Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

29.9.2009

VYŘIZUJE/LINKA

OŽPZ/1231/2009
KULK/61959/2009

RNDr. Šádková/497

V LIBERCI DNE

30. října 2009

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů
Identifikační údaje:
Název: I/13 Svor – křižovatka
Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem je přestavba nevyhovující křižovatky silnic I/13 a I/9 na
úrovňovou okružní křižovatku a přeložka silnice I/9 v délce 1,850 km v severovýchodní části obce
Svor.
Charakter záměru: Záměr naplňuje dikci bodu 9.1 „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic
všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I), přílohy č. 1,
kategorie II zákona
Umístění:

kraj:
obec:
kat. území:

Zahájení:

není uvedeno

Ukončení:

není uvedeno

Liberecký kraj
Svor
Svor

Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Liberec
Zeyerova 1310
460 55 Liberec
IČ: 65993390
Zjišťovací řízení bylo provedeno dle § 7 zákona, cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný
vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího
řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu dospěl příslušný úřad
k závěru, že záměr:
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„I/13 Svor – křižovatka“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.
Ke zveřejněnému oznámení během zjišťovacího řízení byla doručena vyjádření od: Krajské
hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, pracoviště Česká Lípa, Městského úřadu
Nový Bor, České inspekce životního prostředí – OI Liberec, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
Správy CHKO Lužické hory, Obce Svor a od odborů Krajského úřadu Libereckého kaje.
Veřejnost se nevyjádřila.
Obec Svor nepožaduje záměr posoudit podle zákona a souhlasí s řešením, které je v souladu
s Návrhem Územního plánu obce Svor, který bude schvalován dne 10.11.2009 zastupitelstvem obce
Svor.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká
Lípa nenavrhuje záměr posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí nepožaduje záměr posoudit dle zákona.
Z hlediska orgánu státní správy lesů požaduje k žádosti o souhlas s odnětím pozemků určených
k plnění funkcí lesa doplnit přesný zákres navrhovaného odnětí a zdůvodnit, proč nebylo
vypracováno alternativní řešení dle § 14 odst. 1 lesního zákona.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Lužické hory nepožaduje, aby byl
záměr dále posuzován podle zákona. Záměr je předkládán v jedné variantě a je v souladu
s projednávaným územním plánem obce Svor. Záměr je situován do 3. zóny CHKO Lužické hory,
do blízkosti obce, zejména na plochy travních porostů nižší přírodovědné hodnoty.
Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec z hlediska ochrany přírody doporučuje
posuzování vlivů na životní prostředí se zaměřením na detailnější rozpracování navrhovaných
opatření k prevenci a nebo kompenzaci negativních dopadů, neboť záměr bude mít významný vliv
na přírodu a krajinu. Doporučuje rozšířit biologický průzkum v zoologické části (úplný přehled o
výskytu živočichů v zájmovém území včetně zimovišť a rozmnožovišť) a provést podrobné
vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz včetně návrhu konkrétních opatření k minimalizaci
dopadů na vzhled krajiny (vizualizací). Upozorňuje, že ve výčtu navazujících rozhodnutí chybí
výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zák.č.114/1992 Sb.
Vypořádání krajského úřadu: V kapitole D.IV jsou Opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP detailně rozpracována, v části Krajinný ráz (str.
84) je uvedeno,:“Vhodné začlenění trasy do krajiny bude probíhat i v dalších stupních projektové
dokumentace“. V části Flóra, fauna, ekosystémy a VKP sice není zmíněn zoologický průzkum a
který ČIŽP doporučuje provést, ale je zde požadavek správného načasování stavebních prací
v terénu (v období 1.3.- 15.6. se vylučují práce těžkou mechanizací). V této části kapitoly je dále
uvedena potřeba vypracování migrační studie s navržením propustků pro migraci drobných
živočichů. Navržená opatření i v dalších částech požadují detailnější průzkum a projekci
(dendrologický průzkum, projekt vegetačních úprav). Z hlediska ochrany lesa připomíná, že
v oznámení není uvedena plocha záboru lesních pozemků, ale se závěrečným hodnocením vlivu
stavby na lesní ekosystém se ČIŽP ztotožňuje. Z hlediska ochrany vod připomíná, že je nezbytné
realizovat opatření k eliminaci splachů do povrchových vod, nejen ve fázi výstavby, ale i ve fázi
provozu. Záměr je nutné projednat se správcem toku a se správcem povodí. Z hlediska odpadového
hospodářství upozorňuje na změnu zák.č. 156/1998 Sb., o hnojivech ze dne 12.12.2008, kde je
upřesněno, kdy je vytěžená zemina považována za odpad a kdy ne (př. č.9 zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech uvádí limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěžených zeminách).
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Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
nepožaduje posouzení dle zákona. Upozorňuje, že území záměru se nachází na území
s archeologickými nálezy kategorie I., kdy je výskyt archeologických nálezů pozitivně prokázán či
bezpečnostně předpokládán. Pokud se na tomto území bude provádět stavební činnost, mají
stavebníci povinnost oznámit již v době přípravy stavby svůj záměr Archeologickému ústavu
Akademie věd České republiky, v.v.i. (se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1).
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu nemá
připomínek. Zásady územního rozvoje Libereckého kraje sledují záměr Silnice I/9, obchvat Svor
jako veřejně prospěšnou stavbu (VPS D06), se kterou je předložený návrh v souladu.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy nepožaduje záměr posoudit podle zákona a tuto
stavbu považuje za velmi důležitou a doporučuje zpracování dalších stupňů PD. Upozorňuje na
nesrovnalosti uvedené v oznámení (hodnota max. podélného spádu, dopravní předpoklady
v prognóze intenzit dopravy).
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví nemá k předloženému materiálu zásadní
připomínky. Navrhovaný záměr by evidentně přinesl zklidnění intravilánu obce, vyvedení tranzitní
dopravy s vyšším podílem těžké nákladní dopravy ze zastavěné části území po obchvatu by mělo
snížit hlukovou a imisní zátěž dotčené oblasti z dopravy. Realizace obchvatu a návazné okružní
křižovatky zvýší nesporně i bezpečnost provozu v zájmové oblasti. V souvislosti s navrhovaným
záměrem předpokládá zpracování podrobné hlukové studie na základě které by byla navržena
konkrétní protihluková opatření.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nemá k záměru
zásadních připomínek. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem upozorňuje zpracovatele
dalšího stupně projektové dokumentace, že pro Boberský potok je stanoveno záplavové území
včetně aktivní zóny (v textu oznámení je uvedeno, že záplavové území stanoveno není).

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů
záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že při splnění
požadavků uplatňovaných dotčenými správními úřady a za předpokladu naplnění opatření
uvedených v kapitole D. IV – Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí v dokumentu oznámení, záměr nemá významný vliv na
životní prostředí a veřejné zdraví.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení
a nelze se proti němu odvolat. Oznamovateli záměru zasíláme kopie doručených vyjádření.
Obec Svor (jako dotčený územně samosprávný celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a)
zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15
dnů. Zároveň Obec Svor žádáme, aby nám zaslalo písemné potvrzení o vyvěšení této
informace na úřední desce.

3

Se závěrem zjišťovacího řízení se lze seznámit na internetových stránkách http://www.cenia.cz/eia
kód záměru je LBK384 a http://www.kraj-lbc.cz nebo na úřední desce krajského úřadu.

Ing. Jaroslava Janečková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
v.z. RNDr. Jitka Šádková

Příloha: 2x Oznámení, kopie vyjádření – zástupce oznamovatele
Kapitola D IV., vyjádření – Městský úřad Cvikov, stavební úřad

4

Rozdělovník ke spisu: OŽPZ/1231/2009
KULK/61959/2009

Dotčené územní samosprávné celky:
1. Liberecký kraj – zde – interním sdělením
2. Obec Svor
471 51 Svor č.p. 195

e-výpravna

Dotčené správní úřady:
1. Česká inspekce životního prostředí
Tř. 1. máje 26, 460 01 Liberec

na místě

2. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Purkyňova 1849, 470 42 Česká Lípa

e-výpravna

3. Městský úřad Nový Bor
Odbor životního prostředí
Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

e-výpravna

4. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Lužické hory
Školní 12
Jablonné v Podještědí

e-výpravna

Oznamovatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zeyerova 1310/2
460 55 Liberec 1

na místě

Na vědomí:
1. MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

e-výpravna

2. MŽP, odbor výkonu státní správy V,
1. máje 858/26, 460 01 Liberec

na místě

3. MěÚ Cvikov, stavební úřad
Nám. Osvobození 63, Cvikov

e-výpravna
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