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SOUHRN
Identifikace stavby
Název:

I/13 Svor - křižovatka

Místo:

kraj Liberecký, obec: Svor, katastrální území: Svor
obec s rozšířenou působností: Nový Bor
obec s pověřeným úřadem: Cvikov

Druh stavby: novostavba
Objednatel
Název a adresa: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Liberec
Zeyerova 1310
460 55 Liberec
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 části - studie
Název a adresa: VALBEK spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 1
Hlavní inženýr projektu: Ing. Milan Koloušek
Hluková a rozptylová studie
Název a adresa: ATEM s.r.o.
Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4 - Chodov
Osoba oprávněná: Ing. Václav Píša, CSc.
Prognóza intenzit dopravy a dynamická mikrosimulace
Název a adresa: CityPlan spol. s.r.o.
Jindřišská 17, 110 00 Praha 1
Osoba oprávněná: Ing. Petr Hofhansl
Datum zpracování: 2009

Charakteristika a zdůvodnění záměru
(1) Záměrem je úprava stávající nevyhovující křižovatky silnic I/13 a I/9 a dále přeložka silnice
I/9 na délce 1,850 km. Záměr je novostavbou úrovňové velké okružní křižovatky silnic a
přeložky silnice I/9 ležící v obci Svor. Záměr se nachází na severozápadním okraji
Libereckého kraje. Obcí s rozšířenou působností je pro toto území Nový Bor. Novostavba
záměru řeší stávající stav, který je nevyhovující, jak z hlediska technických parametrů
(poloměry směrových oblouků, úrovňové křižovatky v intravilánu obce s nedostatečnými
směrovými poměry a nevyhovující velký podélný spád dosahující až 11 %), tak i vedení silnice
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I. třídy zastavěnou částí obce. Záměr řeší stávající stav, který není úměrný vysoké pravidelné
tranzitní dopravě. Součástí stavby je i zajištění dodržení hygienických limitů pro hluk a imise.
(2) Dle celostátního sčítání dopravy a prognózy intenzit dopravy je celkový počet vozidel,
která projedou křižovatkou 18 170 voz/den v roce 2015 a 20 490 voz/den v roce 2035.
(3) Navržená velká okružní křižovatka a východní obchvat splňují podmínky stanovené pro
záměr, které jsou: (i) křižovatka se odehrává převážně na ploše stávajícího křížení silnic, (ii) do
křižovatky je zapojena silnice I/9, (iii) záměr minimalizuje demolice v obci, (iv) záměr
minimalizuje zásah do lesních porostů. Posuzovaná aktivní varianta je v celém rozsahu v
souladu s územním plánem obce Svor.
Současný stav životního prostředí
(4) Celkový stav životního prostředí zájmového území odpovídá charakteru členité pahorkatiny
až vrchoviny. Jedná se o zemědělskou krajinu s lesními remízky bez výraznějších hodnot
krajinného rázu. Celé zájmové území stavby leží v CHKO Lužické hory a to v nejnižší IV.
zóně, která je vymezena v zastavěné části obce a je určena pro výstavbu a rozvoj. V zájmovém
území se nenachází žádné maloplošné zvláště chráněné území dle § 14 zákona 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny. Z hlediska soustavy Natura 2000 zde není vymezena ptačí oblast ani
evropsky významná lokalita. Záměr nezasahuje do žádného biocentra ÚSES, trasa obchvatu
kříží lokální biokoridor č. 227 Svor, který je vedený Boberským potokem.
(5) Z antropogenního zatížení můžeme zájmové území hodnotit jako málo zatížené. Obchvat
trasy nezasahuje do území, které by bylo již dnes nadměrně zatížené emisemi a hlukem a další
antropogenní činností.
Základní vlivy stavby na životní prostředí
(6) Ve vztahu k životnímu prostředí je charakterizován a hodnocen vliv na následující složky
životního prostředí:
(7) Vliv na obyvatelstvo. Realizace okružní křižovatky silnic a východního obchvatu Svoru
bude mít na obyvatele obce jednoznačně pozitivní vliv. Obchvat vyvede tranzitní dopravu (s
vyšším podílem těžké nákladní dopravy) ze zastavěné části území a sníží tak hlukovou a imisní
zátěž z dopravy. Realizace okružní křižovatky a obchvatu výrazně zvýší bezpečnost provozu,
jak z hlediska řidičů, tak i chodců. Celkově dojde ke zklidnění intravilánu obce.
(8) Na základě orientačního výpočtu emisní a imisní zátěže budou očekávané imisní
koncentrace pod hodnotami hygienických limitů pro sledované škodliviny. Nejvyšší hodnoty
lze očekávat u suspendovaných částic frakce PM10 a to celkově 22 % imisního limitu (dle
nařízení vlády
č. 597/2006 Sb.). Na základě orientačního posouzení vlivu na akustickou
situaci bude u všech dotčených obytných budov v chráněném venkovním prostoru dodržen
hygienický limit z provozu v denní i noční době (dle nařízení vlády 148/2006 Sb.). To za
podmínky realizace protihlukových opatření. Ta budou konkretizována v dalším stupni
projektové dokumentace (v DÚR).
(9) Vliv na vodu. 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 (Boberský potok, který není významným tokem) navrhujeme umístit lapol, který
zachytí znečišťující látky a to i ropného původu. V zájmovém území se nevyskytují vodní
zdroje ani jejich ochranná pásma.
EVERNIA s.r.o.
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(10) Vliv na půdu. Vliv na půdu v lokalitě je úměrný záměru. Stavba zasahuje do zemědělské i
lesní půdy. Dotčené zemědělské půdy mají střední až vyšší kvalitu. Trasa okrajově zasahuje do
lesního porostu, ale celkově nebude mít na lesní půdu zásadní vliv. Nedojde k rozdělení
lesního porostu, ani k narušení funkcí lesa či k jeho destabilizaci. Riziko kontaminace půdy
v případě havarijních stavů je třeba minimalizovat realizací preventivních opatření.
(11) 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.
(12) Vliv na faunu a flóru. Trasa obchvatu prochází těmito základními biotopy vyskytujícími
se v území: (i) louky a pastviny, (ii) mokřadní společenstva vlhkých tužebníkových lad a v
nivě Boberského potoka, (iii) lesní kultury, (iv) nálety pionýrských dřevin. Těmto biotopům,
vegetačnímu krytu i členitosti terénu odpovídá i fauna v okolí Svoru. Jedná se o faunu
příměstského charakteru, která žije na přechodové hranici mezi volnou přírodou danou
lesnatostí Lužických hor a zastavěnou aglomerací obce Svoru. Celkově lze konstatovat, že
záměr nezasáhne do hodnotnějších rostlinných společenstev ani nebude mít vliv na faunistické
složení lokality. Z hlediska volně žijících živočichů je trasa dostatečně migračně prostupná.
Jako opatření navrhujeme v dalším stupni projektové dokumentace navrhnout propusty pro
migraci drobných živočichů. Ty je ideální budovat s různými rozměry, to znamená střídat větší
objekty s menšími trubními.
(13) Vliv na ekosystémy. Zásah do CHKO Lužické hory, do IV. zóny, představuje trasa
obchvatu silnice I/9 na celé délce 1,850 km. Záměr nenarušuje a neovlivňuje zájmové území z
hlediska jeho poslání pro CHKO Lužické hory. Jeho vliv lze hodnotit jako přijatelný. Z prvků
územního systému ekologické stability trasa obchvatu kříží LBK č. 227 Svor a to dostatečně
dlouhým
(40 m) i vysokým mostem. Spolu s Boberským potokem je pod mostem převedena
i místní komunikace. Trasa obchvatu zasahuje i okrajově do významných krajinných prvků,
tvořené převážně lesy a vodním tokem a jeho nivou.
(14) Vliv na krajinný ráz. Jedná se o novostavbu, která vnese do krajiny nová technická díla v
podobě 5 mostních objektů o délce od 15 do 100 m a velké okružní úrovňové křižovatky.
Stavba přeložky částečně ovlivní harmonické měřítko krajiny a estetické hodnoty. Vzhledem k
tomu, že je stavba situována do okrajové části urbanizované krajiny a nezasahuje do
pozitivních hodnot přírodní, kulturní, historické charakteristiky, je tento zásah na přijatelné
úrovni.
(15) Záměr nebude mít významný vliv na fragmentaci krajiny. Přírodní parky v zájmové
oblasti nejsou zastoupeny.
(16) Vliv na hmotný majetek a kulturní památky. Realizací stavby nedojde k demolicím
objektů. Nebudou dotčeny žádné kulturní památky. V průběhu zemních prací se doporučuje
zajistit archeologický dohled.
Závěr
(17) Bylo provedeno posouzení vlivu připravované stavby „I/13 Svor - křižovatka“ na životní
prostředí podle přílohy 4 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 jednotlivé složky životního prostředí a je, v navržené
a posouzené aktivní variantě okružní křižovatky a východního obchvatu Svoru, realizovatelný.
Dílčí předpokládané vlivy jsou svým rozsahem a významem přiměřené kategorii stavby a
velikosti záborů a neznamenají překročení legislativně stanovených limitů. Nulová varianta se
jeví z hlediska vlivu na obyvatelstvo jako přijatelná s velkými výhradami s nadprůměrným
EVERNIA s.r.o.
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rizikem pro řidiče i obyvatele. Výsledky oznámení podporují nutnost řešení současného
nevyhovujícího stavu. Navržené řešení je navíc v souladu s územním plánem obce Svor, kde je
veřejně prospěšnou stavbou.
(18) Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto lze
stavbu velké okružní křižovatky a východního silničního obchvatu doporučit k realizaci.
Realizace je podmíněna dodržením navržených minimalizačních a ochranných opatření pro
všechna tři období: přípravy, výstavby i provozu.
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ÚVOD
Oznamovaný investiční záměr „I/13 Svor - křižovatka“ podléhá podle přílohy č. 1 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, procesu zjišťovacího
řízení podle § 7 a to v kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), 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 úrovňové okružní křižovatky silnic I/13 a I/9 a dále
přeložka silnice I/9 na délce 1,850 km a to v podobě východního obchvatu Svoru. Důvodem
záměru je vyřešení stávajícího nevyhovujícího stavu křižovatky silnic I. třídy a dále průtah
silnice I/9 zastavěnou intravilánovou částí Svoru. Stávající nevyhovující stav je, jak z hlediska
technických parametrů silnice a křižovatky, tak i nedodržení hygienických limitů pro hluk a
imise. Stávající stav není přizpůsobený vysoké pravidelné tranzitní dopravě na silnici I/9.
Technické podklady zpracovala firma Valbek spol. s r.o., Liberec, v technické studii
„Křižovatka silnic I/9 a I/13 Svor“.
Zpracovatelem oznámení je firma EVERNIA s.r.o., Liberec. Oprávněnou osobou je podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, RNDr. Petr
Anděl, CSc.
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ČÁST A

Údaje o oznamovateli
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Název a adresa: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Liberec
Zeyerova 1310, PO BOX 386
460 55 Liberec
IČ:

65993390

Tel.:
Fax:

485 108 507-08
482 711 675

http://www.rsd.cz
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ČÁST B

Údaje o záměru

I. Základní údaje
II. Údaje o vstupech
III. Údaje o výstupech
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1
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. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat

B.I.1 Název záměru
„I/13 Svor - křižovatka“
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 úrovňové okružní křižovatky silnic I/13 a I/9 a dále
přeložka silnice I/9 na délce 1,849 km a to v podobě východního obchvatu Svoru. Návrh trasy
a nivelety přeložky silnice I/9 je zpracován pro kategorii dvoupruhové silnice S11,5/60 s tím,
že v místech velkého a poměrně dlouhého podélného spádu budou jízdní pruhy doplněné o
přídatný stoupací pruh. Maximální podélný spád je 7 % na délku 885 m. Rozsah záměru je
patrný z přehledné situace v měřítku 1: 50 000.
Rozsah novostavby: vrchní stavba
orientační
vrchní stavba okružní křižovatky
úprava silnice I/13
přeložky komunikací
spodní stavba - násypy
3
m
spodní stavba okružní křižovatky
3
m
mosty - celkem 5 ks
2
m
opěrné zdi

20 330 m2
3 660 m2
7 870 m2
750 m
231 000
31 500
2 080
150 m3

B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: CZ051 Liberecký
EVERNIA s.r.o.
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Obec: 562 131 Svor
Katastrální území: Svor
Obec s rozšířenou působností: Nový Bor
Obec s pověřeným úřadem: Cvikov
Obrázek 1: Umístění záměru na území Libereckého kraje

Umístění záměru je patrné z ortofotomapy, která je, v měřítku 1: 5 000, přílohou oznámení.

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je charakterizován jako silniční novostavba velké okružní křižovatky silnic I/13 a I/9 o
vnějším průměru 120 m, na kterou se napojuje východní obchvat Svoru po silnici I/9. Vše leží
na jednom katastrálním území Svor.
V zájmovém území nejsou známy jiné akce, kromě vyvolaných přeložek inženýrských sítí, se
kterými by bylo nutné záměr koordinovat. Důležitým faktem je, že je možná výhledová
přestavba úrovňové okružní křižovatky na mimoúrovňovou. Po dobu výstavby se počítá se
zachováním provozu na stávajících silnicích I/13 a I/9. Na silnici I/13 je nutné počítat s
částečnou uzavírkou po dobu výstavby okružní křižovatky.
Vztah záměru k územně plánovací dokumentaci
Stavba je v celém rozsahu v souladu s návrhem územního plánu obce Svor. V současné době je
územní plán projednán s dotčenými orgány státní správy a v srpnu 2009 proběhne jeho veřejné
projednání. V současné době nejsou k výstavně křižovatky silnic a obchvatu silnice I/9
vzneseny žádné připomínky a námitky.
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu.

EVERNIA s.r.o.
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B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru: Stávající křižovatka silnic I/9 a I/13 je ve tvaru úrovňové
stykové s odbočovacími a připojovacími pruhy. Z této křižovatky je stávající silnice I/9 vedena
průtahem přes intravilán obce Svor. Toto vedení je nevyhovující, jak z hlediska technických
parametrů (poloměry směrových oblouků, úrovňové křižovatky v obci s nedostatečnými
rozhledovými poměry a nadměrný podélný spád, který dosahuje až 11 %), tak vedením
zastavěnou částí obce. Stávající silnice prochází oboustrannou přilehlou zástavbou s řadou
vjezdů a křižovatek s místními komunikacemi. S ohledem na technické parametry, intenzity
dopravy a vedení silnice I/9 intravilánem, jsou stávající křižovatka a trasa silnice I/9
nevyhovující a vykazují řadu dopravních závad s vysokým rizikem nehod. Stávající stav je
nevyhovující i z hlediska nedodržení hygienických limitů pro hluk a imise. Není přizpůsobený
vysoké pravidelné tranzitní dopravě na silnici I/13 a I/9.
Stavba je umístěna na jednom katastrálním území a tím je Svor.
Zdůvodnění výběru stavebního pozemku: návrh vychází z územního plánu obce a je v
souladu s konceptem zpracovaného územního plánu VÚC Libereckého kraje.
Zvažované varianty záměru: Již v minulých letech bylo zpracováno několik dokumentací,
které řešily přestavbu nevyhovující křižovatky silnic I/9 a I/13 a vymístění trasy silnice I/9
mimo obec. Křižovatka byla posuzována již jako mimoúrovňová, okružní a okružní ve dvou
úrovních s významným zásahem do stávající zástavby a do okolních lesních porostů. Varianty
řešení předkládá technická studie zpracovaná firmou Valbek spol. s r.o., Liberec. Tyto varianty
vycházejí z následujících podmínek:
- přestavba křižovatky se má odehrávat převážně na ploše stávající křižovatky silnic
- do křižovatky je nutné napojit přeložku silnice I/9
- minimalizovat demolice objektů v obci
- minimalizovat zásahy do lesních porostů.
Technická studie předkládá úpravu křižovatky silnic ve dvou variantách a to úrovňového a
mimoúrovňového křížení. Směrové vedení silnice I/9 je dále odvislé od návrhu křižovatky.
Oznámení je zpracováno pro 1 aktivní variantu úrovňové okružní křižovatky, u které je možná
ve výhledu přestavba na mimoúrovňovou. Tato varianta řeší stávající nevyhovující stav a
splňuje všechny podmínky žádané na tento záměr. Je srovnávána s nulovou variantou, tj.
stavem bez vybudování záměru.
Aktivní varianta řešení je popsána v kapitole B.I.6 Popis technického a technologického řešení
záměru.
Nulová varianta představuje stávající směrové, výškové a šířkové uspořádání křižovatky
silnic I/9 a I/13 na jižním okraji Svoru. Stávající uspořádání křižovatky a vedení silnice I/9
není přizpůsobeno pravidelné tranzitní dopravě a vyššímu podílu nákladních vozidel. Poloměry
směrových oblouků, úrovňové křižovatky v obci s nedostatečnými rozhledovými poměry a
nadměrný spád, který dosahuje až 11 %. Rovněž chybějí přechody pro chodce. Tato fakta,
spolu s vyššími intenzitami dopravy, mají za následek vysoké riziko dopravních nehod.
Stávající silnice vede na délce více jak 500 m oboustrannou zástavbou. Riziko překonání
stávající silnice je vyšší. Následující fotografie jsou ze stávající křižovatky silnic I/9 a I/13 a ze
stávající silnice I/9 při průchodu městskou částí Svoru.

EVERNIA s.r.o.
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Obrázek 2: Přehledná situace
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Obrázek 3: Stávající stav - nulová
varianta.
Místo
stávajícího
křížení
silnic I. třídy I/13 a I/9
na
jižním
okraji
Svoru.

Obrázek 4: Stávající stav - nulová
varianta. Silnice I/9
na
jižním
okraji
Svoru.

Obrázek 5: Stávající stav - nulová
varianta. Silnice I/9
při
průchodu
zástavbou v jižní části
obce.
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B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Stavba je po technické stránce řešena ve fázi technické studie
Přeložka silnice I/9 je zpracována v kategorii S11,5/60, s tím, že v místech velkého a poměrně
dlouhého podélného spádu budou jízdní pruhy doplněné o přídatný stoupací pruh. Maximální
podélný spád je 7,5 % na délce 850 m.
Začátek úseku (ZÚ) přeložky silnice I/9 navazuje na křižovatku se silnicí I/13 na jižním okraji
obce Svor. Směrové vedení je navrženo s ohledem na křížení tratě ČD, stávající zástavbu,
minimalizaci zemního tělesa a konfiguraci terénu. Minimální poloměr směrového oblouku je
325 m.
Křižovatka silnic I/9 a I/13 je navržena jako velká okružní úrovňová křižovatka. Vnější průměr
je 120 m a dvoupruhový okružní pás má šířku 9 m. Střed křižovatky je umístěn na stávající
silnici I/13 v prostoru stávající stykové křižovatky. Do okružní křižovatky je napojeno celkem
6 ramen: (1) silnice I/13 od Cvikova, (2) silnice I/13 do Nového Boru, (3) silnice I/9 od
Rumburku, (4) vjezd do intravilánu Svoru, (5) příjezd ke hřbitovu na okolní pozemky, (6)
napojení upravené místní komunikace.
V rámci okružní křižovatky se upravuje směrové a výškové vedení silnice I/13 od Cvikova v
délce 490 m a od Nového Boru v délce 190 m.
Z hlediska posouzení křižovatky na výhledové intenzity až do roku 2035 je kapacita křižovatky
dostatečná, rezerva průpletových úseků hlavních směrů je vyčerpána pouze na 44 %.
Faktorem návrhu úrovňové okružní křižovatky je to, že ji lze přestavět na okružní
mimoúrovňovou křižovatku.
Z okružní křižovatky je přeložka silnice I/9 vedena východním obchvatem Svoru. V proluce
stávající zástavby kříží Boberský potok a dvěma protisměrnými oblouky o poloměrech 325 a
400 m je vedena volný územím mezi stávající okrajovou zástavbou na východu obce a okrajem
lesního porostu. Napojení na stávající silnici je na severním okraji Svoru poloměrem 400 m.
Na trase na navrženo celkem 5 mostních objektů. Výškově je přeložka vedena převážně na
násypu. Maximální výška násypu je do 13 m.

B.I.7

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení: není dosud uvedeno
Ukončení: není dosud uvedeno

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj: CZ051 Liberecký
Obec: 562 131 Svor
Katastrální území: Svor

EVERNIA s.r.o.
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B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 je uveden v následující tabulce.
Tabulka 1: Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4
Rozhodnutí
Územní rozhodnutí

Zákon
Zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a
stavebním řádu
(stavební zákon)
Stavební povolení
Zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a
stavebním řádu
(stavební zákon)
Souhlas se zásahem do VKP
Zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a
krajiny
Výjimka ze základních podmínek
Zákon č. 114/1992 Sb.,
ochrany kriticky a silně ohrožených
o ochraně přírody a
druhů živočichů a rostlin
krajiny
Výjimka ze základních podmínek
Zákon č. 114/1992 Sb.,
ochrany zvláště chráněných druhů
o ochraně přírody a
živočichů a rostlin
krajiny
Povolení kácení zeleně rostoucí mimo Zákon č. 114/1992 Sb.,
les
o ochraně přírody a
krajiny
Souhlas s dotčením pozemků určených Zákon č. 289/1995 Sb.,
k plnění funkcí lesa, využití území do o lesích
50 m od okraje lesa
Trvalé a dočasné odnětí PUPFL
Zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích
Zásah do vodních toků, stavební
Zákon č. 254/2001 Sb.,
povolení k vodním dílům
o vodách
Povolení k nakládání s povrchovými a Zákon č. 254/2001 Sb.,
podzemními vodami
o vodách
Povolení zřízení křižovatky
Zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemn. komunikacích
Místní úprava provozu na silnici II.a
III. třídy a na místní komunikaci
Místní úprava provozu na veřejně
přístupné účelové komunikaci

Rozhodnutí o výši odvodů za odnětí
půdy ze zemědělského půdního fondu

EVERNIA s.r.o.

Vydává
Příslušný stavební úřad - Cvikov, Městský úřad

Příslušný stavební úřad - Cvikov, Městský úřad

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Nový Bor
AOPK ČR – příslušná správa CHKO Lužické
hory, Jablonné v Podještědí
Krajský orgán ochrany přírody Libereckého
kraje
Příslušný obecní úřad Svor

Stavební úřad Cvikov se souhlasem příslušného
orgánu státní správy lesů
Orgán státní správy lesů
Vodoprávní úřad (Krajský úřad Liberec)
Vodoprávní úřad (Krajský úřad Liberec)

Příslušný silniční správní úřad (Odbor dopravy
Krajského úřadu Libereckého kraje)
Obecní úřad obce s rozšířenou působností Nový
Bor po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu policie.
Vlastník se souhlasem příslušného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností Nový Bor a
po předchozím písemném stanovisku
příslušného orgánu policie
Zákon č. 334/1992 Sb., Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
o ochraně zemědělského (pověřené obecní úřady)
půdního fondu
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B.II ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1
B.II.2
B.II.3
B.II.4

Zábor půdy
Odběr, spotřeba a zdroj vody
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

B.II.1 Zábor půdy
Novostavba okružní křižovatky a východního obchvatu silnice I/9 kolem Svoru je vedena
převážně po volných zemědělských pozemcích. Okružní křižovatka je situována do stávající
křižovatky silnic I. třídy a částečně zabírá pozemky určené jako ostatní plochy, pozemní
komunikace. V rámci stavby se zabírají pozemky ZPF i okrajově pozemky určené k plnění
funkce lesa. Přesné vyčíslení záborů bude součástí záborového elaborátu, který bude
vypracován v další fázi projektové dokumentace, kterou je dokumentace pro územní
rozhodnutí.
B.II.2 Odběr a spotřeba vody
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 komunikace. K tomuto
účelu stačí použití cisternových vozů.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje
Výstavba komunikace si vyžádá potřebu množství surovinových a energetických zdrojů, které
se budou spotřebovávat buď přímo na staveništi nebo budou dováženy jako hotové díly
(betonové mostní konstrukce, roury, ocelové zábradlí, …) na stavbu. Zajištění potřebných
surovin pro výstavbu bude předmětem výrobní přípravy zhotovitele. Bude vyčísleno v další
fázi projektové přípravy.
V období výstavby:
Pro fázi výstavby se předpokládá potřeba následujících surovinových zdrojů: písek, štěrk,
kamenivo a živičný materiál. Celková konečná spotřeba bude záviset na použité technologii
výstavby.
EVERNIA s.r.o.
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Energetické suroviny se budou spotřebovávat v rámci spotřeby pohonných hmot (nafta,
benzin) u stavební a dopravní mechanizace. V rámci stavby budou dále spotřebovávány
mazací oleje a tuky u stavební a dopravní techniky. Celkové množství těchto energetických
zdrojů a surovin nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit.
Spotřeba elektrické energie bude nevýznamná, protože výstavba bude probíhat v denních
hodinách. Elektrická energie se bude spotřebovávat v rámci výroby stavebních směsí a v rámci
personálního zázemí na staveništi.
V období provozu:
Při provozu na křižovatce a obchvatu nebudou žádné nároky na spotřebu surovin. V úvahu
připadá pouze obalovaná živičná směs na případné opravy. Stavba při svém provozu má
nároky na elektrickou energii pro veřejné osvětlení křižovatky.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Stavba řeší dopravní infrastrukturu a je napojena na silniční síť v území. Nově navržené
uspořádání křižovatky zvýší plynulost a bezpečnost dopravy a přeložka silnice I/9 odvede
tranzitní dopravu od obydlených míst a zmírní stávající problémy s hlukem a imisemi od
dopravy. Zároveň bude silnice upravena na šířkové uspořádání vhodné pro vyšší intenzity. Jsou
respektovány a řešeny střety s místními komunikacemi a cestami. Střety s technickou
infrastrukturou budou řešeny samostatnými stavebními objekty v dokumentaci pro územní
rozhodnutí a technické řešení bude projednáno s jejich správci.
V období výstavby:
Po dobu výstavby se počítá se zachováním provozu na stávajících silnicích. Omezení provozu
částečnou uzavírkou bude na stávající silnici I/13, která je upravována směrově i výškově na
délce 490 m ve směru na Liberec a výškově na délce 190 m ve směru na Nový Bor. Pokud
budou i ostatní komunikace na nezbytně nutnou dobu částečně nebo úplně uzavřeny, musí být
zajištěn přístup značenou objížďkou.
V období provozu:
Provoz na okružní křižovatce a silnici I/9 si nevyžaduje další nároky na dopravní ani jinou
infrastrukturu. Nejsou potřeba další související stavby.
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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
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.
Nejvýznamnějšími emisemi, charakteristickými pro automobilovou dopravu, jsou: oxidy
dusíku NOx, tuhé znečišťující látky a uhlovodíky CxHy. Jako karcinogen skupiny 1 je
hodnocen zástupce skupiny těkavých organických látek (VOC) benzen.
Z výsledku zjednodušených emisních výpočtů vyplývá, že na typickém úseku hodnocené
silnice 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)
Úsek komunikace

rok

oxidy dusíku

oxid uhelnatý

částice PM10

benzen

I/13 - západ

2015

8 489,4

6 298,9

15 435,8

72,4

I/13 - východ
přeložka I/9 Svor

2015
2015

6 634,7
5 668,7

5 060,2
4 952,8

12 388,0
7 486,2

59,7
62,6

B.III.2 Množství a druh odpadních vod
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat pouze v období výstavby 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.
Dešťové vody
Podrobné řešení odvádění vod z tělesa křižovatky a silnice s navrženým opatřením bude řešeno
v dalším stupni projektové dokumentace ve Vodohospodářském projektu.
Křižovatka a 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 ochranu před znečištěním.
Předběžná rámcová bilance srážkových vod je uvedena v následující tabulce.

EVERNIA s.r.o.

strana 22

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

I/13 Svor - křižovatka

Tabulka 3: Odtok dešťové vody
Záměr:
I/13 Svor - křižovatka

zpevněná plocha vozovky,
ze které dochází k odtoku
(m2)
26 070

celkový roční odtok
dešťové vody
(m3/rok)
15 251

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
okružní křižovatky a přeložky silnice I/9 je přibližně 15 000 m3/rok.

B.III.3 Kategorizace a množství odpadů
Při výstavbě budou vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními pracemi, jejichž
množství bude minimalizováno již vlastním požadavkem na ekonomickou efektivnost stavby.
Vzhledem k charakteru stavby budou hlavními odpady při provádění odpady ze zemních prací
(zemina, kamenivo, dřevo z kácených stromů) a vybourané materiály z demolic. V průběhu
stavby budou vznikat odpady z materiálů potřebných pro stavbu.
Na stavbě jinde využitelné materiály (štěrk, zemina, kamenivo, obrubníky apod., bez
nebezpečných látek) budou opětovně použity pro výstavbu nové komunikace nebo dočasně
uloženy pro použití na jiných stavbách. Sejmuté živičné vrstvy budou použity na výrobu
recyklovaných živičných směsí nebo uloženy na skládce příslušné skupiny. Části kovových
konstrukcí budou předány k využití jako druhotná surovina.
Nekontaminovaná zemina, předávaná mezi podnikajícími subjekty (přebytek výkopu předaný
jinému subjektu či nedostatek násypu od jiného subjektu získaný), bude splňovat požadavky
vyhlášky č. 294/2005 Sb., vycházející ze zákona č. 185/2001 Sb.
Nakládání s odpady, vzniklými v průběhu výstavby, bude řešeno původcem odpadu, kterým je
po dobu výstavby zhotovitel stavby, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Při
hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška MŽP
č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů, vyhl. MŽP č. 383/2001, o podrobnostech nakládání
s odpady, vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a ostatní
prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo
k porušení povinností, vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.
Povinnosti původce
Původce odpadu (§ 4 odst. "p" zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů
(vyhl. č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet jiné právnické nebo
fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom musí zajistit jejich zneškodnění. Zákon přitom
zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování atp.) před
jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit
a kontrolovat, zda 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, o podrobnostech nakládání s odpady.
Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě
(dle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s
odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím
předáním do provozu. Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou
krátkodobě skladovány v prostoru zařízení staveniště. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku
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stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Hospodaření s
odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými bezpečnostními předpisy
včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát
na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. Zařízení
staveniště bude vybaveno potřebným množstvím kontejnerů na odpad podle jeho složení a
vlastností odpadu. Zařízení staveniště, stejně jako podrobnosti nakládání s odpady projedná
vybraný zhotovitel stavby se zástupci příslušného odboru ŽP.
Přehled pravděpodobných odpadů z výstavby
Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a výstavbou,
jsou druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že
v průběhu výstavby budou některé druhy odpadů, na základě jejich zjištěných složek, zařazeny
jinak. Předpokládané množství jednotlivých druhů bude vyčísleno v dalších stupních
projektové dokumentace. Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu
provádění prací a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání
osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů.
Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část materiálů vzniklých
z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny.
Tabulka 4: Zatřídění a způsob odstranění odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě
Kód
Název druhu odpadu
odpadu
05 01
Odpady ze zpracování ropy
05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky
08 01
08 01 11

13 01
13 02
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 07
15 01 10

15 02
15 02 02

17 01
16 01
16 01 03
17 01
17 01 01

17 01 02

Kateg. Způsob nakládání
odpadu s odpadem

úkapy, havárie z provozu stav.
strojů
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků – podle použitých barev
odpadní barvy a laky obsahující
N
likvidace oprávněnou
odpady z používání nátěrových
organická rozpouštědla nebo jiné
osobou
hmot
nebezpečné látky
odpadní hydraulické oleje - zatřídí původce
regenerace
ze stavebních strojů
odpadu
odpadní motorové, převodové a mazací oleje - regenerace
ze stavebních strojů
zatřídí původce odpadu
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
papírové a lepenkové obaly
O
recyklace
třídění odpadů
plastové obaly
O
recyklace
třídění odpadů
dřevěné obaly
O
recyklace
třídění odpadů
kovové obaly
O
recyklace
třídění odpadů
skleněné obaly
O
recyklace
třídění odpadů
obaly obsahující zbytky
N
likvidace oprávněnou
třídění odpadů
nebezpečných látek nebo obaly
osobou
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
absorpční činidla, filtrační materiály
N
spalování, skládkování
znečištěné dřevní piliny, písek,
(vč. olej. filtrů jinak blíže
fibroil, Vapex, hadry – havárie;
neurčených), čisticí tkaniny a
likvidace asfaltových emulzí při
ochranné oděvy znečištěné
pokládání vozovek
nebezpečnými látkami
Beton, cihly, tašky a keramika
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (vč. stavebních strojů) ...
Pneumatiky
O
recyklace
ze stavebních strojů a vozidel
Beton, cihly, tašky a keramika
beton
O
recyklace
demolice budov, demolice bet.
zpevněných ploch, propustů,
apod.
cihly
O
recyklace
demolice
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Kód
Název druhu odpadu
odpadu
17 01 03 tašky a keramické výrobky
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod č.170106
17 02
Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 dřevo
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Způsob nakládání
s odpadem
skládkování
skládkování

Činnost, při níž vzniká odpad

demolice oplocení apod.

O
O
N

opětné využití jako
masivní dřevo,
štěpkování, spalování
recyklace, skládkování
recyklace, skládkování
skládkování, spalování

N

skládkování

event. vrstva s dehtovým
pojivem v konstrukci
rozebíraných vozovek
demolice vozovek, zbytky
z čištění strojů

Kateg.
odpadu
O
O

17 02 02 sklo
17 02 03 plasty
17 02 04 sklo, plasty a dřevo obsahující
nebezpečné látky …
17 03
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet

O

kameninové potrubí
demolice

demolice
demolice apod.
přeložky vodovodního potrubí z
PVC

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené
O
recyklace
pod číslem 17 03 01
17 04
Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 05 železo a ocel
O
recyklace
demolice ocelových konstrukcí
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky,
N
likvidace oprávněnou
demontáž sítí
uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
osobou
17 04 11 kabely neuvedené pod č. 17 04 10
O
recyklace, skládkování
demontáž sítí
17 05
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
17 05 03 zemina a kamení obsahující
N
dekontaminace,
výkopy kontaminované zeminy
nebezpečné látky
skládkování
17 05 04 zemina a kamení neuvedené
O
přebytečný materiál
výkopy, sejmutá ornice,
pod číslem 17 05 03
nevyužitelný na stavbě
rozebírané podsypy vozovky
17 06
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 05 stavební materiály obsahující azbest
O
skládkování – při
nepředpokládá se, zařazeno pro
manipulaci i likvidaci je neočekávané případy
nutno dodržet příslušná
ustanovení zákona
č. 258/2000 Sb.
17 06 03, izolační materiály – zatřídí původce
O, N skládkování
demolice – event. izolační
17 06 04 odpadu
materiály
17 09
Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady
N
skládkování
materiál z demolic
(včetně směsných stavebních a
demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky
20 01
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
recyklace, skládkování
výbojky a zářivky
20 02
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování,
pařezy a dřevní hmota
štěpkování, mulčování
z vykácené zeleně
20 02 03 jiný biologicky nerozložitelný odpad
O
skládkování
údržba zeleně
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
zařízení staveniště

Odpady z provozu komunikací jsou běžné odpady a to: zbytky posypových materiálů, smetky,
odpady způsobené neukázněností uživatelů silnice. Za likvidaci odpadů je odpovědný správce
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silnice. Dalším zdrojem odpadů jsou obaly dodávaných materiálů potřebných pro údržbu
komunikace.
Při dopravních haváriích lze očekávat vznik nebezpečných odpadů souvisejících s únikem
ropných látek při havárii vozidel. Následky havárií, včetně likvidace nebezpečných odpadů,
budou řešeny v souladu s havarijními plány, místo havárie bude asanováno a kontaminované
materiály (nebezpečné odpady) zneškodněny specializovanou firmou.
Tabulka 5: Zatřídění a způsob odstranění odpadů vznikajících při provozu
Kód
odpadu
05 01
05 01 05
08 01
08 01 11

14 06
14 06 03
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 07
15 01 10

15 02
15 02 02
16 01
16 01 03
16 01 04
17 05
17 05 03
17 09
17 09 04

20 01
20 01 21
20 02
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03
20 03 03
20 03 99

Název druhu odpadu

Kateg. Způsob nakládání
odpadu s odpadem

Činnost, při níž vzniká odpad

Odpady ze zpracování ropy
uniklé (rozlité) ropné látky
N
biodegradace
úkapy, havárie
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků
odpadní barvy a laky obsahující
N
likvidace oprávněnou
odpady z používání nátěrových
organická rozpouštědla nebo jiné
osobou
hmot při údržbě
nebezpečné látky
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média
ostatní rozpouštědla a směsi
N
likvidace oprávněnou
údržba
rozpouštědel
osobou
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
papírové a lepenkové obaly
O
recyklace
třídění odpadů
plastové obaly
O
recyklace
třídění odpadů
dřevěné obaly
O
recyklace
třídění odpadů
kovové obaly
O
recyklace
třídění odpadů
skleněné obaly
O
recyklace
třídění odpadů
obaly obsahující zbytky
N
likvidace oprávněnou
třídění odpadů
nebezpečných látek nebo obaly
osobou
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
sorbent a upotřebené čisticí
N
spalování, skládkování prostředky pro likvidaci havárií
a filtrační materiály
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (vč. stavebních strojů) ...
Pneumatiky
O
recyklace
pneumatiky (poškozené či
z havárií)
Autovraky
N
likvidace na vrakovišti havárie, opuštěná auta
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
zemina a kamení obsahující
N
dekontaminace,
znečištěná zemina po havárii
nebezpečné látky
skládkování
Jiné stavební a demoliční odpady
směsné stavební a demoliční
O
recyklace, skládkování v případě údržbových a
odpady neuvedené pod čísly 17 09
rekonstrukčních prací
01, 17 09 02 a 17 09 03
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
recyklace, skládkování výbojky a zářivky
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování,
sečená tráva, úpravy dřevin
štěpkování, mulčování
zemina a kameny
O
skládkování
údržba zeleně
jiný biologicky nerozložitelný
O
skládkování
údržba zeleně
odpad
Ostatní komunální odpady
uliční smetky
O
skládkování, spalování údržba komunikací, odpad
z vpustí
Komunální odpady jinak blíže
O
neurčené

Pozn.: O
N
EVERNIA s.r.o.

- ostatní odpad
- nebezpečný odpad
strana 26

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

I/13 Svor - křižovatka

B.III.4 Ostatní výstupy
Hluk
Silniční doprava je významným zdrojem hluku. Hluk z dopravy vzniká nejprve při časově
omezené výstavbě komunikace a následně po jejím zprovoznění jako důsledek běžného
provozu vozidel, trvalé působení určité hladiny hluku. Komunikace působí jako liniový zdroj
hluku. 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)

•

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

•

technická opatření (protihlukové bariéry, valy apod.)

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Vibrace
Posuzovaná stavba nebude v období provozu působit jako zdroj vibrací s přímým vlivem na
obytnou zástavbu.
V období výstavby mohou vibrace vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů, příp.
průjezdy těžkých nákladních automobilů (dopravní obsluha staveniště). Vzhledem k tomu, že
stavební práce budou probíhat převážně v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, vznik
vibrací, které by měly vliv na statiku objektů se nepředpokládá.
Radioaktivní, elektromagnetické záření
Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti se zamýšleným záměrem
neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu.
B.III.5 Terénní úpravy a zásahy do krajiny
Niveleta i umístění okružní křižovatky silnic je převážně na pozemcích stávající křižovatky.
Niveleta přeložky silnice I/9 do východního obchvatu Svoru je vedena převážně na násypech.
Maximální výška násypu je do 13 m. Bilance zemin bude upřesněna v další fázi projektové
dokumentace. V této fázi projektové dokumentace můžeme odborně odhadnout, že spodní
stavba okružní křižovatky bude vyžadovat cca 31 500 m3 a spodní stavba přeložky cca 231 000
m3 násypového materiálu.
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Zemní práce a kontrola jejich provádění musí probíhat ve smyslu TKP 4 – Technické
kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kap. 4 – Zemní práce – MDS Praha.
Po ukončení stavby budou provedeny vegetační úpravy okružní křižovatky i ochvatu. To bude
představovat výsadbu ve středním kruhovém ostrůvku, kolem připojených větví a na svazích
silničního tělesa a náhradní výsadbu za kácenou zeleň.
Jednotlivé druhové složení bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. Musí být
navrženo s ohledem na odolnost a původnost dřevin, na svazích budou vystřídány stromové
řady a keřové skupiny. Budou použity dřeviny místní, zvláštní důraz na vegetační úpravy bude
kladen v průchodu po okrajích lesa.
Vliv záměru na krajinný ráz je dán technickými parametry stavby a krajinářskými
charakteristikami dotčeného území. Zásah do krajiny bude na přijatelné úrovni. Novostavba
bude v rámci SO 801 Vegetační úpravy vhodně začleněna do terénu. 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 zájmovém území záměru:
Tabulka 6: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
Kategorie
Zvláště
chráněná
území

Podkategorie
Národní park
Chráněná krajinná oblast

Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Významné
Ze zákona
lesy
krajinné
(č.114/1992Sb.) rašeliniště
prvky
vodní toky
rybníky
jezera
údolní nivy
Registrov. orgánem ochrany přírody
Územní
Nadregionální biocentrum
systém
biokoridor
ekologické
Regionální
biocentrum
stability
biokoridor
Lokální
biocentrum
biokoridor
Natura
ptačí oblasti
2000
evropsky významné lokality
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
OPVZ
1. a 2. stupeň
CHOPAV
Přírodní parky
Území významu historického,
kulturního nebo archeologick.
Území hustě zalidněná
Staré ekologické zátěže

Výskyt
+
+
+
+
+
+
+
-

Poznámka
CHKO Lužické hory - severně od stávající silnice
I/13 Cvikov - Nový Bor

lesní komplexy na severu a sv. zájmového území
Boberský potok

údolní niva Boberského potoka

LBK 227 Svor - částečně funkční

Boberský potok (Bobrava, Svorský potok)

Severočeská křída
lokalita s prokázaným výskytem archeologických
nálezů - středověké a novověké jádro obce

-

Ekologická stabilita území je i v současné době, vzhledem k okrajové části zastavěného území
Svoru a antropogenní činnosti, nízká. Jedná se o území na stávající křižovatce silnic I/13 a I/9
a o území na východním okraji k.ú. Svor v proluce mezi zástavbou, zemědělskými a
EVERNIA s.r.o.
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průmyslovými areály a lesními komplexy. Automobilová doprava dnes v tomto území již
existuje. Rekonstrukce křižovatky řeší pouze stávající nevyhovující stav a vyčleňuje stávající
silnici I/9 z intravilánu obce. Výstavba si nevyžádá žádnou demolici.
Vliv na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v kapitole C.II Charakteristika
současného stavu životního prostředí v dotčeném území.
Z předběžného výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik se v zájmovém území
nenacházejí takové charakteristiky životního prostředí, které by realizaci záměru limitovaly.
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STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM

ÚZEMÍ

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

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

C.II.1 Obyvatelstvo
Širší zájmové území není hustě osídleno. Zástavba Svoru se nachází severozápadně od okružní
křižovatky a západně od trasy obchvatu silnice I/9. Trasa obchvatu silnice je situována do
proluky mezi okrajovou zástavbou, zemědělským podnikem a průmyslovými areály a okrajem
lesních porostů na východní straně k.ú. Svor.
Dle územního plánu obce Svor jsou nejblíže k trase obchvatu umístěny plochy výroby a
skladování, na které v severní části navazují plochy občanského vybavení. V širším okolí
okružní křižovatky a jihovýchodní části obchvatu jsou vyčleněny plochy bydlení.
Stavba leží na severozápadě Libereckého kraje. Obcí s rozšířenou působností (ORP) je Nový
Bor, obcí s pověřeným obecným úřadem (POU) je Cvikov.
Stavba křižovatky a přeložky silnice I/9 leží na východním okraji obce Svor (kód obce:
562131). Leží v katastrálním území Svor.
Obec se nachází v Lužických horách mezi městy Nový Bor (vzdálené 5 km) a Cvikov
(vzdálené 3 km), mezi vrcholy Klíč (760 m n.m.) a Rousínovským vrchem (660 m n.m.).
Tabulka 7: Obce a katastrální území dotčené záměrem stavby
Obec

Katastrální území

Svor
PSČ: 471 51

Svor

Počet
obyvatel

Katastrální
výměra (ha)

672

1 806

Hmotný majetek
Křižovatka, trasa obchvatu a přilehlé úpravy jsou navrženy tak, aby nezasáhly do hmotného
majetku obyvatel. Novostavba si nevyžádá žádnou demolici. Konkrétní seznam zabíraných
pozemků bude zpracován v další fázi projektové dokumentace, v DÚR v Záborovým 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
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zasahuje podle Quitta do klimatické oblasti MT2, která je charakterizována takto: krátké léto,
mírné až mírně chladné, mírně vlhké, přechodné období krátké s mírným jarem a mírným
podzimem, zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhou sněhovou
pokrývkou. Na jihu hraničí s oblastí MT7, která je o něco teplejší a sušší.
Tabulka 8: Klimatická charakteristika oblasti
Klimatická jednotka
Průměrná teplota v červenci (oC)
Průměrná teplota v lednu
(oC)
Počet letních dní
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dešťových dnů
Úhrn atmosférických srážek ve vegetačním období (mm)
Úhrn atmosférických srážek v zimním období (mm)

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

C.II.2.2 Vyhodnocení kvality ovzduší
Zájmové území nezasahuje ale hraničí s vymezenou oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, ve kterém došlo k
překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší jsou vymezeny dle členění České republiky podle jednotlivých
stavebních úřadů. V oblasti nejsou překročovány ani hodnoty imisních limitů pro ochranu
ekosystémů a vegetace.
Následující obrázek znázorňuje vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na území
Libereckého kraje.
Obrázek 6: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území Libereckého kraje

zájmové území

Na základě grafických zákresů zástavby Svoru a polohy hodnocených komunikací a emisích
hodnot byl proveden orientační odhad očekávané imisní zátěže v zástavbě podél trasy silnic.
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Imisní hodnoty byly stanoveny pro několik charakteristických typů zástavby, zejména v
závislosti na poloze ve Svoru a v závislosti na vzdálenosti od různých kategorií komunikací.
Jedná se tedy o jakousi střední hodnotu, která se však nevztahuje ke konkrétnímu bodu v
zájmovém území, ale reprezentuje určitou část hodnoceného sídla. Výsledné hodnoty jsou tedy
pouze orientační odhad, který bude upřesněn v dalším stupni řešení na podkladě podrobné
rozptylové studie pro celé zájmové území.
Výsledné imisní hodnoty jsou pro jednotlivé látky a jednotlivé kategorie zástavby uvedeny v
tabulce.
Tabulka 9: Odhad příspěvků automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím znečišťujících
látek u charakteristické zástavby Svoru (µg.m-3)
Charakteristická zástavba
zástavba nejvíce přilehlá k silnici I/13 (západ)
zástavba nejvíce přilehlá k silnici I/9 (východ)
zástavba v centru Svoru – těsně u místní komunikace
zástavba v centru Svoru – dále od komunikace
zástavba na okraji Svoru – dále od silnic I/9 a I/13
zástavba nejvíce přilehlá k přeložce – jižní část Svoru
zástavba nejvíce přilehlá k přeložce – severní část Svoru

NO2
1,5
1,8
1,4
1,6
0,3
1,9
1,5

CO
1,7
4,2
1,3
1,4
0,2
2,3
1,5

PM10
3,8
8,8
2,4
2,6
0,5
4,4
2,5

benzen
0,020
0,054
0,016
0,018
0,003
0,030
0,019

Jak je patrné, nejvyšší hodnoty lze u všech sledovaných látek zaznamenat v zástavbě přilehlé
ke komunikaci I/9, ve východní části Svoru. To je dáno především tím, že zástavba se v této
lokalitě nejvíce přibližuje k tělesu komunikace. V jiných částech Svoru se zástavba nepřimyká
tak těsně k nejvíce zatíženým silnicím v hodnocené lokalitě.
C.II.2.3 Imisní limity
Hodnocení kvality venkovního ovzduší je provedeno na základě imisních limitů, stanovených
v Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší (ze dne 12. 12.
2006).
Tabulka 10: Limitní hodnoty pro ochranu zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování
částice PM10
NO2
CO
benzen

kalendářní rok
kalendářní rok
kalendářní rok
kalendářní rok

Hodnota imisního limitu
(µg.m-3) v r. 2015
40
40
5

C.II.3 Hluková situace a další fyzikální a biologické faktory
C.II.3.1 Hluková situace
Hlukové limity pro vnější hluk stanovuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limity ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve
vnějším prostředí se stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 50 dB a některé z korekcí
uvedených v následující tabulce (korekce se nesčítají). Pro noční dobu se použije další korekce
(-10) dB s výjimkou železniční dráhy, kde se použije korekce (-5) dB.
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se chráněným venkovním prostorem
rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou
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lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem
staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a
předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti s výjimkou
místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.
Tabulka 11: Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Způsob využití území
Chráněné venkovní prostor ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory

1)

Korekce (dB)
2)
3)

0

+5

+10

4)
+20

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

Z výše uvedené tabulky je použita korekce 3). Pro stávající obytné objekty, které se nacházejí v
blízkosti záměru, byly pro účely hodnocení akustické studie ve venkovním prostředí
ovlivňovaném hlukem z křižovatky a komunikací uvažovány tyto nejvýše přípustné hodnoty
hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb:
- den LAeq,T = 60 dB, pro noc LAeq,T = 50 dB.
Podrobně je hluková situace popsána v kapitole D.3 Vlivy na hlukovou situaci a v Hlukové
studii, která je přílohou oznámení.
C.II.3.2 Seismicita
Jedná se o takovou stavbu, na kterou nemá případná seismická aktivita rozhodující vliv pro
dané území.
C.II.3.3 Radonové riziko
Dle mapy radonového rizika ČR (1 : 50 000) Českého geologického ústavu, leží území obce
Svor v kategorii s nízkým až přechodným radonovým indexem.
Ke každému investičnímu záměru, kde se dlouhodoběji shromažďují lidé, musí být
stavebníkem opatřeno měření radonového rizika. Pro tento posuzovaný záměr nejsou potřebná
žádná opatření ani měření, záměr neobsahuje výstavbu provozních budov.
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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.
Zájmovým územím protéká ve směru západ - východ Boberský potok. Nenachází se zde žádná
vodní plocha.
Širší zájmové území lze z hlediska povrchových vod charakterizovat takto: posuzované území
náleží do povodí Labe (1-00-00). Tokem II. řádu je Ploučnice (1-14-03), III. řádu je Svitávka.
Boberský potok pramení u Nové Hutě, protéká Rousínovem, Cvikovem a mezi Kunraticemi a
Lindavou ústí do Svitávky. Je tokem IV. řádu, č.h.p. 1-14-03-044. Dle př. 1 vyhlášky 470/2001
Sb. není významným vodním tokem.
Obrázek 7: Výřez ze základní vodohospodářské mapy č. 02-24 Nový Bor

Záplavové území
Hlavním tokem, který odvodňuje sídlo Svor, je Boberský potok. Dle územního plánu obce
nemá stanoveno záplavové území. Nedochází na něm k záplavám a nebyl ohrožen majetek
obyvatel. Územní plán na doporučení Správy CHKO Lužické hory nenavrhuje žádná
protipovodňová opatření.
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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.
Zájmové území se nachází na východním okraji obce a nenachází se v něm ochranné pásmo
vodního zdroje. Nejbližší OPVZ se nachází na západě za tratí ČD a jedná se o PHO 1. a 2.
stupně Klíč a Svor.
Zájmové území se nedotýká a nezasahuje do vodojemu, který souží jako zásobárna vody pro
obec. Je umístěn západně od trasy obchvatu a křižovatky a to v dostatečné vzdálenosti.
V zájmovém území ani v jeho okolí se nenacházejí ochranná pásma přírodních léčivých či
minerálních zdrojů vod.
Řešené území a jeho široké okolí leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Severočeská křída..

C.II.5 Půda
C.II.5.1 Zemědělský půdní fond
Zájmové území se nachází na východním okraji zastavěného území obce Svor a to v prostoru
proluky mezi zástavbou, resp. průmyslovými, zemědělskými a skladovými areály a
navazujícími lesními komplexy. Okružní křižovatka je navržena v prostoru stávajícího křížení
silnic I/9 a I/13. Záměr leží na půdě zařazené do ostatních ploch, ale i zemědělského půdního
fondu.
Z hlediska zemědělského půdního fondu (ZPF) lze zájmové území obchvatu silnice I/9
charakterizovat jako polokulturní louky využívané jako pastviny. Dotčené BPEJ a jejich
zařazení do tříd ochrany jsou v následující tabulce a v situaci. Navržený obchvat zásadním
způsobem nerozděluje zemědělské pozemky.
Tabulka 12: ZPF v zájmovém území - BPEJ a jejich zařazení do tříd ochrany
BPEJ
8.34.21
8.35.21
8.50.01
8.34.24
8.50.11
8.71.01

třída ochrany
I
I
III
III
IV
V

Konkrétní vyčíslení velikostí záboru a vlivu na jednotlivé třídy zemědělské půdy bude
upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace a to v Záborovém elaborátu. Ten bude
zpracován na základě podrobného zakreslení trasy. Vlivy na ZPF jsou uvedeny v kapitole D.I.5
Vliv na půdu.
V širším zájmovém okolí převažuje typická kambizem - hnědá půda. Pro ni je charakteristické, že se vyskytuje
nejčastěji v mírně teplé, mírně vlhké oblasti, v pahorkatinách a vrchovinách, zhruba do nadmořské výšky 750-800
m, s průměrnou roční teplotou 6-9 oC a s průměrným úhrnem srážek 500-800 mm. Na bazických půdotvorných
substrátech se kambizemě vyskytují i ve vyšších, chladnějších a vlhčích polohách. Původním společenstvem jsou
listnaté a smíšené lesy (s převahou dubu, buku a jedle). Vznikly na velmi rozdílných horninách, převážně
nekarbonátových. Nejčastěji jsou to zvětraliny pevných silikátových hornin. Půdotvorné substráty jsou zpravidla
skeletnaté. Značně rozdílnou minerální bohatostí substrátu je podmíněn stupeň nasycenosti půd, a tím i jejich
odolnost vůči okyselení a podzolizaci. V chladnějších polohách vrchovin s vyššími srážkami se zvyšuje obsah
humusu a hloubka prohumóznění. Humus je však kyselejší. V sušších a teplejších polohách pahorkatin je
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akumulace humusu slabší v důsledku vyšší biologické činnosti a výraznější mineralizace humusu. Jsou
nejrozšířenějším půdním typem v ČR.

C.II.5.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa
Rozsáhlejší lesní komplexy se nacházejí severně, severovýchodně a východně od vymezeného
zájmového území. Trasa obchvatu silnice I/9 je navržena tak, aby nezasahovala do lesních
komplexů. Trasa se k nim ze západní strany přibližuje. Konkrétní vyčíslení velikostí záboru a
vlivu na lesní pozemky (PUPFL) bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace a to
v Záborovém elaborátu. Ten bude zpracován na základě podrobného zakreslení trasy.
Trasa se v zájmovém území nejvíce přibližuje k lesním typům, které jsou v následující tabulce.
Tabulka 13: Soubory lesních typů a lesní typy v zájmovém území
Soubory lesních typů
lesní typ
0K3, 0K4
3K1
0N3
5S6

charakteristika
0K - Kyselý (dubový - bukový) bor
(Querceto - Fagi (Pinetum acidophilum)
3K - Kyselá dubová bučina
(Querceto - Fagetum acidophilum )
0N - Smrkový bor
(Piceeto - Pinetum (lapidosum acidophilum)
5S - Svěží jedlová bučina

Širší zájmová oblast leží na jihu přírodní lesní oblasti (PLO) 19 Lužická pískovcová vrchovina, hraničí s PLO 18a
Severočeská pískovcová plošina. Hranice PLO sledují přirozená ekologická rozhraní a vytvářejí tak alternativní
systém přírodního členění ČR vůči systému bioregionů, fytogeografických či geomorfologických jednotek. Pro
PLO 19 je charakteristické, že spojuje dva značně odlišné samostatné obvody a to Děčínské mezihoří a Lužické
hory. Nejvíce rozšířených společenstvem jsou bory (39%) - reliktní, roklinové, dubové, bukové, smrkové. V
současných porostech převažují smrkové monokultury, borová porostní stadia, často smíšené se smrkem. Ve
východní části PLO 19 byla vyhlášena CHKO Lužické hory na ploše 268 km2 s 65 % lesnatostí.

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: Hercynská pohoří, Provincie: Česká vysočina. Zájmové území
leží na hranici Severočeské tabule (spadá do subprovincie: Česká tabule) a Krkonošské oblasti
(spadá do subprovincie: Krkonošsko - jesenické).
Nejbližším vrcholem je Klíč s 760 m n.m, který náleží Lužickým horám.
Lužické hory tvoří nevelkou, dobře vymezenou oblast protaženou ve směru od západu mezi
Děčínskou vrchovinou a Ještědsko-kozákovským hřbetem na východě. Jejich součástí je i
zajímavá a pestrá Kytlická hornatina, rozsocha vybíhající jihozápadním směrem od Pěnkavčího
vrchu. Tvořená je jak znělcem a trachytem, např. typický kužel Klíč. Vyznačuje se silně
rozčleněným erozně denudačním reliéfem litologicky a tektonicky podmíněné sedimentární
stupňoviny.
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C.II.6.2 Geologické poměry
Křižovatka silnic I/9 a I/13 se nachází na místě stávajícího křížení silnic a obchvat silnice I/9
vede po východním okraji intravilánu obce a proto záměr nezasahuje a neovlivňuje geologické
poměry oblasti.
Širší zájmové území lze charakterizovat následovně. Z hlediska regionálně geologického
členění patří širší území do lužické oblasti Českého masivu. Na povrchu převládají usazené
horniny křídy, které jsou prorážené tělesy vulkanických hornin. Jedná se o mezozoické horniny
(pískovce a jílovce).
Obrázek 8: Mapa geologických poměrů

Legenda:
mezozoické horniny (pískovce, jílovce)
zájmové území

C.II.6.3 Přírodní zdroje
V zájmovém území křižovatky a obchvatu silnice I/9 ve východní části Svoru, ani v jeho
nejbližším okolí, se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani jejich prognózní zdroje,
dobývací prostory (těžené i netěžené) ani 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.
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C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy
Výskyt prvků a tudíž i možné vlivy na flóru, faunu a ekosystémy jsou shrnuty v následujících
podkapitolách.
C.II.7.1 Ekosystémy
Zvláště chráněná území
Velkoplošná: Zájmové území severně od stávající silnice I/13 leží v chráněné krajinné oblasti
Lužické hory. Záměr leží v nejnižší 4. zóně ochrany. CHKO Lužické hory byla vyhlášena v
roce 1976 na území o rozloze 270 km2. Posláním je zajištění ochrany harmonické krajiny v
pískovcovém území České křídové tabule. Krajina vyniká výrazným reliéfem, vysokou
lesnatostí a celkový ráz oblasti dokresluje lužická lidová architektura. Na celém území CHKO
je vyhlášeno celkem 16 maloplošných chráněných území a 19 památných stromů. Posláním
CHKO je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků, přírodních zdrojů a
vytváření vyváženého životního prostředí. K bližšímu určení způsobu ochrany přírody byly v
CHKO Lužické hory vymezeny čtyři zóny odstupňované ochrany. I. zóna má nejpřísnější
podmínky ochrany. IV. zóna je vymezena převážně v zastavěných částech obcí a je určena pro
výstavbu a rozvoj obcí.
Maloplošná: Zájmové území nezasahuje do žádného maloplošného zvláště chráněného území.
Nejblíže je přírodní rezervace Klíč, která se nachází ve vzdálenosti cca 1,3 km jihozápadně od
záměru až za železniční tratí.
Obrázek 9: CHKO Lužické hory a jeho rozdělení do zón

II. zóna
III. zóna

I. zóna

IV. zóna CHKO
Lužické hory
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Územní systém ekologické stability
Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je územní systém ekologické
stability charakterizován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální
a nadregionální systém ekologické stability.
V zájmovém území okružní křižovatky a východního obchvatu Svoru se nacházejí lokální
prvky územního systému ekologické stability. Trasa ochvatu - přeložky silnice I/9 kříží lokální
biokoridor 227 Svor.
LBK č. 227 Svor je částečně funkční. Jeho celková délka je cca 950 m a šířka 15 m. Biokoridor
je v převážné části vedený nivou regulovaného Boberského potoka (Svorský potok), který v
zastavěném území protéká místi dosti zapojenou zástavbou a v těchto místech je považovaný
za nefunkční. Níže je niva charakteristická náletovou olšinou nebo stromovou kulisou v
březích. Na nivu navazují vlhké a zpravidla sečené louky. Lokální biokoridor spojuje na
severozápadě LBC 166 Svor u trati a na jihovýchodě LBC 168 Olšiny na Bobravě. Obě tato
biocentra jsou funkční, ale leží již mimo zájmové území.
Obrázek 10: Prvky ÚSES v širším okolí záměru

LBC 166 Svor u trati
LBK 227 Svor

LBC 168 Olšina na Bobravě
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Významné krajinné prvky
Významným krajinným prvkem ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.
V zájmovém území a v jeho nejbližším okolí, se vyskytují významné krajinné prvky. Patří
mezi ně lesní porosty, vodní tok Boberský potok a jeho niva. Nevyskytují se zde registrové
VKP.
Tabulka 14: Významné krajinné prvky ze zákona č. 114/1992 Sb. v zájmovém území záměru
Poř.č.

VKP

1.

vodní tok
Boberský p.
a jeho niva

2.

les

3.

les

4.

les

5.

les

6.

les

7.

les

8.

les

9.

les

popis
Boberský potok je páteřním tokem území a protéká ve směru západ - východ. Je tokem
IV. řádu a není významným vodním tokem. Je v něm veden lokální biokoridor 227.
Niva je tvořená náletovou olšinou a stromovou kolisou v březích. Navazují na ní
vlhké, zpravidla sečené louky.
Okraj lesního komplexu severně od Bobřího potoka, v km trasy cca 0,5. Leží na
východním okraji k.ú. Svor za zemědělským podnikem. Jedná se o lesní komplex o
rozloze 1,3 ha a lesním typu 3K1 - kyselá dubová bučina.
Okraj lesního komplexu na severovýchodě území. Komplex je rozsáhlý zastoupený
lesními typy 0N3 (smrkový bor) v okrajové části a jinak 0K3 a 0K4 (kyselý (dubový bukový) bor).
Lesní komplex na severu zájmového území , který se přimyká k trati ČD. Celý má
rozlohu 2,4 ha a je zastoupen lesním typem 0K3 - kyselý (dubový - bukový) bor.
Jedná se o malý lesík umístěný v sevření mezi tratí ČD a stávající silnicí I/9 na severu
Svoru.
Menší lesní komplex sevřený mezi stávající silnicí a tratí ČD. Má rozlohu 0,3 ha a je
zastoupený lesním typem 0K - kyselý (dubový - bukový) bor.
Malý lesík nad stávající silnicí I/9 na severu Svoru. Má rozlohu 293 m2 a je
zastoupený lesním typem 3S8 - svěží dubová bučina.
Malý lesík pod stávající silnicí I/9 na severu Svoru. Má rozlohu 408 m2 a je
zastoupený lesním typem 0K3 - kyselý (dubový - bukový) bor.
Okraj velkého lesního komplexu na konci přeložky silnice I/9, v místě napojení na
stávající silnici. Je zastoupený lesním typem 5S6 - svěží jedlová bučina.

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 a evropsky významnými lokalitami, které požívají
smluvní ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.
Přímo v zájmovém území se nevyskytuje žádná evropsky významná lokalita (VN 132/2005
Sb.) ani ptačí oblast (NV 598-688/2004 Sb. a 19-28/2005 Sb.). Nejblíže je vyhlášena evropský
významná lokalita Klíč, která je vytyčena od železniční tratě směrem na západ.
EVL Klíč - CZ0510508 - rozloha: 322,8 ha, kategorie ochrany: CHKO, nadmořská výška: 414 - 760 m n.m. Jedná
se o rozsáhlé plochy acidofilních a květnatých bučin s mimořádně cennými typy reliktních biotopů, místy druhově
bohaté porosty mezofilních luk a bylinných lemů. Mimořádná hodnota lokality spočívá především v jedinečné
reliktní povaze vrchu Klíč dané velkým rozsahem primárního bezlesí a extrémní svažitostí, která podmínila
výraznou diferenciaci přirozené vegetace v závislosti na světových stranách (expoziční klima). Celá oblast NPR
Klíč je turisticky mimořádně využívaná, častá je půdní eroze mimo cesty i poškození cenné reliktní vegetace.
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Obrázek 11: Umístění evropsky významné lokality a přírodní rezervace Klíč v zájmovém území

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

EVL Klíč - CZ0510508

PR Klíč

C.II.7.2 Flóra a fauna
Posuzované území má charakter členité pahorkatiny až ploché vrchoviny. Jedná se o
příměstskou, zemědělskou krajinu s lesními remízky doplněné o kulturní až polokulturní louky,
na severu přecházející v souvislé lesní porosty Lužických hor.
Fauna
Podle Culka et al. (1996) severní část území spadá do Lužickohorského bioregionu (1.66),
území v blízkém okolí obce Svoru je součástí nereprezentativní zóny. Fauna je hercynského
původu. Šíří se druhy odlesněných ploch. Významné druhy: ježek západní (Erinaceus
europaeus), lejsek malý (Ficedula parva), čolek horský (Triturus alpestris), ještěrka živorodá
(Lacerta viviparia), zmije obecná (Vipera berus).
Fauna v okolí Svoru 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 (městská aglomerace, rozsáhlé
komplexy polokulturních a kulturních luk určené k pastvě a lesní porosty). Tomu odpovídá i
složení fauny. Jedná se o faunu příměstského charakteru, žijící na přechodové hranici mezi
volnou přírodou (lesy Lužických hor), a městskou aglomerací obce Svoru. Ze současných
druhů větších savců se poměrně hojně vyskytuje srnčí zvěř a prase divoké. Z menších savců se
hojně vyskytuje liška. Nejpočetnější skupinou obratlovců v daném území jsou ptáci.
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Zájmové území se vyskytuje v mapovacím čtverci 52-53 síťového mapování (Prunel er Mika
1996). V následujícím přehledu jsou uvedeny druhy obratlovců, kteří se v zájmovém území
potencionálně vyskytují:
Ptáci:
bažant obecný (Phasianus colchicus)
drozd kvíčala (Turdus pilaris)
drozd zpěvný (Turdus philomelos)
jiřička obecná (Delichon urbica)
konipas bílý (Motacilla alba)
kos černý (Turdus merula)
kukačka obecná (Cuculus canorus)
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
skřivan polní (Alauda arvensis)
sojka obecná (Garrulus glandarius)
stehlík obecný (Carduelis carduelis)
straka obecná (Pica pica)
strnad obecný (Emberiza citrinella)
sýkora koňadra (Parus major)
sýkora modřinka (Parus caeruleus)
sýkora uhelníček (Parus ater)
špaček obecný (Sturnum vulgaris)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
vrabec domácí (Passer domestica)
vrabec polní (Passer montanus)

Obojživelníci:
skokan hnědý (Rana temproraria)
Plazi:
ještěrka živorodá (Lacerta viviparia)
slepýš křehký (Anguis fragilis)
zmije obecná (Vipera berus)
Savci:
hraboš polní (Microtus arvalis)
liška obecná (Vulpes vulpes)
myš domácí (Mus musculus)
prase divoké (Sus scrofa)
rejsek obecný (Sorex araneus)
srnec obecný (Capreolus capreolus)
zajíc obecný (Lepus europaeus)

Flora
Fytogeografie
Podle regionálně fytogeografického členění ČR (Skalický in Hejný, Slavík et al. 1988) náleží
zájmové území do fytogeografického obvodu České mezofytikum, okresu 50. Lužické hory.
Potencionální vegetace území
V zájmovém území se dle Neuhäslové (1998) se nacházely bučiny s kyčelnicí devítilistou
(Dentario enneaphylli-Fageum), které v území převažovaly. Do jihovýchodní a východní části
zasahovaly bikové bučiny (Luzulo-Fagetum). Bučina s kyčelnicí devítilistou je tvořena
stromovým a bylinným patrem. Keřové patro a mechové patro bývá vyvinuto jen fragmentárně
nebo chybí. Ve stromovém patru převládá buk (Fagus sylvatica), s vyšší stálostí bývají
přimíšeny klen (Acer pseudoplatanus), jedle (Abies alba), smrk (Picea abies). Bylinné patro
bývá většinou souvisle zapojené. Naopak biková bučina se vyznačuje jednoduchou vertikální
strukturou a je tvořena většinou jen stromovým a bylinným patrem. Keřové patro vzniká jen
zmlazením buku. Stromové patro bývá často tvořeno jen bukem (Fagus sylvatica). Tato
společenstva se v zájmovém území nedochovala. Převažují smrkové monokultury s příměsí
buku. Lesní lemy tvoří smíšené porosty.
Základními přirozenými biotopy v zájmovém území jsou:
•

louky a pastviny - převažují mezofilní ovsíkové louky s dominantními druhy
Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Poa pratensia a také přechodné typy k suchým
trávníků. Tyto louky se nacházejí v jihovýchodní části území. Severním směrem se
biodiverzita lučních společenstev snižuje a vyskytují se polokulturní a kulturní louky
(podél komunikace I/9)
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•

v mírných depresích na vlhkých půdách se vyskytují mokřadní společenstva vlhkých
tužebníkových lad. S dominantními druhy: Filipendula ulmaria, Urtica dioica,
Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Caltha palustris, ostřice (Carex sp.),
Lysimachia vulgaris

•

mokřadní olšina je lokalizována v údolí Boberského potoka. Stromové patro je zapojené,
dominantním druhem je olše lepkavá (Aldus glutinosa) s příměsí střechy (Prunus padus).
Bylinné patro je druhově chudé s převahou netykavky malokvěté (Impatiens parviflora),
kopřivy (Urtica dioica).

Mimo tyto biotopy se v území vyskytují biotopy ovlivněné člověkem
•

urbanizované území - obec Svor (obytná zástavba a zemědělské areály)

•

lesní kultury s převahou smrku ztepilého Picea abies, s nízkým zastoupením buku lesního
Fagus sylvatica

•

nálety pionýrských dřevin - podél trati ČD, kde převažují břízy (Betula pendula) jasan
ztepilá (Fraxinus excelsior)

•

paseky s podrostem původního lesa

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 variant komunikací
I/13 a I/9 u obce Svor. Začátek stavby je na komunikaci I/13 Liberec - Nový Bor, kde je
lokalizována kruhová křižovatka a komunikace pokračuje severním směrem, jako obchvat obce
Svor.
Širší zájmové území je dáno lokalizací obce Svor, která se nachází v Lužických horách mezi
vrcholy Klíč (760 m n.m.), Rousínovským a Trávnickým vrchem. Území se nachází na
rozhraní dvou geomorfologických celků Ralské pahorkatiny a Lužických hor. Jedná se o
členitou pahorkatinu, která přechází v plochou hornatinu s výraznými vulkanickými vrchy.
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 jižně od komunikace I/13
Reliéf má charakter členité pahorkatiny až ploché vrchoviny. Jedná se o zemědělskou krajinu s
lesními remízky bez výraznějších hodnot krajinného rázu.
PDoKP 2 – obec Svor
Prostor je na západě ohraničen tratí ČD,
na jihu komunikací I/13, na východě
polní cestou, na severu se hranice táhne
po zemědělských pozemcích, po
okrajích
lesních
porostů
přes
komunikaci I/9 k železniční trati.
Poměrně členité území mající ráz členité
pahorkatiny. Centrem vymezeného
území je obec Svor s obytnou zástavbou,
která přechází v průmyslové a
zemědělské areály na severním okraji
obce, na východě je roztroušená
zástavba rodinných domů, které mají
ojediněle charakter lidové zástavby.
Obec obklopují zemědělské plochy,
které se střídají s vyvýšenými lesními remízy. Dotčený krajinný prostor rozděluje na dvě části
linie komunikace I/9, která svým měřítkem výrazně nevybočuje z prostorových vztahů
urbanizované krajiny. Přírodní prvky jsou zastoupeny převážně na okrajových zalesněných
svazích vymezeného prostoru Prostor je součástí CHKO Lužické hory.
PDoKP 3 - zalesněný hřeben u Rousínova
Prostor
navazuje
na
rozvolněné
pozemky v severní části obce Svor.
Hranice jsou vedeny po zemědělských
pozemcích a okrajích lesních porostů.
Území má charakter ploché pahorkatiny
až
hornatiny
s výraznými
neovulkanickými suky. Krajina má
harmonický charakter, kde se střídají
lesní porosty, louky, zemědělsky
obdělávané plochy. Výraznou linii
v krajině tvoří současná komunikace I/9,
která narušuje krajinný ráz oblasti.
Doprovodnou linií je linie železniční
tratě, jejíž náspy jsou zarostlé vzrostlými
dřevinami, takže v krajině je patrný
pouze stromový doprovod.
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 15: Indikátory přítomnosti hodnot 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)

PDoKP1
ANO
NE
X
X
X
X
X
X

Klasifikace znaků
PDoKP2
PDoKP 3
ANO
NE
ANO
NE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

A.1.7
A.1.8
A.1.9
A.1.10

Přítomnost EVL sítě Natura 2000
Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000
Přítomnost přírodního parku
Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES
Přítomnost významných krajinných prvků
A.1.11
(VKP)
Poznámka: A.1.2. CHKO Lužické hory

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

Tabulka 16: Identifikované 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
PDoKP2

PDoKP1

PDoKP3

význam

cennost

význam

cennost

význam

cennost

XX

X

XX

XX

XXX

XX

X

X

X

X

XX

XX

XX

X

XX

XX

XX

XX

0

0

X

X

XX

XX

0

0

0

0

0

0

XX

X

XX

XX

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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Dochované znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky
Tabulka 17: Indikátory přítomnosti hodnot kulturní a historické charakteristiky
B.1

Indikátory přítomnosti hodnot
kulturní a historické charakteristiky

B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6

Přítomnost národní kult. památky (NKP)
Přítomnost archeologické památkové rezervace
Přítomnost městské památkové rezervace (MPR)
Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR)
Přítomnost městské památkové zóny (MPZ)
Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ)

PDoKP1
ANO
NE
X
X
X
X
X
X

Klasifikace znaků
PDoKP2
PDoKP 3
ANO
NE
ANO
NE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
B.1.7
Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ)
X
X
B.1.8
Přítomnost kulturní nemovité památky
Poznámka:
B.1.8. barokní kostelík Nejsvětější Trojice z roku 1788 s věžičkou, dřevěné chalupy lužického typu.

X
X

Tabulka 18: Identifikované hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky
B.2
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.5
B.2.6
B.2.7
B.2.8

Identifikované hlavní znaky
kulturní a historické
charakteristiky
Cenné kulturní památky
Dochovaná forma objektů lidové
architektury
Dochovaná urbanistické struktura
sídel
Dochovaná volná struktura osídlení
Dochované krajinářské úpravy
Dochovaná struktura ploch
zemědělské krajiny (pole, lesy,
remízky)
Částečně dochovaná historická síť
většiny cest a silnic vč. alejí
Přítomnost drobné sakrální
architektury

Klasifikace znaků
PDoKP2

PDoKP1

PDoKP3

význam

cennost

význam

cennost

význam

cennost

0

0

XX

X

0

0

0

0

XX

XX

0

0

0

0

XX

X

0

0

0
0

0
0

X
0

X
0

X
X

X
X

XX

X

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

X

X

0

X

Vysvětlivky: klasifikace znaků dle významu: xxx zásadní, xx spoluurčující, x doplňující,
dle cennosti: xxx jedinečný, xx význačný,
x běžný
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Obrázek 12: Panorama krajiny,
pohled z km 0,650 trasy obchvatu
silnice I/9 jihozápadním směrem.
V dálce vrch Sokolík (501 m n.m.)
na jz. okraji Svoru.
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C.II.8.2 Fragmentace krajiny
Fragmentace krajiny je proces, kdy se krajinné celky (biotopy) dělí vytvářením bariér na dílčí
části, které postupně ztrácejí potenciál k vykonávání původních funkcí. Proces fragmentace
v sobě tedy zahrnuje postupné snižování kvality. Dle metodické příručky Hodnocení
fragmentace krajiny dopravou vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny v roce 2005 byly
na 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 19: 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 2 polygony UAT, které jsou vymezeny stávajícími silnicemi
I/13 a I/9. Polygon jižně od stávající silnice I/13 má č. 213 a svojí velikostí a kvalitou patří do
prostřední kategorie B - velmi dobrý. Tento polygon nebude záměrem ovlivněn. Další polygon
je východně od stávající silnice I/9 a má č. 221, plochu 158,6 km2 a kategorii kvality A výborný, efektivní plocha polygonu EA= 71 km2. Záměr tento polygon nepatrně ovlivní a to
tak, že zmenší jeho plochu. Zmenšení je malé a nedojde tím ke zrušení polygonu UAT ani ke
snížení jeho kvality.
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Obrázek 13: Polygony UAT v širším zájmovém území

C.II.9 Kulturní památky a archeologie
C.II.9.1 Kulturní památky
Všeobecná kulturně-historická charakteristika území
Obec Svor vznikala pravděpodobně od roku 1395, ale první písemná zmínka je z roku 1502,
kde je uváděna podle tehdejšího správce jako Rigersdorf (Rykrštorf). Základem dnešního sídla
Svor (tehdy Riigersdorf) byl šlechtický statek a několik usedlostí. Obyvatelé se živili nevážně
EVERNIA s.r.o.
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těžbou dřeva a výrobou dřevěného uhlí (pozůstatky milířů v lesích). V roce 1826 postavil
Antoním Balle sirkárnu a barvírnu sukna, v roce 1875 byla založena sklářská huť. Nejstaršími
doloženými vlastníky byli Berkové z Dubé (ve 14. století). Svor poté patřil k panství
Zákupskému (cca od 16. století) , dále jej vlastnili Novohradští z Kolovrat (cca do roku 1632).
Následně jej získali vévodové Bavorští a Bavorští kurfiřtové, od počátku 19. století (1805) pak
šlechtický rod Toskánska. V roce 1847 převzal panství Rakouský císař Ferdinand.
V budoucnu bude další rozvoj obce zaměřen především na rozvoj bydlení v prolukách
zastavěného území a dále v návaznosti na severní a východní okraj stávající zástavby Svoru.
Územní plán navrhuje i komerční aktivity pro posílení výrobních a skladovacích kapacit a dále
zařízení pro sport a cestovní ruch, přičemž tato zařízení budou tvořit těžiště komerčních aktivit
v souladu s celkovou příhraniční politikou regionu (hotely, penzióny, cyklostezky, sportoviště,
včetně aktivit, které přinese životní styl 21. století).
Kulturní a historické památky
V zájmovém území stavby ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné kulturní památky.
Nejsou zde vyhlášeny: evidovaná kulturní nemovitá památka, národní kulturní památka,
světové kulturní dědictví, ostatní památkové rezervace, městská a vesnická památková
rezervace, krajinná památková zóna, městská a vesnická památková zóna, archeologická
památková rezervace. Ani jejich ochranná pásma.
V širším zájmovém území se nacházejí tyto historické hodnoty tvořené zejména nemovitými
kulturními památkami: kaple Nejsvětější Trojice (rejstř.č. 26393/5-3328) z roku 1788 a
venkovská usedlost č.p. 54 (rejstř.č. 25872/5-3329) ve Svoru, venkovská usedlost čp. 39
(rejstř.č. 18786/5-3331), venkovská usedlost čp. 40 (rejstř.č. 45505/5-3332). Další desítky
starých dřevěných chalup a podstávkových domů.
C.II.9.2 Archeologické lokality
Zájmové území lze označit na základě zákonů územím s archelologickými nálezy, protože se
zde vyskytují přesně nelokalizované archeologické aktivity. Proto je nutné při přípravě stavby
respektovat povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a zákona o státní památkové péči
20/87 Sb., jeho novely 242/1992 Sb. Již před započetím vlastní realizace stavby je nutné
kontaktovat odborníky archeologické památkové péče, kteří tak v dostatečném předstihu zajistí
provedení průzkumných, popřípadě předstihových výzkumných prací.
V řešeném území se dle informačního serveru Národního památkového ústavu nevyskytují
žádné významné archeologické lokality ani archeologické památkové rezervace.
Nejbližšími evidovanými územími s archeologickými nálezy jsou v sousedních: ZSSH Svor III
(UAN I), středověké a novověké jádro obce (UAN).
UAN I - ověřený, území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických
nálezů. UAN II - předpokládaný, území na němž nebyl dosud pozitivně prokázán výskyt, ale určité indicie mu
nasvědčují, pravděpodobnost nálezu 51 – 100 %.
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ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM

ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ

Výchozí stav jednotlivých složek životního prostředí je uveden v části C.II. Protože jsou
jednotlivé složky propojeny složitými vzájemnými vazbami, je třeba také hodnotit stav
životního prostředí jako celek, především z hlediska celkové únosnosti zatížení.
Jedná se o malé území o délce do 2 km, a proto se dá hodnotit jednotně a konkrétně. Pro
hodnocení území z hlediska jeho celkové únosnosti jsou podstatné následující skutečnosti:
-

Celkový stav životního prostředí zájmového území Svoru odpovídá charakteru členité
pahorkatiny až ploché vrchoviny. Jedná se o zemědělskou krajinu s lesními remízky bez
výraznějších hodnot krajinného rázu. Centrem území je obec Svor s obytnou zástavbou,
která přechází v průmyslové a zemědělské areály na severním okraji obce, na východě je
roztroušená zástavba rodinných domů, které mají ojediněle charakter lidové zástavby. Obec
obklopují zemědělské plochy, které se střídají s vyvýšenými lesními remízy. Stávající
silnice I/9 svým měřítkem výrazně nevybočuje z prostorových vztahů urbanizované
krajiny.

-

Přírodní prvky jsou v zájmovém území zastoupeny převážně na okrajových zalesněných
svazích. Prostor je součástí CHKO Lužické hory. V zájmovém území se nenachází žádná
maloplošná zvláště chráněná území dle § 14 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Z hlediska soustavy Natura 2000 zde není vymezena ptačí oblast ani evropsky
významná lokalita.

-

Z hlediska územního systému ekologické stability jsou zde vymezeny pouze lokální prvky
územního systému ekologické stability. Trasa obchvatu Svoru přechází mostním objektem
pouze 1 lokální biokoridor, který je vymezený na Boberském potoce.

-

Z antropogenního zatížení můžeme zájmové území hodnotit jako málo zatížené. Obchvat
nezasahuje do území, které by bylo již dnes nadměrně zatížené emisemi a hlukem a další
antropogenní činností.

-

Trasa obchvatu prochází v převážné míře zemědělskou krajinou, kde se střídají menší
zemědělské plochy a lesní porosty a rovnoměrně rozptýlená sídelní struktura podél stávající
silnice I/9. Tento typ krajiny patří v rámci ČR k celkově ekologicky nejstabilnějším a jeho
únosnost zatížení není v žádném případě vyčerpáno.

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

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

II.

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

III.

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech

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

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I

C HARAKTERISTIKA

PŘEDPOKLÁDANÝCH

VLIVŮ

ZÁMĚRU

NA

OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A
VÝZNAMNOSTI

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

Klasifikace vlivů záměru na životní prostředí
Cílem této kapitoly je popis základních vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí.
Tyto jednotlivé vlivy lze třídit a klasifikovat podle různých hledisek, jejichž význam se mění u
konkrétních situací. Navíc jednotlivá hlediska se vzájemně kombinují. Přehled způsobů
klasifikace vlivů je uveden v následující tabulkách. Dále je také uvedena obecná stupnice,
podle které je hodnocena celková přijatelnost identifikovaných dopadů.
Tabulka 20: 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
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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 55

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

I/13 Svor - křižovatka

Screeningové hodnocení
Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí. Na
základě provedení základního terénního šetření a konzultací s projektantem byl na začátku
řešení proveden rozbor hlavních problémových okruhů, které lze při daném hodnocení
očekávat.
Důležité je konstatování, že řešený záměr je velmi malého rozsahu 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 vliv
na půdu a vliv na krajinu.

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo
D.I.1.1 Základní rozbor
Realizace okružní křižovatky a navazujícího obchvatu silnice I/9 povede ke zlepšení stávající
situace v oblasti hlukové a imisní zátěže v intravilánu Svoru. Záměr je navržen tak, že jsou
zábory zemědělské a lesní půdy pokud možno minimalizovány. Z hlediska územního plánu a
jeho rozvojových ploch nerozděluje trasa obchvatu silnice I/9 rozvojové plochy, nezasahuje do
zastavitelných ploch. Trasa obchvatu není navržena tak, že by svírala území obce a
znemožňovala jeho plošný rozvoj.
Jednotlivé kategorie možných vlivů realizace záměru na obyvatelstvo jsou shrnuty
v následující tabulce:
Tabulka 21: Kategorie vlivů na obyvatelstvo
Podkategorie vlivu
Hluk

Výskyt
+/-

Imise

+/-

Vibrace
Světelné znečištění
Sociální a ekonomické dopady

+/+/+

Faktor pohody

+

Poznámka
Nepředpokládá se zvýšení hluku, po realizaci protihlukových opatření
budou dodrženy hygienické limity hluku. V intravilánu Svoru dojde k
výraznému zlepšení stávající situace.
Nepředpokládá se zvýšení imisní zátěže, budou dodrženy imisní
limity. V intravilánu Svoru dojde k výraznému zlepšení stávající
situace.
Minimální vliv pouze v období výstavby.
Nepředpokládá se zvýšení světelného znečištění širšího okolí.
Lepší dopravní obslužnost okolí, zvýší se bezpečnost jak pro řidiče,
tak uvnitř obce.
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 Zdravotní rizika pro obyvatele
Základní faktory, které určují velikost zdravotního rizika pro obyvatelstvo ze silničních staveb
jsou následující:
•
•
•

hluk a vibrace,
emise výfukových plynů,
narušení psychické pohody.
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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.
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. V našem záměru budou u objektů nacházejících se ve 2.
pásmu splněny hygienické limity, jak z hlediska imisí, tak i hluku.
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.
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 – Hlukové studie a Rozptylové studie.
Nulová varianta
Nulová varianta představuje případ, kdy navrhovaný obchvat nebude vystavěn a doprava bude
nadále vedena po stávající silnici I/9. V současné době prochází tato silnice intravilánem obce
Svor v severojižním směru. Směrové, šířkové i výškové poměry komunikace jsou
nevyhovující, jak z hlediska technických parametrů (poloměry směrových oblouků, úrovňové
křižovatky s nedostatečnými rozhledovými poměry a nadměrný podélný spád, který dosahuje
až 11 %), tak i vedením silnice I. třídy zastavěnou částí obce. Podél nulové varianty se nachází
oboustranná přilehlá zástavba s řadou místních vjezdů a křižovatek s místními komunikacemi.
Stávající silnice I/9 v nulové variantě není přizpůsobena intenzitě dopravy zejména tranzitní s
vyšším podílem nákladních aut. Dle sčítání dopravy z roku 2005 dosahuje intenzita dopravy v
obci 6582 voz/den s podílem nákladní dopravy 38 %. Intenzita dopravy na silnici I/13 v
prostoru stávající úrovňové křižovatky dosahuje až 12 352 voz/den.
S ohledem na technické parametry, intenzity dopravy a vedení silnice I/9 obcí Svor je nulová
varianta nevyhovující a vykazuje řadu dopravních závad s nevhodnými a nebezpečnými místy.
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Obrázek 14: Nulová varianta v místě křížení silnic I/9 a I/13 v jihovýchodní části Svoru

Hluk
Hluk je samostatně prezentován v kap. D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a v Hlukové studii,
která je přílohou oznámení. V této kapitole jsou shrnuty obecné poznatky týkající se
zdravotních rizik obyvatelstva v souvislosti s hlukovou zátěží.
Posouzení vlivu hluku se provádí formou zpracování hlukových studií. Tyto studie jsou
založeny na matematických modelech ověřených řadou terénních měření a postup výpočtu je
dán platnou celostátní metodikou. Obecně platí, že po realizaci komunikace nesmí být v
chráněném prostoru nebo v chráněném prostoru staveb překročen limit hluku. Objekty a k nim
přilehlé pozemky, u kterých nelze zajistit splnění hlukových limitů, je nutné vykoupit nebo
zajistit změnu jejich užívání, případně přistoupit na plnění hlukových limitů platných pro
vnitřní prostředí. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti
s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a
skladování.
V rámci orientačního akustického posouzení pro potřeby oznámení lze po zprovoznění
posuzovaného záměru očekávat překročení hygienických limitů pouze v blízkosti úpravy
stávající silnice I/13 - východ a úpravy místní komunikace do této oblasti. Konkrétně u
bytového domu č.p. 132. Pro jeho ochranu lze v jeho blízkosti navrhnout clonu o délce cca 100
m. Upřesnění protihlukových opatření, kterými bude možné dosáhnout v chráněném
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru budov splnění platných hygienických
limitů daných nařízením vlády 148/2006 Sb., bude provedeno v dalším stupni projektové
dokumentace v podrobné Hlukové studii.
Emise výfukových plynů
Imisní a emisní situace je samostatně uvedena v kap. D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima a v
Rozptylové studii, která je přílohou oznámení. V této kapitole jsou shrnuty obecné poznatky
týkající se zdravotních rizik obyvatelstva v souvislosti s výfukovými plyny motorových
vozidel.
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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.
Lze tudíž předpokládat zlepšení imisní situace na průtahu Svorem. Z hlediska dopadů na
obyvatelstvo je zpravidla nejproblémovější znečištění ovzduší suspendovanými částicemi
frakce PM10. Jak je patrné z orientačního výpočtu emisí a imisí pro potřeby oznámení, lze
nejvyšší příspěvek automobilové dopravy na hodnocených komunikacích očekávat v zástavbě
v blízkosti trasy silnice I/9 - východ, kde bylo vypočteno 8,8 µg.m-3, tedy 22 % imisního
hygienického limitu.
D.I.1.3 Narušení faktorů pohody
Narušení faktorů pohody je závažným vlivem dopravy na obyvatelstvo v blízkosti komunikací.
Základní cestou je minimalizovat informace, které organismus o dopravní komunikaci přijímá.
Tyto podněty přinášejí do nervové soustavy člověka tři smysly: zrak, sluch, čich.
a) zrak
Obecně získává člověk zrakem ¾ veškerých informací, a proto i zde lze očekávat jeho vliv. Je
třeba, aby co nejméně obyvatel bylo v optickém kontaktu s trasou. K tomu lze využít
následující opatření.
•

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

•

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

Navržená okružní křižovatka a obchvat Svoru se vyhýbá osídlení a tím minimalizuje vliv
blízkého vizuálního kontaktu. Výškově je z technických důvodů trasa vedena převážně na
násypu a proto musí být vhodně začleněna do terénu a krajiny pomocí vegetačních úprav. Toto
bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.
b) sluch
Sluch je druhým nejvýznamnějším smyslem člověka z hlediska přísunu informací. Účinky
zvuku se zabýváme především v oblasti, která nejvíce ohrožuje zdraví člověka a mluvíme o
hluku. Tato oblast je zpracována v samostatné Hlukové studii. Je však třeba poznamenat, že
sluchové vjemy z dopravy nekončí na úrovni hygienických limitů pro hluk, ale doprava na
trase je slyšitelná mnohem dále.
Pro ochranu dotčených objektů před obtěžováním hlukem jsou navrženy protihlukové stěny,
které zajistí průkazné dodržení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru těchto
budov i v noční době. Ostatní obytné objekty není nutno chránit protihlukovými stěnami,
dodržení hygienického limitu v denní i v noční době je zde zajištěno s dostatečnou rezervou.
Po zprovoznění navrhované přeložky bude u nejbližší zástavby provedeno kontrolní měření. V
případě překročení hygienických limitů budou navržena dodatečná protihluková opatření, např.
protihluková okna.
c) čich
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Čich přináší informace o látkách rozptýlených ve vzduchu, tedy o imisích z dopravy. Ty jsou
vnímatelné především v bezprostřední blízkosti trasy (pásmo P1) a při smogových situacích.
Problematika imisí je samostatně popsána v Rozptylové studii a v kapitole D.I.2. Na rozdíl od
hluku nejsou imise při splnění hygienických limitů již smyslově postižitelné. Splnění
hygienických limitů je tedy dostatečné i z hlediska rizika psychické zátěže.
D.I.1.4 Sociálně ekonomické vlivy
Realizace silničního obchvatu městské části Svoru neovlivní zásadním způsobem sociálně
ekonomickou situaci v daném okolí. Během výstavby vzniknou velmi omezené pracovní
příležitosti, především dělnické profese a pomocné dělnické práce, to však záleží na dodavateli,
který bude určen ve výběrovém řízení. Po zprovoznění obchvatu může nastat určitý odliv ve
využívání místních pohostinských zařízení a obchodů projíždějícími motoristy.
D.I.1.5 Vliv na řidiče, dopravní nehody
Navrhovaný záměr okružní křižovatky silnic a trasa silničního obchvatu I/9 má na řidiče, oproti
současnému stavu na stávající silnici, tyto vlivy:
•
•
•
•
•

zrychlení průjezdu mezi začátkem a koncem úseku v důsledku vyrovnaných technických
parametrů bez problémových míst,
snížení hluku a imisí,
dojde ke snížení nehodovosti a počtu zraněných (stávající průtah obcí je nebezpečný, jak
pro řidiče, tak i pro chodce),
dojde ke zlepšení psychické pohody řidičů a snížení stresové zátěže (problematický průtah
obcí),
vyhovující normové technické parametry (povrch vozovky, směrové a výškové parametry).

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

nedodržování dopravních předpisů;
únava - projevuje se na všech typech komunikací, neudržuje pozornost řidiče v optimálním
stavu;
stres - je velmi negativním faktorem v dopravě a může vést ke zvýšení agresivity řidiče,
nepředloženým reakcím a zdravotním kolapsům (např. infarkty) s tragickými důsledky.
Stres vzniká především tam, kde intenzita dopravního provozu výrazně převyšuje možnosti
komunikačního systému. Přitom dochází k dopravním zácpám, neustálému kontaktu
s chodci a cyklisty, k objížďkám při opravách komunikací apod. Z hlediska snížení
stresové zátěže řidičů, ale i chodců a cyklistů je výstavba záměru jednoznačně pozitivním
krokem.
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b) stav komunikace
Technické řešení komunikace, její směrové a výškové vedení a způsob křížení s ostatním
komunikačním systémem zásadním způsobem ovlivňují celkovou bezpečnost provozu.
Z tohoto hlediska je výstavba záměru jednoznačným pozitivem.
c) technický stav vozidla
Je významným faktorem bezpečnosti provozu. Vzhledem k tomu, že není ovlivněn
navrhovanou stavbou, nebude tento faktor dále rozebírán.

Dílčí závěr ke kapitole D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo
Realizace záměru, tj. okružní křižovatky silnic I/9 a I/13 a navazujícími vjezdy a východní
obchvat silnice I/9 bude mít na obyvatele obce Svor jednoznačně pozitivní vliv. Obchvat vyvede
dopravu ze zastavěné části území a sníží tak hlukovou a imisní zátěž z dopravy na stávající
silnici. Realizace obchvatu také zvýší bezpečnost provozu a to jak pro řidiče, tak i pro pěší.
Celkově zklidní celé území. Obchvat je navržen v souladu s ÚPl obce. Nezpůsobuje rozdělení
ploch intravilánu a nezasahuje do zastavitelných ploch.
Protihluková opatření jsou navržena pouze v blízkosti silnice I/13 - východ u plánované
křižovatky, úpravy místní komunikace. Z hodnocení vyplývá, že je možné ochránit všechna
problémovější místa, jak v blízkosti navrhované přeložky, tak podél nejbližších navazujících
komunikací.
Dalším ochranným opatřením bude vhodné začlenění obchvatu silnice I/9 do krajiny pomocí
vegetačním úprav.

D.I.2 Vliv na ovzduší a klima
Možné vlivy výstavby na ovzduší a klima jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 22: Vliv na ovzduší a klima
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na imise
Vliv na klima

Výskyt
+/-

Poznámka

Imisní hodnoty byly stanoveny pro několik charakteristických typů zástavby, zejména v
závislosti na poloze ve Svoru a v závislosti na vzdálenosti od různých kategorií komunikací.
Jedná se tedy o jakousi střední hodnotu, která se však nevztahuje ke konkrétnímu bodu v
zájmovém území, ale reprezentuje určitou část hodnoceného sídla. Výsledné imisní hodnoty
pro NO2, CO, PM10 a benzen jsou uvedeny v tabulce v kapitole C.II. Vyhodnocení kvality
ovzduší a v samostatné příloze výpočtu emisní a imisní zátěže.
Nejvyšší hodnoty lze u všech sledovaných látek zaznamenat v zástavbě přilehlé ke komunikaci
I/9, ve východní části Svoru. To je dáno především tím, že zástavba se v této lokalitě nejvíce
přibližuje k tělesu komunikace. V jiných částech Svoru se zástavba nepřimyká tak těsně k
nejvíce zatíženým silnicím v hodnocené lokalitě.
Dále je také provedeno porovnání vypočtených hodnot s imisními limity pro jednotlivé
znečišťující látky, tak jak je určuje nařízení vlády č. 597/2006 Sb. v platném znění.
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Nejvyšší příspěvek automobilové dopravy na hodnocených komunikacích očekávat v zástavbě
v blízkosti trasy silnice I/9 - východ, kde bylo vypočteno pro suspendované částice frakce
PM10 8,8 µg.m-3, tedy 22 % 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 1,8
µg.m-3 (4,5 % imisního limitu) a v případě benzenu pak 0,054 µg.m-3 (1,1 % limitu). Pro
průměrné roční koncentrace oxidu uhelnatého není roční limit stanoven.
Imisní limity
Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity a meze tolerance nařízením vlády
č. 597/2006 Sb. [4] (platné v roce 2010).
Tabulka 23: Imisní limity pro ochranu zdraví lidí
Znečišťující látka

aritmetický průměr za
období
1h
NO2
1 rok
CO
8 hodin 1)
24 h
Suspendované částice PM10
1 rok
1 rok
Benzen
1)
maximální denní osmihodinový klouzavý průměr

imisní limit / možný počet
překročení za rok
200 µg,m-3 /18
40 µg,m-3
10 mg/m3
50 µg,m-3 / 35
40 µg,m-3
5 µg,m-3

Dílčí závěr kapitoly D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Stavbou záměru okružní křižovatky silnic I/9 a I/13 a přilehlých navazujících místních
komunikací a východního obchvatu silnice I/9 nedojde k výraznému zvýšení imisního příspěvku
v řešeném území. Očekávané imisní koncentrace budou pod hodnotami odpovídajících imisních
limitů pro sledované škodliviny. Záměr nepřivede do území novou dopravu, ale pouze ji odvede
mimo centrální část Svoru.

D.I.3 Vliv na hlukovou situaci
Možné vlivy výstavby na hlukovou situaci jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 24: Vlivy na hluk
Předmět hodnocení - ukazatele
Hluk
Vibrace

Výskyt
+/+/-

Poznámka
Zvýšení hluku během výstavby. V době provozu
nedojde k nárůstu hluku proti nulové variantě.
Nepatrný dílčí vliv pouze pro období výstavby.

Současná situace v lokalitě
V současné době prochází doprava po stávající silnici I/9 zastavěnou centrální částí obce a
hlukem z této dopravy je zasažen větší počet obytných domů.
Vliv na akustickou situaci
Pro odhad navýšení akustické zátěže, která nastane zprovoznění nové navrhovaného obchvatu
a křižovatky byly v relevantních oblastech provedeny orientační modelové výpočty, na základě
kterých byly podél tras navrhované přeložky a v blízkosti okružní křižovatky silnic I/9 a I/13
vyneseny izofony a vyhodnoceny nejbližší objekty, u kterých by mohlo, provozem přeložky
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dojít na hranici chráněného prostoru nebo chráněného prostoru staveb, ve smyslu zákona č.
258/2000 Sb., k překročení hygienických limitů hluku. U přeložky silnice I/9 se jedná zejména
o obytnou a rekreační zástavbu v blízkosti zemědělských staveb ve východní části obce. V
severní části Svoru se silnice přimyká k nechráněné zástavbě průmyslových objektů, kde
chráněný prostor představují pouze tenisové kurty.
Dále byly vyhodnoceny nejen oblasti, ve kterých by mohl být provozem na nové komunikaci a
křižovatce překročen hygienický limit (pro noční dobu je roven 50 dB), ale i oblasti, u kterých
bude akustická zátěž dosahovat v noční době 45 a 40 dB. Stejně tak byly pro denní dobu
vyhodnoceny oblasti, kde by mohl být překročen stanovený limit 60 dB, ale i oblasti, kde bude
akustická zátěž dosahovat 55 a 50 dB.
Z tabulek v samostatné příloze Posouzení vlivu na akustickou situaci vyplývá, že v rámci
orientačního vyhodnocení lze po zprovoznění obchvatu očekávat překročení hygienických
limitů pouze v oblasti 1, a to u bytového domu č.p. 132. Pro jeho ochranu lze v jeho blízkosti
navrhnout clonu o délce cca 100 m. Upřesnění protihlukových opatření, kterými bude možné
dosáhnout v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru budov splnění
platných hygienických limitů, daných nařízením vlády 148/2006 Sb., bude provedeno v dalším
stupni projektové dokumentace v podrobné Hlukové studii.
Obecně platí, že po realizaci komunikace nesmí být v chráněném prostoru nebo v chráněném
prostoru staveb překročen limit hluku. Objekty a k nim přilehlé pozemky, u kterých nelze
zajistit splnění hlukových limitů, je nutné vykoupit nebo zajistit změnu jejich užívání, případně
přistoupit na plnění hlukových limitů platných pro vnitřní prostředí. Chráněným vnitřním
prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti s výjimkou místností ve stavbách pro
individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.
Z hodnocení vyplývá, že ve fázi provozu je možné ochránit všechna kritická místa jak v
blízkosti navrhované přeložky, tak podél nejbližších navazujících komunikací. Upřesnění
jednotlivých protihlukových opatření 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.
Ani v součtu se stávajícím akustickým pozadím nedojde v lokalitě k překročení hodnot
hygienického limitu v denní ani v noční době.
Dílčí závěr kapitoly D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci
Po výstavbě záměru okružní křižovatky a obchvatu silnice I/9 dojde k převedení automobilové
dopravy, s výjimkou místní dopravy, mimo centrální část a tím ke zklidnění obytné zástavby
Svoru.
S navrženými protihlukovými opatřeními bude v chráněném venkovním prostoru všech
dotčených obytných budov dodržen hygienický limit pro hluk z provozu v denní i v noční době.
Ani v součtu se stávajícím akustickým pozadím nedojde v lokalitě k překročení hodnot
hygienického limitu.

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

Podkategorie
kvalita
kvantita
kvalita
kvantita
kvalita
kvantita

Výskyt
+/+/+/-

Poznámka

možný vliv v případě havárií
vypouštění dešťových odpadních vod
možný vliv v případě havárií

Obrázek 15: Boberský potok, který protéká zájmovým územím a není významným tokem

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 s největší pravděpodobností svedeny do vodoteče (Boberského potoka) a nebo volně
vypuštěny do terénu. Zvýšené odváděné množství dešťových vod bude mít ředící účinek a
dojde ke zrychlení odtoku povrchových vod.
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 otékajících 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.
EVERNIA s.r.o.
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Riziko znečištění povrchové vody z vlastního provozu na silnici není žádným způsobem
zvýšené oproti stávajícímu stavu. Okružní křižovatka i obchvat 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 z 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.
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 vodního zdroje ani minerálních a
léčivých pramenů.
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 zájmovém území se nevyskytují vodní zdroje ani jejich ochranná pásma. Záměr nebude
ovlivňovat Boberský potok.

D.I.5. Vliv na půdu
Možné vlivy výstavby okružní křižovatky a východního obchvatu silnice I/9 kolem Svoru
Strážky na půdu jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 26: Vlivy na půdu
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na zábor zemědělské půdy
Vliv na zábor lesní půdy
Vliv na kontaminaci půdy
Vliv na erozi půdy
EVERNIA s.r.o.

Výskyt
+
+
+
+/-

Poznámka
velikost odpovídá záměru a bude upřesněno v DÚR
okrajový zábor, který bude upřesněn v DÚR
možnost kontaminace v případě havárií
včasné ozelenění v rámci vegetačních úprav
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Procentuelní zastoupení záborů půdy k celkové délce trasy obchvatu je v přehledu následující
tabulky.
Tabulka 27: 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)
1485
305
60
1850

Procento z celkové délky
trasy obchvatu (%)
80
16
4
100

D.1.5.1 Vliv na zemědělskou půdu
Z hlediska zemědělského půdního fondu (ZPF) lze zájmové území obchvatu silnice I/9
charakterizovat jako polokulturní louky využívané jako pastviny. Dotčené BPEJ a jejich
zařazení do tříd ochrany jsou v následující tabulce a v situaci. Navržený obchvat zásadním
způsobem nerozděluje zemědělské pozemky. V trase obchvatu se z hlediska ZPF nacházejí
zejména orná půda a trvalý travní porost. Převažují zde kambizemě (hnědé půdy). V České
republice je to nejrozšířenější půdní typ, který se vyvinul na téměř všech horninách skalního
podkladu. Pro zemědělce mají střední kvalitu.
Tabulka 28: Průchod trasy obchvatu silnice I/9 BPEJ a jejich zařazení do tříd ochrany
BPEJ

třída ochrany

8.34.21
8.35.21
8.50.01
8.34.24
8.50.11
8.71.01

I
I
III
III
IV
V

délka průchodu trasy
obchvatu (m)
600
510
170
0
0
205

délka průchodu trasy
třídou ochrany (%)
74
12
0
14

Návrh okružní křižovatky a její ramena připojení leží nejvíce na pozemcích zařazených do
ostatních ploch. Z hlediska ZPF náleží do III. třídy ochrany, která má střední hodnotu.
Konkrétní vyčíslení velikostí záboru a vlivu na jednotlivé třídy zemědělské půdy bude
upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace a to v Záborovém elaborátu. Ten bude
zpracován na základě podrobného zakreslení trasy.
Při hodnocení vlivu na půdu nelze opomenout znečištění půdy. Potencionálními zdroji
kontaminace půd v okolí silnic jsou:
•

emise výfukových plynů (Pb, polyaromatické uhlovodíky),

•

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

•

ropné produkty z úkapů vozidel při haváriích.

Významné koncentrace škodlivin lze ovšem zjistit pouze v bezprostřední blízkosti vozovky a
ve vzdálenosti cca 10 m se většinou již přibližují pozaďové hodnotě.
Stavba silnice může za určitých okolností vést i k narušení stability půdního pokryvu. To se
týká zejména strmějších a delších uměle vytvořených svahů 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.
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Kontaminace půdy
Komunikace pro motorová vozidla jsou typickým příkladem liniového zdroje znečištění. Ve
vztahu k půdě způsobuje doprava kontaminaci pozemků kolem komunikací do vzdáleností od
několika metrů do více než 100 m - podle intenzity provozu a lokálních podmínek. V
městských aglomeracích s hustou dopravní sítí můžeme dopravu považovat za zdroj plošný, v
některých případech i za zdroj bodový (havárie s únikem přepravovaných materiálů,
chemikálií).
Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného tělesa
komunikace lze předpokládat v rámci výstavby obchvatu. Toto riziko bude eliminováno
souborem preventivních opatření (havarijní vybavení staveniště, záchytné nádoby na úkapy pro
stroje apod.), které budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace.
U komunikací s vysokou intenzitou dopravy se doporučuje provést tato opatření pro zamezení
bezprostředního rizika vstupu rizikových látek do potravního řetězce člověka:
•

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

•

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

•

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

D.I.5.2. Vliv na lesní půdu
Rozsáhlejší lesní komplexy se nacházejí severně, severovýchodně a východně od vymezeného
zájmového území. Trasa obchvatu silnice I/9 je navržena tak, aby nezasahovala do lesních
komplexů. Trasa se k nim ze západní strany přibližuje. Konkrétní vyčíslení velikostí záboru a
vlivu na lesní pozemky (PUPFL) bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace a to
v Záborovém elaborátu. Ten bude zpracován na základě podrobného zakreslení trasy.
Trasa obchvatu silnice I/9 zasahuje a ruší malý lesík na severu zájmového území, kterým celá
prochází. Dále na konci úseku a to na délce 270 m prochází okrajem velkého lesního komplexu
a napojuje se na stávající silnici I/9 ve směru na Rumburk. V tomto úseku navržená trasa
vyrovnává stávající nevyhovující směrové poměry a to dvojitou zatáčku. Zábor PUPFL je v
lesním typu 5S6, který je charakterizován jako svěží jedlová bučina. Okružní křižovatka a
napojující ramena nezasahují do lesní půdy.
Celkově lze záměr vyhodnotit tak, že nebude mít zásadní vliv na lesní půdu. Nedojde k
rozdělení lesa na izolované části. Nedojde k otevření porostní stěny a k zásadnímu narušení
funkcí lesa. Záměr v zájmovém území nezpůsobí destabilizaci lesa.
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 16: Pohled po směru staničení na okraj lesního komplexu v km 0,650 obchvatu I/9

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.
Dotčené zemědělské půdy mají střední až vyšší kvalitu. Lze je charakterizovat jako polokulturní
louky využívané jako pastviny. 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 nebude trasou ovlivněn zásadně a nebude rozdělen na dvě izolované části.
Trasa obchvatu jím prochází na konci úseku, kde vyrovnává stávající nevyhovující směrové
poměry a připojuje obchvat na stávající silnici I/9. Nedochází k narušení plnění funkcí lesa a
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 29: 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 informační systém:
- dobývací prostory (těžené a netěžené)
- ložiska nerostných surovin a prognózy
- chráněná ložisková území
- rekultivace

EVERNIA s.r.o.

Výskyt

Poznámka

-
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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 a do
chráněných ložiskových území. Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze
z hlediska rozsahu hodnotit jako nulové.
Změny hydrogeologických charakteristik
Nové zemní těleso může částečně ovlivnit proudění přípovrchových vod v terénu. Trasa a její
niveleta je vedena zejména na násypu a ve výraznějších svazích lze očekávat vzdutí hladiny
nad silnici a její pokles pod silnicí. Tyto změny se uplatní ve vzdálenosti nejvýše několika
desítek metrů od zemního tělesa a pravděpodobně nebudou mít větší praktický význam.
K ovlivnění vydatnosti vodních zdrojů stavbou silnice nedojde.
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.

D.I.7 Vliv na flóru, faunu a ekosystémy
Možné vlivy výstavby na flóru, faunu a ekosystémy jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 30: Kategorie vlivů na flóru, faunu a ekosystémy
Kategorie
Zvláště
chráněná
území

Významné
krajinné
prvky

Územní
systém
ekologické
stability

Natura
2000

EVERNIA s.r.o.

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

Výskyt
+
+
+
+
+
-

Poznámka
Hranice CHKO Lužické hory - IV. zóna

Lesní porost v S části k.ú. Svoru
Boberský potok

údolní niva Boberského potoka

trasa kříží lokální biokoridor č. 227 Svor
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D.I.7.1 Vliv na flóru
Posuzované území má charakter členité pahorkatiny až ploché vrchoviny. Jedná se o
příměstskou, zemědělskou krajinu s lesními remízky doplněné o kulturní až polokulturní louky,
na severu přecházející v souvislé lesní porosty Lužických hor.
Navržená okružní křižovatka se nachází v území na jižním okraji Svoru a dále na ni navazuje
obchvat, který prochází po východní straně Svoru.
U okružní křižovatky jde o přestavbu stávající nevyhovující křižovatky silnic I/13 a I/9. Stavba
okružní křižovatky se nachází v celém rozsahu na pozemcích, které byly již dříve využívány
jako komunikace. Dále dochází k úpravě stávající silnice I/13, ale opět v trase nebo v těsné
blízkosti stávající trasy.
Určitý zásah do přirozených biotopů v zájmovém území představuje vedení obchvatu silnice
I/9. Ochvat začíná napojením na okružní křižovatku a končí severně od Svoru napojením na
stávající silnici I/9. Jeho délka je 1,850 km. Mezi základní přirozené biotopy, kterými trasa
prochází, patří:
•

louky a pastviny - převažují mezofilní ovsíkové louky s dominantními druhy
Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Poa pratensia a také přechodné typy k suchým
trávníků. Tyto louky se nacházejí v jihovýchodní části území. Trasa jimi prochází cca v km
0,150 - 0,500. Severním směrem se biodiverzita lučních společenstev snižuje a vyskytují se
polokulturní a kulturní louky (podél komunikace I/9)

•

v mírných depresích na vlhkých půdách se vyskytují mokřadní společenstva vlhkých
tužebníkových lad. S dominantními druhy: Filipendula ulmaria, Urtica dioica,
Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Caltha palustris, ostřice (Carex sp.),
Lysimachia vulgaris

•

mokřadní olšina je lokalizována v údolí Boberského potoka. Stromové patro je zapojené,
dominantním druhem je olše lepkavá (Aldus glutinosa) s příměsí střechy (Prunus padus).
Bylinné patro je druhově chudé s převahou netykavky malokvěté (Impatiens parviflora),
kopřivy (Urtica dioica). Celé toto území přechází trasa obchvatu silnice mostním objektem
v km 0,305 o délce 40 m a světlé výšce pod mostem cca 5,0 - 6,0 m.

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

urbanizované území - obec Svor (obytná zástavba a zemědělské areály). Trasa obchvatu se
jím vyhýbá a ani je neovlivňuje.

•

lesní kultury s převahou smrku ztepilého Picea abies, s nízkým zastoupením buku lesního
Fagus sylvatica. Trasa obchvatu se jí také z největší části vyhýbá a neovlivňuje je.

•

nálety pionýrských dřevin - podél trati ČD, kde převažují břízy (Betula pendula) jasan
ztepilý (Fraxinus excelsior). Trasa přechází trať ČD mostním objektem v km 1,190 o délce
40 m a výšce mostu 7,5 m. Na okrajích mostu v přechodu do násypového tělesa dojde k
částečnému vykácení náletů pionýrských dřevin.

•

paseky s podrostem původního lesa. Nejsou zasaženy a ovlivněny.

Vzhledem k charakteru lokality a vedení trasy nejsou navrhována žádná další omezující
opatření z hlediska ochrany vegetace.
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Obrázek 17: Pohled na travnatá společenstva s okrajem lesa v km 0,70 obchvatu

D.I.7.1 Vliv na faunu
Fauna v okolí Svoru 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 (městská aglomerace, rozsáhlé
komplexy polokulturních a kulturních luk určené k pastvě a lesní porosty). Tomu odpovídá i
složení fauny. Jedná se o faunu příměstského charakteru, žijící na přechodové hranici mezi
volnou přírodou (lesy Lužických hor), a městskou aglomerací obce Svoru. Ze současných
druhů větších savců se poměrně hojně vyskytuje srnčí zvěř a prase divoké. Z menších savců se
hojně vyskytuje liška. 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
stávajícími živočišnými populacemi. Vzhledem k tomu, že se zde v okolí obchvatu nachází již
CHKO Lužické hory zastoupené velkou lesnatostí, vypuzení živočichové budou mít dostatek
prostoru, kam se uchýlit. Pro bezobratlé živočichy má stavba do značné míry likvidační účinek.
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D.I.7.3 Rámcová mi gra ční studie
Rámcová migrační studie má za úkol zhodnotit prostupnost stavby pro volně žijící živočichy.
V tomto stupni projektové dokumentace je posuzována koncepce prostupnosti uvažované
stavby, nikoliv detaily jednotlivých objektů. Zároveň je podkladem pro vydání závazného
stanoviska orgánů ochrany přírody k hodnocení vlivu záměru na volnou prostupnost krajiny.
A) Výchozí podklady
Kategorizace území
V roce 2006 vydala Agentura ochrany přírody a krajiny mapu s názvem Migračně významná
území. V této mapě je vyznačeno území ČR, které je cenné z hlediska průchodnosti krajiny pro
volně žijící živočichy, především velké savce.
Obrázek 18: Migračně významná území s vyznačením zájmové oblasti

Pokud budou v tomto území navrhovány stavby nebo měněno využití pozemků, je nutné k
takovémuto záměru vždy vydat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, které zhodnotí
vliv záměru na volnou prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy. V případě, že lze takový
vliv předpokládat, orgán OP stanoví podmínky vedoucí k omezení nežádoucích účinků
záměru.
Předkládaný záměr křižovatky silnic I/13 a I/9 a obchvatu obce Svor je situován v migračně
významném území, je proto třeba ve všech fázích projektové přípravy zpracovat migrační
studie s upřesňováním konkrétních technických řešení objektů, které by mohly sloužit migraci
živočichů.
EVERNIA s.r.o.
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Obrázek 19: Migračně významné území v zájmové oblasti

Migrační tahy zvěře
V současné době je ve fázi přípravy další podklad, který v migračně významném území
vymezuje užší koridory, které by měly zajistit prostupnost krajiny pro velké savce. Jsou to
dálkové migrační koridory, které budou propojeny s evropskou sítí migračních tahů zvěře.
Mapování není ještě dokončeno, ale prostor kolem navrhované stavby byl již prověřen.
Následný obrázek ukazuje nejbližší koridor pro dálkovou migraci velkých savců. Je zřejmé, že
stavba koridor nekříží, ani se k němu nepřibližuje.
Obrázek 20: Návrh dálkových migračních koridorů v oblasti zájmového území
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ÚSES
Další prvek, který je určen k podpoře migrace zvěře, je územní systém ekologické stability.
Stavbu kříží biokoridor místního významu. Schéma vedení biokoridoru je na následujícím
obrázku. V současné době je biokoridor v místě přechodu stávající silnice I/9 ve fázi návrhu a
je převeden malým mostním objektem. V navrhovaném obchvatu obce je veden pod mostem o
délce 40 m. Prvky ÚSES jsou zakresleny ve výkrese Problémová situace.
Obrázek 21: Územní systém ekologické stability

Charakteristika bariéry
Každá frekventovaná silnice je určitou bariérou pro migraci savců. Ale je velký rozdíl, zda se
jedná o silnici druhé třídy bez svodidel v nočních hodinách s nízkou intenzitou dopravy, nebo
posuzujeme čtyřproudou komunikaci s protihlukovými stěnami. V následující tabulce uvádíme
třídění komunikací z hlediska průchodu velkých savců. Tabulka udává, jak velkou bariérou
budoucí komunikace pro migraci zvěře bude.
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Tabulka 31: Kategorie silnice jako bariéry pro migraci volně žijících živočichů
Dálnice a silnice
Kategorie
Neprůchodná

Kritické místo významná bariéra
Kritické místo
středního významu
Průchodná silnice

kategorie silnice
Dálnice a
rychlostní
komunikace
ostatní víceproudé
komunikace
zbývající silnice
I. třídy
komunikace
místního významu

technické řešení
úplné mechanické zábrany (strmé svahy a
zářezy, protihlukové stěny, opěry, kamenné zdi,
atd.)
významné technické překážky, vysoké násypy
a zářezy, které ale mohou být částečně
propustné
komunikace s překonatelnými mechanickými
zábranami (středová nebo postranní svodidla)
bez technických bariér

intenzita dopravy
nad 30 tis.
vozidel/den
od 10 do 30 tis.
vozidel/den
5-10 tis.
vozidel/den
pod 5 tis.
vozidel/den

V dalších fázích projektové přípravy bude třeba zhodnotit technické řešení komunikace
(svodidla, protihlukové stěny a pod.) V každém případě je silnice kritickým místem, protože se
jedná o silnici I. třídy s předpokládanou zátěží 15 540 vozidel ( v roce 2015).
B) Řešení
Zhodnocení situace
Přeložka silnice I/9 je situována do migračně významného území, ale nekříží dálkové migrační
koridory pro velké savce. Opatření, která je třeba z hlediska migrace realizovat, budou
uvažována pouze pro každodenní migraci drobných živočichů, případně srnčí a černé zvěře.
Trasa nerozděluje žádný velký lesní komplex, na druhou stranu je vedena krajinou
s rozptýlenou zelení, množstvím remízků a kříží Boberský potok. Je zde předpoklad výskytu
všech běžných drobných savců i obojživelníků. Trasa proto musí být zabezpečena pro průchod
drobné zvěře podle TP 180.
Doporučení
Požadavek průchodnosti silnice pro živočichy je zabezpečen navrhovanými dvěma mosty o
délce 40 m, jedním délky 100 m a dále jsou navrženy dva přesypané mosty dlouhé 15 m.
Převedení jakékoliv terénní deprese by mělo být využito pro zabudování propustu. 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.
Vzhledem k výše uvedeným opatřením je průchod živočichů dostatečně zabezpečen a
nevyžadujeme žádný další migrační objekt.

D.I.7.4 Vliv na ekosystémy
Zvláště chráněná území
Řešeným územím prochází hranice chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Hranici tvoří
stávající silnice I/13. CHKO se rozprostírá severním směrem od silnice a záměr zasahuje do
IV. zóny ochrany. Tato zóna je z hlediska CHKO vymezena převážně v zastavěných částech
obcí a je určena pro výstavbu a rozvoj obcí.
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Zásah do CHKO bude představovat trasa obchvatu silnice I/9 na délce 1,850 km. Tento zábor
je veden po pozemcích převážně zemědělského půdního fondu. Pouze na severu zájmového
území obchvat směrově narovnává stávající nevyhovující vedení silnice I/9 a přes okraj lesního
komplexu se na ní napojuje.
Vliv na vlastní chráněnou krajinnou oblast nebude významný a je hodnocen jako přijatelný.
Záměr nenarušuje a neovlivňuje zájmové území z hlediska jeho poslání v CHKO Lužické hory.
Výrazně nezasahuje do krajiny v pískovcovém území České křídové tabule. Nezasahuje do
lesnatosti a celkového rázu lužické lidové architektury. Nezasahuje ani se nepřibližuje k
nejhodnotnějším částem Lužických hor, mezi které patří zbytky přirozených lesních porostů ve
vrcholových partiích, vlhké horské a podhorské louky s výskytem vzácných druhů rostlin, nivy
potoků a význačné geomorfologické útvary.
Maloplošná zvláště chráněná území se v zájmové oblasti nevyskytují.
Územní systém ekologické stability
V zájmovém území okružní křižovatky a východního obchvatu Svoru se nacházejí lokální
prvky územního systému ekologické stability. Trasa ochvatu - přeložky silnice I/9 kříží lokální
biokoridor 227 Svor.
LBK č. 227 Svor je částečně funkční a je vedený Boberským potokem. Trasa ho kříží
dostatečně dlouhým a vysokým mostem. Délka mostu přes lokální biokoridor je 40 m a jeho
světlá výška pod mostem je cca 5,0 - 6,0 m. Spolu s potokem je převedena i místní
komunikace. Kolem potoka a komunikace je dostatečný prostor pro „suchý“ a bezpečný
průchod.
Významné krajinné prvky
V zájmovém území a v jeho nejbližším okolí, se vyskytují významné krajinné prvky. Patří
mezi ně lesní porosty, vodní tok Boberský potok a jeho niva. Nevyskytují se zde registrové
VKP. Jejich přehled byl uveden v tabulce v části C.II.7.1 Ekosystémy. Zde je uveden vliv na
VKP.
Tabulka 32: Významné krajinné prvky ze zákona č. 114/1992 Sb. a vliv na ně
Poř.č.

VKP

1.

vodní tok
Boberský p.
a jeho niva

2.

les

3.

les

4.

les

5.

les

6.

les

7.

les

8.

les
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Vliv na VKP
Boberský potok a jeho niva nebudou významně ovlivněny. Ochranných opatření je
třeba dbát v období výstavby a nezasahovat do nivy těžkou mechanizací. Trasa
obchvatu Boberský potok a jeho nivu kříží mostním objektem o délce 40 m, v km
0,305. Ovlivnění je možné pouze nepřímo, vypouštěním dešťových vod a s tím
související riziko kontaminace ropnými látkami v případě havarijních stavů. Jako
opatření doporučujeme předsadit lapol.
Okraj lesního komplexu severně od Bobřího potoka, v km trasy cca 0,5. Nebude trasou
obchvatu dotčen ani ovlivněn. Na území lesní půdy nesmí být zřizován dočasný zábor.
Okraj lesního komplexu na severovýchodě území. Rozsáhlý komplex bude dotčen
pouze okrajově násypovým tělesem obchvatu silnice I/9. Na území lesního komplexu
nedoporučujeme dočasný zábor pro stavbu.
Lesní komplex na severu zájmového území , který se přimyká k trati ČD. Nebude
trasou ovlivněn. Na stravu k lesnímu komplexu nedoporučujeme dočasný zábor.
Jedná se o malý lesík umístěný v sevření mezi tratí ČD a stávající silnicí I/9 na severu
Svoru. Bude dotčen na okraji trasou obchvatu v km 1,150. Nedoporučujeme dočasný
zábor pro stavbu kvůli minimalizaci vlivů na VKP.
Menší lesní komplex sevřený mezi tratí ČD nad stávající silnicí. Bude dotčen na okraji
trasou obchvatu v km 1,310. Nedoporučujeme dočasný zábor pro stavbu kvůli
minimalizaci vlivů na VKP:
Malý lesík nad stávající silnicí I/9 na severu Svoru. Má rozlohu 293 m2 a bude trasou v
km 1,320 z větší části likvidován.
Malý lesík pod stávající silnicí I/9 na severu Svoru. Má rozlohu 408 m2 a nebude
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trasou dotčený.
Okraj velkého lesního komplexu na konci přeložky silnice I/9, v místě napojení na
stávající silnici. Trasa zasahuje do lesního komplexu oboustranně na délce cca 270 m.
Dočasný zábor pro stavbu doporučujeme pouze z jižní strany ke stávající silnici z
důvodu minimalizace zásahu do VKP.

U zásahů do významných krajinných prvků ze zákona, je investor povinen k zásahu do něj si
opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (§ 4, odst.(2) citovaného zákona).
Soustava Natura 2000
Zájmové okolí stavby nezasahuje ani se nepřibližuje do ptačí lokality, ani není uvedeno
v seznamu evropsky významných lokalit. Výstavba nebude mít vliv na soustavu Natura 2000.
Viz stanovisko stanovisko CHKO Lužické hory, jako orgánu ochrany přírody a krajiny, které
je přiloženo v části H Přílohy. Správa CHKO Lužické hory v něm konstatuje, že záměr nemůže
mít, samostatně ani ve spojení s jinými, významný vliv na území evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti.
Dílčí závěr kapitoly D.I.7 Vliv na flóru, faunu a ekosystémy:
Část okružní křižovatky a navazující obchvat o délce 1,850 km leží v okrajové IV. zóně CHKO
Lužické hory. Vliv na CHKO nebude významný, bude pouze okrajový. Záměr nenarušuje a
neovlivňuje poslání CHKO Lužické hory.
Z hlediska ÚSESu záměr přechází LBK č. 227, který je veden Boberským potokem. Vliv je
nevýznamný. Překonává ho po mostním objektu o délce 40 m. Stavbou nebudou významně
ovlivněny ani významné krajinné prvky. Jsou jimi lesní komplexy a niva Boberského potoka. Je
nutné minimalizovat zásah do těchto míst v období výstavby obchvatu.
Stavba nezasáhne do hodnotnějších rostlinných společenstev ani nebude mít vliv na faunistické
složení lokality. Z hlediska volně žijících živočichů je dostatečně migračně prostupná.
Prvky soustavy Natura 2000 nebudou samostatně ani ve spojení s jinými ovlivněny.

D.I.8 Vliv na krajinu
Možné vlivy výstavby obchvatu Strážek na krajinu jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 33: Vlivy na krajinu
Předmět hodnocení - ukazatele
Krajinný ráz
Přírodní park

Výskyt
+
-

Poznámka
Zemědělsko antropogenní krajina typu B

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 S11,5/60, v místech velkého a dlouhého podélného spádu budou jízdní pruhy
doplněné o přídatný pruh v stoupání. Délka stavby je 1,850 km. Niveleta přeložky silnice je
vedena převážně na násypech a mostech. Maximální výška násypu je 13 m.
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lokalizace mimoúrovňových křižovatek: MÚK tvoří rozměrná technická díla, která tvoří
nový prvek v dané krajině a ovlivňují krajinný ráz. Na stavbě křižovatky I/9 a I/13 není
navržena mimoúrovňová křižovatka.
Varianta 1 s velkou okružní křižovatkou je lokalizována na křížení komunikací I/9 a I/13.
Svými rozměry je přijatelná a krajinný ráz urbanizovaného území výrazně neovlivní

•

velké mostní objekty: je navrženo 5 mostních objektů o délkách 15 - 100 m. Mostní objekty
nebudou tvořit výrazná ohniska v krajině a svými rozměry budou akceptovat současné
měřítko krajiny.

V dalších stupních projektové dokumentace je potřeba věnovat pozornost technickým
parametrům a vegetačním úpravám na náspech mostních objektů tak, aby došlo k
jejich začlenění do krajiny.
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
•

průchod přeložky I/9 CHKO Lužické hory. Stavba prochází v celé své délce chráněnou
krajinnou oblastí. Vzhledem k tomu, že se jedná o okrajovou zónu v urbanizované krajině a
nezasahuje do cenných částí, lze považovat vliv za přijatelný.

•

okrajový zásah do významných krajinných prvků (VKP). Stavba přeložky se dostává do
konfliktu s těmito prvky. Na km 0,305 kříží Boberský potok s lužními porosty. Potok je
převeden mostním objektem o délce 40 m. Dále okrajově zasahuje do lesních porostů.
Zásah je přijatelný.

•

křížení lokálního biokoridoru na km 0,305 na Boberském potoce, který je převeden
mostním objektem o délce 40 m.

Konflikt s kulturními hodnotami se nepředpokládá. Jsou soustředěny převážně v obci Svor a do
konfliktu s komunikací se nedostávají.
Konflikt s estetickými hodnotami a zásah do prostorových vztahů
Navržená trasa nevytváří konflikt s estetickými hodnotami, protože v jejím vedení není
navržena žádná mimoúrovňová křižovatka ani žádný velký mostní objekt.
Tabulka 34: Zhodnocení vlivu aktivní varianty 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
EVERNIA s.r.o.
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Hodnocení: pozitivní zásah, žádný zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah, stírající zásah

D.I.8.3 Fragmentace krajiny
V řešeném území se vyskytují 2 polygony UAT, které jsou vymezeny stávajícími silnicemi
I/13 a I/9. Polygon jižně od stávající silnice I/13 má č. 213 a svojí velikostí a kvalitou patří do
prostřední kategorie B - velmi dobrý. Tento polygon nebude záměrem ovlivněn. Další polygon
je východně od stávající silnice I/9 a má č. 221 a kategorii kvality A - výborný. Záměr tento
polygon nepatrně ovlivní a to tak, že zmenší jeho plochu. Zmenšení je malé a nedojde tím ke
zrušení polygonu UAT ani ke snížení jeho kvality.
Dílčí závěr kapitoly D.I.8 Vliv na krajinný ráz:
Záměr bude mít vliv na krajinný ráz. Jedná se o novou stavbu, která vnese do krajiny nová
technická díla v podobě mostních objektů a velké okružní křižovatky. Stavba přeložky částečně
ovlivní harmonické měřítko krajiny a estetické hodnoty. Vzhledem k tomu, že stavba prochází
okrajovou částí urbanizované krajiny a nezasahuje do pozitivních hodnot přírodní, kulturní a
historické charakteristiky, je tento zásah na přijatelné úrovni.

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 35: 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
není navržena žádná demolice ani zásah do hmotného majetku

Záměr je navržen tak, že není potřeba žádná demolice, ani není ovlivněn další hmotný majetek.
Okružní křižovatka ani trasa obchvatu nezasahuje do žádné kulturní památky.
Vzhledem k tomu, že se jedná o území s archeologickými nálezy doporučujeme v rámci
zemních prací, popřípadě při geologickém průzkumu, zajistit archeologický dohled.

Dílčí závěr kapitoly D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizací stavby nedojde k žádné demolici ani k dalšímu ovlivnění hmotného majetku.
Realizací záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky. V průběhu zemních prací se
doporučuje zajistit archeologický dohled.
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CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Z HLEDISKA

JEJICH

VELIKOSTI

A

VÝZNAMNOSTI

A

MOŽNOSTI

PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Z výsledků rozborů provedených v kapitole D.I. je zřejmé, že s realizací záměru není očekáván
výskyt zásadních negativních dopadů na životní prostředí. V následující tabulce je provedena
rekapitulace vlivů na základní složky životního prostředí. Velikost a významnost vlivu je
hodnocena celkovou mírou přijatelnosti podle 5-ti členné stupnice (5 – zcela přijatelné,
bezproblémové, 4 – přijatelné s dílčími výhradami, 3 – přijatelné s většími výhradami, 2 –
nepřijatelné, přijatelné s velkými výhradami, 1 – zcela, jednoznačně nepřijatelné) a slovně
hodnocenou rizikovostí.
Tabulka 36: Rekapitulace vlivů záměru na životní prostředí
Vlivy

Přijatelnost
zásahu
5

Přijaté riziko

Poznámka

podprůměrné

Vlivy na ovzduší a klima

5

podprůměrné

Vlivy na hlukovou situaci

5

podprůměrné

Vlivy na povrchové a
podzemní vody
Vlivy na půdu

5

podprůměrné

4

Vlivy na horninové
prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na faunu, flóru a
ekosystémy

5

podprůměrné
až průměrné
žádné

Nevzniká přímé ohrožení zdraví. Dojde k výraznému
zlepšení situace oproti nulové variantě.
Nebudou překročeny limitní ukazatele, nedojde ke
zvýšení imisního příspěvku.
Dojde k přesunu hluku mimo zastavěné území,
nebudou překročeny hygienické limity.
Vliv lze předpokládat pouze při havárii a úniku
ropných látek.
Zábor zemědělské půdy, okrajový zábor lesní půdy,
riziko kontaminace pouze při havarijních stavech.
Bez vlivu.

4

podprůměrné
až průměrné

Vlivy na krajinu
Vlivy na hmotný majetek a
kulturní památky
Vliv na rozvoj
infrastruktury

3
4

průměrné
podprůměrné

5

žádné

Vlivy na obyvatelstvo

Zásah do pastvin a přirozených luk a do okrajových
částí lesa. Průchod IV. zónou CHKO Lužické hory.
Přechod lokálního biokoridoru mostem dl. 40 m.
Trasa nezasahuje do významných biotopů. Násadně
neovlivňuje migrační prostupnost území.
Zásah do krajinného rázu dané oblasti.
Žádná demolice.
Pozitivní vliv, zvýšení plynulosti, bezpečnosti dopravy
v zájmovém území. Záměr je v souladu s ÚPl Svoru.

Celkový rozsah vlivů je vzhledem k zasaženému území a populaci poměrně omezený, což je
dáno charakterem stávajícího využití území i rozsahem stavby. Výstavba okružní křižovatky na
křížení silnic I/13 a I/9 a východního obchvatu Svoru přinese do území pokles vlivů dopravy
na obyvatelstvo. Obchvat Svoru odvede převážnou část tranzitní dopravy z intravilánu mimo
přímý dosah zástavby, celkově zvýší bezpečnost jak z pohledu řidičů, tak obyvatel a chodců
obce.
Dojde ze zklidnění území intravilánu kolem stávající silnice I/9. Snížení
environmentální zátěž z dopravy v centrální části Svoru. Sníží se celkové zatížení obyvatel a
antropogenních struktur hlukem, imisemi, vibracemi. Sníží se dělicí účinek a „narušení
pohody“ obyvatel.
Z hlediska vlivů na přírodní složky prostředí se významnější negativní dopady soustřeďují do
východní, severovýchodní části území Svoru. Trasa obchvatu je zde vedena po příměstské,
zemědělské krajině s lesními remízky doplněné o kulturní až polokulturní louky, na severu
přecházející v souvislé lesní porosty Lužických hor. Vede ve IV. nejnižší zóně ochrany
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Chráněné krajinné oblasti Lužických hor. Trasa obchvatu zasahuje do okrajové části lesních
porostů, ale nezpůsobuje destabilizaci lesních ekosystémů.
Realizací stavby dojde k trvalému záboru zemědělské půdy a menšímu trvalému záboru lesní
půdy. Konkrétně budou zábory vyčísleny v Záborovém elaborátu v dalším stupni projektové
dokumentace. Nová komunikace bude v území tvořit určitou překážku. Nebude znemožněna
údržba přilehlých pozemků, ani nebude narušena migrační prostupnost území z hlediska volně
žijících živočichů.
Negativní vlivy na přírodní složky v území lze omezit navrženými ochrannými a
kompenzačními opatřeními.
Posuzovaný záměr je v souladu s územní plánem obce Svor. V současné době je územní plán
projednán s dotčenými orgány státní správy a v srpnu 2009 proběhne jeho veřejné projednání.
V současné době nejsou k výstavně křižovatky silnic a obchvatu silnice I/9 vzneseny žádné
připomínky a námitky. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu.
Při zachování současného stavu (nulová varianta) budou zachovány stávající nepříznivé
podmínky v intravilánu městské části Svoru z hlediska zatížení obyvatelstva a staveb od
tranzitní dopravy s vysokou intenzitou a podílem nákladních aut. Vysokou pravděpodobnost
nehody má stávající křížení silnic I/13 a I/9. Realizací záměru dojde k minimalizaci celkového
rozsahu negativních vlivů vzhledem k obyvatelstvu Svoru.
Posuzovaný záměr nevyvolává možnost přeshraničních vlivů.
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D.III C HARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH

V době výstavby
Záměr v období výstavy vyvolává riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do
rozestavěného nezpevněného tělesa komunikace v rámci výstavby křižovatky, komunikací a
mostů. Toto riziko bude eliminováno souborem preventivních opatření, které budou součástí
dalšího stupně projektové dokumentace. V době výstavby bude v prostoru stavby zakázána
jakákoliv manipulace s rizikovými látkami (ropné látky apod.).
Riziko půdních sesuvů a silnějších erozních projevů. Zemními pracemi bude narušen stávající
reliéf a místy vznikne poměrně vysoké zemní těleso. Vzhledem k charakteru podloží nelze za
určitých podmínek (zejména v souvislosti s intenzivnějšími srážkami) vyloučit možno narušení
soudržnosti zemin a horninového podloží a vznik erozních rýh, nátrží až plošných sesuvů. Tato
rizika by měla být důkladněji prověřena inženýrsko geologickým průzkumem a
minimalizována vhodným technickým řešením.
V době provozu
Riziko havárie nákladních automobilů převážejících pohonné hmoty nebo chemikálie. Toto
riziko je eliminováno existujícími mezinárodními pravidly pro označení a vybavení vozidel pro
přepravu nebezpečných látek a systémem následného zásahu v případě vzniku podobných
událostí v rámci integrovaného zásahového systému (Policie ČR – Hasiči ČR).
Riziko přetěžování nosné konstrukce nadměrnými náklady. Toto riziko bude minimalizováno
dopravním značením s upozorněním na maximální povolenou zátěž, se kterou může nákladní
automobil vjet na mostní konstrukci.
Riziko narušení mostní konstrukce vlivem ztížených přírodních podmínek nebo vlivem
dlouhotrvajících účinků eroze apod. Toto riziko bude eliminováno pravidelnými technickými
kontrolami stavu mostní konstrukce.
Riziko devastace biotopů. Při haváriích může dojít k úniku ropných látek, popř. jiných
nebezpečných látek převážených vozidly do okolního prostředí. Tyto látky pak mohou narušit
půdní prostředí a připovrchové vody a ohrozit místní biotu. K podobnému ohrožení by mohlo
dojít i v průběhu výstavby. Toto riziko bude eliminováno v preventivních opatřeních.
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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) kontrolu zabezpečení nákladu na autech, aby nedocházelo k úsypům materiálu během
cesty,
(v) zajištění očisty vozidel před výjezdem z areálu staveniště,
(vi) upřesnění přepravních tras při dovozu a odvozu materiálu, aby byl minimalizován
vliv na obyvatelstvo,
(vii) zajistit odkrytý terén staveniště tak, aby se nerozplavovaly za dešťů zeminy do okolí.
Obyvatelstvo a hluk
•

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.

Voda
• Zásady organizace výstavby (ZOV) musí obsahovat zajištění dotčených vodotečí, konkr.
Boberského potoka, při výstavbě. A to zejména před jejím znečištěním látkami ropného
původu.
• V projektu odvodnění dešťových vod z komunikace vložit před vtok do vodoteče objekt na
záchyt ropných látek (sorpční vpusť).
• Bude zpracován havarijní řád pro případ úniku ropných látek v průběhu výstavby a
provozu.
Půda
• 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.
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• 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
• 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.
• 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.
• 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.
• Svahy 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 převážně v násypu. 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).
Krajinný ráz
• Stavba se nachází ve IV. nejnižší zóně CHKO Lužické hory. Proto byla již v této fázi
přípravy věnována maximální pozornost krajinnému rázu. Vhodné začlenění trasy do
krajiny bude probíhat i v dalších stupních projektové dokumentace.
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• 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 vplývající 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 k 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).

•

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

•
•
•
•
•

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.

•
•

Voda
•

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

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

•

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

•

Zajistit oddělené deponování ornice a podorniční vrstvy.

•

V bezprostřední blízkosti komunikace (do 10 m) vyloučit zemědělskou produkci.

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.

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 okružní křižovatky a obchvatu silnice I/9 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.
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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 Boberský 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 a schůdnost chodníků chemickými rozmrazovacími prostředky
dle platných norem a předpisů.
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POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH

PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech. Pro stupeň oznámení jsou údaje o území, získané vlastními průzkumy a
rešerší z různých materiálů a územního plánu obce, dostatečné. Potenciální vlivy na životní
prostředí byly hodnoceny na základě terénního průzkumu, projektových materiálů, archivních
informačních zdrojů a posouzení parametrů stavby ve vztahu k platným právním předpisům.
Projektová dokumentace byla v době Oznámení ve stadiu studie. Upřesňování podkladů bude
probíhat v dalších stupních projektové dokumentace běžným postupem. V konečném projektu
může dojít k malým a nepodstatným odchylkám v dnes prezentovaných datech a zákresech. Ty
však nebudou mít vliv na hodnocení potenciálních vlivů záměru na jednotlivé složky životního
prostředí. Skutečný stav se může v modelovaných situacích (hluk, imise, zábory ZPF a
PUPFL) procentuelně odchylovat, ale nebude horší než prezentované výsledky.
V rámci zpracování oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by
bránily zpracování oznámení.
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NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,

KTERÉ BY SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech 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 křížení silnic I/13 a I/9 v podobě okružní křižovatky a navazující východní obchvat
Svoru je posuzován v oznámení v jedné aktivní variantě v porovnání s nulovou variantou tj.
zachování současného technického stavu. Aktivní varianta vychází z technické části, která je ve
stupni studie a která je v souladu s platným ÚPl obce Svor.
V rámci etap technické přípravy stavby byly navrženy a zkoumány i jiné varianty řešení. Tyto
ostatní varianty však nesplňovaly podmínky kladené na záměr.
V následující tabulce je uvedena celková kvantifikace vlivů podle odhadové 5-ti členné
stupnice pro hodnocení staveb a činností. Jedná se o stupnici převzatou z metodik
multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný „užitek“ daného stavu nebo činnosti
(proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení). Stupnice je podrobněji uvedena v
kapitole D.I.1. Celkový přehled vlivů, zde pouze ve stručnosti:
Obecná přijatelnost řešení:

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

Tabulka 37: Srovnání posuzovaných variant podle významnosti vlivů
Ukazatele
Obyvatelstvo
vliv na zdraví
faktory pohody (přímý vjem, dělící efekt)
riziko dopravních nehod (vliv na řidiče)
Ovzduší
imise (klima)
Voda
vliv na vodní zdroje (OPVZ)
vliv na povrchové vody
vliv na podzemní vody
Půda, geologie
zábor ZPF a PUPFL
vliv na horninové prostř. a nerostné zdroje
Flóra, fauna, ekosystémy
vliv na zvláště chráněná území
vliv na ÚSES
vliv na VKP
vliv na soustavu Natura 2000
Antropogenní systémy
vliv na budovy
vliv na archeologická naleziště
vliv na kulturní památky
Struktura a funkce území
vliv na dopravu
vliv na krajinný ráz
vliv na fragmentaci krajiny UAT
Velkoplošné vlivy v krajině
vliv na ekologickou únosnost území
vliv na celkový stav ekologické zátěže

EVERNIA s.r.o.

Záměr - varianta aktivní

Nulová varianta

4
4
4

2
2
2
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5
4
4

5
4
4

3
5

5
5

4
4
4
5

4
4
5
5

5
4
5

4
5
5

5
3
5

2
5
5

4
4

4
3
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Z výše uvedeného srovnání nulové varianty se záměrem vyplývá, že hlavní přínos realizace
záměru spočívá ve snížení zdravotních a bezpečnostních rizik oproti stávající komunikaci (vliv
na obyvatelstvo, řidiče a na dopravu). Významnější negativní vlivy záměru se týkají záborů
půdy, dotčení přírodních biotopů a vlivů na krajinný ráz. Ani v jednom případě však nejde o
dopady zvláštní závažnosti, které by činily záměr nepřijatelným.
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ČÁST F

Závěr
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F. ZÁVĚR
Bylo provedeno posouzení vlivu připravované stavby „I/13 Svor - křižovatka“ na životní
prostředí podle přílohy 4 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 jednotlivé složky životního prostředí a je v navržené a
posouzené aktivní variantě okružní křižovatky a východního obchvatu Svoru 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 intravilánu
Svoru, v místě tranzitní dopravy po stávající silnici I/9. Dále zlepšení bezpečnosti provozu v
místě křížení dvou silnic I. třídy s č. 13 a 9. Nulová varianta se jeví z hlediska vlivu na
obyvatelstvo jako přijatelná s velkými výhradami s nadprůměrným rizikem pro řidiče i
obyvatele. Výsledky oznámení podporují nutnost řešení současného nevyhovujícího stavu.
Navržené řešení je navíc v souladu s územním plánem obce Svor.
Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto lze
stavbu velké okružní křižovatky a východního silničního obchvatu doporučit k realizaci.
Realizace je podmíněna dodržením navržených minimalizačních a ochranných opatření pro
všechna tři období: přípravy, výstavby i provozu.
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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 podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.
218/2004 Sb., z hlediska možného ovlivnění prvků soustavy Natura
2000

3.

Orientační posouzení vlivů na akustickou situaci

4.

Orientační výpočet emisní a imisní zátěže

5.

Prognóza intenzit dopravy a dynamická mikrosimulace

6.

Ortofotomapa v měřítku 1: 5 000

7.

Problémová situace v měřítku 1: 5 000

8.

Lesy a půda v měřítku 1: 5 000
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H. PŘÍLOHY
H.1 VYJÁDŘENÍ A STANOVISKA
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- Obecní úřad Svor
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je požadováno podle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
- Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
- Správa Chráněné krajinné oblasti Lužické hory (2x ze dne 24.6.2009 a 20.7.2009)

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

DOKUMENTACI

H.2.1 Dokladová část
- Literatura
- Orientační posouzení vlivů na akustickou situaci
- Orientační výpočet emisní a imisní zátěže
- Prognóza intenzit dopravy a dynamická mikrosimulace

H.2.2 Samostatné mapové přílohy
- Ortofotomapa v měřítku 1: 5 000
- Problémová situace v měřítku 1: 5 000
- Lesy a půda v měřítku 1: 5 000
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PODKLADY A LITERATURA
A) Základní podkladové materiály k danému záměru:
•

Valbek spol. s r.o.: „Křižovatka silnic I/9 a I/13 Svor“, studie 09/2006

•

CityPlan spol. s r.o.: „Prognóza intenzit dopravy a dynamická mikrosimulace“ ,
04/2009

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

•

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

•

Zákon 242/1992 Sb., o státní památkové péči

•

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

C) Další vybraná literatura
•

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

•

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

•

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.
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•

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
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