticky a silně ohrožených druhů rostlin. Většinou se jedná o
společenstva rašelin nebo mokřadních luk. Průzkumy byla zjištěna přítomnost 118 druhů
vyšších rostlin, 19 z nich je uvedeno v Červeném seznamu ohrožené květeny ČR. Na ploše
navrhované přírodní rezervace je doporučováno ponechání části přirozenému vývoji, pouze
mokřadní louky je třeba občas kosit.
o Národní přírodní památka
V zájmovém území se nenachází národní přírodní památka.
o Přírodní památka
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází přírodní památka.
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Obrázek 11: Mapka prvků zvláště chráněných území v širším okolí
PR Slunečný dvůr

PP Konvalinkový vrch

NPR Břehyně - Pecopala

NPP Swamp

návrh PR Mokřady
Poselského rybníka

PR Velký a Malý Bezděz
CHKO
Kokořínsko

Obrázek 12: Pohled na Poselský rybník
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Územní systém ekologické stability
Podstatou ÚSES je vytvoření funkčně způsobilé sítě tzv. biocenter, biokoridorů a interakčních
prvků, která by v maximální možné míře zahrnula existující cenné biologické lokality. Tyto
prvky jsou vybírány ze stávající kostry ekologické stability na základě metodicky stanovených
prostorových parametrů (minimální velikosti biocenter, maximální délky volných úseků
biokoridorů a jejich minimální šířky) tak, aby v dostatečné míře zahrnuly ekosystémy v daném
území reprezentativní i jedinečné. Ve většině případů je nutno doplňovat existující prvky
navrženými, nově zakládanými, které mohou v silně zkulturnělých krajinách i zcela
převládnout.
o Nadregionální ÚSES. Prvky nadregionálního ÚSES jsou stanoveny příslušným územně
technickým podkladem (BÍNOVÁ & CULEK 1996), v němž je závazným ukazatelem počet a
lokalizace nadregionálních biocenter a biokoridorů.
V zájmovém území se nenachází nadregionální biocentrum. Úplný konec trasy v místě
napojení na stávající silnici I/38 ve směru na Mladou Boleslav zasahuje do ochranného
pásma nadregionálního biokoridoru Kokořínský důl - Břehyně, Pecopala.
o Regionální ÚSES. Také prvky regionální úrovně jsou stanoveny citovaným územně
technickým podkladem. Na rozdíl od nadregionálního ÚSES lze ale tuto „základní síť“,
stanovit dle Generelů ÚSES.
Do zájmového území nezasahuje regionální biokoridor, ani v něm není vytyčeno regionální
biocentrum. Nejblíže k zájmovému území je na severu ve vzdálenosti cca 1 km RBC č. 1301
Skalní město, na jihovýchodě ve vzdálenosti cca 1,5 km RBc č. 1244 Velký a Malý Bezděz.
o Lokální ÚSES. Prvky místní úrovně jsou zpracovány v územním plánu obce Doksy. Jejich
přehled je uveden v následující tabulce. Jsou seřazeny od začátku zájmového území na
severu.
Přehled všech skladebných částí ÚSES v zájmovém území je shrnut v následující tabulce.
Tabulka 14: Přehled biocenter a biokoridorů v zájmovém území
Č.

Název
Charakteristika
NADREGIONÁLNÍ BIOKORID.
Na jih až jihovýchod zájmového území na konci trasy zasahuje
NRBK - jeho ochranné pásmo
Kokořínský důl - Břehyně, Pecopala ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru, který se táhne
východně od Bezdězu. U Bezdězu navazuje na regionální
biocentrum RBc č. 1244 Velký a Malý Bezděz. Typ ekosystému
NRBK jsou bučiny.
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
329
LBC Poselský rybník, Mariánský
Nachází se ve střední části zájmového území, východně od
* pozn. rybník
stávající silnice I/38. Leží v k.ú. Obora v Podbezdězí.
Biocentrum je funkční, zasahuje do vodních a ostatních ploch.
332
LBC U obce Okna
Nachází se na jihu zájmového území, na severu katastru obce
Okna, jižně od trasy. Biocentrum zahrnuje vodní tok Okenského
(Robečského) potoka a okolní mokřady.
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
329/332 LBK Okenský potok
Biokoridor existující, funkční částečně. Jedná se o vodní tok
Okenského potoka (Robečský potok), přilehlé plochy a ostatní
plochy. Nachází se na jihu zájmového území a spojuje biocentra
LBC 329 Poselský rybník, Mariánský rybník a LBC 332 U obce
Okna..
pozn.: *… Bylo by účelné sjednotit hranice LBC č. 329 Poselský rybník, Mariánský rybník s plochou navrhované
PR Mokřady Poselského rybníka. Návrh na vyhlášení tohoto chráněného území doporučuje ponechání
části přirozenému vývoji, pouze mokřadní louky je třeba občasně kosit.
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Obrázek 13: Prvky ÚSES v širším okolí záměru

LBK 318/328

LBC Skalka

NRBK Kokořínský důl Břehyně, Pecopala

LBC Poselský rybník,
Mariánský rybník

LBK Okenský potok

LBC U obce Okna

Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky jsou definované v zákoně č. 114/1992 Sb. Jsou důležitým nástrojem
ochrany přírody. Základní definice a funkce VKP i způsob ochrany je určen v § 3 a 4
citovaného zákona: § 3b vymezení pojmů: významný krajinný prvek jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá
k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán
ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy,
meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary,
výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických
zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata.
V zájmovém území se nacházejí VKP a to zejména v jeho severovýchodní, východní a jižní
části. Přehled registrovaných významných krajinných prvků je uveden v tabulce.
Z pohledu VKP definovaných zákonem se v zájmovém území nacházejí:
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o lesy
Lesy se nacházejí na severovýchodě od stávající silnice I/38, dále v blízkosti Máchova
jezera. Ve střední části zájmového území jsou to 3 VKP lesů západně od stávající silnice
I/38 na úrovni přemostění železnice. Na opačné straně lesy podél Poselského rybníka.
Největší lesní komplex je na jihovýchodě zájmového území a to po obou stranách stávající
silnice I/38. Leží na katastrálním území Bezděz a Žďár v Podbezdězí. Jedná se o velký lesní
komplex až k Bezdězu.
o vodní toky
Páteřním tokem zájmového území tekoucí od jihu zájmového území od k.ú. Okna v
Podbezdězí do Máchova jezera je Robečský potok. Významnými krajinnými prvky jsou i
jeho drobné přítoky: Zbynská strouha (na severu Obory), Okna (pravostranný přítok na k.ú.
Okna v Podbezdězí na jihu zájmového území).
o rybníky
VKP rybníky se nacházejí v severní, ve východní a jihovýchodní části zájmového území.
Od severu to jsou: Máchovo jezero, Čepelský rybník, Poselský rybník, Mariánský rybník,
Velká Pateřinka a Malá Pateřinka. Do významného krajinného prvku je zahrnuta nejenom
samotná vodní plocha, ale i mokřadní část kolem rybníka.
o údolní nivy
Hlavní údolní nivou je niva Robečského potoka, která je ve východní, jihovýchodní a jižní
části místy široká. Jsou do ní zahrnuty i mokřadní části kolem potoka. Dále jsou to úzké
údolní nivy kolem drobných vodních přítoků.
o rašeliniště
Se v zájmovém území trasy ani v jejím nejbližším okolí nenachází. Ve vzdálenějším území
se nacházejí se na jihovýchodě, kolem zadní části Mariánského rybníka.
Tabulka 15: Přehled VKP registrovaných dle §6 zákona č. 144/1992 Sb.
VKP
Solitéry u chodníku
Doksy - Obora

Popis
Leží na parcele č. 3125, vlastníkem pozemku je ZD Štědrá Doksy, druh pozemku
orná půda, registrováno 30.6.1995.
Důvodem ochrany je estetická hodnota 4 ks javoru mléče, dominantní solitéry
obvodu 160 - 180 cm.

Natura 2000
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 (NV 598-688/2004 Sb. a 19-28/2005 Sb.) a evropsky
významnými lokalitami (VN 132/2005 Sb.), které požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněna
jako zvláště chráněná území.
Širší území se zákresem evropsky významných lokalit a ptačích oblastí je zobrazeno na
přiloženém obrázku. Přehled soustavy Natura 2000 je uveden v následující tabulce.
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Tabulka 16: Přehled soustavy Natura 2000 v zájmovém území
Název
Charakteristika
EVROPSKY VÝZNAMNÉ
LOKALITY
CZ0514042
Nachází se na severním okraji zájmového území. Zasahuje do něho pouze svojí
EVL Jestřebsko - Dokesko
okrajovou částí. Její hranice je ukončena vodní plochou Máchova jezera. Jedná se o
velmi pestrou a rozlehlou lokalitu s kategoriemi ochrany: NPR, NPP, PR a PP.
Celková rozloha EVL je 6950,4 ha.
CZ0513659
Leží v k.ú. Doksy u Máchova jezera ve vzdálenosti 200 m od stávající silnice I/38.
EVL Doksy - zámek
Předmětem ochrany je PP. Rozloha lokality 0,567 ha. Ekotop: Půda zámku
uprostřed Doks. Nadmořská výška: 276 m n.m. Biota: letní středně velká kolonie
netopýra velkého (Myotis myotis) uprostřed urbanizovaného území. Rostliny
nejsou předmětem ochrany. Zranitelnost: rušení letní kolonie, hubení, opravy v
půdním prostoru.
CZ0513245
Leží v k.ú. Bezděz u východní hranice zájmového území u Poselského rybníka. Ve
EVL Mariánský rybník
vzdálenosti 400 m od stávající silnice I/38. Předmětem ochrany je PP. Rozloha
lokality: 2,745 ha. Biota: silně zarostlý rybník rákosem. Výskyt vážky
jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) v zadních partiích rybníka, rašeliniště.
Rostliny nejsou předmětem ochrany. Zranitelnost: vypuštění rybníka při úpravách
nebo letnění. Nutné zachovat vodní režim v nezměněném stavu, udržovat porosty
rákosu.
PTAČÍ OBLASTI
----V zájmovém území není stanovena žádná ptačí oblast.
Obrázek 14: Mapka prvků Natura 2000 v širším okolí

EVL Jestřebsko - Dokesko

EVL Doksy - zámek
Ptačí oblast Českolipsko
- Dokeské pískovce a
mokřady

EVL Jestřebsko - Dokesko

EVL Slatinné vrchy

EVL Mariánský rybník

EVL Velký a Malý Bezděz
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Památné stromy
V nejbližším zájmovém území nejsou vyhlášeny v kategorii památný strom dle § 45 zákona č.
114/1992 Sb.:

C.II.7.2 Flóra a fauna
Dle biogeografického členění České republiky (Culek a kol., 1996) náleží zájmové území do
Ralského bioregionu 1.34. Má nevýraznou hranici s přechodovou a nereprezentativní zónou k
regionu 1.33 Kokořínskému, která má především biotický charakter.
Potenciální přirozená vegetace je značně rozmanitá. Největší část plochy Ralského bioregionu
pokrývají smíšené acidofilní doubravy s borovicí, náležící svazu Genisto germanicae-Quercion.
Podél vodních toků jsou přítomny luhy, mezi nimi byly zaznamenány Stellario-Alnetum
glutinosae a Pruno-Fraxinetum. Na podmáčených místech se vyskytují bažinné olšiny
přecházející místy až do podmáčených smrčin. Primární nelesní vegetace je častá a rovněž
velmi pestrá. Na březích rybníků porosty přecházejí do vysokých ostřic (Caricion a
Magnocaricion elatae) a rákosin ( Phragmition comunis).
Flóra a vegetace Ralského bioregionu má výrazný reliktní charakter. Prolínání acidofilních a
kalcifilních typů pískovců, stanovišť vlhkých a suchých, četné a různorodé ostrůvky efuzív s
mnoha typy primárního bezlesí odlišují tento bioregion od všech okolních bioregionů.
Fauna bioregionu je běžná a to především lesní se západními vlivy (ježek západní, ropucha
krátkonohá). Na čedičových kupách v jižní části region jsou vyhraněné fragmenty teplomilné
fauny (měkkýši). Obohacujícím prvkem jsou četné rybníky s význačnou ptačí faunou (husa
velká, jeřáb popelavý, sýkořice vousatá, cvrčilka slavíková).
Významné druhy:
Savci – ježek západní (Erinaceus europaeus).
Ptáci – husa velká (Anser anser), jeřáb popelavý (Grus grus), rybák obecný (Sterna hirundo),
skřivan lesní (Lullula arborea), břehule říční (Riparia riparia), cvrčilka slavíková (Locustella
luscinioides).
Obojživelníci – ropucha krátkonohá (Bufo calamita), skokan štíhlý (Rana dalmatina), mlok
skvrnitý (Salamandra salamandra).
Měkkýši – žebernatěnka drobná (Ruthenica filograna), sudovka žebernatá (Sphyradium
doliolum).
Tabulka 17: Plošná struktura využití bioregionu v % a KES (koeficient ekologické stability)
Bioregion Ralský 1.34
plocha biregionu (km2)
orná půda
travní porosty
lesy
vodní plochy
KES - koeficient ekologické stability

využití bioregionu (%)
1081
27
12
44
2,4
2,1

Koeficient ekologické stability vyjadřuje podíl ekologicky stabilních ploch (lesy, travní porosty,
sady, ...) ku ekologicky nestabilním krajinotvorným prvkům (orná půda, zastavěné plochy a
ostatní plochy, ...).
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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.“
C.II.8.1 Vymezení oblasti krajinného rázu, nadřazeného krajinného celku a
potencionálně dotčených krajinných prostorů
Oblast krajinného rázu
Hlavními prvky krajinného rázu jsou konfigurace terénu (reliéf), vegetační a antropogenní
struktury. Oblast krajinného rázu je dána vymezeným územím pro návrh obchvatu komunikace
I/38 u obce Doksy, k.ú. Obora a obce Okna. Jedná se o území lokalizované západně a
jihozápadně od Doks, kde navržená trasa prochází po zemědělských pozemcích mezi současnou
komunikací I/38 a vrchem Tachov, který je dominantním bodem zájmového území. Konec
obchvatu je na stávající silnici I/38 severozápadně od obce Okna v lesních porostech.
Širší zájmové území je dáno lokalizací obcí Doksy a Obory, které se nachází mezi Máchovým
jezerem a vrchy Malý a Velký Bezděz. Zájmová oblast se nachází v geomorfologickém celku
Ralská pahorkatina, v podcelku Dokeská pahorkatina a hodnocené území náleží do okrsku
Jestřebská kotlina. Jedná se o
denudační sníženinu Robečského
potoka, zavřenou svahy s širokými
rašelinnými
nivami,
které
obklopují výrazné neovulkanické
vrcholy. Současné území je
zemědělsky obděláváno, mokřadní
společenstva,
která obklopují
rybníky na Robečském potoce, se
nacházejí východně od stávající
komunikace
I/38.
Výraznou
pohledovou
dominantou
krajinného rázu širšího území je
vrch Bezděz s hradem, který
dotváří celkový ráz oblasti.
Potenciálně dotčené krajinné prostory (PDoKP)
Jsou to území, kde se projevují bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde
se projevují vlivy vizuální, sluchové a jiné. Dotčené krajinné prostory se vyznačují
specifickými rysy krajinného rázu a charakteristickým obrazem krajiny. Typické znaky jsou
vnímány zblízka. V hodnoceném zájmovém území byly vymezeny 2 potencionálně dotčené
krajinné prostory.
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PDoKP 1 – prostor západně od komunikace I/38 u obce Doksy
Tento prostor zahrnuje téměř celou
délku obchvatu a blízké okolí.
Jedná se o otevřenou zemědělskou
krajinu s malými lesními remízky.
Krajina
je
přehledná
bez
výrazného zastoupení přírodních
prvků. Reliéf prostoru
má
charakter členité pahorkatiny až
ploché
vrchoviny.
Charakter
krajinného
rázu
dotváří
neovulkanické vrcholy Kovářka,
Skalka, Tachov, které rozčleňují
zemědělskou krajinu na západě.
Do východní části zasahuje okraj
města Doksy se zámeckým
areálem a okraj Máchova jezera.
Součástí prostoru jsou zemědělské
areály lokalizovány západně od obce Doksy, které rozčleňují rozlehlé zemědělské pozemky.
PDoKP 2 – obec Obora
Dotčený prostor zahrnuje mokřad
u Zbynské strouhy západně od k.ú.
Obora, samotnou Oboru, okraj
Poselského rybníka, mokřad u
Robečského potoka severně od
obce Okna a lesní porosty
Dlouhého vrchu. Západní hranici
vytyčuje stávající silnice I/38.
Centrem vymezeného území je
území Obory s cennou zástavbou,
která je lokalizována podél
komunikace.
Tato
obec
je
obklopena
mokřadními
společenstvy a rybníky, které
přecházejí
v zalesněné území
Malého a Velkého Bezdězu.
Prostor se vyznačuje harmonickým měřítkem, estetickými hodnotami, zachovalé domy lidové
architektury v obci dokreslují krajinný ráz oblasti.
C.II.8.2. Identifikace znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu
V následujícím přehledu jsou uvedeny identifikace a klasifikace znaků (Vorel I., Kupka J.,
2008) pro jednotlivé potenciálně dotčené krajinné prostory
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Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky

Přítomnost znaků přírodní charakteristiky je indikována přítomností či nepřítomností
standardizovaných indikátorů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny.
Tabulka 18: Indikátory přírodní charakteristiky
A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní
charakteristiky

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5
A.1.6

Přítomnost národního parku (NP)
Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)
Přítomnost národní přírodní památky (NPP)
Přítomnost přírodní rezervace (PR)
Přítomnost přírodní památky (PP)

Klasifikace znaků
PDoKP1
PDoKP2
ANO
NE
ANO
NE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(X)
X
X

X
A.1.7
Přítomnost EVL sítě Natura 2000
A.1.8
Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000
A.1.9
Přítomnost přírodního parku
A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES
X
A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP)
Poznámka: A.1.5. návrh PR Mokřady Poselského rybníka
A.1.7. Jestřebsko - Dokesko, Doksy - zámek, Mariánský rybník
A.1.10. Ochranné pásmo NBK Kokořínský důl - Břehyně

X
X
X
X

X
X
(X)
X

Tabulka 19: Hlavní znaky přírodní charakteristiky
A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5
A.2.6

Identifikované hlavní znaky přírodní
charakteristiky
Přítomnost zvýšených, zalesněných
terénních vrcholů
Přítomnost bezlesých vrcholů a horizontů
Přítomnost mimolesní rozptýlené zeleně,
remízků, skupin stromů
Přítomnost vodních toků s vegetačními
doprovody
Přítomnost údolních niv s mokřadními
společenstvy
Přítomnost trvalých travních porostů

Klasifikace znaků
PDoKP1

PDoKP2

význam

cennost

význam

cennost

XX

X

XXX

XX

X

X

X

X

XX

X

XXX

XX

X

X

XXX

XX

XX

X

XXX

XX

X

X

XXX

XX

Vysvětlivky: klasifikace znaků dle významu: xxx zásadní, xx spoluurčující, x doplňující,
dle cennosti: xxx jedinečný, xx význačný,
x běžný
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Dochované znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
Tabulka 20: Indikátory kulturní a historické charakteristiky

B.1

Klasifikace znaků
PDoKP1
PDoKP2
ANO
NE
ANO
NE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Indikátory přítomnosti hodnot
kulturní a historické charakteristiky

B.1.1
Přítomnost národní kult. památky (NKP)
B.1.2
Přítomnost archeologické památkové rezervace
B.1.3
Přítomnost městské památkové rezervace (MPR)
B.1.4
Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR)
B.1.5
Přítomnost městské památkové zóny (MPZ)
B.1.6
Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ)
B.1.7
Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ)
B.1.8
Přítomnost kulturní nemovité památky
Poznámka: B.1.7.: Doksy - zámek
Tabulka 21: Hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky
A.2

Klasifikace znaků

Identifikované hlavní znaky kulturní
a historické charakteristiky

B.2.1

Cenné kulturní památky
Dochovaná forma objektů lidové
B.2.2
architektury
B.2.3 Dochovaná urbanistické struktura sídel
B.2.4 Dochovaná volná struktura osídlení
B.2.5 Dochované krajinářské úpravy
Dochovaná struktura ploch zemědělské
B.2.6
krajiny (pole, lesy, remízky)
Částečně dochovaná historická síť
B.2.7
většiny cest a silnic vč. alejí
B.2.8 Přítomnost drobné sakrální architektury
Poznámka: B.2.1. zámek Doksy

PDoKP1

PDoKP2

význam

cennost

význam

cennost

(XX)

XX

0

0

XX

X

XX

XX

XX
X
X

X
X
X

XX

X

X
XX

X
XX

XX

X

XX

XX

X

X

XX

X

X

X

XX

XX

Vysvětlivky: klasifikace znaků dle významu: xxx zásadní, xx spoluurčující, x doplňující,
dle cennosti: xxx jedinečný, xx význačný, x běžný
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C.II.8.3 Fragmentace krajiny
Fragmentace krajiny je proces, kdy se krajinné celky (biotopy) dělí vytvářením bariér na dílčí
části, které postupně ztrácejí potenciál k vykonávání původních funkcí. Proces fragmentace
v sobě tedy zahrnuje postupné snižování kvality. Dle metodické příručky Hodnocení
fragmentace krajiny dopravou vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny v roce 2005 byly na
území ČR vymezeny nefragmentované oblasti, tzv. polygony UAT, které jsou definovány jako
části krajiny, které splňují současně tyto dvě podmínky:
•

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 22: 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 vyskytují dva polygony UAT, které jsou od sebe odděleny silnicí I/38. V
severní části území jsou zakončeny silnicí II/270. Východně od stávající silnice I/38 je vytyčen
polygon UAT č. 207 o velikosti 152,8 km2, z toho efektivní plocha je 123,4 km2. Západně od
stávající silnice I/38 je vytyčen polygon UAT č. 225 o velikosti 316,1 km2 a efektivní plochou
157,9 km2. Oba polygony jsou z kategorie A - výborný. V případě přeložky silnice I/38, která je
pravděpodobná západním směrem, tj. tak, aby se silnice oddálila od zástavby, dojde ke zvětšení
plochy polygonu UAT č. 207 na úkor většího polygonu č. 225. Důležité je, že ani jeden
polygon nezanikne.
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Obrázek 15: Vytyčení polygonů UAT fragmentace širšího zájmového území

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

C.II.9 Kulturní památky a archeologie
C.II.9.1 Kulturní památky
Všeobecná kulturně-historická charakteristika území
Město Doksy - Máchův kraj nese jméno po českém básníkovi K. H. Máchovi (1810 - 1836),
který partie této oblasti zvěčnil ve své skladbě Máj (Doksko, Dubsko). Rozloha celé oblasti je
1813 m2. Srdcem Máchova kraje jsou Doksy s Máchovým jezerem (Velký rybník založený v
roce 1367 císařem Karlem IV., po roce 1945 nesoucí Máchovo jméno) a gotický hrad Bezděz,
který spolu se Starým Berštejnem na západě, Houskou na jihu a Ralskem na severu tvoří
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neodmyslitelnou dominantu Máchova kraje. Počátky Doks spadají do 2. poloviny 13. století, do
období kolonizace.
Kulturní památky registrované národním památkovým ústavem nacházející se v zájmovém
území jsou seřazeny v následující tabulce. Všechny kulturní památky se nacházejí v zastavěné
části obcí Doksy a Okna.
Tabulka 23: Přehled kulturních památek v zájmovém území
Název
obec Doksy
kostel sv. Bartoloměje a
P. Marie Montserratské
(Nanebevzetí P. Marie)

Číslo rejstříku Charakteristika
ÚSKP
27861/5-2877

zámek

27862/5-2880

socha sv. Jana
Nepomuckého
sousoší Mariánské, barokní

31264/5-2881

hřibov, z toho jen
náhrobek Benenitzův
špitál

20396/5-2878

obec Okna
kostel Nanebevzetí Panny
Marie
venkovská usedlost č.p. 16

17374/5-2882

27909/5-2879

26601/5-3188
14177/5-3189

Nachází se na sv. zájmového území, k.ú. Doksy u Máchova jezera,
v zastavěné části města, v jihovýchod. cípu náměstí. Je z doby
raného českého baroka (1638). Portálový hlavní oltář obsahuje
sošku Panny Marie Montserratské, původem z hradní kaple na
Bezdězu. Nejstarší varhany v severních Čechách. Památkou od
roku 1958.
Nachází se na sv. zájmového území, k.ú. Doksy u Máchova jezera,
v zastavěné části města, při č.p. 185. Původně renesanční zámek ze
16. století byl do barokní podoby přestavěn Valdštejny v 1. pol. 18.
stol. Stojí v anglickém parku vedle hospodářského dvora.
Památkou do roku 1958. Je vyhlášen evropsky významnou
lokalitou pro letní kolonii netopýra velkého na půdě.
Nachází se na k.ú. Doksy u Máchova jezera, při č.p. 28.
Nachází se na k.ú. Doksy u Máchova jezera, na náměstí Republiky.
Pochází z roku 1685. Ústředním motivem je socha Panny Marie.
Nachází se u východní hranice zájmového území, k.ú. Doksy u
Máchova jezera, pod Šibeničním vrchem.
Nachází se v zastavěném území k.ú. Doksy u Máchova jezera při
č.p. 150, severně pod náměstím, na křižovatce ulic Komenského,
Valdštejnské a Máchovy. Založený r. 1669 Marií Františkou z
Vrtby. Dnes je to nejstarší dochovaný roubený dům v Doksech.
Sídlo Muzea Karla Hynka Máchy. Památkou od r. 1958.
Nachází se mimo zájmové území. Leží v k.ú. Okna v Podbezdězí.
Památkou od r. 1958.
Leží v k.ú. Okna v Podbezdězí u jižní hranice zájmového území.
Památkou od r. 1958.

V zájmovém území stavby ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí a nejsou vyhlášeny:
národní kulturní památka, světové dědictví, ostatní památkové rezervace, městská a vesnická
památková rezervace, krajinná památková zóna, městská a vesnická památková zóna,
archeologická památková rezervace. Ani jejich ochranná pásma.
Nejblíže se nachází hrad Bezděz, který je národní kulturní památkou.
Pozn. královský hrad Bezděz: byl založený Přemyslem Otakarem II. Je ranně gotickou stavbou z let 1264 -78.
Stavba cistercko-burgundské huti patří k nejcennějším památkám ranné gotiky v Čechách.

C.II.9.2 Archeologické lokality
Zájmové území lze označit na základě zákonů územím s archeologickými 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
EVERNIA s.r.o.

strana 57

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

I/38 Doksy - Obora

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.
Zde je uveden stručný přehled jednotlivých areálů archeologických nalezišť a areálů
předpokládaných archeologických nálezů:
Tabulka 24: Území s archeologickými nálezy

Poř. č. SAS

Katastr

03-33-01/4 Okna v Podbezdězí
03-33-01/5 Okna v Podbezdězí
03-33-01/6 Doksy, Obora v Pod.
03-33-01/12 Obora v Podbezdězí
03-31-16/2 Doksy u Máchova j.
03-31-16/3 Doksy u Máchova j.
03-31-21/1 Doksy u Máchova j.
02-42-25/7 Doksy u Máchova j.

EVERNIA s.r.o.

AREÁL ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ
typ UAN I – ověřený - území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně
předpokl. výskytem archeologických nálezů
typ UAN II – předpokládaný - území, na němž nebyl dosud pozitivně
prokázán výskyt, ale určité indicie mu nasvědčují, pravděp. nálezu 51 – 100%
UAN I - parcela č. 12/3, jižní nároží č.p.93
UAN I - návrší nad rybníkem Pateřinkou
UAN I - mezi Poselským rybníkem a železnicí
UAN II - středověké a novověké jádro obce
UAN I - převis „U obory“
UAN I - převis „U pramene“
UAN I - Šibeniční vrch
UAN I - silnice I/38 za chatami u St. Splavů
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C.II.10 Celkové stručné zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
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 pásu území o délce cca 6 km táhnoucí se přibližně od severozápadu k
jihovýchodu. Dá se hodnotit jednotně a konkrétně. Podstatné je, že trasa přeložky silnice má z
hlediska obyvatelstva jednoznačně pozitivní vliv, neboť realizací dojde ke snížení hlukové a
imisní zátěže území pro obyvatele, kteří žijí v blízkosti stávající silnice I/38. Rovněž se zvýší
bezpečnost ze strany řidičů i chodců. Toto se týká v první řadě obyvatel žijících v části Obora.
Dnes v území již doprava existuje a záměr nevyvolá nárůst intenzit dopravy.
Zájmové území lze v podélném směru od sv. k jz. rozdělit stávající silnicí na dvě části. Pro
hodnocení území z hlediska jeho celkové únosnosti jsou podstatné následující skutečnosti:
o Část zájmového území nacházející se východně od stávající silnice I/38.
V severní polovině této části se nachází Máchovo jezero, které je součástí evropsky
významné lokality Jestřebsko - Dokesko. Kolem Máchova jezera se nachází rekreační
území, které má nejenom místní význam, ale je jedním z významných rekreačních oblastí
pro Liberecký kraj. Na tuto oblast těsně navazuje zástavba centrální části Doks a to např. s
evropsky významnou lokalitou Doksy - zámek, s řadou registrovaných kulturních památek,
památným stromem.
V jižní polovině této části zájmového území je nutné respektovat řadu přírodních
skutečností, mezi které patří návrh přírodní rezervace „Mokřady Poselského rybníka“ s
výskytem kriticky a silně ohrožených druhů rostlin, zároveň se jedná o lokální biocentrum.
Na Poselský rybník navazuje Mariánský rybník, který je vyhlášen evropsky významnou
lokalitou. Podle zákona č. 114/1992 Sb. se zde nacházejí významné krajinné prvky, kterými
jsou např. Robečský potok a jeho okolní niva, rašeliniště, rybníky a lesy.
o Část zájmového území nacházející se západně od stávající silnice I/38.
Do této části území je správně položena přeložka silnice I/38. Skutečností v této části jsou
hodnotné zemědělské půdy, které jsou bonitně zařazeny mezi nejcennější půdy v daném
klimatickém regionu. Nejvíce je zastoupena půda s BPEJ č. 5.14.00, která má I. třídu
ochrany, na ni navazuje BPEJ č. 5.14.10 s II. třídou ochrany.
o Záměr leží v okrajovém území města Doksy v krajině intermediální, harmonické
s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem. Jedná se o rozvolněnou mírně zvlněnou
krajinu s rozptýlenou zástavbou drobných obcí v blízkosti města. Střídají se zde lesní
porosty a zemědělské plochy. Tento typ krajiny patří v rámci ČR k celkově ekologicky
nejstabilnějším a jeho únosnost zatížení není v žádném případě vyčerpána.
o Výstavba ochvatu nezvýší environmentální zátěž zájmového území.
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ČÁST D
Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví
a na životní prostředí
I.

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

II.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

III.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících
státní hranice

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

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I C HARAKTERISTIKA
VÝZNAMNOSTI ( Z

MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A
HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ,
FREKVENCE A VRATNOSTI)

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 následující tabulce. 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 25: 5ti-členná stupnice hodnocení staveb a činností
Výskyt
škodlivin
1

2

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

Impakt
(Plošný vliv)

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

3

na hranici
limitu
(80-120%)

4

pod limitem
(40-80%)

5

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

EVERNIA s.r.o.

Přijaté
riziko

průměrný může
vést k ohrožení
funkce

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

strana 61

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

I/38 Doksy - Obora

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 půdu
vlivy na krajinný ráz

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 26: Kategorie vlivů na obyvatelstvo
Podkategorie vlivu
Hluk

Výskyt
+/-

Imise

+/-

Vibrace
Světelné znečištění
Sociální a ekonomické dopady

+/+/+

Faktor pohody

+

Poznámka
Nepředpokládá se zvýšení hluku, budou dodrženy hygienické
limity. Obchvat nepřivádí do území novou dopravu. Dojde k
celkovému zklidnění území s obytnou zástavbou.
Nepředpokládá se zvýšení imisní zátěže, budou dodrženy imisní
limity. Obchvat nepřivádí novou imisní zátěž do území. Dojde k
poklesu imisní zátěže v území obytné zástavby.
Pouze po dobu výstavby.
Nepředpokládá se zvýšení světelného znečištění širšího okolí.
Zvýšení bezpečnosti dopravy a provozu v úseku křižovatky silnic
I/38 a II/270 a na obchvatu silnice I/38. Zvýšení bezpečnosti pro
chodce zejména v Oboře.
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
Základní faktory, které určují velikost zdravotního rizika pro obyvatelstvo ze silničních staveb
jsou následující:
• hluk a vibrace,
• emise výfukových plynů,
• narušení psychické pohody.
Uvedené vlivy se projeví různou měrou v průběhu výstavby a po zprovoznění silnice. Vlivy
související s výstavbou jsou obecně intenzivnější, zato však časově omezené. Vlivy z provozu
mají mírnější, ale trvalý účinek.
Všechny přímé negativní vlivy na obyvatelstvo jsou závislé především na vzdálenosti bydliště
od navržené trasy obchvatu. Pro rámcové hodnocení negativních vlivů z dopravy se dá rozdělit
vzdálenost do tří pásem. Hranice těchto pásem jsou odvozeny schematicky ze vzdáleností, ve
kterých výrazně ustupuje vliv těchto základních faktorů: vibrace, imise, hluk, stres, dělící
účinek.
První pásmo (0 – 10 m) od okraje vozovky, kde se negativně projevují vibrace od přejezdu
vozidel. Také hlukové a imisní limity jsou výrazně překračovány a většinou nelze technickými
prostředky zajistit ochranu. V našem záměru se žádné objekty nenacházejí v prvním pásmu.
EVERNIA s.r.o.
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Druhé pásmo (10 – 100 m). Dělicím kritériem jsou zde imise, kdy ve vzdálenosti od 100 m
bývají splněny hygienické limity. Protihluková ochrana závisí především na konfiguraci terénu
a posazení nivelety komunikace. Ani v tomto pásmu se žádné objekty nenacházejí.
Třetí pásmo (100 – 500 m). Dělícím efektem je zde hluk a stresové působení (snížení faktorů
pohody). Efektivita protihlukových opatření roste se vzdáleností objektů od zdroje. V daném
pásmu je významným efektem rovněž dělící účinek komunikace. V našem záměru nezpůsobuje
trasa obchvatu rozdělení území, nemá výrazný dělící účinek. Naopak vytváří prostor pro
možnost rozvoje města.
Zdraví člověka je komplexní jev, na němž se podílí fyzické i psychické procesy v úzkém
vzájemném propojení. I přesto, že se jednotlivé negativní faktory od dopravy kumulují, tak v
tomto případě nepředpokládáme, že by způsobovaly nějaké negativní působení na zdraví
člověka.
Vliv jednotlivých faktorů z dopravy na zdraví člověka má převážně pravděpodobnostní
charakter se silně individuální odezvou, závislou na odolnosti a adaptabilitě každého jedince.
Pro objektivní hodnocení vlivu jsou proto základním měřítkem únosnosti hygienické limity,
které byly odvozeny na základě dlouhodobých našich i zahraničních zkušeností. Pro dva
základní vlivy z dopravy tj. pro hluk a imise je zhodnocení plnění těchto limitů předmětem
samostatné zprávy: (i) Orientačního posouzení vlivu na akustickou situaci, (ii) Orientačního
výpočtu emisní a imisní zátěže.
Popis současného stavu
Stávající silnice I/38 prochází přes zastavěné území Obory a v těsném sousedství obytné
zástavby Doks. Automobilová doprava obtěžuje obyvatele hlukem a zvyšuje nebezpečí těžkých
úrazů. Oddálením silnice od intravilánu vznikne i územní rezerva pro rozvoj města a území.
Hodnocená stavba neotvírá zcela nový dopravní prostor, ale stávající odsouvá od obytné
zástavby o cca 500 až 750 m.
Vliv hluku na zdraví obyvatel
Hluk z dopravy vzniká nejprve při výstavbě komunikace (časově omezené působení) a posléze
po jejím otevření, jako důsledek běžného provozu vozidel (trvalé působení). Hluk emitovaný v
období vlastní výstavby je jevem přechodným. Pro obyvatelstvo v okolí silnice má klíčový
význam hluk emitovaný vlastní automobilovou dopravou po uvedení nové komunikace do
provozu.
Komunikace působí jako liniový zdroj hluku. Úroveň hladiny hluku emitované automobilem je
závislá zejména na rychlosti vozidla – zatímco u nižších rychlostí je rozhodujícím zdrojem
hluku motor, se stoupající rychlostí se zvyšuje význam hluku emitovaného z převodové
soustavy. Ve vyšších rychlostech začíná převažovat hluk ze styku pneumatika-vozovka a u
velmi vysokých rychlostí je rozhodující aerodynamický hluk.
Mezi další faktory, které ovlivňují hluk z automobilové dopravy, patří zejména stáří vozidel,
jejich technický stav a způsob jízdy. Díky technickému vývoji se na komunikacích pohybuje
stále větší podíl automobilů s příznivějšími hlukovými charakteristikami. Výslednou hladinu
hlukové zátěže ovlivňují následující faktory:
-

projíždějící motorová vozidla (intenzita a skladba vozového parku, jejich kategorie,
technický stav a rychlost jízdy atd.)

-

technické parametry komunikace (šířkové uspořádání, podélný sklon, vedení v násypu či
zářezu, povrch komunikace)
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-

okolí komunikace (pohltivý nebo odrazivý terén, vzdálenost zástavby, vliv odrazů
zvukových vln)

-

technická opatření (protihlukové bariéry, valy apod.)

Na základě vypracovaného Orientačního posouzení vlivu na akustickou situaci, která je
přílohou oznámení, lze po zprovoznění navrhované komunikace očekávat, že hygienický limit
na hranici chráněného prostoru nejbližších objektů nebude překročen. Nejbližší objekty podél
navrhované trasy tvoří nechráněná zástavba (průmyslové objekty v severní části Doks a v
oblasti křížení silnice I/38 a silnice II/270) a také objekt pro dopravu o adrese Okna č. p. 58
mezi osadou Obora a obcí Okna, kde navrhovaná trasa povede na mostě.
Emise výfukových plynů
V této kapitole jsou shrnuty obecné poznatky týkající se zdravotních rizik obyvatelstva
v souvislosti s výfukovými plyny motorových vozidel.
Hodnocení vlivu imisí na obyvatelstvo je třeba rozdělit na odlišné situace: (a) městský provoz,
(b) provoz po silnici ve volné krajině.
Pro městský provoz jsou charakteristické dopravní zácpy a nepravidelnost, která
rychlosti, častým rozjezdům a popojížděním. Důsledkem toho jsou mnohem
škodlivin z automobilů. Připočteme-li k tomu blízkost, ve které se obyvatelé
výfukům aut pohybují, je zřejmé, že imise z dopravy jsou zde zásadním
hygienickým problémem.

vede k nízké
vyšší emise
ve vztahu k
a důležitým

Zcela jiná je však situace ve volné krajině. Emise z aut jsou při plynulé jízdě mnohem nižší,
možný je volný rozptyl škodlivin a lidé jsou (kromě řidičů a spolujezdců) dostatečně vzdáleni
od zdrojů výfukových plynů. Imise zde proto nepředstavují závažný hygienický problém.
Na základě vypracovaného Orientačního výpočtu emisní a imisní zátěže, které je přílohou
oznámení, je z hlediska dopadů na obyvatelstvo zpravidla nejproblémovější znečištění ovzduší
suspendovanými částicemi frakce PM10. Nejvyšší příspěvek automobilové dopravy na
hodnocených komunikacích očekávat v zástavbě podél severozápadní hranice města Doksy, v
blízkosti stávající silnice I/38 a zároveň nejblíže navrhované přeložce I/38, kde bylo vypočteno
2,7 µg.m-3, tedy cca 7 % imisního limitu.
Stejně tak v případě průměrných ročních koncentrací ostatních sledovaných látek byly nejvyšší
hodnoty vypočteny v této lokalitě. V případě oxidu dusičitého byly vypočteny hodnoty 0,9
µg.m-3 (2 % imisního limitu) a v případě benzenu pak 0,01 µg.m-3 (0,2 % limitu). Pro
průměrné roční koncentrace oxidu uhelnatého není roční limit stanoven.
D.I.1.3 Světelné znečištění
Stavba bude realizována v prostoru, který je dnes již světelně ovlivněn od okrajové zástavby a
projíždějících vozidel po stávající silnici.
D.I.1.4 Sociální a ekonomické dopady
Obchvat silnice I/38 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/38 a II/270 a to i 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 z blízké zástavby. Rovněž
faktor pohody projíždějících vozidel bude narušen. Jedná se však pouze o dočasný jev. Po
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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.

Dílčí závěr ke kapitole D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo
Vyřešení stávajícího nevyhovujícího stavu na silnici I/38 při průjezdu zastavěným územím
Obory a okrajovou částí Doks bude mít pozitivní vliv na plynulost dopravy, bezpečnost
projíždějících vozidel. Navržená aktivní varianta vyřeší jeden z hlavních problémů stávajícího
stavu a tím je hluk z dopravy. Dílčí negativní dopady v průběhu výstavby budou na přijatelné
úrovni. Celkový vliv na obyvatelstvo je pozitivní.

D.I.2 Vliv na ovzduší a klima
Možné vlivy záměru na ovzduší a klima jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 27: 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.
Stavba nevyvolává vliv na klima oblasti.

Hodnocení imisní situace po vybudování obchvatu silnice I/38 vychází z dopravního řešení
v území.
V období výstavby:
Hlavními znečišťujícími látkami budou tuhé částice, které se uvolňují do ovzduší při terénních
a zemních pracích a výfukové plyny stavebních a dopravních mechanismů. Tento vliv lze snížit
vhodným výběrem strojů a jejich dobrým technickým stavem.
Vzhledem ke vzdálenosti obytných lokalit může výstavbou dojít ke zvýšení imisní zátěže
prachem. Stavba je navržena s minimálním zemním tělesem. Zemina bude použita v ploše
staveniště a nebude se přepravovat na větší vzdálenosti.
Pro případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti bude v podmínkách na provádění stavby
stanoveno, že při stavebních pracích je nutné zajištění proti nadměrné prašnosti (převážením
pod plachtou a zkrápěním).
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:
Je logické, že nejvyšší hodnoty lze u všech sledovaných látek zaznamenat v zástavbě přilehlé k
navrhované přeložce silnice I/38, a to v severozápadním okraji Doks a v oblasti průchodu
přeložky mezi obcí Okna a osadou Obora. To je dáno především tím, že se těleso komunikace
v těchto lokalitách nejvíce přibližuje k zástavbě. Ostatní části Doks a dalších nejbližších sídel v
území jsou již od navrhované přeložky ve vzdálenosti přesahující 0,5 km, a tak se zde její vliv
projeví jen minimálně. Z provozu na ostatních komunikacích pak lze nejvyšší příspěvky
zaznamenat v centrální části města Doksy, kde prochází silnice II/270.
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Vypočtené hodnoty sledovaných látek a imisní limity (jak je určuje nařízení vlády č. 597/2006
Sb. v platném znění) jsou uvedeny v kapitole C.II.2 Ovzduší a klima.
Z hlediska dopadů na obyvatelstvo je zpravidla nejproblémovější znečištění ovzduší
suspendovanými částicemi frakce PM10. Nejvyšší příspěvek automobilové dopravy lze
očekávat v zástavbě podél severozápadní hranice města Doksy, v blízkosti stávající silnice I/38
a zároveň nejblíže navrhované přeložce I/38, kde bylo vypočteno 2,7 µg.m-3, tedy cca 7 %
imisního limitu.
Stejně tak v případě průměrných ročních koncentrací ostatních sledovaných látek byly nejvyšší
hodnoty vypočteny v těchto lokalitách. V případě oxidu dusičitého byly vypočteny hodnoty
0,9 µg.m-3 (2 % imisního limitu) a v případě benzenu pak 0,01 µg.m-3 (0,2 % limitu). Pro
průměrné roční koncentrace oxidu uhelnatého není roční limit stanoven.
Dílčí závěr kapitoly D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Stavbou obchvatu nedojde k výraznému zvýšení imisního příspěvku v řešeném území.
Očekávané imisní koncentrace budou hluboko 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 28: Vlivy na hluk
Předmět hodnocení - ukazatele
Hluk

Vibrace

Výskyt
+/-

+/-

Poznámka
Zvýšení hluku během výstavby. V době provozu nedojde
k nárůstu hluku proti nulové variantě. Nebudou překročeny
hygienické limity pro hluk.
Dílčí vliv pouze pro období výstavby a to v těsné blízkosti
stavebních strojů.

Výstavba obchvatu řeší stávající nevyhovující stav. Hluková zátěž v této lokalitě již existuje.
Oddálením dopravy od obytných části a zvýšením plynulosti dopravy dojde ke snížení hluku v
území. Dojde k celkovému zklidnění na stávajících silnicích.
Prognóza intenzit dopravy v území
Pro účely hlukového a imisního posouzení a dalších skutečností, které z dopravy vyplývají,
byla zpracována Prognóza intenzit dopravy, která je samostatnou přílohou oznámení.
Výstupem z vypočteného dopravního modelu jsou pentlogramy intenzit, které zobrazují pro
každý úsek silniční sítě celodenní intenzitu všech vozidel, lehkých nákladních vozidel (do 3,5
t) a ostatních nákladních vozidel (nad 3,5 t) za 24 hodin.
V roce 2015 bude na přeložce silnice I/38 dosahována intenzita cca 9 000 voz/den na úseku
jižně od silnice II/270 a cca 8 100 voz/den na úseku severně od silnice II/270. Na stávajícím
úseku silnice I/38 potom poklesne intenzita dopravy na cca 900 voz/den na úseku mezi Oborou
a Doksy a na cca 3 100 voz/den na úseku severně od křižovatky se silnicí II/270.
V roce 2035 bude na úseku jižně od silnice II/270 dosahována intenzita cca 9 100 voz/den, na
úseku severně od silnice II/270 8 900 voz/den. Z důvodu předpokládaného zprovoznění
přeložky silnice II/270 mimo město dojde k přesunu některých vztahů do jihu směr Doksy a
Mimoň ze silnice I/38 na stávající komunikaci a přeloženou silnici II/270. Proto bude v úseku
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mezi Oborou a napojením přeložky silnice II/270 dosahována intenzita cca 2 300 voz/den.
Úsek mezi napojením přeložky II/270 a křižovatkou se stávající silnicí II/270 bude zatížen cca
1 600 voz/den a úsek severně od stávající silnice II/270 cca 2 800 voz/den.
Obrázek 16: Pentlogram dopravy na silnicích v zájmovém území v roce 2035
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Vliv na akustickou situaci
Z modelových výpočtů vyplývá, že ve vztahu akustické zátěže způsobené provozem na
navrhované komunikaci k hygienickým limitům představuje hluk v noční době větší zátěž
okolního prostředí než hluk v denní době. To znamená, že izofona o hodnotě hygienického
limitu (60 dB ve dne, 50 dB v noci) vede v noční době ve větší vzdálenosti od navrhované
komunikace než ve dne. Z toho vyplývá, že je-li splněn limit hluku pro noční dobu, je určitě
splněn i limit hluku pro den. Vyhodnocení tak bylo provedeno pro noční dobu.
Tabulka 29: Očekávané akustické dopady v sídlech podél navrhované přeložky silnice I/38
Bod
1
2
3
4
5
6

Objekt
Jiráskova 540
Pražská 925
5. května 505
Obora 74
Okna 52
Tachov 19

Sídlo
Doksy
Doksy
Doksy
Obora
Okna
Tachov

Ekvivalentní hladina akustického tlaku v noční době (dB)
do 45 dB
do 45 dB
do 35 dB
do 40 dB
do 45 dB
do 30 dB

Rekreační plocha u Pensionu Skalka (bod 7) je již ve značné vzdálenosti od navrhované
komunikace. Hygienický limit v denní dobu na hranici pozemku tak nebude překročen,
ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní dobu zde byla vypočtena na hranici 35 dB.
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Obrázek 17: Posuzované oblasti v blízkosti navrhované přeložky silnice I/38

V rámci orientačního vyhodnocení lze po zprovoznění navrhované komunikace očekávat, že
hygienický limit na hranici chráněného prostoru nejbližších objektů nebude překročen.
Nejbližší objekty podél navrhované trasy tvoří nechráněná zástavba (průmyslové objekty v
severní části Doks a v oblasti křížení silnice I/38 a silnice II/270) a také objekt pro dopravu o
adrese Okna č. p. 58 mezi osadou Obora a obcí Okna, kde navrhovaná trasa povede na mostě.
U chráněné zástavby lze očekávat nejvyšší příspěvky na úrovni 45 dB v noční dobu,
hygienický limit daný nařízením vlády 148/2006 Sb. pro hluk z provozu na hlavních
komunikacích o hodnotě 50 dB, tak nebude překročen. Stejně tak bude splněn limit pro denní
dobu. Ve výpočtech byl zohledněn provoz na navrhované přeložce I/38 a nové přeložce silnice
II/270 v prostoru křížení s navrhovanou komunikací.
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Opatření proti nadměrnému hluku
V následujícím přehledu jsou shrnuta nezbytná opatření, která je nutno dodržet při projektové
přípravě, výstavbě a provozu záměru:
•

trasy pro odvoz zeminy a transport materiálu volit v maximální možné míře mimo stávající
obytnou zástavbu.

•

při přípravě POV navrhnout umístění stavebních dvorů s ohledem na obytnou zástavbu

•

na vnějším ohrazení stavby bude uveden kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci
občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby

•

obyvatelé nejbližších domů budou v předstihu seznámeni s připravovanou stavbou, délkou
a charakterem jednotlivých etap výstavby

Dílčí závěr kapitoly D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci
Z hodnocení vyplývá, že ve fázi provozu nebude podél navrhované trasy překročen hygienický
limit u žádného chráněného objektu, podél kterého bude navrhovaná přeložka silnice I/38
procházet. Ověření vypočtených hodnot bude provedeno v dalším stupni projektové
dokumentace v podrobné Hlukové studii.
Po zprovoznění navrhované přeložky bude u nejbližší zástavby provedeno kontrolní měření.
V případě překročení hygienických limitů budou navržena dodatečná protihluková opatření.

D.I.4 Vliv na povrchové a podzemní vody
Možné vlivy realizace záměru na povrchové a podzemní vody jsou shrnuty v následující
tabulce:
Tabulka 30: 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
Pravděpodobný vliv v případě havárie.
Pravděpodobný 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.
Povrchové vody - dešťové vody
Realizací záměru dojde ke zvětšení zpevněné plochy komunikace a tím i k nárůstu dešťového
odtoku. Komunikace bude odvodněna podélným a příčným spádem do příkopů. Ty mohou být
dále částečně svedeny do vodoteče (Robečského potoka). Zvýšené odváděné množství
dešťových vod bude mít ředící účinek a dojde ke zrychlení odtoku povrchových vod.
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U dešťových vod existuje riziko kontaminace vody především z ropných produktů (pohonné
hmoty, maziva, hydraulické oleje, úkapy a oděry z automobilů). Je tedy nutné kontrolovat stav
mechanismů v období výstavby a doplňování hmot a údržbu provádět jenom na zajištěných
plochách zařízení staveniště mimo přirozený terén. Nejvýznamnější znečišťující látkou
v dešťových vodách odtékajících z povrchu komunikací je v zimním období chlorid sodný
(hlavní součást posypových materiálů). Jeho vliv na půdu a okolní ekosystémy je však do
vzdálenosti cca 10 - 20 m od okrajnice vozovky.
Riziko znečištění povrchové vody z vlastního provozu na silnici není žádným způsobem
zvýšené oproti stávajícímu stavu. Obchvat s mimoúrovňovým křížením budou oproti stávající
silnici působit příznivě na snížení dopravních rizik a snížení podílů potenciálních havárií. Pro
větší ochranu doporučujeme před vyústěním dešťové kanalizace do vodoteče předsadit lapol
(sorpční vpust) na ochranu před znečištěním.
Odvodnění záměru bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace a za podmínky
navržení a dodržení všech ochranných opatření hlediska vlivu na životní prostředí nebude
představovat rizikový faktor.
Podzemní vody
Proudění připovrchových vod může být lokálně ovlivněno existencí zemního tělesa. Ve svahu
nad násypem lze očekávat určité vzdutí hladiny podzemní vody, zářezy budou naopak hladinu
vody snižovat. Podzemní vody vázané na svrchně křídové zvodně nebudou silničním
obchvatem zasaženy.
Trasa obchvatu prochází na začátku úseku od km 0,380 do km 1,100 ochranným pásmem
vodního zdroje sodovkárna Doksy. Jak bylo popsáno v kapitole C.II.4 Voda, OPVZ se nachází
na severu zájmového území v průmyslové části a to cca 100 m od stávající silnice I/38. Pásma
hygienické ochrany jsou stanovena takto:
- I. stupeň - ve tvaru čtverce o straně 20 m. Prostor je oplocen a označen výstražnými
cedulemi.
- II.a stupně vnitřní část - ve tvaru lichoběžníku.
- II.b stupně vnější část - ve tvaru nepravidelného obrazce.
Při stanovení pásem hygienické ochrany se vycházelo z geologického a hydrogeologického
posouzení. Ve vztahu průchodu silnice I/38 nedochází oproti stávajícímu stavu k zásadní
změně.
V místě průchodu obchvatu silnice I/38 územím OPVZ II.b lze z hlediska
inženýrskogeologických poměrů charakterizovat takto: horninové prostředí je tvořeno
svahovými sedimenty charakteru hlinitých písků S4/SM až písčité hlíny F3/MS o mocnosti 1
až 3 m. V jejich podloží se nacházejí zvětraliny pískovců v hloubce 1 až 4 m pod terénem.
Zvětraliny jsou charakteru hlinitých písků, štěrků a níže i kamenitých zemin. Hladinu
podzemní vody lze očekávat v hloubce 3 a více metrů pod terénem.
Kvalita mělkých podzemních vod může být ohrožena v případě úniku nebezpečných látek jak
při výstavbě, tak i při provozu (havárie).
Z uvedeného přehledu vyplývá, že riziko kontaminace vod je významné pouze při havarijních
stavech. K tomu je třeba následující opatření:
•

v dalších stupních projektové dokumentace vypracovat havarijní plány pro případ úniku
látek škodlivých vodám,

•

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

Trasa obchvatu nezasahuje do žádného ochranného pásma minerálních a léčivých pramenů.
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Dílčí závěr kapitoly D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Realizací záměru se nepředpokládá významné ovlivnění povrchových a podzemních vod.
Reálné riziko pro kvalitu povrchových a podzemních vod představují pouze havarijní stavy
s únikem ropných látek do okolí komunikace. Před vyústěním dešťové vody do vodoteče
navrhujeme umístit lapol (sorpční vpust), který zachytí znečišťující látky a to i ropného původu.
V dalším stupni projektové dokumentace je nutné zpracovat podrobný Vodohospodářský
projekt a vypracovat havarijní plány pro případ úniku látek škodlivých vodám.

D.I.5. Vliv na půdu
Možné vlivy výstavby záměru na půdu a její zábor jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 31: 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
Velikost odpovídá záměru a dále bude upřesněn v DÚR.
Zábor na konci trasy obchvatu.
Pravděpodobná možnosti kontaminace v případě havárie.
Včasné ozelenění v rámci vegetačních úprav.

Procentuelní zastoupení záborů půdy k celkové délce trasy obchvatu je v přehledu následující
tabulky.
Tabulka 32: Procentuelní zastoupení záborů k celkové délce trasy
Druh půdy
Zábor zemědělské půdy
Zábor lesní půdy
Zábor ostatní půdy (komunikace)
CELKOVÁ DÉLKA TRASY OBCHVATU

Délka průchodu trasy
(m)
5 070
730
400
6200

Procento z celkové délky
trasy obchvatu (%)
82
12
6
100

Konkrétní vyčíslení velikostí záboru a vlivů na druhy půd bude upřesněno v dalším stupni
projektové dokumentace a to v Záborovém elaborátu. Ten bude zpracován na základě
podrobného zakreslení trasy.
D.1.5.1 Vliv na zemědělskou půdu
Z hlediska zemědělského půdního fondu (ZPF) lze zájmové území obchvatu silnice I/38
charakterizovat jako zemědělskou krajinu s půdami střední a vyšší kvality. V pásu trasy
přeložky silnice se prolíná pás orných půd přiřazených do I. nejvyšší kategorie ochrany půd.
Vliv na zemědělské půdy je významný. Třídy ochrany jsou stanoveny na základě vlastností
půd a klimatického regionu a jsou dané kódem BPEJ. Třídy ochrany půd určuje Metodický
pokyn MŽP č.j. OOLP/1067/96, ze dne 1. 10. 1996. Délka průchodu trasy dotčenými BPEJ a
jejich zařazení do tříd ochrany jsou v následující tabulce a v situaci. Navržený obchvat
rozděluje stávající zemědělské pozemky ve směru sz - jv. V dalším stupni projektové
dokumentace musí být navrženy přístupové cesty na všechny zemědělské pozemky.
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Tabulka 33: Průchod trasy obchvatu silnice I/38 jednotlivými BPEJ a jejich zařazení do tříd ochrany
BPEJ

třída ochrany

5.14.00
I
5.14.10
II
5.13.00
II
5.30.01
II
5.08.40
III
5.31.01
III
5.21.10
IV
5.31.11
IV
CELKOVÁ DÉLKA ZPF

délka průchodu trasy
obchvatu (m)
2 670
200
480
510
0
250
770
190
5 070

délka průchodu trasy
třídou ochrany (%) z
celkové délky průchodu
53
23

5
19
100

Obchvat silnice I/38 leží převážně na zemědělských půdách v I. a II. třídě ochrany a to v 76 %
z celkové délky průchodu obchvatu zemědělskými půdami. Dále v 19 % leží v nízké IV. třídě
ochrany. V této třídě ochrany na BPEJ 5.31.11 částečně leží i navržená mimoúrovňová
křižovatka silnic I/38 a II/270.
Záměr představuje z hlediska vlivu na zemědělskou půdu významný zásah do vysoce
kvalitních zemědělských půd. Celkově patří zájmové území i s širším okolím k významnějšímu
zemědělskému potenciálu České republiky a ráz této krajiny je určen zemědělským
využíváním půdy.
Kvalitní zemědělské půdy náležící do I. a II. třídy ochrany lze je odejmout ze ZPF pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny a pro
liniové stavby zásadního významu. Bude potřeba zažádat o odnětí půdy ze ZPF na základě
zákona č. 344/1992 Sb. ve znění zákona č. 10/1993 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. K
odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu. Půdu lze odejmout dočasně nebo trvale. Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas
k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, je povinen zaplatit odvod ve výši stanovené
podle přílohy tohoto zákona. Část odvodů ve výši 40 % je příjmem rozpočtu obce, v jejímž
obvodu se odnímaná půda nachází, zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí. K
této záležitosti byl vydán metodický pokyn MŽP č.j. OOLP/1067/96 (ze dne 1.10.1996).
V souladu s ustanovením zákona č. 334/1992 Sb. bude nutno v další fázi projektové přípravy
provést předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich
hospodárného využití, jako přílohu k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.
Dále tento zákon ukládá povinnost skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i
hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich
hospodárné využití nebo řádné ukládání pro účely rekultivace. Dále je možné zajistit na vlastní
náklady odvoz půdy a rozprostření na plochy určené orgánem zemědělského půdního fondu.
Kontaminace a eroze půdy
Při hodnocení vlivu na půdu nelze opomenout znečištění půdy. Potencionálními zdroji
kontaminace půd v okolí silnic jsou:
•

emise výfukových plynů (Pb, polyaromatické uhlovodíky),

•

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

•

ropné produkty z úkapů vozidel při haváriích.
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Významné koncentrace škodlivin lze ovšem zjistit pouze v bezprostřední blízkosti vozovky a
ve vzdálenosti cca 10 m se většinou již přibližují pozaďové hodnotě.
Stavba silnice může za určitých okolností vést i k narušení stability půdního pokryvu. To se
týká zejména strmějších a delších uměle vytvořených svahů násypů. Erozní procesy, které
mohou přejít až do lokálních nátrží a sesuvů bývají iniciovány zvýšenou srážkovou činností
v době, kdy nově vytvořený reliéf ještě postrádá stabilní vegetační pokryv. Tato rizika nelze při
stavbě silnic nikdy zcela vyloučit, lze je však vhodným technickým řešením a rychlým
postupem stavby minimalizovat. Popsané jevy se dotýkají většinou vlastního prostoru stavby a
do okolí významněji nezasahují.
U komunikací s vysokou intenzitou dopravy se doporučuje provést tato opatření pro zamezení
bezprostředního rizika vstupu rizikových látek do potravního řetězce člověka:
•

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

•

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

•

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

•

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

D.I.5.2 Vliv na lesní půdu
V celé své délce zasahuje trasa do lesní půdy pouze v závěru vedení trasy. Jednak na konci
mostního objektu v km 5,050 zasahuje do lesní zeleně v nivě Robečského (Okenského) potoka
a od km 5,330 do km 6,00, tj. na délce 670 m prochází okrajem lesního komplexu. Jedná se o
velký lesní komplex, který je rozdělen již stávající silnicí I/38. Ve své rozlehlosti se táhne až za
Bezděz. Zábor PUPFL je v lesním typu 0K3, který je charakterizován jako kyselý (dubový bukový) bor /(Quereto - Fagi) Pinetum acidophilum/ a 0M2 je chudý (dubový) bor /(Querceto)
- Pinetum oligotrophicum/.
Celkově lze záměr vyhodnotit tak, že nebude mít zásadní vliv na lesní půdu. Nedojde k
zásadnímu rozdělení lesa na izolované části. Nedojde k zásadnímu narušení funkcí lesa. Záměr
v zájmovém území nezpůsobí destabilizaci lesa.
Opatření: v místě průchodu lesní půdou na konci trasy minimalizovat vliv v období výstavby.
Minimalizovat nebo úplně zrušit dočasný zábor v lese. Nezasahovat stavebními stroji do okolí
a jezdit pouze po rozestavěném silničním pozemku. V dalším stupni projektové dokumentace
požadujeme prodloužit mostní objekt v km 5,00 o cca 30 m, tedy na alespoň 160 m. Tím dojde
k výraznému zmenšení vlivu na Robečský potok a především jeho nivu, přilehlou lesní zeleň a
celkově na významný krajinný prvek.
Investor je povinen v případě zásahu do lesního komplexu žádat příslušný orgán o možnost
odnětí lesních pozemků z plnění funkcí lesa a to ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.
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Obrázek 18: Pohled z konce úseku proti směru staničení do odpojení obchvatu I/38

Dílčí závěr kapitoly D.I.5 Vlivy na půdu
Vliv na půdu z hlediska záborů je úměrný záměru. Stavba zasahuje do zemědělské i lesní půdy.
Vliv na zemědělské půdy je významný. Jedná se o zásah do vysoce kvalitních zemědělských půd.
V 76 % zařazených do I. a II. třídy ochrany (dle Metodického pokynu MŽP č.j.
OOLP/1067/96). Odejmout je ze ZPF lze pouze výjimečně a je třeba souhlasu příslušného
orgánu ochrany ZPF. Bude potřeba zažádat o odnětí na základě zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 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.
Lesní komplex na konci trasy nebude trasou zásadně ovlivněn a nedojde k narušení funkcí
lesního komplexu. Nevznikne riziko destabilizace lesního porostu.

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 34: Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na geologicky dokumentované jevy:
- sesuvy a poddolovaná území
- hlavní a stará důlní díla
- deponie (haldy)
Vliv na surovinový poteciál:
- dobývací prostory (těžené a netěžené)
- ložiska nerostných surovin a prognózy
- chráněná ložisková území
- rekultivace
EVERNIA s.r.o.
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Posuzovaný záměr nezasahuje do žádných geologicky dokumentovaných jevů, jako jsou
sesuvy a poddolovaná území, nezasahuje do důlního díla ani deponie. Záměr nezasahuje ani do
surovinových zdrojů, konkrétně do ložisek nerostných surovin nebo prognózních zdrojů, do
chráněných ložiskových území. Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze
z hlediska rozsahu hodnotit jako nulové.
Dílčí závěr kapitoly D.I. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Na území stavby se nenacházejí žádné sesuvy a poddolovaná území, zdroje nerostných surovin
ani dobývací prostory. Při realizaci záměru nedojde k ovlivnění horninového prostředí a
přírodních zdrojů. Zájmové území je z inženýrskogeologického hlediska vhodné pro vedení
trasy obchvatu.

D.I.7 Vliv na flóru, faunu a ekosystémy
Možné vlivy výstavby na flóru, faunu a ekosystémy jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 35: Kategorie vlivů na flóru, faunu a ekosystémy
Kategorie
Podkategorie
Výskyt
Poznámka
Zvláště
Národní park
chráněná území Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
+/návrh PR Mokřady Poselského rybníka
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Významné
Ze zákona
lesy
+
lesní remízky a lesní komplex na konci trasy
krajinné prvky (č.114/1992
rašeliniště
Sb.)
vodní toky
+
Robečský potok a jeho přítoky
rybníky
+/Velká a Malá Pateřinka, Poselský rybník
jezera
údolní nivy
+
niva Robečského potoka a jeho přítoků
Registrované orgánem ochrany přírody
+/4 registrov. solitéry u chodníku Obora -Doksy
Územní systém Nadregionální biocentrum
ekologické
biokoridor
+/ochranné pásmo NRBK Kokořínský důl stability
Břehyně, Pocopala
Regionální
biocentrum
biokoridor
Lokální
biocentrum
+/LBC 329 Poselský - Mariánský rybník
LBC 332 U obce Okna
biokoridor
+
LBK 329/332 Okenský potok
Natura
ptačí oblasti
2000
evropsky významné lokality
+/EVL Jestřebsko - Dokesko
EVL Doksy - zámek
EVL Mariánský rybník
Památné stromy
nachází se ve větší vzdálenosti než 1km do trasy
Pozn.: výskyt „ - „ znamená, že se v nejbližším zájmovém území křižovatky daná kategorie nenachází
„ +/- „ nachází se v zájmovém území, ale ve větší vzdálenosti od posuzované trasy obchvatu
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D.I.7.1 Vliv na flóru
První 2/3 zájmového území jsou charakteristické jako otevřená zemědělská krajina s malými
lesními remízky. Krajina je přehledná bez výrazného zastoupení přírodních prvků. Reliéf
prostoru má charakter členité pahorkatiny až ploché vrchoviny. Součástí území jsou
zemědělské areály lokalizovány západně od obce Doksy, které rozčleňují rozlehlé zemědělské
pozemky.
Zbývající třetina zájmového území je charakterizována mokřadem u Zbynské strouhy západně
od k.ú. Obora. Na tento prostor navazuje území jižně od Velké a Malé Pateřinky a lesní
komplex. Území je tvořeno mokřadními společenstvy a rybníky, která přecházejí v zalesněné
území táhnoucí se až za Malý a Velký Bezděz.
Mezi základní přirozené biotopy, kterými trasa prochází, patří:
•

orná půda, která je intenzívně využívána k zemědělským účelům

•

mokřadní společenstva vlhkých lad v mírných depresích nivy Robečského potoka

•

mokřadní olšina v nivě Robečského potoka

•

louky a pastviny

Mimo tyto biotopy se v území vyskytují biotopy ovlivněné člověkem:
•

urbanizovaná území - obytná a průmyslová a zemědělská část města Doksy a obytná část
Obory. Trasa obchvatu se jím vyhýbá a ani je neovlivňuje.

•

hospodářský lesní komplex typu dubového až bukového boru kyselého nebo chudého.
Trasa do něho zasahuje na délce 670 m na konci před napojením na stávající silnici I/38 ve
směru na Mladou Boleslav.

•

nálety pionýrských dřevin - např. podél trati ČD, kde převažují břízy (Betula pendula)
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Trasa přechází trať ČD současně se silnicí II/273 na
Žďár a Mšeno a Robečský potok mostním objektem v km 5,00 o délce 130 m a výšce
mostu 8 m. Na okrajích mostu v přechodu do násypového tělesa dojde k částečnému
vykácení náletů pionýrských a lesních dřevin.

V této fázi oznámení nejsou charakterizována žádná další omezující opatření z hlediska
ochrany vegetace.
D.I.7.2 Vliv na faunu
Fauna v okolí Doks odpovídá svým složením a zastoupením druhů geologické stavbě území,
členitosti terénu a vegetačnímu krytu. Výskyt, druhové složení a rozšíření fauny je z velké části
vázáno na typy biotopů a rostlinná společenstva luk a pastvin, břehových doprovodů a lesních
porostů. Většina zdejších společenstev je druhotná, ovlivněná lidskou činností. Pro zájmové
území je charakteristická mozaika antropogenních struktur tvořená městskou aglomerací,
rozsáhlou ornou půdou a lesními porosty. Tomu odpovídá i složení fauny. Jedná se o faunu
příměstského charakteru, na přechodové hranici mezi volnou přírodou a městskou aglomerací
Doks. Nejpočetnější skupinou obratlovců v daném území jsou ptáci.
Výstavba silnice má za následek trvalý zánik faunistických biotopů v místě stavebního záboru.
Populace živočichů žijící přímo v trase, v průběhu stavby biotop buď opustí (většina
obratlovců, část bezobratlých schopných letu) anebo je postupem stavby víceméně zničena. Na
rozdíl od rostlinstva není tedy fauna výstavbou silnice likvidována „absolutně“, neboť její
významná část se může (při vhodném postupu výstavby) přemístit na náhradní biotopy. Tyto
náhradní biotopy ovšem nemají neomezenou „úživnost“ a mohou již být plně obsazeny
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stávajícími živočišnými populacemi. Vzhledem k tomu, že se zde v okolí obchvatu nachází již
CHKO Kokořínsko a rozsáhlý lesní komplex vypuzení živočichové budou mít dostatek
prostoru, kam se uchýlit.
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 ve fázi oznámení navrhována žádná další omezující opatření z hlediska ochrany fauny.
Vliv na migraci
Jedním z několika typů prvků, které charakterizují a vytyčují migrační trasy zvěře, je ÚSES.
Trasa obchvatu kříží lokální biokoridor č. 329/332 Okenský potok. Tato migrační cesta nebude
trasou přerušena. Trasa ji přechází po velkém mostním objektu, který kromě potoka kříží i trať
ČD a silnici II/273. Most je dlouhý 130 m a vysoký 8 m.
Případná opatření, která budou z hlediska zajištění migrace realizována, budou uvažována
pouze pro každodenní migraci drobných živočichů, případně srnčí zvěře. Trasa nerozděluje
velký lesní komplex, je vedena zemědělskými pozemky s roztroušenými drobnými lesními
remízky.
Doporučení: Požadavek na průchodnost je zabezpečen navrženým mostem v km 5,00 o délce
130 m. Převedení trasy přes jakoukoliv terénní depresi by mělo být využito pro vybudování
propustku. Propusty je ideální budovat s různými rozměry, to znamená střídat větší objekty
(rámové o rozměru 1 m) s trubním propustem pouze 30 cm. V průběhu přípravy projektové
dokumentace je třeba zpracovat migrační studii, kde budou upřesněny migrační objekty a jejich
rozměry, a zaměřit se na technické provedení mostů.
Po návrhu a realizaci výše uvedeným opatření bude průchod živočichů dostatečně zabezpečen
a nevyžadujeme žádný další migrační objekt.
D.I.7.3 Vliv na ekosyst émy
Zvláště chráněná území
V zájmovém území navrženého obchvatu silnice I/38 se nenachází národní park, chráněná
krajinná oblast, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka ani přírodní památka.
Nejblíže navržené trase se nachází přírodní rezervace Mokřady Poselského rybníka, která je v
návrhu. Od trasy je vzdálena cca 800 m. Trasa je vůči Poselskému rybníku umístěna až za
stávající silnici I/38. Navržená trasa nebude mít na Poselský rybník, na kterém je navržena PR,
vliv. Naopak dojde k oddálení dopravy oproti stávajícímu stavu.
Z hlediska zvláště chráněných území nejsou navržena žádná omezující opatření.
Územní systém ekologické stability
Záměr neovlivní nadregionální biokoridor, ani regionální prvky územního systému ekologické
stability. Neovlivní ani nejblíže ležící prvky lokálního ÚSESu. Těmi jsou 2 lokální biocentra
č. 329 Poselský rybník a Mariánský rybník a č. 332 U obce Okna. Trasa kříží lokální
biokoridor, který spojuje tato dvě biocentra. Trasa ho přechází mostním objektem v km 5,00.
Délka mostu je 130 m a výška je cca 8 m. Spolu s biokoridorem, který je vedený Robečským
potokem, jsou pod mostem převedeny trať ČD a silnice II. třídy.
Systém ekologické stability doplňují interakční prvky, které pomáhají zlepšit
vodohospodářskou funkci, protierozní ochranu a celkově ekologickou stabilitu krajiny. Jsou to
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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.
Přehled vlivu trasy na všechny skladebné části
následující tabulce.

ÚSES v zájmovém území je shrnut v

Tabulka 36: Vliv trasy na ÚSES
Číslo

Název
Vliv trasy obchvatu na prvky ÚSES
NADREGIONÁLNÍ BIOKORID.
NRBK - jeho ochranné pásmo
Trasa na úplném konci, v místě napojení na stávající silnici I/38
Kokořínský důl - Břehyně, Pecopala ve směru na Mladou Boleslav, zasahuje na délce cca 450 m do
okraje ochranného pásma NRBK. Vůči stávajícímu stavu se
situace nemění. Trasa obchvatu silnice I/38 nebude mít na
nadregionální biokoridor žádný vliv.
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
329
LBC Poselský rybník, Mariánský
Stejně jako u návrhu přírodní rezervace, se LBC nachází v
* pozn. rybník
dostatečné vzdálenosti od trasy a to cca 800 m. Navržená trasa
nebude mít na LBC vliv. Naopak dojde k oddálení dopravy
oproti stávajícímu stavu.
332
LBC U obce Okna
Nachází se na jihu zájmového území, na severu katastru obce
Okna, ve vzdálenosti cca 300 m od trasy. Navržená trasa nebude
mít na LBC vliv.
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
329/332 LBK Okenský potok
Biokoridor existující, funkční částečně. Jedná se o vodní tok
Okenského potoka (Robečský potok), přilehlé plochy a ostatní
plochy. Trasa přechází biokoridor mostem o délce 130 m a výšce
8 m.
pozn.: *… Bylo by účelné sjednotit hranice LBC č. 329 Poselský rybník, Mariánský rybník s plochou navrhované
PR Mokřady Poselského rybníka. Návrh na vyhlášení tohoto chráněného území doporučuje ponechání
části přirozenému vývoji, pouze mokřadní louky je třeba občasně kosit.

Významné krajinné prvky
Vliv trasy na jednotlivé významné krajinné prvky (VKP), které se nacházejí v zájmovém území
je následující:
o vliv na VKP - lesy
Trasa ve střední části, kolem km 3,0, prochází v blízkosti 3 lesních remízků. Jsou ve
vzdálenosti od 100 do 300 m od trasy a nebudou přímo dotčeny. Remízek ve vzdálenosti
130 m od trasy v km 4,1 nebude dotčený.
Další VKP lesní se nacházejí v blízkosti mostního objektu v km 5,00 přes silnici II/273,
trať ČD a Robečský potok. V tomto místě předpokládáme částečné ovlivnění lesní zeleně
podél Robečského potoka.
Na konci prochází trasa VKP lesním komplexem na délce 670 m. Dále dochází k napojení
na stávající silnici I/38, směr na Mladou Boleslav.
Opatření: v místě průchodu lesní půdou na konci trasy minimalizovat vliv v období
výstavby. Minimalizovat nebo úplně zrušit dočasný zábor v lese. Nezasahovat stavebními
stroji do okolí a jezdit pouze po rozestavěném silničním pozemku.
o vliv na VKP - vodní toky
Páteřním tokem zájmového území tekoucí od jihu k severu do Máchova jezera je
Robečský potok. Trasa ho kříží mostem v km 5,00.
Opatření: V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme prodloužit mostní objekt
o cca 30 m na straně u vodního toku, tedy na alespoň 160 m. Tím dojde k výraznému
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zmenšení vlivu na Robečský potok a především jeho nivu, přilehlou lesní zeleň a celkově
na významný krajinný prvek.
Významným krajinným prvkem jsou i drobné přítoky Robečského potoka: Zbynská strouha
(na severu Obory), Okna (pravostranný přítok na k.ú. Okna v Podbezdězí na jihu
zájmového území). Navržená trasa na ně nebude mít vliv.
o vliv na VKP - rybníky
VKP rybníky se nacházejí v severní, ve východní a jihovýchodní části zájmového území.
Do významného krajinného prvku je zahrnuta nejenom samotná vodní plocha, ale i
mokřadní část kolem rybníka. Nejblíže k trase se nachází Malá Pateřinka a to ve
vzdálenosti cca 170 m. Nepředpokládáme ovlivnění trasou obchvatu.
Opatření: Musí být vypracován plán organizace výstavby tak, aby obsahoval zajištění
vodotečí před znečištěním látkami (i ropného původu).
o vliv na VKP - údolní nivy
Trasa přechází mostním objektem v km 5,00 údolní nivu Robečského potoka. Překonává ji
v jejím úzkém místě. Proto navrhujeme prodloužit mostní objekt o cca 30 m, jak bylo již v
opatření popsáno.
o vliv na VKP - rašeliniště
Trasa nemá vliv na rašeliniště v zájmovém území.
o vliv na VKP - jezera
V zájmovém území se nenacházejí.
Tabulka 37: Vliv trasy na VKP registrované dle §6 zákona č. 144/1992 Sb.
VKP
Solitéry u chodníku Doksy - Obora

Popis
Trasa obchvatu nemá vliv.

Natura 2000
Posuzovaný záměr nebude mít významný vliv na soustavu Natura 2000. To je potvrzeno i
stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje, jako příslušným orgánem ochrany přírody.
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., ve znění zákona
č. 218/2004 Sb. Je doloženo v části H - přílohy tohoto oznámení.
Památné stromy
Posuzovaný záměr nebude mít vliv na památné stromy.
Dílčí závěr kapitoly D.I.7 Vliv na flóru, faunu a ekosystémy:
Záměr nezasahuje ani nebude mít vliv na zvláště chráněná území. Zasahuje do lokálního
biokoridoru vedeného po Robečském potoce. Toto území je dle zákona zároveň významným
krajinným prvkem. Trasa ho překonává navrženým mostem v km 5,00 o délce mostu 130 m a
výšce cca 8,0 m. V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme prodloužit mostní objekt
o cca 30 m na straně u vodního toku, tedy na alespoň 160 m. Tím dojde k výraznému zmenšení
vlivu na Robečský potok a především jeho nivu, přilehlou lesní zeleň a celkově na významný
krajinný prvek.
V dalším stupni projektové dokumentace musí být zpracována studie vegetačních úprav.
Výstavbou záměru nebudou ovlivněny ani prvky soustavy Natura 2000.
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D.I.8 Vliv na krajinu
Možné vlivy výstavby obchvatu silnice I/38 na krajinu jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 38: Vlivy na krajinu
Předmět hodnocení - ukazatele
Krajinný ráz
Přírodní park

Výskyt
+
-

D.I.8.1 Vliv návrhu technických parametrů silnice na krajinný ráz
Z technických parametrů stavby, které by mohly mít významný vliv na zásah do krajinného
rázu je třeba uvést:
•

šířkové a výškové uspořádání rychlostní silnice a délka trasy: novostavba dvoupruhové
silnice S 11,5/80. Délka stavby je 6,20 km.

•

lokalizace mimoúrovňových křižovatek: na stavbě obchvatu je navržena 1 mimoúrovňová
křižovatka silnic I/38 a II/27 západně od obce Doksy směr Dubá. Tato křižovatka je svými
rozměry přijatelná a vzhledem k lokalizaci u zemědělského a průmyslového areálu nebude
tvořit výrazné ohnisko. Do zemědělské krajiny vnese nový technický prvek, ovlivní
prostorové vztahy, ale vliv lze považovat za přijatelný.

•

velké mostní objekty: na stavbě přeložky I/38 je navržen 1 mostní objekt délky 130 m, který
je lokalizován na km 5,00 v křížení se železniční tratí Jedlová - Bakov nad Jizerou, silnicí
II/273 a vodoteče s biokoridorem. Tento mostní objekt svými technickými parametry
výrazně neovlivní krajinný ráz. V krajině severně od obce Okna bude tvořit ohnisko, ale
vzhledem k tomu, že se jedná o křížení komunikace, železnice a toku jsou jeho rozměry
v dané krajině přijatelné.

Na základě výše uvedených skutečností, lze konstatovat, že technické objekty mimoúrovňová
křižovatka (v km 2,0) a mostní objekt (km 5,0) ovlivní prostorové vztahy a harmonické
měřítko, ale vliv lze považovat za přijatelný.
D.I.8.2 Identifikace konfliktů s pozitivními hodnotami přírodní, kulturní a historické
charakteristiky
Za konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu je považováno místo, kde navrhovaná stavba
bude do určité míry snižovat hodnotu krajinného rázu. Konfliktnost celého úseku je vyjádřena
přítomností nejsilnějšího zásahu do hodnot krajinného rázu v tomto úseku trasy. Konfliktnost
úseku je zesílena přítomností jedinečných hodnot, tj. hodnot, které jsou významem ojedinělé a
neopakovatelné v rámci regionu (NPR, NPP, NPK, NRBK, ÚSES, vizuální scéna, scenerie).
Konflikt s přírodními hodnotami
-

přeložka I/38 se v prostou mezi katastrálním územím Obora a obcí Okna (km 5,0 - 6,0)
dostává do konfliktu s přírodními hodnotami, neboť kříží údolní nivu Robečského potoka
s mokřadními společenstvy a lužními porosty v blízkosti rybníka Velká Pateřinka a dále
prochází okrajem lesních porostů.

-

přeložka v tomto prostoru zasáhne do významných krajinných prvků (VKP). Na km 5,0
kříží Robečský potok, km 5,4 - 6,0 prochází okrajem lesního komplexu, který se táhne až
k Velkému a Malém Bezdězu. Potok je převeden mostním objektem společně se železnicí a
komunikací.
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Robečský potok je dále hodnocen z hlediska územních systémů ekologické stability jako
lokální biokoridor. Migrační cesta bude zajištěna navrženým mostním objektem.
Stavba se v tomto prostoru dostává do konfliktu s přírodními hodnotami a zásah je hodnocen
jako středně silný.
Konflikt s kulturními hodnotami se nepředpokládá, jsou soustředěny převážně v zastavěné
části města Doksy a území Obory a do konfliktu s komunikací se nedostávají.
Konflikt s estetickými hodnotami a zásah do prostorových vztahů

-

přeložka I/38 se dostává do konfliktu s estetickými hodnotami a harmonickým měřítkem
v úseku od km 5,0 - 6,0, kde prochází v úseku cca 1 km harmonickou krajinou s převahou
přírodních prvků soustředěných ve sníženině Robečského potoka. Navržený obchvat
v tomto prostoru zasáhne do prostorových vztahů a rozčlení údolí Robečského potoka na
další menší segmenty. Vzhledem k tomu, že se jedná o okrajový zásah a jedinečné hodnoty
jsou soustředěny mimo trasu v širším okolí, lze považovat vliv za přijatelný a zásah středně
silný.

Tabulka 39: Zhodnocení vlivu přeložky I/38 na zákonná kritéria krajinného rázu
Vliv na zákonná kriteria krajinného rázu (viz §12 zákona)
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na VKP
Vliv na ZCHÚ
Vliv na stanoviště Natura 2000
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

obchvat I/38
středně silný (km 5,0 - 6,0)
slabý
středně silný (km 5,0 - 6,0)
žádný
žádný
slabý
středně silný (km 5,0 - 6,0)
středně silný (km 5,0 - 6,0)
středně silný (km 5,0 - 6,0)

Hodnocení: pozitivní zásah, žádný zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah, stírající zásah

D.I.8.3 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.8.4 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.
V řešeném území se vyskytují dva polygony UAT, které jsou od sebe odděleny silnicí I/38. V
severní části území jsou zakončeny silnicí II/270. Východně od stávající silnice I/38 je vytyčen
polygon UAT č. 207 o velikosti 152,8 km2, z toho efektivní plocha je 123,4 km2. Západně od
stávající silnice I/38 je vytyčen polygon UAT č. 225 o velikosti 316,1 km2 a efektivní plochou
157,9 km2. Oba polygony jsou z kategorie A - výborný.
Vliv na fragmentaci krajiny: v případě přeložky silnice I/38, která je navržena západním
směrem od stávající silnice, tj. tak, aby se silnice oddálila od zástavby, dojde ke zvětšení
plochy polygonu UAT č. 207 na úkor většího polygonu č. 225. Důležité je, že ani jeden
polygon nezanikne.
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Dílčí závěr kapitoly D.I.8 Vliv na krajinný ráz:
Záměr ovlivní krajinný ráz dané oblasti. Jedná se o novou stavbu, která vnese do krajiny nová
technická díla v podobě mimoúrovňové křižovatky a mostního objektu. Stavba prochází téměř
v celé své délce po zemědělských pozemcích (km 0,0 - 5,0), kde se nedostává do výrazného
konfliktu s hodnotami krajinného rázu. Do konfliktu s krajinným rázem se dostává na konci
úseku (km 5,0 - 6,0), kde průchod stavby jižně od k.ú. Obora ovlivní nejen harmonické měřítko,
ale také zasáhne do estetických hodnot a prostorových vztahů. Zásah je hodnocen v tomto
úseku jako středně silný. Vzhledem k tomu, že se jedná o krátký úsek a v podstatě okrajový
zásah, lze považovat vliv na krajinný ráz za přijatelný.

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 40: 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

Trasa obchvatu silnice I/38 je navržena tak, že si nevyžádá žádnou demolici a není ovlivněn
žádný další hmotný majetek.
Záměr obchvatu silnice I/38 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 archeologickými 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 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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ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Z výsledků rozborů provedených v kap. D.I Charakteristika možných vlivů a odhad jejich
velikosti a významnosti 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, která je podrobně uvedena na začátku kapitoly
D.I v tabulce č. 25.
Pěti-členná stupnice užitku hodnoceného záměru: 5 – zcela přijatelný, bezproblémové
4 - přijatelné s dílčími výhradami
3 - přijatelné s většími výhradami
2 - přijatelné s velkými výhradami
1 – zcela nepřijatelný
Tabulka 41: Rekapitulace vlivů záměru na životní prostředí
Vlivy

Přijatelnost
zásahu
5

Přijaté riziko

Rozsah vlivu

podprůměrné
nebo žádné

Vlivy na ovzduší a klima

4

podprůměrné

Vlivy na hlukovou
situaci

4

podprůměrné

Vlivy na povrchové a
podzemní vody

4

podprůměrné

Vlivy na půdu

3

průměrné

Vlivy na horninové
prostředí a přírodní
zdroje
Vlivy na faunu, flóru a
ekosystémy
Vliv na soustavu Natura
2000

5

žádné

4

podprůměrné

5

žádné

Vlivy na krajinu

4

podprůměrné

Vlivy na hmotný
majetek a kulturní
památky
Vliv na rozvoj
infrastruktury

5

žádné

5

žádné

Částečné ovlivnění a omezení očekáváme v období
výstavby. V období provozu nelze očekávat přímé
ohrožení zdraví. Oproti stáv. stavu a nulové variantě je
záměr v období provozu jednoznačně přijatelný.
Nebudou překročeny hygienické imisní limity. K
mírnému zvýšení imisí dojde během výstavby. V období
provozu dojde ke zlepšení situace oproti stávajícímu
stavu a nulové variantě.
Nebudou překročeny hygienické hlukové limity. Ke
zvýšení hlukové zátěže dojde během výstavby. V období
provozu dojde ke zlepšení situace oproti stávajícímu
stavu a nulové variantě. Dále dojde k celkovému
zklidnění a organizovanosti dopravy v zastavěném území
Doks a Obory.
Nebezpečí ovlivnění v období výstavby a provozu v
případě havárie a úniku ropných látek. Nutné dodržení
preventivních ochranných opatření. Zvýšení bezpečnosti
pro období výstavby bude zajištěno v plánu organizace
výstavby.
Zábor kvalitní zemědělské půdy zařazené do I. třídy
ochrany.
Bez vlivu. Trasa nezasahuje ani neovlivňuje ložiska
nerostných surovin, dobývací prostory, poddolovaná ani
sesuvná území.
Trasa zásadním způsobem neovlivňuje faunu a flóru v
území. Přechází mostním objektem lokální biokoridor.
Záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti. (viz Stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody).
Trasa na konci úseku zasáhne do prostorových vztahů a
estetických hodnot území. Celkově lze považovat vliv na
krajinný ráz za přijatelný.
V zásadě bez přímého vlivu, nezasáhne do kulturní
památky, nenachází se v památkové zóně ani rezeravci.
Trasa si nevyžádá žádnou demolici.
Oproti stáv. stavu je vliv pozitivní. Trasa umožní územní
rezervu pro rozvoj města. Obchvat zvýší plynulost a
bezpečnost provozu z hlediska řidičů i chodců.

Vlivy na obyvatelstvo
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Celkový rozsah vlivů na zasažené území i populaci bude malý. Je to vzhledem k malému
rozsahu záměru a charakteru záměru, který řeší stávající nevyhovující stav.

D.III.

ÚDAJE

O

MOŽNÝCH

VÝZNAMNÝCH

NEPŘÍZNIVÝCH

VLIVECH

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

Realizací záměru výstavby obchvatu silnice I/38 Doksy - Obora nevzniknou vlivy, které by
přesahovaly státní hranice a dotýkaly se území jiného státu.
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VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI

NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

D.IV.1 Období přípravy
• Bude zpracován plán organizace výstavby (POV). V němž budou konkretizována opatření
na minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí během výstavby.
Jedná se především o tato opatření a zásady:
(i) ochranná opatření u významných zdrojů hluku (kryty, mobilní zástěny, kontrola
technického stavu)
(ii) vyloučení provádění hlučných prací v noční době od 21:00 do 7:00 hodin,
(iii) zamezení šíření prašnosti do okolí za suchého počasí kropením a vhodnou manipulací
se sypkými materiály, udržování vozovek v bezprašném stavu,
(iv) kontrola 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) zajištění odkrytého terénu staveniště tak, aby se nerozplavovaly za dešťů zeminy do
okolí.
Obyvatelstvo, hluk a imise
•

Pro aktivní variantu musí být v dalších fázích projektové přípravy aktualizována hluková
studie, která se zaměří nejenom na fázi provozu, ale i fázi výstavby. Upřesní konkrétní
protihluková opatření v kritických místech.

•

V další fázi projektové přípravy je potřeba zvážit opatření k zamezení šíření emisí, např. v
podobě zelených vegetačních pásů kolem komunikace.

Voda
• Plán organizace výstavby (POV) musí obsahovat zajištění dotčených vodotečí, konkr.
Robečského potoka a jeho přítoků, při výstavbě. A to zejména před znečištěním látkami
ropného původu.
• V další fázi projektové dokumentace musí být vypracován vodohospodářský projekt
odvodnění dešťových vod z komunikace. Doporučujeme vložit před vyústění vod do
vodoteče objekt na záchyt ropných látek (sorpční vpusť).
• Bude zpracován havarijní řád pro případ úniku ropných látek v průběhu výstavby nebo
provozu.
Půda
• V další fázi projektové přípravy bude vypracován záborový elaborát, s upřesněnými zábory
ZPF a PUPFL.
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• Investor je povinen zažádat o odnětí půdy ze ZPF na základě zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ze znění pozdějších předpisů. K odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu příslušného orgánu
ochrany ZPF.
• V souladu s ustanovením zákona č. 334/1992 Sb. bude nutno v další fázi projektové
přípravy provést předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich
hospodárného využití, jako přílohu k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.
• Investor je povinen v případě zásahu do lesního komplexu žádat příslušný orgán o možnost
odnětí lesních pozemků z plnění funkcí lesa a to ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.
• V místech záboru lesní půdy je třeba se snažit o zrušení dočasného záboru, nebo o jeho
minimalizaci.
• V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme prodloužit mostní objekt o cca 30 m
na straně u vodního toku, tedy na alespoň 160 m. Tím dojde k výraznému zmenšení vlivu
lesní půdu, na Robečský potok a především jeho nivu, přilehlou lesní zeleň a celkově na
významný krajinný prvek.
• Pokud si práce spojené se zařízením staveniště vyžádají odnětí ZPF na dobu delší než 1 rok,
včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, požádá si
provozovatel těchto prací o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF u orgánu ochrany
ZPF (dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb.).
• Jako součást podrobné projektové dokumentace vypracovat studii pozemkových úprav a
změn vyplývajících z umístění stavby komunikace. V rámci této studie je nutné řešit
zajištění dopravní přístupnosti pozemků dotčených výstavbou komunikace. Konkrétní
řešení doporučujeme konzultovat s majiteli dotčených pozemků.
Flóra, fauna, ekosystémy a VKP
• V další fázi projektové dokumentace zpracovat dendrologický průzkum, v němž je nutné
provést zhodnocení dřevin určených ke kácení, uvést jednotlivé druhy, množství a obvody
jednotlivých kmenů. Stanovit odpovídající kompenzaci za tyto pokácené dřeviny.
• Zařízení stavenišť a průběh stavebních objektů musí být naplánovány tak, aby byl
minimalizován rozsah kácení dřevin a degradace přírodních biotopů. Minimalizovat zásah
trasy na konci úseku, cca od km 5,00 do km 6,00.
• V případě kácení dřevin rostoucích mimo les zajistí investor před vlastním odstraněním
dřevin povolení ke kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody. Kácení dřevin by
mělo být prováděno mimo vegetační období, tj. v měsících listopad až únor.
• Případné náhradní výsadby by měly být naplánovány po dohodě s příslušným orgánem
ochrany přírody přednostně do vymezených či navrhovaných skladebných prvků ÚSES. Tj.
kolem km 5,000.
• V průběhu přípravných prací i v průběhu vlastní realizace bude důsledně dbáno na
likvidaci neoindigenofytů.
• V území nebudou vytvářeny dlouhodobé deponie zeminy.
• Případné krátkodobé deponie zeminy budou udržovány v bezplevelném stavu a jejich
konfigurace bude taková, aby bylo omezeno riziko eroze.
• V další fázi projektové přípravy bude vypracován projekt vegetačních úprav. Svahy
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násypů a zářezů budou ihned zatravněny travino-bylinným porostem vhodné druhové
skladby.
•

Mezi opatření eliminující potenciální negativní dopady záměru na faunu patří zejména
správné načasování stavebních prací v terénu. Obecně je doporučováno vyloučit terénní
práce v období zvýšené aktivity živočichů (shánění potravy, rozmnožování) a růstu
vegetace na jaře. Terénní práce za použití těžké mechanizace je navrženo vyloučit v období
mezi 1.3. a 15.6. daného roku.
• Trasa obchvatu je vedena střídavě v násypu i zářezu. Proto by mělo být v dalším stupni
projektové dokumentace v rámci migrační studie navrženy propusty pro migraci drobných
živočichů. Ty je ideální budovat s různými rozměry, to znamená střídat větší objekty
(rámové o rozměru 1m) s trubním propustem pouze 30 cm.
• V případě dotčení VKP je nutné, aby investor před zahájením stavby zažádal o povolení
k zásahu do významných krajinných prvků u příslušného orgánu ochrany přírody (pro VKP
ze zákona - vodní toky, nivy, les – příslušné obecní úřady s rozšířenou působností, tj. Česká
Lípa).
Krajinný ráz
• V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) bude vypracován projekt vegetačních
úprav. Ten je třeba následně schválit s příslušnými orgány ochrany přírody.
• Při přípravě stavby je nutné respektovat povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a
zákona o státní památkové péči 20/1987 Sb. a jeho novely 242/1992 Sb. Již před započetím
vlastní realizace stavby je výhodné kontaktovat odborníky archeologické památkové péče
Archeologického ústavu Akademie věd České republiky (se sídlem Letenská 4, 118 01
Praha 1), kteří tak mohou v dostatečném předstihu zajistit provedení průzkumných,
popřípadě předstihových výzkumných prací.
Odpady
• Bude upřesněna bilance odpadů a zpracován plán odpadového hospodářství, který
specifikuje nakládání se vzniklými odpady v souladu s legislativou.
• Při výběrovém řízení na dodavatele prací by mělo být jedním z kritérií výběru, zajištění a
garance dodavatele plnění ochrany složek životního prostředí při provádění prací.
D.IV.2 Období výstavby
Všeobecně
•

Výstavba bude probíhat v souladu se schválenými plánem organizace výstavby (POV).

•

Při přípravě POV návrh umístění stavebních dvorů realizovat s ohledem na obytnou
zástavbu a cenná území z hlediska přírody

•

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.

•
•
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Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod.
Případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno.
Zajistit archeologický dohled vzhledem k tomu, že zájmové území se pokládá za území
s archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst.2, z.č. 20/87 Sb. O státní péči ve znění
novely zákona č. 242/92 Sb.

Ochrana ovzduší
•

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

•

Realizovat opatření na snížení prašnosti při výstavbě (kropení, vhodná manipulace se
sypkými materiály, pravidelné čištění vnitřních komunikací v areálu apod.).
Dbát na zabezpečení nákladu na autech tak, aby nedocházelo k úsypům materiálu během
jízdy.
Při výstavbě dodržovat dobu, ve které je povolen zvýšený hygienický limit pro stavbu, to je
od 7 do 21 hodin.

•
•

Hluk
• Trasy pro odvoz zeminy a transport materiálu volit v maximální možné míře mimo
stávající obytnou zástavbu.
• Nejhlučnější činnosti směřovat do dopoledních hodin.
• Minimalizovat souběh činností nejhlučnějších stavebních mechanismů.
• Na vnějším ohrazení stavby bude uveden kontakt na zástupce stavitele, kterému budou
moci občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby.
Voda
•

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

Půda
•

Z hlediska záborů postupovat dle Záborového elaborátu, který musí být vypracován se
zásadami minimalizovat dočasné zábory a to zejména lesní půdy.

•

Zákon č. 334/1992, o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost skrývat
odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy a postarat se o její hospodárné využití.

•

Tam, kde není navržen dočasný zábor lesní půdy, tak toto dodržet.

•

Zajistit oddělené deponování ornice a podorniční vrstvy.

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

Kácení dřevin realizovat v období vegetačního klidu (říjen až březen).

•

Chránit stromy v bezprostředním okolí stavby, které nebudou pokáceny a budou se
nacházet v blízkosti pohybu stavební techniky, podle ČSN DIN 18 920, tzn. realizovat
opatření na zachování zbytkové zeleně (ochrana kmene i ochrana kořenové části) během
stavby, včetně ochrany dřevin při přeložkách inženýrských sítí.
Kolem stromu, který nebude na lokalitě pokácen, musí být ponechán dostatečně velký
prostor s volným nezpevněným povrchem, tak aby bylo zabezpečeno dostatečné
zásobování kořenů kyslíkem.
Realizovat ozelenění silnice dle návrhu vegetačních úprav. Druhově navázat na dřeviny
podél okolních komunikací a původní druhovou skladbu dřevin.

•
•

D.IV.3 Období provozu
•

Po uvedení obchvatu silnice I/38 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších obytných
objektů v úsecích, kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým
limitům. V případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná
protihluková opatření. Rozsah monitorování hluku upřesnit na základě výsledků těchto
měření. V případě nesplnění hlukových limitů ve vnějším prostoru je nezbytné zajistit
ochranu vnitřních prostor.

•

Na svahy násypů a zářezů, použít ornici ze skrývky. Zatravnění a výsadbu zeleně provést
v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů a zářezů. Na
svahy s větším sklonem použít geotextilii s travním semenem. O vysázené dřeviny je
nezbytné alespoň dva roky pečovat (zálivka, dosadba).

•

V rámci kompenzačních opatření realizovat náhradní výsadbu dřevin za vykácené dřeviny
rostoucí mimo les. Rozsah náhradní výsadby a lokality stanoví orgán ochrany přírody.

•

V bezprostřední blízkosti komunikace (do 10 m) vyloučit zemědělskou produkci, do větší
vzdálenosti (min. 40-50 m) od komunikace vyloučit pěstování listové zeleniny, z dalších
zemědělských plodin pěstovat v tomto pásu pouze rostliny, jejichž části určené ke spotřebě
nekumulují rizikové prvky a rizikové látky, nebo takové rostliny, které se nekonzumují.

•

V místě přechodu silnice přes Robečský potok je nutné dbát na funkčnost všech
technických bariér (např. svodidla, zábradlí, betonové ochranné zídky, odvodňovací
příkopy), které by mohly zabránit kontaktu potenciálního kontaminantu s vodou v
povrchovém toku, který má vůči vstupu případného kontaminatu nulový stupeň přírodní
ochrany. Lze doporučit pravidelné kontroly a údržbu těchto technických zařízení.
• Udržovat sjízdnost vozovky chemickými rozmrazovacími prostředky dle platných norem a
předpisů.
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D.V

CHARAKTERISTIKA

I/38 Doksy - Obora

NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech oznámení nebo v samostatných přílohách.
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
Záměr obchvatu silnice I/38 Doksy - Obora je posuzován v oznámení v jedné aktivní variantě v
porovnání s nulovou variantou. Aktivní varianta vychází z předcházejících stupňů řešení
území: (i) ekologického posouzení trasy - krajinářského hodnocení, (ii) technické studie. Trasa
je v technické studii navržena ve výsledné variantě A se 4 možnými variantami křižovatky
silnic I/38 a II/270. (Ve variantách křižovatky 1, 2 a 3 je křižovatka silnic navržena jako
mimoúrovňová, ve variantě 4 jako úrovňová průsečná.) Varianty 1 až 4 křižovatky silnic
žádným způsobem neovlivňují posouzení záměru obchvatu silnice I/38 na životní prostředí a to
ani ve vztahu vlivu na krajinný ráz.
Trasa byla v první fázi technické studie navržena ještě ve variantě B, která měla sice kratší
délku než varianta A, ale procházela zastavěným územím Obora a po hrázi rybníka Velká
Pateřinka. Neřešila jeden z hlavních problémů stávajícího stavu a tím je hluk z dopravy na
obytnou část území. Vzhledem k těmto zásadním nevyhovujícím skutečnostem nebyla již dále
projekčně rozpracovávána a sledována.
Aktivní varianta je porovnávána s nulovou variantou, což je stav bez realizace záměru. Právě
nulová varianta, tedy ponechání současného průjezdu vozidel územím Obory i současného
úrovňového křížení vozidel na křižovatce silnic I/38 a II/270, by byla tou variantou nejhorší.
Aktivní varianta současný nevyhovující stav řeší. Realizace stavby umožní odvedení tranzitní
dopravy mimo zastavěné území Obory a okrajovou část obytného území Doks. Aktivní
varianta řeší i bezpečnost řidičů a chodců v území.
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.
Obecná přijatelnost řešení:

1 – jednoznačně nepřijatelné
2 – nepřijatelné, nebo přijatelné s velkými výhradami
3 – přijatelné s většími výhradami, na rozhraní
4 – přijatelné s dílčími výhradami
5 – jednoznačně přijatelné, bezproblémové, ideální

Tabulka 42: Srovnání vlivů aktivní varianty a nulové varianty na jednotlivé složky životního prostředí
Ukazatele
Záměr - varianta aktivní
Obyvatelstvo
vliv na zdraví
5
faktory pohody (přímý vjem, dělící efekt)
5
riziko dopravních nehod (vliv na řidiče)
5
Ovzduší a klima
Hluk
Voda
vliv na vodní zdroje (OPVZ)
vliv na povrchové vody
vliv na podzemní vody
Půda
zábor ZPF
zábor PUPFL
kontaminace a eroze
Horninové prostředí
ložiska nerostných surovin
EVERNIA s.r.o.

Nulová varianta
2
2
2

4
4

3
2

4
4
4

4
3
4

3
4
4

5
5
5

5

5
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poddolovaný území
sesuvná území
Flóra, fauna, ekosystémy
vliv na zvláště chráněná území
vliv na ÚSES
vliv na VKP
vliv na soustavu Natura 2000
Vliv na krajinu
vliv na krajinný ráz
fragmentace krajiny
přírodní park
Antropogenní systémy
vliv na budovy
vliv na archeologická naleziště
vliv na kulturní památky
vliv na památkovou rezervaci
vliv na památkovou zónu

EVERNIA s.r.o.
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5
5

5
5

5
4
4
5

3-4
4
4
5

4
4
5

5
5
5

5
4
5
5
5

4
5
5
5
5
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ZÁVĚR
Bylo provedeno posouzení vlivu připravovaného záměru „I/38 Doksy - Obora“ na životní
prostředí podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění.
Na základě provedených průzkumů a šetření lze konstatovat, že předložený záměr nemá limitní
negativní dopady na žádnou ze složek životního prostředí a je v navržené a posouzené aktivní
variantě A realizovatelný. Dílčí předpokládané vlivy jsou svým rozsahem a významem
přiměřené kategorii stavby a velikosti záborů a neznamenají překročení legislativně
stanovených limitů. Přínosem posuzované stavby je významné zlepšení hygienické a
bezpečnostní situace v území intravilánu Obory a u okrajové části obytné zástavby Doks.
Posuzovaná aktivní varianta odvádí tranzitní dopravu z intravilánu, čímž odstraňuje negativní
dopady na obyvatelstvo a dává i územní rezervu pro případný rozvoj města. Dále dochází ke
snížení rizika dopravní nehody v místě křížení silnic I/38 a II/270. Na druhou stranu aktivní
varianta obchvatu zabírá kvalitní zemědělskou půdu, která je zařazená do I. a II. třídy ochrany.
Podmínkou je vydání souhlasu s odnětím ZPF ve vztahu k I. a II. třídě ochrany.
Nulová varianta se jeví z hlediska vlivu na obyvatelstvo jako přijatelná s velkými výhradami a
nadprůměrným rizikem pro řidiče i obyvatele. Výsledky oznámení podporují nutnost řešení
současného nevyhovujícího stavu.
Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto lze
posuzovaný záměr doporučit k realizaci. Realizace je podmíněna dodržením navržených
minimalizačních a ochranných opatření pro období výstavby i provozu.
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ČÁST F

Doplňující údaje
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F.1 M APOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V

OZNÁMENÍ

F.1.1 Mapové přílohy
- Problémová situace v měřítku 1 : 10 000
- Zemědělská půda, les a voda v měřítku 1 : 10 000
- Zákres do ortofotomapy v měřítku 1 : 10 000 (z technické studie)
- Podélný profil obchvatu I/38 (z technické studie)
F.1.2 Dokladová část a samostatné textové přílohy
- Literatura
- Orientační posouzení vlivu na akustickou situaci
- Orientační výpočet emisní a imisní zátěže
- Prognóza intenzit dopravy

F.2 D ALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Oznamovatel neuvádí žádné další podstatné informace.
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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 –8 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, pokud je požadováno
podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona
č. 218/2004 Sb.
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Zpracovatel oznámení: RNDr. Petr Anděl, CSc.
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: CZ 25010751
tel.:

485 228 272

fax:

485 228 206

e-mail: evernia@evernia.cz
Další osoby, které se podílely na zpracování oznámení, jsou uvedeny na začátku textové části
hned za titulní stranou.
Datum zpracování oznámení: 2009
Podpis zpracovatele oznámení:
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PODKLADY A LITERATURA
A) Základní podkladové materiály k danému záměru:
•

„Silnice I/38 Doksy - Obora“ Valbek spol. s r.o., Liberec, 08/2008 - Vyhledávací studie
1. Průvodní zpráva
2. Přehledná situace širších vztahů
1: 100 000
3.1 Situace
1: 10 000
3.2 Zákres do ortofotomapy
1: 10 000
4.1 Křižovatka v km 2,0 - varianta č. 2 1: 10 000
4.2 Křižovatka v km 1,9 - varianta č. 3 1: 10 000
4.3 Křižovatka v km 1,8 - varianta č. 4 1: 10 000
5. Podélný profil I/38
1 : 10 000 / 1 000
6. Vzorové příčné řezy
1: 100
7. Orientační inženýrsko-geologický průzkum

•

„Silnice I/38 Obora - ochvat“ Evernia s.r.o., Liberec, 2008 - Ekologické posouzení
trasy - krajinářské vyhodnocení
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Textová část
Problémová mapa č. 1: Příroda a geologie
Problémová mapa č. 2: Zemědělská půda, les a voda
Problémová mapa č. 3: Antropogenní systémy
Syntetická mapa

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 334/1992 Sb.,o ochraně zemědělského půdního fondu

•

Zákon 289/1995 Sb., o lesích

•

Zákon 254/2001, o vodách
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•

Zákon 242/1992 Sb., o státní památkové péči

•

Metodický pokyn MŽP č.j. OOLP/1067/96, ze dne 1.10.1996, který stanovuje třídy
ochrany ZPF

•

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.

•

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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