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Název a adresa: Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant
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
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Název a adresa: EkoMod, Gagarinova 779, 460 07 Liberec 7
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Charakteristika a zdůvodnění záměru
(1) Záměrem je Přeložka silnice „II/291 – Novoměstská“ v kategorii S 7,5/50. Přeložka
komunikace je vedena přes stávající pole mezi silnicemi III/2291 (lesní porost) a II/291
(Novoměstská) v celkové délce 800 m. V km 0,170 vlevo odbočuje napojení na silnici III/2911
do Krásného lesa.
(2) Důvodem záměru je řešení stávající situace a rozvoj bydlení v dané oblasti. Ve vzniklém
prostoru mezi silnicemi II/291 a Přeložkou této silnice je plánována výstavba rodinných
domků.
(3) Záměr je posuzován v jedné aktivní variantě, která je srovnávána s variantou nulovou, tedy
stávajícím stavem – komunikací II/291 (ul. Novoměstská).
Popis zájmového území
(4) Zájmové území se nachází ve východní části města Frýdlant v Libereckém kraji. Zájmové
území zahrnuje jednak část intravilánu obce se souvislou zástavbou, jednak nezastavěnou,
volnou plochu. Záměr je veden převážně po zemědělských pozemních.
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Současný stav životního prostředí
(5) Současná kvalita životního prostředí zájmového území je celkově na dobré úrovni a
odpovídá charakteru krajiny. Jedná se o přechod mezi městskou zástavbou obce do volné
zemědělské krajiny s lesními remízky bez výraznějších hodnot krajinného rázu.
(6) Přírodní prvky jsou v zájmovém území zastoupeny pouze malými lesními porosty bez
vyhlášeného stupně ochrany. V zájmovém území se nenachází žádné velkoplošné ani
maloplošné chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z
hlediska soustavy Natura 2000 zde není vymezena ptačí oblast ani evropsky významná
lokalita. Trasa nepřechází žádný prvek územního systému ekologické stability. V zájmovém
území je vymezen jeden lokální biokoridor podél vodního toku Řasnice.
(7) Z antropogenního zatížení můžeme zájmové území hodnotit jako málo zatížené. Trasa je
vedena ve volné krajině, nezasahuje do území, které by bylo již dnes nadměrně zatížené
emisemi a hlukem a další antropogenní činností. Trasa prochází volnou zemědělskou krajinou
s roztroušenými lesními porosty v okolí. Tento typ krajiny patří v rámci ČR k celkově
ekologicky nejstabilnějším a jeho únosnost zatížení není v žádném případě vyčerpána.
Základní vlivy stavby na životní prostředí
(8) Ve vztahu k životnímu prostředí je charakterizován a hodnocen vliv na následující složky
životního prostředí:
(9) Vliv na obyvatelstvo. Výstavba záměru a současné částečné ponechání nulové varianty
(bude zaslepena na konci obytné zástavby) povede ke zklidnění dopravy podél současné silnice
a tím ke zlepšení hygienických podmínek a snížení rizika dopravních nehod u zdejšího
obyvatelstva. Obyvatelé stávajících i nově plánovaných domů budou od hlavního provozu
odděleni protihlukovým valem a doprava z druhé strany bude především obslužného
charakteru. Celkově je vliv záměru na obyvatelstvo na přijatelné úrovni.
(10) Vliv na ovzduší a klima. Stavbou záměru dojde k imisnímu příspěvku v jednotkách
procent imisních limitů a situaci v lokalitě významně neovlivní. Se zvyšující se kvalitou
vozidel a zlepšující se skladbou vozového parku dojde i přes očekávaný nárůst intenzity
dopravy k celkovému poklesu imisní zátěže lokality.
(11) Vliv na hlukovou situaci. Po výstavbě záměru dojde k převedení dopravy z ul.
Novoměstská, tím dojde k výraznému zklidnění v této lokalitě. Doprava po Přeložce sice zvýší
hlukovou zátěž obytné zástavby v severní části obytné zóny Lokalita Novoměstská, ale vlivem
navržených opatření (zemní val) a konfigurace terénu bude nárůst hluku minimální a hodnoty
akustického tlaku zde budou výrazně pod limitními hodnotami. U varianty nulové se bez
vybudování záměru bude hluk v chráněném venkovním prostoru blížit k limitní hranici.
(12) Vliv 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. Ochrana povrchových i podzemních vod bude zajištěna standardně v souladu
s platnými předpisy. Záměr nebude mít negativní vliv na kvalitu vody i hydrologické
charakteristiky významného vodního toku Řasnice.
(13) Vliv na půdu. Vliv na půdu z hlediska záborů je úměrný záměru. Stavba zasahuje do
zemědělské půdy. Dotčené zemědělské půdy mají střední až nižší kvalitu. Riziko kontaminace
půdy v případě havarijních stavů je třeba minimalizovat realizací preventivních opatření. Lesní
komplexy nebudou trasou záměru ovlivněny.
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(14) Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. V zájmovém území záměru se nenachází
žádné sesuvy a poddolovaná území, zdroje nerostných surovin ani dobývací prostory. Při
realizaci záměru se nepředpokládá ovlivnění horninového prostředí.
(15) Vliv na faunu, flóru a ekosystémy. Trasa nezasahuje do žádného botanicky cenného
území. V zájmovém území se nachází několik lesních porostů (lesní porost severně od silnice
III/2921, lesní porost jižně od trasy), trasa do nich nezasahuje, nepředpokládají se ani
významné nepřímé negativní vlivy na tato území. Základním vlivem je kácení stromů (celkem
43) podél silnic III/2911 a II/291. V dalším stupni projektové přípravy bude proveden
podrobný dendrologický průzkum jako podklad pro žádost k povolení kácení stromů. Jako
kompenzační opatření za vykácené stromy bude realizovaná výsadba stromů na ochranném
zemním valu. Projekt výsadby bude součástí dalšího stupně projektové přípravy.
Trasa nezasahuje do žádného faunisticky cenného území. Je převážně vedena na orné půdě.
V území je typická fauna příměstského charakteru žijící na přechodové hranici mezi volnou
přírodou a městskou aglomerací obce Frýdlant.
V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ani území soustavy Natura 2000. Záměr nemá na
tyto kategorie negativní vliv.
Záměr jako nová stavba představuje vždy určitý zásah do přírodních složek. Celkově je ale
možné označit vliv na faunu, flóru a ekosystémy za zanedbatelný.
(16) Vliv na krajinu. Vliv záměru na krajinný ráz je možné zhodnotit jako malého významu.
Stavba je z technického hlediska malého významu, nevnáší do krajiny mostní objekty ani velké
okružní křižovatky. Stavba prochází okrajovou částí urbanizované krajiny a nezasahuje do
pozitivních hodnot přírodní, kulturní a historické charakteristiky. Přesto je nutné poznamenat,
že se jedná o novou stavbu v krajině a jako taková má vždy určitý vliv na krajinný ráz, přestože
je v tomto případě pouze malého významu.
(17) Vliv 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. V další fázi
přípravy je nutné postupovat podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zajistit
příslušný archeologický dozor.
Závěr
(18) Bylo provedeno posouzení vlivu připravované stavby „Přeložka silnice II/291Novoměstská“ 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 realizovatelný. Dílčí předpokládané
vlivy jsou svým rozsahem a významem přiměřené kategorii stavby a velikosti záborů a
neznamenají překročení legislativně stanovených limitů.
(19) Navržené řešení jako nová stavba přestavuje vždy zásah do krajiny a přírodních složek,
jeho nutnost a důležitost pro rozvoj města musí zhodnotit územní plán, jehož dopad na životní
prostředí musí ve smyslu výše citovaného zákona zhodnotit strategické posouzení vlivů na
životní prostředí (SEA). Navržené řešení v současné době není v souladu s územním plánem
obce, probíhá zde změna územního plánu.
(20) Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto lze
stavbu doporučit k realizaci. Realizace je podmíněna dodržením navržených minimalizačních a
ochranných opatření pro všechna tři období: přípravy, výstavby i provozu.
EVERNIA s.r.o.

strana 7

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

Přeložka II/291 - Novoměstská

ÚVOD
Toto oznámení je zpracováno podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění. Oznamovaný investiční záměr „Přeložka silnice II/291
Novoměstská“ podléhá podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 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 Přeložky silnice II/291 ve směru Frýdlant – Nové Město
pod Smrkem v kategorii S 7,5/50 v délce 800 metrů. Důvodem záměru je řešení stávající
situace a rozvoj bydlení v dané oblasti. Ve vzniklém prostoru mezi silnicemi II/291 a
Přeložkou této silnice je plánována výstavba rodinných domků.
Technické podklady zpracovala firma Valbek, spol. s r.o., Liberec, v dokumentaci pro územní
rozhodnutí „Přeložka silnice II/291 Novoměstská“.
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: Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

EVERNIA s.r.o.

strana 10

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

Přeložka II/291 - Novoměstská

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. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
B.I.1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1
Název záměru: Přeložka silnice II/291 - Novoměstská
Zařazení podle přílohy č. 1: Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, spadá záměr podle přílohy č. 1 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. K APACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
Předmětem záměru je Přeložka silnice „II/291 Novoměstská“ v kategorii S 7,5/50 v délce 800
metrů. Součástí Přeložky je i nové napojení na ulici K Bažantnici.
Souhrnné údaje o stavbě
A. Silniční objekty
Přeložka II/291 (SO 101)
kategorie
plocha vozovky
zemní práce
- výkop
- násyp
- aktivní zóna
- sejmutí ornice
- rozprostření ornice
- rekultivace vozovek

S 7,5/50
5 720 m2
8 110 m3
10 920 m3
3 570 m3
3 755 m3
1 380 m3
1 070 m3

B. Inženýrské objekty
Trubní propustek DN 600

15 m

C. Přeložky inženýrských sítí
vodohospodářské objekty
objekty plynu
B.I.3. UMÍSTĚNÍ

1
1

ZÁMĚRU ( KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ )

Kraj: CZ051 Liberecký
Obec: Frýdlant
EVERNIA s.r.o.
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Katastrální území: Frýdlant
Obec s rozšířenou působností: Frýdlant
Obec s pověřeným úřadem: Frýdlant
obrázek 1: Umístění záměru na území Libereckého kraje

ŠIRŠÍ ZÁJM OVÉ ÚZEMÍ

CHKO Lužické hory
CHKO Jizerské hory

Krkonošský národní park
CHKO Kokořínsko

B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY
Záměrem je Přeložka silnice II/291 Frýdlant – Novém Město pod Smrkem. Přeložka
komunikace je vedena přes stávající pole mezi silnicemi III/2291 (K Bažantnici) a II/291
(Novoměstská) v celkové délce 800 m. V km 0,170 vlevo odbočuje napojení na silnici III/2911
do Krásného lesa.
Kumulace se stávajícími stavbami
Ke zvýšeným kumulacím negativních vlivů může docházet zejména v období výstavby, kdy
stávající komunikace budou sloužit jako přístupové na staveniště záměru. Během provozu se
nepředpokládají významnější kumulace negativních vlivů na životní prostředí se stávajícími
stavbami.
Kumulace s plánovanými záměry
S uvedením záměru do provozu se plánuje zaslepení stávající silnice II/291 do konce budoucí
souvislé zástavby (cca do km 0,54). Dále bude silnice II/291 zrekultivována až do místa
napojení Přeložky. Také dojde ke zrušení části ulice K Bažantnici.
Ve vzniklém prostoru mezi silnicemi II/291 a Přeložkou se plánuje výstavba rodinných domků
– lokalita Novoměstská I. Vliv výstavby rodinných domů na životní prostředí není předmětem
tohoto hodnocení. Záměr výstavby je zde diskutován pouze z pohledu možných kumulativních
vlivů.
Vztah záměru k územně plánovací dokumentaci
K realizaci záměru je nutná změna územního plánu (změna č. 4A), v současné době ve fázi
přípravy. Dle platného ÚPNSÚ se jedná o část pozemku č. 3064/13, k. ú. Frýdlant,
„Novoměstská“, která je vedena jako nezastavitelná plocha – orná půda. Navrhuje se změna
využití na silniční síť. Důvodem je vytvoření komunikace - Přeložky, čímž bude zajištěna
obslužnost navržených lokalit k zastavění při ulici Novoměstská.

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 a jeho umístění
Stavba je umístěna na katastrálním území obce Frýdlant. Stavební pozemek byl vybrán
z důvodu rozvoje bydlení v lokalitě Novoměstská. Nová komunikace bude přeložena do místa
stávajícího pole. Ve vzniklém prostoru se plánuje výstavba rodinných domků – lokalita
Novoměstská I.
Zvažované varianty záměru
Technická studie předkládá záměr v jedné variantě. Oznámení je zpracováno pro jednu aktivní
variantu, která je porovnávána s variantou nulovou, tj. stavem bez vybudování záměru.
•

Varianta aktivní – Přeložka silnice II/291 v kategorii S 7,5/50 v délce 800 metrů. Součástí
Přeložky je i nové napojení na ulici K Bažantnici. Podrobněji je varianta popsána v kap.
B.I.6. Silnice bude obousměrná.

•

Varianta nulová – stávající silnice II/291. Jedná se o širokou místní komunikaci
s odstavnými pruhy a oboustrannými chodníky.
- km 0,0 – 0,3: po obou stranách silnice městská zástavba.
- km 0,3 – 0,75: volná krajina, po obou stranách obhospodařovaná pole. Podél silnice
vzrostlá třešňová alej.

obrázek 2: Přehledná situace

III/2911

II/291

100 m

EVERNIA s.r.o.
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obrázek 3: Přehledná situace

obrázek 4: Varianta aktivní – zpětný pohled na trasu Přeložky z místa napojení na stávající II/291

obrázek 5: Varianta nulová – stávající silnice II/291

EVERNIA s.r.o.
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B.I.6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Přeložka komunikace je vedena přes stávající pole mezi silnicemi III/2911 (K Bažantnici) a
II/291 (Novoměstská) v celkové délce 800 m. V km 0,170 vlevo odbočuje napojení na silnici
III/2911 do Krásného Lesa.
Komunikace se odpojuje ze stávajícího stavu, uvažované okružní křižovatky u Nemocnice,
obloukem R = 600 m na který navazuje kruhový oblouk R = 220 m s oboustrannými
přechodnicemi délky L = 50 m. Na přechodnici navazuje přímá a kruhový oblouk R = 250 m
s oboustrannými přechodnicemi délky L = 32,4 m. Komunikace navazuje na stávající stav
přímou.
Niveleta komunikace se snaží kopírovat stávající terén a minimalizovat rozsah zemních prací.
Niveleta od začátku úseku stoupá ve sklonu 6,0 % do km 0,034, dále pokračuje ve sklonu
1,0 % do km 0,343. Následuje stoupání 7,0 % do km 0,651, kde přechází do klesání 0,5 % a
napojuje se na stávající komunikaci. Minimální poloměr zaoblení je 800 m.
Vozovka se v místě napojení přizpůsobuje stávajícímu stavu. V trase je navržen jednostranný
sklon vozovky v přímé i ve směrovém oblouku z důvodu jednoduššího odvodnění komunikace.
Součástí záměru je napojení silnice III/2911 K Bažantnici. Osa napojení se odpojuje v
km 0,171 přímou, na kterou navazuje kruhový oblouk R = 30 m. Dále pokračuje přímá.
Odbočka se odpojuje od komunikace ve stoupání 3,5 %, které přechází v klesáni 5,0 % a 0,3 %
se napojuje na stávající stav. Poloměry zaoblení jsou 150 m a 500 m. Příčný sklon v místě
odpojení vychází z podélného sklonu hlavní komunikace. Dále přechází z jednostranného
sklonu v napojení na stávající stav. Vozovka je navržena pro III. třídu zatížení pro návrhovou
úroveň porušení vozovky D1 dle TP 170.
B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN

ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ

Zahájení: duben 2011
Ukončení: říjen 2012
B.I.8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Kraj: CZ051 Liberecký
Obec: Frýdlant
Katastrální území: Frýdlant
B.I.9. VÝČET

NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE
KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT

§ 10

ODST .

4

A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ,

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 je uveden v následující tabulce.
tabulka 1: Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4
Rozhodnutí
Územní rozhodnutí

Stavební povolení

Povolení kácení zeleně rostoucí mimo
les

EVERNIA s.r.o.

Zákon
Zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a
stavebním řádu (stavební
zákon)
Zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a
stavebním řádu (stavební
zákon)
Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a
krajiny

Vydává
Příslušný stavební úřad - Frýdlant, Městský
úřad

Příslušný stavební úřad - Frýdlant, Městský
úřad

Příslušný obecní úřad Frýdlant
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Rozhodnutí
Souhlas s dotčením pozemků určených
k plnění funkcí lesa, využití území do
50 m od okraje lesa
Povolení k nakládání s povrchovými a
podzemními vodami
Povolení zřízení křižovatky
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.

Přeložka II/291 - Novoměstská

Zákon
Vydává
Zákon č. 289/1995 Sb., o Stavební úřad Frýdlant se souhlasem
lesích
příslušného orgánu státní správy lesů
Zákon č. 254/2001 Sb., o Vodoprávní úřad (Krajský úřad Liberec)
vodách
Zákon č. 13/1997 Sb., o Příslušný silniční správní úřad (Odbor dopravy
pozemn. komunikacích Krajského úřadu Libereckého kraje)
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
Frýdlant po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu policie.
Vlastník se souhlasem příslušného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností Frýdlant a
po předchozím písemném stanovisku
příslušného orgánu policie
Zákon č. 334/1992 Sb., o Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
ochraně ZPF
(pověřené obecní úřady)
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. Půda
B.II.2. Voda
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B.II.1. PŮDA
Novostavba Přeložky je vedena převážně po volných zemědělských pozemcích. V rámci
stavby se zabírají pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF), pozemky určené k plnění
funkce lesa (PUPFL) dotčeny nejsou.
tabulka 2: Zábor pozemků
LV

Parc.
číslo

521
927
1627

Výměra
ha a m2

kulturní
využití

3064/12

33 78

orná půda

3064/1

18 26 59

orná půda

1051/1

13 10

ostatní
komunikace

2510

1050

2

07 72

silnice

2510

3084

2

85 13

silnice

2

75 86

orná půda

10001 3064/13

vlastník

Antonín Dočekal Raisova 146,
Frýdlant, Frýdlant, 464 01
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec,
Liberec IV-Perštýn, 461 80

celkový zábor
trvalý
dočasný
ha a m2 ha a m2
2

85 65

Společenství vlastníků
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace České mládeže
632/32, Liberec, Liberec VI-Rochlice,
460 06
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace České mládeže
632/32, Liberec, Liberec VI-Rochlice,
460 06
Město Frýdlant, Nám. T. G. Masaryka
37, Frýdlant, 464 01

10
35

35

45

25

29 70

23 40

17 80

3

62 10

Celkový zábor ZPF je 1,4985 ha. Podle rozdělení zemědělské půdy na základě bonitovaných
půdně ekologických jednotek (BPEJ) do tříd ochrany (Metodický pokyn MŽP
č. OOLP/1067/96) spadá území do IV. třídy ochrany. Více v kap. C.II.5.1.
B.II.2. VODA
Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.
V období výstavby
Nároky na vodu budou minimální.
• pitná voda: 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.
• technologická voda (betonové směsi, omývání nářadí, strojů atd.). Teplou užitkovou vodu
jako zdroj energie nebude stavba využívat.
Vodu zajistí dodavatel stavby, stávající zásobení vodou nebude stavbou přerušeno.
V období provozu
V období provozu se jedná pouze o nároky na spotřebu vody při údržbě komunikace.
EVERNIA s.r.o.
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B.II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
Výstavba komunikace si vyžádá potřebu surovinových a energetických zdrojů, které se budou
spotřebovávat buď přímo na staveništi nebo budou dováženy jako hotové díly na stavbu.
V období výstavby
• Elektrická energie: Stavba bude ke svému provozu užívat elektrickou energii pouze pro
zajištění fungování zařízení staveniště. Staveniště bude samostatná stavba se samostatným
stavebním povolením. Bilanci elektrické energie bude možné určit na základě technologií
dodavatele, který energii zajišťuje. Ostatní druhy energie (teplo, teplá užitková voda)
nebudou využívány.
• Energetické suroviny: pohonné hmoty (nafta, benzín), oleje, maziva pro stavební a
dopravní mechanizaci. Celkové množství nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit.
• Ostatní surovinové zdroje: písek, štěrk, kamenivo, živičný materiál, ocel, pohonné hmoty,
oleje, maziva pro stavební a dopravní mechanizaci. Celková konečná spotřeba bude záviset
na použité technologii výstavby.
V období provozu
Při provozu nebudou žádné speciální nároky na spotřebu surovin. V úvahu připadá pouze
obalovaná živičná směs na případné opravy, posypový materiál pro zimní údržbu, pohonné
hmoty, oleje a maziva pro dopravní mechanizaci při údržbě.
B.II.4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
V období výstavby
Přístup na staveniště bude řešen po stávajících komunikacích – I/13, II/291, III/2911. Nebudou
budovány žádné speciální komunikace. Použití těchto komunikací musí být před zahájením
stavby projednáno s Policií ČR, vlastníky a správci komunikací.
Pro zajištění vlastních stavebních prací na výstavbě komunikace a souvisejících stavebních
objektů a přeložek inženýrských sítí bude nutné provést některá dopravní omezení před a také
v průběhu výstavby. Jedná se zejména o částečné uzavírky – jízda v jednom jízdním pruhu
řízená semafory. Úplná uzavírka se uvažuje pouze v ulici K Bažantnici z důvodu výstavby
trubního propustku a dešťové kanalizace. Objížďka bude vedena přes obec Krásný Les.
V období provozu
Provoz si nevyžaduje další nároky na dopravní ani jinou infrastrukturu. Nejsou potřeba další
související stavby.

EVERNIA s.r.o.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
B.III.2. Odpadní vody
B.III.3. Odpady
B.III.4. Ostatní výstupy
B.III.5. Terénní úpravy a zásahy do krajiny
B.III.1. OVZDUŠÍ
Období výstavby
Výstavba může působit jako bodový (plošný) zdroj znečištění v okolí stavebních prací
(výfukové plyny stavebních strojů, prach).
Období provozu
Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných hmot široké
spektrum emisí. Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2015
a 2045 byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA 06.
V programu je zabudován odhad vývoje dynamické skladby vozového parku mezi roky 2000 a
2020. Pro rok 2045 jsou použity hodnoty pro rok 2020.
Charakteristické škodliviny ze spalování pohonných hmot v automobilové dopravě představují
NOx, CO, PM10 a benzen.
Povolená rychlost po Přeložce silnice II/291 v posuzovaném úseku je 50 km/h.
tabulka 3: Emisní faktory automobilové dopravy pro rychlost 50 km/h, podélný sklon 1%
druh vozidla

NOx
g/km/voz

OA
TNA

1,2519
13,3751

OA
TNA

0,8764
8,8069

CO
g/km/voz
rok 2015
1,1150
9,0757
rok 2045
0,8456
6,3268

PM10
g/km/voz

benzen
g/km/voz

0,0246
0,8953

0,0356
0,0306

0,0178
0,5445

0,0235
0,0215

Délka Přeložky je 800 m. Objem emisí z provozu automobilové dopravy po Přeložce je
v následující tabulce.
tabulka 4: Objem emisí z automobilové dopravy po Přeložce silnice II/291 [kg/den]
Rok
2015
2045

NOx
3,68
2,67

CO
3,01
2,38

PM10

benzen

0,13
0,09

0,07
0,05

B.III.2. ODPADNÍ VODY
Odpadní voda je voda, která je změněna použitím, a všechna voda odvedená do kanalizace.
Může to být splašková odpadní voda, odpadní voda z komerčních provozů, kondenzát a
dešťová voda odváděná vnitřní kanalizací. Stupeň znečištění odpadní vody závisí na způsobu
užití vody.
Dešťové (srážkové) vody
Voda z povrchu komunikace je svedena do zpevněných příkopů nebo volně přetéká do
okolního terénu. V začátku úseku je voda ze zpevněného příkopu svedena horskou vpustí do
EVERNIA s.r.o.
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dešťové kanalizace. Nová dešťová kanalizace bude umístěna v tělese stávající rušené a v části
trasy v tělese stávající zachovávané silnice na Krásný Les. Kanalizace je napojena na stávající
rekonstruovaný propustek. Přípojky horských vpustí budou napojeny do šachet kanalizace.
Odpady od vpustí budou provedeny v dimenzi DN 300. Dešťová kanalizace bude zhotovena
rovněž v dimenzi DN 300.
V rámci stavby dojde k výstavbě nového trubního propustku DN 600 jako náhrady za
nevyhovující DN 400. Propustek převádí srážkovou vodu z komunikací a přilehlého pole pod
silnicí III/2911.
Předběžná rámcová bilance srážkových vod je uvedena v následující tabulce. Výpočet byl
proveden podle následujícího vzorce (vyhl. 428/2001 Sb.).
Q = P . 0,9 . h

Q ... celkový roční odtok srážkové vody (m3/rok)
P ... zpevněná plocha vozovky, ze které dochází k odtoku
h ... dlouhodobý srážkový úhrn (m/rok)
0,9 ... odtokový koeficient

tabulka 5: Odtok srážkové vody
zpevněná plocha vozovky, ze
které dochází k odtoku (bez
přípojek)
(m2)
5 720

dlouhodobý srážkový úhrn
(mm/rok)

roční množství odváděných
srážkových vod
(m3/rok)

800 mm

4118,4

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.
B.III.3. ODPADY
Povinnosti původce odpadu
Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve
smyslu zákona dodavatel stavby (zatím neurčen), po uvedení stavby do provozu bude za
původce odpadu považováno město Frýdlant a Krajská správa silnic Libereckého kraje, kteří
budou správcem komunikací.
Produkce odpadů
Období výstavby
Při výstavbě budou vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními pracemi, jejichž
množství bude minimalizováno již vlastním požadavkem na ekonomickou efektivnost stavby.
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím
předáním do provozu. V průběhu stavby budou odpady skladovány na plochách zařízení
staveniště (ZS). Hospodaření s odpady na plochách ZS bude v souladu s platnými
bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. ZS bude vybaveno
potřebným množstvím kontejnerů na odpad podle jeho složení a vlastností odpadu. Firmy,
kterým budou během stavby vznikat nebezpečné odpady, musí vlastnit souhlas k nakládání s
nebezpečnými odpady podle §16, odstavce 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

EVERNIA s.r.o.

strana 21

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

Přeložka II/291 - Novoměstská

Za stav použitých mechanismů, jejich provoz a dodržování předpisů na ochranu životního
prostředí odpovídá zhotovitel. Většinu odpadů vznikajících při stavbě komunikace je možné
recyklovat, proto se doporučuje, aby původce odpadu používal technologie s využitím
recyklace. Po dokončení stavby bude plocha určená pro zařízení staveniště vyklizena,
zrekultivována a předána k plánovanému užívání.
V období výstavby mohou vznikat následující odpady:
(i) Odpady kategorie „ostatní“ – O: odpady vzniklé při samotné stavební činnosti - stavební a
demoliční odpady – beton, dřevo, plast, asfalt bez dehtu, železo, ocel, dále zemina,
kameny, směsný komunální odpad, odpad z údržby zeleně atd.
V průběhu výstavby bude provedena přeložka a úpravy vodohospodářského a
plynárenského objektu. Při těchto činnostech bude tvořit odpad výkopová zemina (odpad
kategorie „ostatní“) a popř. zbytky potrubí (nebezpečný odpad). Množství tohoto odpadu
není možné blíže specifikovat, bude záviset na zhotoviteli. Množství zeminy bude vzhledem
k celkovému množství výkopu na stavbě minimální.
Zbytky potrubí a izolace budou uloženy na skládku a následně předány k dalšímu
zpracování. Výkopové zeminy budou znovu využity či rovněž uloženy na skládku.
(ii) Odpady kategorie „nebezpečné“ – N: nátěrové hmoty, barvy, laky, kabely, směsný stavební
odpad, sorbent, čistící a filtrační materiály atd.
Výstavbou komunikací bude přerušena stávající silnice, jejíž vozovku bude třeba rozebrat.
Celkově se jedná o odfrézované živičné vrstvy a o vybourané živičné vrstvy, které mohou
být recyklovány a použity ke zpětné tvorbě živičné směsi. Před zahájením stavby je třeba v
Databance majetkových správců (popř. zkouškou vyluhovatelnosti) zjistit, zda se v
konstrukci rozebíraných živičných vozovek vyskytuje vrstva s dehtovým pojivem – jednalo
by se o nebezpečný odpad „asfalt s obsahem dehtu“. Materiál z demolic vozovky může být
kontaminován, a proto je třeba na podkladě výluhové zkoušky materiál zatřídit podle třídy
vyluhovatelnosti. Dále bude odtěžen podkladový materiál, který může být po předchozím
předrcení stmelených vrstev použit do násypů. V případě, že by materiál nebylo možné
využít, bude uložen na skládku. Jedná se o odpad kategorie „ostatní“.
Období provozu
Hlavním typickým odpadem z provozu je zemina ze seřezávky krajnic, která může být částečně
využívána na utěsnění svahů. Dalším druhem odpadu jsou zbytky pneumatik, zejména
nákladních vozidel, zbytky PE patníků, asfalt z drobných oprav vozovky, sečená tráva, dřeviny
při úpravách bezprostředního okolí komunikace, odpad z vpustí, únik ropných látek při
haváriích, těla zvířat uhynulých po střetu s vozidly.
Zbytky PE patníků a zbytky pneumatik budou skladovány v kontejnerovém hospodářství,
asfalt bude recyklován, odpad z vpustí lze deponovat, kompostovat či spalovat. U případných
úniků ropných látek se jedná o nebezpečné odpady, u nichž bude zajištěno zneškodnění osobou
oprávněnou nakládat s nebezpečným odpadem. Materiál z úprav dřevin a sečená tráva budou
nabízeny k využití jiným právnickým nebo fyzickým osobám.
tabulka 6: Průměrné množství odpadů vzniklých při provozu komunikace za jeden rok (technická studie
Valbek, spol. s r.o.)
Název odpadu
Pliny čisté
PE
Směs plastů
Piliny znečištěné
Vapex
EVERNIA s.r.o.

Kód druhu odpadu

Kategorie odpadu

03 01 05
17 02 03
17 02 03
15 02 02
15 02 02

O
O
O
N
N

Množství
[kg/km.rok]
2,2
4,5
2,5
2,2
25
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Kód druhu odpadu

Kategorie odpadu

13 01, 13 02
13 01, 13 02
13 02
15 01 06
15 02 02
16 01 03
16 06 01
17 09 03
17 03 02 (01)
17 04 05
17 04 10
17 05 04
20 03 03
20 01 38
20 01 01
20 01 21
20 01 27
20 01 27
20 03 01
20 03 03
20 02 01
20 03 04

N
N
N
O
N
O
N
N
N (O)
O
N
O
O
O
O
N
N
N
O
O
O
O

Oleje
Olej + voda
Filtr. olej
Obaly - směs
Hadry, fibroil
Pneumatiky
Baterie
Stavební suť
Vozovka
Železný šrot
Odpad kabelů
Výkopová zemina
Odpad z vpustí
Dřevní odřezky
Sběrový papír
Výbojky a zářivky
Odpad z nátěr. hmot
Staré nátěr. hmot
Komunální odpad
Uliční smetky
Zelený odpad
Žumpy

Množství
[kg/km.rok]
19
572
0,03
0,9
1,9
211,9
37
115
10
198
0,12
63
22,5
0,5
0,8
0,2
4
4,6
4726,8
531,5
1345,9
270

tabulka 7: Celkový přehled odpadů ze stavby
Kód
druhu
odpadu
01 05

Název druhu odpadu

08 02

13 01

13 02

15 01
15 01 06
15 02

15 02 02

Způsob
nakládání
s odpadem

Činnost, při níž vzniká
odpad

Vrtné kaly a jiné vrtné odpady *
zatřídí původce odpadu

05 01
05 01 05
08 01

Kateg.
odpadu
uložení na
skládku
(po vysušení)

vrtání
hlubinných
základů

Odpady ze zpracování ropy
uniklé (rozlité) ropné látky
N
biodegradace
úkapy, havárie
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků *
používané
skládkování,
zatřídí původce odpadu
nátěrové
spalování
materiály
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických
materiálů)
používané
skládkování,
zatřídí původce odpadu
nátěrové
spalování
materiály
Odpadní hydraulické oleje *
skládkování,
ze stavebních
zatřídí původce odpadu
spalování
strojů
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje *
skládkování,
ze stavebních
zatřídí původce odpadu
spalování
strojů
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
deponování,
směsné obaly
O, N
obaly používané na ZS
spalování
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
Absorpční činidla, filtrační
znečištěné dřevní piliny,
materiály (vč. olej. filtrů jinak
písek, fibroil, Vapex, hadry –
blíže neurčených), čisticí
N
spalování
havárie; likvidace asfaltových
tkaniny a ochranné oděvy
emulzí při pokládání vozovek
znečištěné nebezpečnými

EVERNIA s.r.o.
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Kateg.
odpadu

Způsob
nakládání
s odpadem

Činnost, při níž vzniká
odpad

látkami
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) …
recyklace,
16 01 03
pneumatiky
O
zbytky pneumatik
skládkování
16 06
Baterie a akumulátory
16 06 01
olověné akumulátory
N
recyklace
baterie z aut a stav. strojů
17 01
Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01
beton
O
recyklace
zbytky beton. krajnice apod.
17 02
Dřevo, sklo a plasty
17 02 01
dřevo
O
štěpkování
kácené stromy
17 03
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
asfaltové směsi obsahující
recyklace,
17 03 01
N
materiál z demolice vozovky
dehet
skládkování
asfaltové směsi neuvedené
17 03 02
O
recyklace
materiál z demolice vozovky
pod číslem 17 03 01
17 04
Kovy (včetně jejich slitin)
zbytky výztuže, svodidla,
17 04 05
železo a ocel
O
recyklace
kolejnice apod.
kabely obsahující ropné látky,
recyklace,
17 04 10
uhelný dehet a jiné nebezp.
N
zbytky kabelů z přeložek sítí
skládkování
látky
17 05
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
zemina a kamení neuvedené
výkopová zemina nevhodná
17 05 04
pod číslem
O
skládkování
do násypu, sejmutá ornice,
17 05 03
rozebíraný podsyp vozovky
20 01
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
zářivky a jiný odpad
recyklace,
20 01 21
N
výbojky a zářivky (ZS)
obsahující rtuť
deponování
barvy, tiskařské barvy, lepidlo
spalování,
nátěrové hmoty a odpad z
a pryskyřice obsahující
20 01 27
N
skládkování
nich
nebezpečné látky
dřevo neuvedené pod číslem
20 01 38
O
štěpkování
dřevní odřezky
20 01 37
20 02
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01
biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování
údržba zeleně
20 02 02
zemina a kameny
O
skládkování
údržba zeleně
jiný biologicky nerozložitelný
20 02 03
O
skládkování
údržba zeleně
odpad
20 03
Ostatní komunální odpady
skládkování,
20 03 01
směsný komunální odpad
O
odpady ze zařízení staveniště
spalování
skládkování,
údržba komunikací, odpad z
20 03 03
uliční smetky
O
spalování
vpustí
kompostování,
odpad z chemických WC (na
20 03 04
kal ze septiků a žump
O
spalování
ZS)
* není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu
16 01

B.III.4. O STATNÍ VÝSTUPY
Hluk
V rámci oznámení byla zpracována samostatná Hluková studie. Podrobněji viz kap. C.II.3 a
D.I.3.
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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).
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
Převážná část území stavy je v současnosti polem. Před zahájením výstavby je nutné sejmutí
kulturních vrstev a vykácení vzrostlé zeleně. Dále bude zbudována komunikace ležící mimo
stávající siliční síť. Nakonec bude provedeno napojení na stávající komunikace.
Zemní práce budou následující:
- výkop
8 110 m3
- násyp
10 920 m3
- aktivní zóna
3 570 m3
- sejmutí ornice
3 755 m3
- rozprostření ornice
1 380 m3
- rekultivace vozovek
1 070 m3
Pří zemních pracích musí být dodrženy podmínky stanoveny v ČSN 73 6133 Navrhování a
provádění zemního tělesa pozemních komunikací a TKP – Staveb pozemních komunikací.
Výškově je komunikace vedena převážně po rostlém terénu, proto se budou výkopy provádět
z větší části v zeminách tř.1. V místě napojení na komunikace v podkladních vrstvách vozovky
tř. 2. Materiál z výkopu se použije zpětně do násypu tělesa komunikace a zemního valu. Do
násypu smí být bez úpravy použity pouze zeminy vhodné a velmi vhodné podle klasifikace
ČSN 72 1002 dovezených nebo vytěžených v trase.
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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
Vliv jakékoli dopravní stavby je vždy prostorově omezen, mění se podle vzdálenosti od
komunikace. Pro hodnocený záměr Přeložky silnice II/291 bylo vymezeno dotčené území, dále
v textu označováno jako „zájmové území“, na které se vztahuje popis údajů o stavu životního
prostředí (tato kap. C) i následné hodnocení vlivů na životní prostředí (kap. D). Zájmové území
bylo vymezeno v okruhu 0,5 km od záměru. Údaje mimo zájmové území slouží k zasazení do
určitého širšího rámcového kontextu.
obrázek 6: Vymezení zájmového území

III/2911

přeložka II/291

II/291

zájmové území

Ve smyslu osnovy oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění je v kapitole C
popsán současný stav. Není zde komentován vliv záměru, což je předmětem kapitoly D.
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C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
V následující tabulce je uveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
v zájmovém území záměru. Vliv na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v kapitole
C.II.
tabulka 8: 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.)
prvky
rašeliniště
vodní toky
rybníky
jezera
údolní nivy
Registrované OOP
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 historického, kulturního nebo
archeologického významu
Území hustě zalidněná
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Staré ekologické zátěže
Extrémní poměry v dotčeném území

Výskyt
+
+
+
+
+
+
+
+

Poznámka
V zájmovém území se nevyskytují žádná zvláště
chráněná území podle zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění.

lesní porost severně od silnice III/2921, lesní porost
jižně od stávající II/291
významný vodní tok Řasnice

lokální biokoridor podél vodního toku Řasnice

vodní tok Řasnice – tok IV. řádu (2-04-10-020)

OPVZ 2. stupně severním směrem podél silnice
III/2911

Území s archeologickými nálezy III. kategorie
město Frýdlant
Skládka – pískovna (ID 3509012), cca 200 m od
napojení záměru na stávající II/291 jižním směrem

-

Z uvedeného výčtu vyplývá, že počet závažných environmentálních charakteristik, které by
záměr zásadně limitovaly, je velmi omezený. Podrobný popis současného stavu je v následující
kapitole C.II.
EVERNIA s.r.o.
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C.II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo
C.II.2. Ovzduší a klima
C.II.3. Hluková situace
C.II.4. Voda
C.II.5. Půda
C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
C.II.8. Krajina
C.II.9. Kulturní památky a archeologie
C.II.1. OBYVATELSTVO
Město Frýdlant leží ve Frýdlantském výběžku, v severní části Libereckého kraje. Od krajského
města Liberec je vzdálený cca 28 km. Frýdlant je obcí s rozšířenou působností i obcí
s pověřeným obecným úřadem. Ve městě je klasická občanská vybavenost.
Zájmové území zahrnuje jednak část intravilánu obce se souvislou zástavbou, jednak
nezastavěnou, volnou ploch. V dalším textu je detailněji popsáno okolí obou variant z hlediska
výskytu obytné zástavby a občanské vybavenosti.
tabulka 9: Město Frýdlant – základní charakteristiky (oficiální stránky města Frýdlant, http://www.mestofrydlant.cz)
číslo obce – ZÚJ
počet částí obce
počet katastrálních území
katastrální výměra v ha
počet obyvatel (k 1.1.2003)
hustota obyvatel na km2
nadmořská výška
počet školních zařízení
nemocnice

564028
3
2
3161,7
7471
236,2
295 m n.m.
14
1

Varianta aktivní
Záměr je umístěn na východním okraji města Frýdlant, převážně mimo souvislou zástavbu.
• km 0,00: začátek trasy záměru, místo plánované okružní křižovatky (OK) se silnicí I/13
(obr. 7). Křižovatka je obklopena souvislou zástavbou, po levé straně silnice I/13 se nachází
areál Frýdlantské nemocnice.
• km 0,00 – 0,05: zástavba po pravé straně.
• km 0,05 – 0,80: záměr vede v poli, mimo obytnou zástavbu. Obytné domy podél stávající
II/291 jsou vzdáleny cca 100 m.
Na komunikaci nejsou plánovány chodníky, místa pro přecházení a přechody.
Podle stávajícího návrhu se plánuje v prostoru mezi Přeložkou a stávající silnicí II/291
výstavba nové lokality obytných domů – Lokalita Novoměstská I. Jedná se o cca 25 obytných
domů. Zástavba bude od silnice oddělena ochranným valem a místní komunikací.
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Přeložka II/291 - Novoměstská

obrázek 8: Pohled z OK směrem na centrum
obce, cca po 50 m po levé straně odpojení
stávající silnice II/291 ze silnice I/13

Varianta nulová – silnice II/291
Jedná se o širokou městskou komunikaci s odstavnými pruhy a oboustrannými chodníky.
•

km 0,00 - 0,30: silnice vede obytnou zástavbou. Bezprostředně po pravé straně se nachází
Středisko sociální péče Městského úřadu Frýdlant (km 0,10) s celkovou kapacitou 50 bytů.
Středisko je oddělené od silnice živým plotem a travnatým pásem cca 15 m širokým
(obr. 9). Cca 250 m jižně od silnice za Střediskem sociální péče se nachází základní škola
s hřištěm. Dále jsou po pravé straně panelové a jiné obytné domy (obr. 11, 12).
Po levé straně jsou řadové domy s předzahrádkami širokými 5 – 8 m (obr. 10).
• km 0,30 - 0,75: silnice prochází volnou krajinou.
obrázek 9: Silnice II/291 (pohled na začátek
silnice), po levé straně Středisko sociální péče
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obrázek 10: Řadové domy, foceno z areálu
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obrázek 11: Pohled na panelové sídliště po pravé straně, obrázek 12: Panelové domy po pravé straně,
v pozadí státní zámek Frýdlant
konec obytné zástavby

Veřejné instituce v zájmovém území
V zájmovém území se nachází tyto veřejné instituce.
tabulka 10: Veřejné instituce v zájmovém území
instituce
Základní škola T. G. Masaryka, Bělíkova 977
Základní škola, Husova 344
Mateřská škola, Sídlištní 1228
Mateřská škola, Bělíkova 891

popis
cca 250 m J od silnice II/291, v souvislé městské zástavbě
cca 450 m JZ od začátku trasy, v souvislé městské zástavbě
cca 250 m JZ od začátku trasy, v souvislé městské zástavbě
cca 350 J od silnice II/291, v souvislé městské zástavbě

Dům dětí a mládeže, ul. Mládeže 907
Základní škola praktická a Základní škola
speciální, Husova 784
Školní jídelna, Školní 692
Nemocnice Frýdlant s.r.o.
Středisko sociální péče, Novoměstská 1065

cca 500 m Z od začátku trasy, v souvislé městské zástavbě
cca 400 m JZ do začátku trasy, v souvislé městské zástavbě
cca 400 m Z od začátku trasy, v souvislé městské zástavbě
v plánované okružní křižovatce na začátku trasy
bezprostředně po pravé straně silnice II/291 (km 0,1)

Hmotný majetek
Trasa nezasahuje do hmotného majetku obyvatel a nevyžádá si žádnou demolici.
C.II.2. OVZDUŠÍ A KLIMA
C.II.2.1. Klima
Frýdlantsko patří ke klimatické oblasti mírně teplé, podoblasti velmi vlhké, s mírnou zimou,
pahorkatinné. Velké množství srážek v území s poměrně nízkou nadmořskou výškou a s
mírnou zimou je podmíněno výrazně návětrnou polohou před masivem Jizerských hor. Jaro a
podzim jsou mírné a teplé, poměrně krátké. Počet letních dnů je 40-50. Trvání sněhové
pokrývky dosahuje v průměru 47 dní.
Průměrná roční teplota je 8,2 oC. Průměrné teploty vykazují tepelnou vyrovnanost klimatu bez
velkého kolísání během dne. Průměrná teplota ledna je -1,3 oC, července 17,7 oC. Roční úhrn
srážek ve Frýdlantu činí 802 mm, nejvyšší měsíční srážky 104 mm připadají na srpen.
Zastoupení jednotlivých směrů větrů je zde značně nerovnoměrné a odpovídá morfologii
terénu v oblasti. Nejčastější je vítr Z (19,3 %) a SZ (17,3 %), tedy ze směrů, otevřených do
nížiny. K nim se řadí přilehlé směry JZ (12,3 %) a S (11 %). Podružné maximum 13 % připadá
na směr JV, odkud přichází vzdušný proud údolím Smědé, ostře zaříznutým do masivu
Jizerských hor. Nejméně jsou zastoupeny větry východní, severovýchodní a jižní. Bezvětří
představuje pouze 8,4 % celkového časového fondu.
EVERNIA s.r.o.
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C.II.2.2. Ovzduší
Na 3. a 4. třídu stability ovzduší, které jsou nejčastější na území Čech, připadá přes 71 %
meteorologických situací. Při nich jsou rozptylové podmínky obecně dobré. Zastoupení stabilní
a velmi stabilní atmosféry dosahuje 25 %. Malý vertikální rozptyl kontaminantů v těchto
třídách vytváří nepříznivé podmínky pro imisní situaci v blízkosti nízkých zdrojů.
Imisní pozadí základních škodlivin je v regionu zjišťováno ve stanici ČHMÚ Frýdlant - Údolí.
Imise oxidu uhelnatého a benzenu jsou měřeny nejblíže v Liberci a pro posuzovanou lokalitu
nejsou charakteristické.
tabulka 11: Výsledky měření v letech 2007 - 2008 ve stanici ČHMÚ Frýdlant - Údolí [µg/m3]
Znečišťující látka
rok
hodinové hodnoty 1)

roční hodnota

NO2
maximální
19 MV
36 MV
98% kvantil
průměr

2007
48,8
40,7
24,5
8,7

PM10
2008
44,6
29,6
23,1
8,5

2007
48,6
30,9
40,5
18,5

2008
47,8
30,0
37,8
19,3

Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR 2007, 2008 - Souhrnný roční tabelární přehled, Internetová stránka ČHMÚ Praha

Podle imisních map ČHMÚ za rok 2008 leží posuzované území v pásmu ročních koncentrací
benzenu nižších než 2 µg/m3.
Z hlediska rozptylových podmínek je rovněž podstatné, že je trasa vedena vysoko nad místní
erozní bází, na mírném svahu.
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, vymezuje v rámci ČR oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší. Ty jsou podle zákona definovány jako území v rámci zóny nebo
aglomerace, na kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více
znečišťujících látek. Oblasti byly vymezeny podle jednotlivých stavebních úřadů na základě
dat za rok 2006.
obrázek 13: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území Libereckého kraje

širší zájmové území

pozn.: LV – imisní limit, LV + MT – imisní limit zvýšený o mez tolerance

Z obrázku je patrné, že zájmové území se nevyskytuje v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší,
ani se jí nepřibližuje.
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C.II.3. HLUKOVÁ SITUACE A DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ FAKTORY
C.II.3.1. Hluková situace
V zájmovém území se nevyskytují zásadní plošné ani bodové zdroje hluku. Zdrojem hluku je
pouze doprava na stávajících komunikacích II/291, III/2911 a I/13. Podrobně je hluková
situace popsána v kapitole D.3 Vlivy na hlukovou situaci a v Hlukové studii, která je
samostatnou přílohou oznámení.
C.II.3.2. Seismicita
Za seismické oblasti se považují taková území, v nichž se makroskopicky projevilo
v historické době vědecky prokázané zemětřesení s intenzitou nejméně 6 °M.C.S (ČSN
730036, čl. 29). V území se nepředpokládá seismická aktivita.
C.II.3.3. Radonové riziko
Rizikové oblasti jsou vyznačeny v mapách radonového indexu geologického podloží ČR
(1 : 50 000) Českého geologického ústavu. Radonový index geologického podloží určuje míru
pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané
geologické jednotce. Radonový index je vyjádřen čtyřmi stupni: nízký, přechodný, střední,
vysoký. Přechodný index vyznačuje kvartérní nehomogenní sedimenty.
Podle mapy radonového indexu leží území obce Frýdlant v kategorii s přechodným (nízkým až
středním) radonovým indexem.
C.II.4. VODA
C.II.4.1. Povrchové vody
Dle zákona č. 254/2001 Sb., 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.
Trasa přímo nekřižuje žádný vodní tok.
Zájmové území se nachází v povodí řeky Smědá a Lužická Nisa pod Smědou (2-04-10). Cca
200 m severně od trasy prochází významný vodní tok Řasnice, pravostranný přítok řeky Smědá
s těmito charakteristikami: tok IV. řádu (2-04-10-020), P 32,275 km2, délka údolí 14,8 km,
charakteristika povodí P/L2 = 0,15, délka toku v kategorii významný 18,1 km.
obrázek 14: Povrchové vody v širším zájmovém území (www.heis.vuv.cz)

přeložka II/291
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Záplavové území
Zájmové území se nenachází dle územního plánu v záplavovém území.
C.II.4.2. Podzemní 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.
V rámci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu lokality nebyla hladina podzemní
vody v sondách zastižena. Předpokládá se v hloubce 2,5 – 3 m.
C.II.4.3. Vodní zdroje
V zájmovém území je vyhlášeno ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, jehož hranice
prochází podél silnice III/2911 (viz obr.). Trasa tedy na svém začátku hraničí s tímto OPVZ.
Mezi silnicemi II/291 a III/2911, tedy v prostoru plánované Přeložky, bylo vyhlášeno Pásmo
hygienické ochrany (PHO) 3. stupně. Pásma hygienické ochrany byla podle stávající
legislativy nahrazena OPVZ.
obrázek 15: Ochranné pásmo vodního zdroje

Zájmové území se nedotýká a nezasahuje do vodojemu, který souží jako zásobárna vody pro
obec. V zájmovém území ani v jeho okolí se nenacházejí ochranná pásma přírodních léčivých
či minerálních zdrojů vod.
Zájmové území nespadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Nejbližší
CHOPAV Jizerské hory začíná cca 2 km jižně od záměru.
C.II.5. PŮDA
C.II.5.1. Zemědělský půdní fond
Půdní typy
Podle taxonomického klasifikačního systému půd ČR se zájmové území nachází na
pseudoglejích (pseudoglej luvický PGl, pseudoglej modální PGm), což jsou nejtypičtější půdy
sníženin a nižších pahorkatin v libereckém regionu. V širším zájmovém území jsou
pseudogleje střídány s kambizeměmi (Kambizem eutrofní KAe).
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obrázek 16: Půdní typy (www.portal.gov.cz)

zájmové území

Půdní druhy
V rámci DÚR byl zpracován předběžný inženýrsko-geologický průzkum. Povrchové partie
v zájmovém území tvoří ornice – humozní hlína, jejíž mocnost se mění od 0,2 do 0,4 m. Jedná
se o tmavohnědou prachovitou i prachovito-písčitou hlínu s různým podílem štěrku a valounků,
které byly vyorány při hlubší orbě v místech, kde glacifluviál vystupuje pod humozní hlínou
přímo. V jiných místech byly pod humozní hlínou ověřeny polohy jílovito-prachovité i jílovitopísčité hlíny tuhé i pevné konzistence, jejíž mocnost nepřesáhla 1,0 m. Nelze ale vyloučit, že
mocnost jemnozrnných, tedy jílovitých a prachovitých hlín, nebude v centru staveniště, kde
nebylo možné sondovat, i větší. Toto bude zodpovězeno v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu.
Třídy ochrany ZPF
Novostavba Přeložky je vedena převážně na orné půdě. Dle metodického pokynu Ministerstva
životního prostředí (č. OOLP/IO67/96) z roku 1996 je zemědělská půda rozdělena podle své
kvality do pěti tříd ochrany. Tyto třídy určují možnosti vynětí půd ze zemědělského půdního
fondu. Dotčené BPEJ a jejich zařazení do tříd ochrany jsou v následující tabulce.
tabulka 12: ZPF v zájmovém území - BPEJ a jejich zařazení do tříd ochrany
BPEJ
7.47.12
7.21.13

třída ochrany
IV
IV

Do čtvrté třídy ochrany ZPF jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční
schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i
pro výstavbu (metodický pokyn OOLP/ IO67/96).
C.II.5.2. Pozemky určené k plnění funkce lesa
Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) jsou stanoveny zákonem o lesích č. 289/1995
Sb., v platném znění. Jedná se o pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní
porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší
než 4 m, a pozemky na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí
orgánu státní správy lesů.
Trasa nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. Nejbližším lesním porostem
v zájmovém území je lesní porost, který navazuje po levé straně na silnici III/2911. Jedná se o
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smíšený porost se zastoupením smrku, modřínu, javoru, břízy, lípy, dubů atd. Podle souboru
lesních typů náleží tento lesní porost do dvou lesních typů (viz následující tabulka).
tabulka 13: Soubory lesních typů a lesní typy v zájmovém území (Průša, 2001)
Soubor lesního typu
3O - Jedlodubová bučina (AbietiQuerceto-Fagetum variohumidum
trophicum)
3I - Uléhavá kyselá dubová bučina
(Querceto - Fagetum illimerosum
acidophilum)
3S - Svěží dubová bučina
(Querceto - Fagetum mesotrophicum)
3K - Kyselá dubová bučina
(Querceto - Fagetum acidophilum )

lesní
typ
3O6

3I5

3S8

3K1

popis

charakteristika

lesní porost severně od
silnice III/2921, plocha
20208 m2
lesní porost severně od
silnice III/2921, plocha
41370 m2
les jižně od komunikace
II/291, plocha 57318 m2

Přirozené
porosty
pestré
složením dřevin (buk, dub, jedle,
habr, lípa).
Přirozené porosty budu, dubu,
jedle, lípy.

les jižně od komunikace
II/291, plocha
2467
m2

V
přirozených
porostech
převládá buk, přimíšen je dub a
jedle, ojediněle habr.
V
přirozených
porostech
převládá buk, s příměsí dubu a
jedle.

obrázek 17: Soubory lesních typů v zájmovém území (www.uhul.cz)

bažantnice

obrázek 18: Lesní porost severně - pohled ze silnice
III/2911 k Frýdlantu

obrázek 19: Lesní porost jižním směrem od směr
II/291 – foto z místa napojení Přeložky na II/291

C.II.5.3. Staré ekologické zátěže
Cca 200 m od napojení Přeložky na silnici II/291 jižním směrem se nachází komunální
Skládka pískovna (ID 3509012, riziko kvalitativní: 3 - střední, riziko kvantitativní: 4 –
bodové).
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C.II.6. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
C.II.6.1. Geomorfologie a geologie
V zájmovém území byl v rámci DÚR zpracován předběžný inženýrsko-geologický průzkum.
Zájmové území je součástí tzv. Frýdlantské pahorkatiny. Samotné stanoviště se nachází vysoko
nad místní erozní bází, kterou je vodí tok Řasnice, na mírném svahu se severním až
severozápadním generelním spádem, který není postižen svahovými deformacemi. Nadmořská
výška se pohybuje kolem 330 m n.m.
Z geologického hlediska se jedná o oblast, kde byly původní, proterozoické ruly a jejich plášť
ze svorů a fylitů v období terciéru protknuty vulkanity různého složení – v blízkosti lokality
jsou mapovány např. olivinické bazalty a olivinické nefelinity se svými pyroklastiky. Kvartérní
pokryvy, které jsou uloženy přímo na rozložených terciérních vulkanitech, představují
glacifluviální uloženiny – písky různé zrnitosti, štěrky s kameny i balvany. Nejvyšší partie
vrstevního sledu tvoří antropogenní sedimenty – humózní hlíny.
Vzhledem k morfologii lokality a geologickému složení je zřejmé, že mělká kvartérní
podzemní voda se v prostředí propustných glacifluviálních uloženin nezdržuje. Na zdejším
svahu díky nepropustnému podloží odtéká při bázi průlinově propustných glacifluviálních a
fluviálních uloženin směrem místní erozní bázi.
C.II.6.2. Přírodní zdroje
V zájmovém území se nenacházejí ložiska nerostných surovin ani jejich prognózní zdroje,
dobývací prostory (těžené i netěžené) ani chráněná ložisková území.
Nejbližším dobývacím prostorem těženým je Krásný les, kde s těží olivinický čedič (cca 3,6
km od záměru), nejbližším netěženým je Krásný les, kde se těží štěrkopísek (cca 3,2 km od
záměru). Nejbližší chráněné ložiskové území Větrov se nachází cca 3 km jihozápadním
směrem od zájmového území.
C.II.6.3. 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. Nejbližší poddolované území se
rozkládá severozápadním směrem od Frýdlantu.
C.II.7. FLÓRA, FAUNA A EKOSYSTÉMY
Podle biogeografického rozčlenění České republiky, tedy popsání rozdílů v biotě vzhledem ke
geografické poloze území (Culek et al., 1996), spadá území do biogeografické provincie
středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynské a bioregionu Žitavského (1.56).
Tento bioregion leží na severní hranici Čech, převažuje zde biota 4. bukového vegetačního
stupně. Území je charakterizováno poměrně nízkou biodiverzitou, což souvisí s nevýrazným
reliéfem a relativně oceánským podnebím. Hojné jsou zde subatlantské a demontánní druhy.
C.II.7.1. Flóra
Širší zájmové území patří podle fytogeografického členění České republiky (Skalický in Hejný,
Slavík et al. 1988) do fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografického okresu č. 49
Frýdlantská pahorkatina. Potencionální přirozenou vegetací v území jsou acidofilní bikové,
jedlové, březové a borové doubravy, na rozhraní s dubohabřinami a lipovými doubravami.
Flóra bioregionu je dosti chudá, vyskytují se typické hercynské druhy.
EVERNIA s.r.o.
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Zájmové území je antropogenně ovlivněné, trasa je vedena z intravilánu obce a dále po orné
půdě. Z botanického hlediska se nejedná o významnou lokalitu, trasa neprochází žádným
botanicky cenný územím. V zájmovém území je možné botanicky popsat tyto přírodní
lokality: (i) vodní tok Řasnice, (ii) lesní porost severně od silnice III/2921, (iii) lesní porost
jižně od silnice II/291.
Doprovodná vegetace vodního toku Řasnice
Cca 200 m severně od trasy protéká vodní tok Řasnice, který je veden jako lokální biokoridor
(viz dále). Z bylinného patra byly zjištěny např. blatouch bahenní (Caltha palustris), hluchavka
skvrnitá (Lamium maculatum), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), krvavec toten
(Sanquisorba officinalis), máta rolní (Mentha arvensis), netýkavka nedůtklivá (Impatiens nolitangere), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), pýrovník psí (Elymus caninus), třapatka dřípatá
(Rudbeckia laciniata).
Lesní porost severně od III/2921
Tento lesní porost (cca 100 m severně od trasy) se skládá ze dvou souborů lesních typů (viz
kap. C.II.5):
• jednodubová bučina: z dřevin jsou základní buk, dub, jedle, habr a lípa. V bylinném patře
jsou v tomto lesním typu popsány tyto druhy (Průša, 2001): žindava evropská (Sanicula
europaea), dále běžné lesní druhy jako štavel kyselý (Oxalis acetosella), mléčka zední
(mycelis muralis), strdivka nící (Melica nutans), bika chlupatá (Luzula pilosa), starček hajní
(Senecio nemorensis), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), ostřice prstnatá (Carex
digitata), mařinka vonná (Asperula odorata), jaterník podléška (Hepatica nobilis), srha
říznačka (Dactylis glomerata), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), kopytník evropský
(Asarum europaeum).
• uléhavá kyselá dubová bučina: z dřevin zde převládá buk s příměsí dubu a jedle.
V bylinném patře převládá často v tomto lesním typu šťavel kyselý (Oxalis acetosella),
starček hajní (Senecio nemorensis), mléčka zední (Mycelis muralis), violka lesní (Viola
sylvatica), maliník (Rubus idaeus), ostřice prstnatá (Carex digitata), rozrazil rezekvítek
(Veronica chamaedrys), jahodník obecný (Fragaria vesca), strdivka nící (Melica nutans),
z teplomilnějších lipnice hajní (Poa nemoralis), z chudších bika hajní (Luzula nemorosa),
jestřábník lesní (Hieracium sylvaticum) a mechy. Jedná se o běžné lesní druhy.
Lesní porost jižně od II/291
Lesní porost jižně od stávající II/291 se skládá ze dvou souborů lesních typů (viz kap. C.II.5):
• svěží dubová bučina: z dřevin převládá buk s příměsí jedle a dubu, ojediněle habru. Z bylin
často převládá šťavel kyselý (Oxalis acetosella), starček hajní (Senecio nemorensis),
mléčka zední (Mycelis muralis), violka lesní (Viola sylvatica), maliník (Rubus idaeus),
ostřice prstnatá (Carex digitata), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), jahodník
obecný (Fragaria vesca) atd. Jedná se o běžné lesní druhy.
• kyselá dubová bučina: z dřevin převládá buk s příměsí jedle a dubu. Přízemní patro mívá
menší pokryvnost, dominantní často bika hajní (Luzula nemorosa), rozrazil lékařský
(Veronica officinalis), jestřábník lesní (Hieracium sylvaticum), pstroček dvoulistý
(Maianthemum bifolium), ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), z mechů ploník ztenčelý
(Polytrichum formosum) atd.
C.II.7.2. Fauna
Pro zájmové území je charakteristická mozaika antropogenních struktur (městská aglomerace,
rozsáhlé pole, malé roztroušené lesní porosty). Tomu odpovídá i složení fauny. Jedná se o
faunu příměstského charakteru, žijící na přechodové hranici mezi volnou přírodou a městskou
aglomerací obce Frýdlant.
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Zájmové území se vyskytuje v mapovacím čtverci 50-56 síťového mapování (Pruner, Míka
1996). V následujícím přehledu jsou uvedeny druhy obratlovců, které se v tomto čtverci
vyskytují. Vzhledem k rozsahu čtverce (cca 11 x 11 km) a jeho zásahu do horských biotopů je
vypovídací hodnota pro vlastní zájmové území jen okrajová. Ve vlastním zájmovém území lze
očekávat především běžné druhy vázané na obydlená území a na agrocenózy.
tabulka 14: Přehled druhů potenciálně se vyskytujících v širším zájmovém území
Ptáci
čáp černý (Coconia nigra)
čáp bílý (Coconia coconia)
moták pochop (Circus aeruginosus)
jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
káně lesní (Buteo buteo)
poštolka obecná (Falco tinnunculus)
bažant obecný (Phasianus colchicus)
holub domácí (Columba livia f. domestica)
výr velký (Bubo bubo)
puštík obecný (Strix aluco)
rorýs obecný (Apus apus)
strakapoud velký (Dendrocopos major)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
jiřička obecná (Delichon urbica)
konipas bílý (Motacilla alba)
rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
kos černý (Turdus merula)
drozd kvíčala (Turdus pilaris)
drozd zpěvný (Turdus philomelos)
sýkora modřinka (Parus caeruleus)
sýkora koňadra (Parus major)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
straka obecná (Pica pica)
špaček obecný (Sturnum vulgaris)
vrabec domácí (Passer domestica)
vrabec polní (Passer montanus)
pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
strnad obecný (Emberiza citrinella)

Obojživelníci
skokan hnědý (Rana temproraria)
Plazi
ještěrka obecná (Lacerta agilis)
ještěrka živorodá (Lacerta viviparia)
Savci - hmyzožravci
ježek západní (Erinaceus europaeus)
krtek obecný (Talpa europaea)
rejsek malý (Sorex minutus)
rejsek obecný (Sorex araneus)
- hlodavci:
křeček polní (Cricetus cricetus)
hraboš polní (Microtus arvalis)
norník rudý (Clethrionomys glareolus)
myšice lesní (Apodemus flavicollis)
myšice temnopásá (Apodemus agrarius)
myš domácí (Mus musculus)
potkan (Rattus norvegicus)
veverka obecná (Sciurus vulgaris)
zajíc obecný (Lepus europaeus)
- šelmy:
kolčava (Mustela nivalis)
hranostaj (Mustela erminea)
tchoř tmavý (Mustela putorius)
kuna lesní (Martes martes)
liška obecná (Vulpes vulpes)
- velcí savci:
prase divoké (Sus scrofa)
srnec obecný (Capreolus capreolus)

C.II.7.3. Ekosystémy
Zájmové území je mozaikou různých typů ekosystémů. Převažuje polní, antropogenní
ekosystém, který je doprovázený roztroušenými plochami lesního ekosystému (lesní porost
severním směrem od silnice III/2921, lesní porost jižním směrem od silnice II/291) a lučními
ekosystémy podél vodního toku Řasnice.
Zvláště chráněná území
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, lze za zvláště chráněná území
vyhlásit území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná, přitom se stanoví
podmínky jejich ochrany. Základními kategoriemi zvláště chráněných území (ZCHÚ) jsou (i)
národní parky, (ii) chráněné krajinné oblasti, (iii) národní přírodní rezervace, (iv) přírodní
rezervace, (v) národní přírodní památky, (vi) přírodní památky. První dvě kategorie jsou
označována jako velkoplošná ZCHÚ, ostatní jako maloplošná.
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Velkoplošná ZCHÚ: Trasa neprochází žádným velkoplošným ZCHÚ. V zájmovém území se
rovněž ZCHÚ nevyskytují. Nejbližším velkoplošným ZCHÚ je, cca 2 km jižně od zájmového
území, chráněná krajinná oblast Jizerské hory, III. zóna.
Maloplošná ZCHÚ: Trasa neprochází žádným maloplošným ZCHÚ. V zájmovém území se
rovněž ZCHÚ nevyskytují. Nejbližším maloplošným ZCHÚ je přírodní rezervace Křížový vrh,
cca 1,2 km od zájmového území.
Územní systém ekologické stability
Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické
stability (ÚSES) definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Podle významu
jednotlivých prvků se rozlišuje místní, regionální a nadregionální ÚSES.
Základními skladebnými prvky ÚSES jsou (i) biocentrum, (ii) biokoridor a (iii) interakční
prvek (vyhláška 395/1992 Sb.):
• Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí
umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého
ekosystému.
• Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou
existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených
biocenter síť.
Trasa záměru neprochází žádným skladebným prvkem ÚSES. V zájmovém území je vyhlášen
lokální biokoridor (č. 66/67) Řasnice podél vodního toku. Tok Řasnice je v přirozeném korytě,
zaříznutém 2 – 3 m pod úroveň terénu. V březích je širší doprovod vzrostlých olší, vrb
křehkých, jasanů, místy i bříz, v podrostu mj. bez černý, olše, jasan, střemcha, javor mléč i
klen, líska, dub, pámelník. Navazují většinou kosené kulturní louky.
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.
Trasa neprochází žádným územím Natura 2000. V zájmovém území se nevyskytuje žádná
evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Nejbližším územím soustavy je, cca 1,8 km,
evropsky významná lokalita podél řeky Smědá, která po průtoku obcí Frýdlant pokračuje dále
k hranicím.
Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability (zákon č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny). Podle zákona jsou VKP (tzv. VKP ze zákona) lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které
zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady,
stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i
přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních
útvarů včetně historických zahrad a parků.
Trasa neprochází žádným VKP. V zájmovém území nejsou zaregistrovány žádné VKP. VKP
ze zákona jsou vypsány v následující tabulce.
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tabulka 15: Významné krajinné prvky ze zákona č. 114/1992 Sb. v zájmovém území záměru
č.

VKP

1.

les

2.

vodní tok

3.

les

popis
Lesní porost severně od silnice III/2921 – smíšený les s převahou dubu, buku, habru,
lípy atd. Popis viz kap. C.II.7.1.
Řasnice – pravostranný přítok řeky Smědá, tok IV. řádu, lokální biokoridor,
podrobněji viz ÚSES.
lesní porost cca 150 m od trasy. Smíšený les s převahou buku, s příměsí dubu a jedle.
Podrobněji viz kap. C.II.5.

C.II.8. K RAJINA
Trasa prochází mírně zvlněnou, zemědělskou krajinou s občasnými malými lesními porosty
nebo remízky.
C.II.8.1. Krajinný ráz
V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, je ve vztahu k ochraně
krajiny zaveden pojem krajinný ráz, který je definován takto: „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.
K ochraně krajinného rázu ze zákona (č. 114/1992 Sb., § 12) slouží přírodní parky, které jsou
definovány jako území vymezené k ochraně krajinného rázu s významnými estetickými a
přírodními hodnotami, které není jinak zvláště chráněno.
V zájmovém území není vyhlášen žádný přírodní park.
Přírodní charakteristiky
Přítomnost znaků přírodních charakteristik je podmíněna přítomností či nepřítomností
standardizovaných indikátorů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny (chráněná území, VKP, ÚSES atd.). V zájmovém území se nenachází zvláště chráněná
území podle zákona, přítomny jsou významné krajinné prvky (viz kap. C.II.7) a prvky ÚSES
(lokální biokoridor podél vodního toku Řasnice, kap. C.II.7). Podrobněji viz kap. D.I.8. Vlivy
na krajinu.
Kulturní a historické charakteristiky
V zájmovém území se nenachází žádná územní kategorie ochrany kulturních památek
(památková rezervace, památková zóna). Z hlediska výskytu archeologického dědictví spadá
území do kategorie III (viz kap. C.II.9.). V území se nachází dvě kulturní památky. Podrobněji
viz kap. C.II.9 a D.I.8.
C.II.8.2. Fragmentace krajiny
Fragmentace krajiny je proces, kdy se krajinné celky (biotopy) dělí vytvářením bariér
(dopravní komunikace, průmyslové areály atd.) 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 tzv. nefragmentované oblasti – tzv.
polygony UAT, které jsou definovány jako části krajiny, které splňují současně tyto dvě
podmínky:
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jsou ohraničeny buď silnicemi s intenzitou dopravy vyšší než 1000 vozidel/den nebo
vícekolejnými železnicemi (= limitní intenzita fragmentačního faktoru)
mají rozlohu větší nebo rovnou 100 km2 (= limitní velikost území)

Metodika dále rozvádí hodnocení jednotlivých polygonů z hlediska jejich kvality a zavádí dvě
základní modelové veličiny:
1. Efektivní plocha (km2) - hodnocení z hlediska kvality biotopů uvnitř polygonu.
Zjednodušeně efektivní plocha reprezentuje plochu uvnitř polygonu, která je pro cílový
druh živočicha skutečně využitelná.
2. Potenciální bariéra (km) – hodnocení z hlediska kvality bariér a rizika budoucí možné další
fragmentace. Je to modelová hodnota pro kvantifikaci budoucího rizika z dopravy a
sdružuje jak hodnocení délky, tak propustnosti bariér.
Celková kvalita polygonů je stanovena postupem ukázaným v následující tabulce.
tabulka 16: Celková kvalita polygonů
Celková kvalita polygonů

efektivní
plocha (EA)
(km2)

výborná
velmi dobrá
dobrá

větší než 100
50 – 100
méně než 50

potenciální bariéra (PB) (km/km2)
výborná
velmi dobrá
dobrá
méně než 0,06
0,06 – 0,12
více než 0,12
výborná
výborná
velmi dobrá
výborná
velmi dobrá
dobrá
velmi dobrá
dobrá
dobrá

Zájmové území se okrajově nachází v nefragmentovaném území, v polygonu kvality dobrý (viz
následující obrázek).
obrázek 20: Polygony UAT v širším zájmovém území (mapa firmy Evernia, s.r.o.)

C.II.9. K ULTURNÍ PAMÁTKY A ARCHEOLOGIE
Základním právním předpisem k ochraně kulturních památek je zákon č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění, který vymezuje základní individuální i územní kategorie
ochrany kulturních památek a upravuje oblast archeologických výzkumů a nálezů.
Obec Frýdlant patří historicky k významným oblastem, vznik města se datuje kolem roku
1200. Ve Frýdlantu je vyhlášeno přes 50 nemovitých kulturních památek, např. kostel sv.
kříže, městské hradby, radnice a především měšťanské domy (databáze Národního
památkového ústavu), naprostá většina mimo zájmové území.
EVERNIA s.r.o.
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Národní kulturní památkou v obci je vyhlášen státní zámek Frýdlant, který se nachází cca
1,1 km jižním směrem od trasy. Vyhlášené ochranné pásmo zámku ani městská památková
zóna (historické centrum obce) nezasahují do zájmového území.
Podle výše zmíněného zákona (§ 22 odst. 2) se místa výskytu archeologického dědictví
označují jako území s archeologickými nálezy (UAN). Ta jsou rozdělena do čtyřech kategorií:
• UAN I - území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem arch.
nálezů. Jako území UAN I jsou vyhlášeny (podkladem je Předávací protokol Národního
památkového ústavu městskému úřadu Frýdlant):
- Frýdlant – město (historické centrum obce, poř. č. SAS 03-12-22/1), mimo zájmové
území trasy.
- Frýdlant – hrad a zámek (poř. č. SAS 03-12-22/2), mimo zájmové území trasy.
• UAN II – území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt arch. nálezů, ale určité
indicie mu nasvědčují: pravděpodobnost výskytu arch. nálezů 51 – 100%. Jako území UAN
II je vyhlášen Větrov – intravilán (poř. č. SAS 03-12-22/3), mimo zájmové území trasy.
Některá UAN I jsou obklopena UAN II, jež nemají poř. č. SAS ČR a k nimž se vztahuje
popisová informace území, které obklopují.
• UAN III - území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt arch. nálezů
a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo
jinak využito člověkem a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu arch. nálezů
(veškeré území státu kromě kategorie IV). Zájmové území spadá do kategorie UAN III.
• UAN IV – území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu arch. nálezů – veškerá
vytěžená území – lomy, cihelny, pískovny atd.
Každý záměr stavební činnosti v UAN I, II, III je nutné v předstihu oznámit Archeologickému
ústavu AV ČR.
Přehled vyhlášených kategorií ochrany v zájmovém území je uveden v následující tabulce.
tabulka 17: Kategorie ochrany
kategorie
výskyt
individuální
národní kulturní památka
(NKP)
kulturní památka (KP)
+
památky
zapsané
do
Seznamu světového dědictví
UNESCO
územní
památkové rezervace (PR)
městské PR
vesnické PR
archeologické PR
ostatní PR
památkové zóny (PZ)
městské PZ

• městský dům č.p. 609, Husova ul., cca 500 m od
začátku trasy
• vila č.p. 907, ul. Mládeže, cca 450 m od začátku
trasy

-

-

vesnické PZ
krajinné PZ
zvláštní památkově chráněná území
ochranná pásma
území s archeologickými
+
nálezy (UAN)
EVERNIA s.r.o.
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městská památková zóna Frýdlant už leží mimo
zájmové území

zájmové území spadá do kategorie UAN III
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C.III. CELKOVÉ 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 rozlohou o malé území, délka trasy je 800 m, a proto se dá hodnotit jednotně a
konkrétně. Pro hodnocení území z hlediska jeho celkové únosnosti jsou podstatné následující
skutečnosti:
•

Zájmové území se nachází na okraji města Frýdlant, jedná se o přechod mezi městskou
zástavbou obce do volné zemědělské krajiny s lesními remízky bez výraznějších hodnot
krajinného rázu.

•

Přírodní prvky jsou v zájmovém území zastoupeny pouze malými lesními porosty bez
vyhlášeného stupně ochrany. V zájmovém území se nenachází žádné velkoplošné ani
maloplošné chráněné území podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z
hlediska soustavy Natura 2000 zde není vymezena ptačí oblast ani evropsky významná
lokalita.

•

Trasa nepřechází žádný prvek územního systému ekologické stability. V zájmovém území
je vymezen jeden lokální biokoridor podél vodního toku Řasnice.

•

Z antropogenního zatížení můžeme zájmové území hodnotit jako málo zatížené. Trasa je
vedena ve volné krajině, nezasahuje do území, které by bylo již dnes nadměrně zatížené
emisemi a hlukem a další antropogenní činností.

•

Trasa prochází volnou zemědělskou krajinou s roztroušenými lesními porosty v okolí.
Tento typ krajiny patří v rámci ČR k celkově ekologicky nejstabilnějším a jeho únosnost
zatížení není v žádném případě vyčerpána.

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

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

II.

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

III.

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech

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

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. CHARAKTERISTIKA 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 faunu, flóru a ekosystémy
D.I.8. Vlivy na krajinu
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO
D.I.1.1. Základní rozbor
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.
Základní kategorie vlivů na obyvatelstvo jsou následující:
a) zdravotní rizika
b) vlivy na tzv. faktory pohody
c) sociálně – ekonomické vlivy
d) rizikovost dopravních nehod
Tyto vlivy jsou dále hodnoceny v samostatných podkapitolách (D.I.1.2 – D.I.1.6). Zde je třeba
zdůraznit, že jednotlivé vlivy mají výrazný kumulativní účinek, který je třeba vždy zhodnotit
samostatně.
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.
V následující tabulce jsou obě varianty popsány z hlediska vzdálenosti obytných domů od
komunikace. Pro potřeby rámcového hodnocení byla vzdálenost rozdělena do tří pásem (0 – 10
m, 10 – 100 m, 100 – 500 m), hranice těchto pásem jsou odvozeny schematicky se vzdáleností,
ve kterých výrazně ustupuje vliv základních faktorů: vibrace, imise, hluk, stres, dělící účinek.
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tabulka 18: Vlivy z dopravy z hlediska vzdálenosti od komunikace
pásmo
popis pásem
(m)
0 – 10 m Negativně se projevují vibrace od
přejezdu vozidel. Také hlukové a
imisní
limity
jsou
výrazně
překračovány a většinou nelze
technickými prostředky zajistit
ochranu.
10 – 100 Důležitým kritériem jsou imise, kdy
m
ve vzdálenosti od 100 m bývají
splněny
hygienické
limity.
Protihluková
ochrana
závisí
především na konfiguraci terénu a
posazení nivelety komunikace.
100
– Důležitým kritériem je hluk a
500 m
stresové působení (snížení faktorů
pohody). Efektivita protihlukových
opatření roste se vzdáleností
objektů od zdroje. V daném pásmu
je významným efektem rovněž
dělící účinek komunikace.

varianta aktivní

varianta nulová

km 0,0 – 0,05: obytné domy po km: 0,0 – 0,3: obytné domy
pravé straně.
po obou stranách silnice.
km 0,3 – 0,75: žádné obytné
domy po obou stranách
silnice.
km 0,0 – 0,3: obytné domy po
pravé straně.
km 0,3 – 0,8: žádné obytné
domy po obou stranách silnice.

km 0,0 – 0,3: obytné domy po
pravé straně.
km 0,3 – 0,8: žádné obytné
domy po obou stranách silnice.

km: 0,0 – 0,3: obytné domy
zejména po pravé straně
silnice.
km 0,3 – 0,75: žádné obytné
domy po obou stranách
silnice.
km: 0,0 – 0,3: obytné domy
po pravé straně silnice.
km 0,3 – 0,75: žádné obytné
domy po obou stranách
silnice.

D.I.1.2. Zdravotní rizika
Hluk a znečištění ovzduší jako významné negativní dopady dopravy na veřejné zdraví jsou
hodnoceny samostatně v kap. D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima a D.I.3. Vlivy na hlukovou
situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky.
D.I.1.3. Faktory 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 a čich.
Vizuální kontakt
Vizuální kontakt je pro posouzení faktorů pohody zcela zásadní. Obecně získává člověk
zrakem ¾ veškerých informací. Je proto třeba, aby co nejméně obyvatel bylo v optickém
kontaktu s trasou. K tomu lze využít následující opatření (i) na straně komunikace (převážné
vedení trasy v zářezu, protihlukové stěny, vhodné vegetační úpravy a ozelenění), (ii) na straně
obyvatele (ploty s plného materiálu, vegetační úpravy, záclony a závěsy).
Varianta aktivní
Vizuální kontakt se záměrem se týká především obyvatel rodinných domků po pravé straně
silnice II/291, cca 100 m od Přeložky. Tento kontakt bude zredukován výstavbou ochranného
valu. Val je umístěn po pravé straně záměru, tedy mezi komunikací a obytnými domy, v km
0,110 – 0,580. Celková délka je 470 m. Val je vysoký 3,0 metry nad hranu komunikace. Šířka
valu v koruně je 1 m. Val bude osázen vegetací. Vizuální kontakt by tímto opatřením měl být
výrazně snížen.
Pozn.: Podle plánované výstavby obytných domů bude téměř celá plocha, která vznikne
v prostoru varianty aktivní a varianty nulové, zastavěna obytnými domy. Jedná se o cca 25
nových objektů. Také tyto objekty budou chráněny ochranným valem.
Varianta nulová
• km 0,0 – 0,3: Stávající silnice vede souvislou obytnou zástavbou, obyvatelé mají
pravidelný vizuální kontakt s komunikací.
EVERNIA s.r.o.
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km 0,3 – 0,75: Určitý kontakt obyvatelů výškových domů umístěných po pravé straně
nulové varianty.

Zvukový kontakt
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 (viz kap. D.I.3.). Je však třeba
poznamenat, že sluchové vjemy z dopravy nekončí na úrovni hygienických limitů pro hluk, ale
doprava na trase je slyšitelná mnohem dále.
Pachový kontakt
Čich přináší informace o látkách rozptýlených ve vzduchu, tedy o imisích z dopravy. Ty jsou
vnímatelné především v bezprostřední blízkosti trasy a při smogových situacích. Problematika
imisí je samostatně popsána 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.
Dílčí porovnání variant: Obě varianty jsou v přímém kontaktu s obytnou zástavbou. Varianta
aktivní bude doplněna ochrannými opatřeními proti hluku a vizuálnímu kontaktu.
D.I.1.4. Sociálně ekonomické vlivy
Aktivní varianta převádí tranzitní dopravu ze stávající silnice II/291 mimo obytnou část města.
Dojde tak ke snížení dopravního zatížení v ulici Novoměstská. Na výstavbu komunikace je
navázána výstavba rodinných domů – Lokalita Novoměstská I. V době výstavby přinese
stavba, v omezeném rozsahu, pracovní příležitosti.
Vzhledem k omezenému rozsahu komunikace nelze očekávat žádné významné sociálně
ekonomické vlivy.
D.I.1.5. Rizikovost dopravních nehod
Příčiny dopravních nehod lze schematicky rozdělit do tří základních skupin: (i) lidský faktor,
(ii) stav komunikace, (iii) technický stav vozidla.
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 v nedodržování dopravních
předpisů, únava, nepozornost, stres (zejména v místech, kde intenzita provozu výrazně
překračuje možnosti komunikace – vznikají dopravní zácpy, častý kontakt s chodci a cyklisty
atd.).
Varianta aktivní
Silnice bude oddělená od obytné zástavby ochranným valem, z druhé strany komunikace je již
volná krajina (pole) Na komunikaci nejsou plánovány chodníky, místa pro přecházení a
přechody. Předpokládá se, že rušivé vlivy, jako častý kontakt s chodci atd., budou minimální.
Svými technickými parametry bude Přeložka vyhovovat intenzitě provozu.
Pozn.: Plánované obytné doby budou odděleny místní komunikací a nebudou na Přeložku
dopravně napojeny.
Varianta nulová
km 0,0 – 0,3: Silnice prochází obytnou zástavbou. Po obou stranách komunikace jsou pro
chodce vybudovány široké chodníky. Přesto zde existuje riziko dopravních nehod způsobených
chodci.
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Stav komunikace
Technické řešení komunikace, její směrové a výškové vedení a způsob křížení s ostatním
komunikačním systémem zásadním způsobem ovlivňují celkovou bezpečnost provozu.
Varianta aktivní
Nově vybudovaná silnice bude splňovat veškeré technické normy. Dopravně se z ní napojuje
silnice III/2911. Na komunikaci nejsou riziková místa křížení s jinými komunikacemi.
Varianta nulová
Trasa je přehledná, prochází v rovině. Na silnici II/291 se dopravně napojují místní
komunikace ze sídliště po pravé straně. Oproti aktivní variantě zde tedy existuje větší riziko
dopravních nehod způsobených křížením s dalšími komunikacemi.
Technický stav vozidla
Je významným faktorem bezpečnosti provozu. Vzhledem k tomu, že není ovlivněn
navrhovanou stavbou, nebude tento faktor dále rozebírán.
Dílčí porovnání variant: Vzhledem k výše uvedeným charakteristikám bude riziko dopravních
nehod pravděpodobně vyšší u varianty nulové.
D.I.1.6. Ostatní vlivy
Vlivy na veřejné instituce v zájmovém území
V následující tabulce je zhodnocen a okomentován případný vliv na obyvatele v souvislosti
s užíváním veřejných institucí v zájmovém území.
tabulka 19: Vliv na veřejné instituce
Základní
škola
T.
Masaryka, Bělíkova 977

G.

Základní škola, Husova 344
Mateřská škola, Sídlištní
1228
Mateřská škola, Bělíkova 891

Dům dětí a mládeže, ul.
Mládeže 907
Základní škola praktická a
Základní škola speciální,
Husova 784
Školní jídelna, Školní 692
Nemocnice Frýdlant s.r.o.

Středisko sociální
Novoměstská 1065

péče,

varianta aktivní
Bez vlivu. Školská zařízení se nachází
v
souvislé
městské
zástavbě
v dostatečné vzdálenosti od záměru.
Děti se nedostávají do pravidelného
kontaktu se záměrem.
Záměrem dojde ke zklidnění ul.
Novoměstská.

varianta nulová
Škola se nachází cca 250 m od nulové
varianty. Děti mohou být s ulicí
v denním kontaktu.
Bez vlivu
Bez vlivu
Škola se nachází cca 250 m od nulové
varianty. Děti mohou být s ulicí
v denním kontaktu.
Bez vlivu
Bez vlivu

Nemocnice se nachází v plánované
okružní křižovatce na začátku trasy.
Pozitivem je zlepšení bezpečnosti a
dopravní obslužnosti nemocnice.
Převedením dopravy na Přeložku
dojde ke zklidnění ul. Novoměstská.

Bez vlivu
Bez vlivu.

Intenzivní doprava v bezprostředním
okolí Střediska soc. péče.

Dělící účinek
Navržená stavba je silnicí II. třídy, vedená v úrovni terénu, takže nevyvolává významný
bariérový a dělící efekt.
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Dílčí závěr ke kapitole D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Výstavba záměru a současné částečné ponechání nulové varianty (bude zaslepena na konci
obytné zástavby) povede ke zklidnění dopravy podél současné silnice a tím ke zlepšení
hygienických podmínek a snížení rizika dopravních nehod u zdejšího obyvatelstva. Obyvatelé
stávajících i nově plánovaných domů budou od hlavního provozu odděleni protihlukovým
valem a doprava z druhé strany bude především obslužného charakteru. Celkově je vliv záměru
na obyvatelstvo na přijatelné úrovni.
D.I.2. VLIV NA OVZDUŠÍ A KLIMA
Období výstavby
Během výstavby dojde ke krátkodobém zhoršení životních podmínek v bezprostředním okolí
staveniště, zvýší se prašnost a hlučnost. Prašnost bude minimalizována čištěním vozovek. Musí
být dodržen zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 148/2006 o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškeré stavební práce budou
prováděny podle platných právních předpisů (platí také pro kap. D.I.3. Vliv na hlukovou
situaci).
Období provozu
Realizace Přeložky silnice II/291 neodvede dopravu z území, pouze ji převede ze stávající
komunikace II/291 do nové trasy, vedené mimo obytnou zástavbu. To znamená, že emise
z automobilové dopravy zde zůstanou, ovlivní však imisní situaci v prostoru, který nebude
ležet v tak bezprostřední blízkosti obytné zástavby jako při stávajícím vedení silnice II/291.
Odhadnuté přírůstky imisních koncentrací jednotlivých škodlivin na okraji vozovky (ve
vzdálenosti 10 m od osy vozovky) jsou v následující tabulce.
tabulka 20: Imisní příspěvek z automobilové dopravy po Přeložce silnice II/291
Zneč. látka
NO2
CO
PM10
benzen

koncentrace
1 hodina
rok
8 hodin
24 hodin
rok
rok

jednotka
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

rok 2015
12,54
0,58
60,0
2,99
0,157
0,011

rok 2045
9,12
0,42
47,3
2,03
0,107
0,008

limit
200
40
10000
50
40
5

Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity a meze tolerance nařízením vlády
č. 597/2006 Sb.
Příspěvek automobilové dopravy do provozovny k imisní situaci v okolí Přeložky bude v
jednotkách procent imisních limitů a situaci v lokalitě významně neovlivní. Se zvyšující se
kvalitou vozidel a zlepšující se skladbou vozového parku dojde i přes očekávaný nárůst
intenzity dopravy k celkovému poklesu imisní zátěže lokality.
Dílčí závěr kapitoly D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Stavbou záměru dojde k imisnímu příspěvku v jednotkách procent imisních limitů a situaci
v lokalitě významně neovlivní. Se zvyšující se kvalitou vozidel a zlepšující se skladbou vozového
parku dojde i přes očekávaný nárůst intenzity dopravy k celkovému poklesu imisní zátěže
lokality.
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D.I.3. VLIV NA HLUKOVOU SITUACI
Jako podklad pro dokumentaci pro územní rozhodnutí byla zpracována samostatná hluková
studie. Vzhledem k plánované výstavbě nových obytných domů (lokalita Novoměstská)
hodnotí hluková studie akustické poměry v okolí nové komunikace a vliv dopravy na této
komunikaci na tuto plánovanou novou výstavbu. Zároveň porovnává výhledovou akustickou
situací se situací, která by v lokalitě nastala po vybudování nové obytné zástavby bez realizace
Přeložky.
Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy byl použit program HLUK+ pásma firmy JpSoft
ver. 8.27 profi „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“, licence č. 5202 (RNDr. Miloš
Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Posuzována byla situace v denní době (06 - 22 hod) i v noční
době (22 – 06 hod).
Hluková studie je součástí oznámení (viz příloha). V této kapitole jsou shrnuty základní
závěry.
Varianta aktivní
Po vyvedení dopravy z ulice Novoměstská (s výjimkou dopravy rezidentů) se zde dopravní
situace významně zklidní a akustická zátěž výrazně klesne. Doprava po Přeložce sice zvýší
hlukovou zátěž obytné zástavby v severní části obytné zóny Lokalita Novoměstská, ale vlivem
navrženého zemního valu a konfigurace terénu bude nárůst hluku minimální a hodnoty
akustického tlaku zde budou výrazně pod limitními hodnotami.
U domu č. p. 1110 (ref. bod 27) dojde ke zvýšení hlukové zátěže, hladina akustického tlaku
v noční době se přiblíží limitní hodnotě 50 dB, zůstane však pod tímto limitem. Dominantním
zdrojem hluku v tomto místě bude doprava po posuzované Přeložce.
Varianta nulová
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že pokud nebude realizována Přeložka silnice II/291 a
doprava zůstane v Novoměstské ulici, bude se hluk v chráněném venkovním prostoru domů
v této ulici blížit k limitní hranici. V noční době se hluk u těchto domů přiblíží k 50 dB, bude
se většinou pohybovat mezi 48 a 50 dB. U domu č.p. 1110 v ulici K Bažantnici bude v noci
překračována limitní hodnota 45 dB.
Dílčí závěr kapitoly D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci
Po výstavbě záměru dojde k převedení dopravy z ul. Novoměstská, tím dojde k výraznému
zklidnění v této lokalitě. Doprava po Přeložce sice zvýší hlukovou zátěž obytné zástavby
v severní části obytné zóny Lokalita Novoměstská, ale vlivem navržených opatření (zemní val)
a konfigurace terénu bude nárůst hluku minimální a hodnoty akustického tlaku zde budou
výrazně pod limitními hodnotami. U varianty nulové se bez vybudování záměru bude hluk
v chráněném venkovním prostoru blížit k limitní hranici.
D.I.4. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Povrchové vody
Trasa nekříží žádný vodní tok ani se nepřibližuje vodnímu zdroji. V zájmovém území protéká
významný vodní tok Řasnice. Záměr by neměl negativně ovlivnit hydrologické charakteristiky
tohoto vodního toku. Jakost vody ve vodním toku Řasnice by neměla být výstavbou záměru
výrazně ovlivněna.
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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. Podle předběžného inženýrsko-geologického průzkumu nebyla hladina
podzemní vody v sondách zjištěna, předpokládá se v hloubce 2,5 – 3 m. Vzhledem ke kategorii
komunikace a malým rozsahům násypů a zářezů nebude proudění podzemních vod stavbou
ovlivněno.
Zpevněný povrch silnice zabraňuje vsaku srážkové vody do půdy. Celkový úbytek podzemní
vody bude ale minimální, vzhledem k charakteru odvodnění (zpevněné příkopy nebo volný
odtok do okolní krajiny).
Kvalita mělkých podzemních vod může být ohrožena v případě úniku nebezpečných látek jak
při výstavbě, tak i při provozu (havárie). Riziko kontaminace vod je významné pouze při
havarijních stavech. K tomu jsou 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.
Odpadní vody
• srážkové vody: Realizací pozemních komunikací dochází obecně ke zvětšení zpevněné
plochy a tím i k nárůstu dešťového odtoku. Vzhledem k malému rozsahu stavby je tento
vliv minimální. Voda z povrchu komunikace je svedena do zpevněných příkopů nebo volně
přetéká do okolního terénu. V ZÚ je voda ze zpevněného příkopu svedena horskou vpustí
do deštové kanalizace.
U srážkových vod existuje riziko kontaminace vody především z ropných produktů
(pohonné hmoty, maziva, hydraulické oleje, úkapy a oděry z automobilů). 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 maximálně do vzdálenosti cca 10 - 20 m od okrajnice vozovky.
•

splaškové vody: Při výstavbě záměru budou vznikat splaškové vody, vzhledem k velikosti
záměru je jejich množství zanedbatelné. Během provozu záměru nebude docházet ke
vzniku odpadních splaškových vod.

Vodní zdroje
Výstavba komunikace nebude mít negativní vliv na vodní zdroje.
Celkově lze hodnotit možné vlivy realizace záměru na povrchové a podzemní vody takto (viz
následující tabulka). Hodnocena je pouze aktivní varianta.
tabulka 21: Vlivy na vodu
Kategorie
Vliv na zdroje pitných vod
Vliv na povrchové vody
Vliv na podzemní vody

EVERNIA s.r.o.

Podkategorie
kvalita
kvantita
kvalita
kvantita
kvalita
kvantita

Poznámka
Bez vlivu.
Bez vlivu.
Vliv zanedbatelný.
Vliv zanedbatelný.
Bez vlivu.
Bez vlivu.
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Dílčí závěr kapitoly D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Realizací záměru se nepředpokládá významné ovlivnění povrchových a podzemních vod.
Reálné riziko pro kvalitu povrchových a podzemních vod představují pouze havarijní stavy
s únikem ropných látek do okolí komunikace. Ochrana povrchových i podzemních vod bude
zajištěna standardně v souladu s platnými předpisy. Nepředpokládá se negativní vliv záměru
na kvalitu vody i hydrologické charakteristiky významného vodního toku Řasnice.
D.I.5. VLIV NA PŮDU
Zábor půdy
Realizací záměru dojde k dočasnému i trvalému záboru zemědělského půdního fondu (ZPF).
K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde.
tabulka 22: Zábor půdy
Druh půdy
Zábor zemědělské půdy
Zábor lesní půdy
Zábor ostatní půdy (komunikace)

Trvalý zábor (m2)
14985
0
2700

Dočasný zábor (m2)
35
0
4795

D.1.5.1. Vliv na zemědělskou půdu
Trasa prochází zemědělskou krajinou na orné půdě. Dotčené BPEJ patří do 4. třídy ochrany.
Do čtvrté třídy ochrany ZPF jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční
schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i
pro výstavbu (metodický pokyn OOLP/ IO67/96). Trasou nejsou ovlivněny kvalitní půdy
vyšších tříd ochrany.
Znečištění půdy
Potencionálními zdroji kontaminace půd v okolí silnic jsou emise výfukových plynů (Pb,
polyaromatické uhlovodíky), posypové soli při zimní údržbě (chloridy, sodík aj.) nebo ropné
produkty z úkapů vozidel při haváriích.
Významné koncentrace škodlivin lze ovšem zjistit pouze v bezprostřední blízkosti vozovky u
dálnic a silnic s vysokou dopravní intenzitou a to ve vzdálenosti cca 10 m se většinou již
přibližují pozaďové hodnotě. Na dané stavbě je vzhledem k předpokládané intenzitě provozu
vliv kontaminace zanedbatelný. Riziko kontaminace půd je minimalizováno při dodržení
standardních bezpečnostních opatření.
Eroze
Stavba silnice může za určitých okolností vést i k narušení stability půdního pokryvu. To se
týká zejména strmějších a delších uměle vytvořených svahů násypů. Vzhledem k malému
rozsahu násypů a zářezů bude riziko eroze minimální a bude eliminováno vegetační úpravou
tělesa. Tímto způsobem musí být chráněny i svahy zemního valu. Projekt vegetačních úprav
bude součástí dalších stupňů projektové přípravy.
Přímo v trase a jejím nejbližším okolí se dle databanky Geofondu nenachází žádné aktivní
sesuvné území ani jednotlivé sesuvy. Rozsah ovlivnění a způsob technického řešení budou
specifikovány v podrobném geotechnickém průzkumu, který bude zpracován v další fázi
projekčních a průzkumných prací jako podklad pro dokumentaci pro stavební povolení.
D.I.5.2. Vliv na lesní půdu
Trasa nezasahuje do lesních komplexů. Nejbližší lesní porost se vyskytuje cca 100 m od
záměru. Nepředpokládá se negativní ovlivnění lesní půdy. Trasa zasahuje do ochranného
pásma lesa stavbou propustku, úpravou příkopů a dešťovou kanalizací.
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strana 53

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

Přeložka II/291 - Novoměstská

Celkově lze možné vlivy shrnout takto (viz následující tabulka).
tabulka 23: Vlivy na půdu
Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na zábor zemědělské půdy
Vliv na zábor lesní půdy
Vliv na kontaminaci půdy
Vliv na erozi půdy

Poznámka
Trasa je vedena převážně po orné půdě.
Bez vlivu.
Vliv minimální.
Vliv minimální.

Dílčí závěr kapitoly D.I.5. Vlivy na půdu
Vliv na půdu z hlediska záborů je úměrný záměru. Stavba zasahuje do zemědělské půdy.
Dotčené zemědělské půdy mají střední až nižší kvalitu. Riziko kontaminace půdy v případě
havarijních stavů je třeba minimalizovat realizací preventivních opatření. Lesní komplexy
nebudou trasou záměru ovlivněny.
D.I.6. VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE
Trasa neprochází ani se nepřibližuje žádným geologicky dokumentovaný jevům, jako jsou
sesuvy a poddolovaná území, důlní díla ani deponie. Záměr nezasahuje ani do surovinových
zdrojů (chráněná ložisková území, dobývací prostory, ložiska nerostných surovin). Tato území
nejsou trasou dotčena. Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze z hlediska
rozsahu hodnotit jako nulové.
V zájmovém území se nenachází žádné výše zmíněné jevy.
Možné vlivy stavby na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou shrnuty v následující tabulce.
tabulka 24: 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

Poznámka
Bez vlivu.

Bez vlivu.

Dílčí závěr kapitoly D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V zájmovém území záměru se nenacházejí žádné sesuvy a poddolovaná území, zdroje
nerostných surovin ani dobývací prostory. Při realizaci záměru se nepředpokládá ovlivnění
horninového prostředí.
D.I.7. VLIV NA FLÓRU, FAUNU A EKOSYSTÉMY
Během výstavby a provozu silnice dochází k těmto základním vlivům na volně žijící
organismy a jejich biotopy:
• Období výstavby
(i) přímá likvidace stávajících biotopů
(ii) disturbance (rušení) – hluk, vibrace vlivem výstavby (zvýšená aktivita v území, těžká
mechanizace atd.)
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(iii) znečištění prostředí - odpadní vody ze staveniště, možná kontaminace ropnými
látkami z těžké mechanizace atd.
•

Období provozu
(i) fragmentace krajiny – proces, kdy dochází k rozdělení souvislých biotopů/populací na
menší a menší části. Tyto části postupně ztrácejí potenciál k plnění původních funkcí,
dochází tedy k postupnému snižování kvality.
(ii) bariérový efekt – silnice svým liniovým charakterem působí jako bariéra pro migraci
volně žijících živočichů
(iii) mortalita živočichů na silnicích vlivem autoprovozu
(iv) disturbance – hluk, vibrace, světelné rušení z autoprovozu
(v) znečištění prostředí – kontaminace emisemi z automobilů (oxidy dusíku, oxid
uhelnatý, těžké kovy atd.), další polutanty vzniklé při provozu (obrušování
pneumatik, posypové materiály, úniky látek při haváriích automobilů atd.)

D.I.7.1. Vliv na flóru
Trasa nezasahuje do žádného botanicky cenného území. Na počátku prochází alejí stromů
podlé silnice III. třídy a dále je vedena na orné půdě. V zájmovém území se nachází několik
lesních porostů (lesní porost severně od silnice III/2921, lesní porost jižně od trasy), trasa do
nich nezasahuje, nepředpokládají se ani významné nepřímé negativní vlivy na tato území.
Základním vlivem je kácení stromů v alejích na stávajících silnicích III/2911 a II/291.
Před zahájením stavby dojde k vykácení vzrostlé zeleně:
• km 0,0 – 0,2: kácení stromů v místech začátku trasy při odpojování od silnice III/2911 a
v místě napojení silnice III/2911 v km 0,171. Celkem se jedná o 36 vzrostlých stromů
(javor mléč) v různém zdravotním stavu (od dobrého až k poškozeným), které rostou na
okraji silnice III. třídy a jsou přímo vystaveny vlivům zimní údržby.
obrázek 21: Pohled na stromy určené ke kácení,
silnice III/2911, km 0,0 – 0,2
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obrázek 23: Kácení stromů, km 0,0 – 0,2

•

km 0,6 – 0,8: kácení v místě napojení na stávající silnici II/291, podél které vede třešňová
alej. Jedná se celkem o 7 stromů (třešeň obecná) ve zhoršeném až špatném zdravotním
stavu, s výrazným prosycháním korun. Stromy rostou přímo u silnice a trpí patrně vlivem
solí ze zimní údržby.

obrázek 24: Pohled na stromy určené ke kácení
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obrázek 25: Kácení stromů, km 0,6 – 0,8

Celkem je ke kácení navrženo 43 stromů. V dalším stupni projektové přípravy bude proveden
podrobný dendrologický průzkum jako podklad pro žádost k povolení kácení stromů.
Jako kompenzační opatření za vykácené stromy bude realizovaná výsadba stromů na
ochranném zemním valu. Projekt výsadby bude součástí dalšího stupně projektové přípravy.
D.I.7.1. Vliv na faunu
Trasa nezasahuje do žádného faunisticky cenného území. Je převážně vedena na orné půdě.
V území je typická fauna příměstského charakteru žijící na přechodové hranici mezi volnou
přírodou a městskou aglomerací obce Frýdlant. V zájmovém území se nachází několik lesních
porostů (lesní porost severně od silnice III/2921, lesní porost jižně od trasy), nepředpokládá se
negativní vliv na tato území. Nejsou navrhována žádná omezující opatření z hlediska ochrany
fauny.
Vliv záměru na migraci živočichů
• Význam území
Při zajišťování migrační propustnosti trasy pro volně žijící živočichy je třeba řešit dva základní
typy migrací, které lze zjednodušeně označit za (A) dálkové, (B) místní.
A. Dálkové migrace – týkají se dálkových pohybů druhů, které se v daném území sice trvale
nevyskytují, ale jsou zde prokázány jejich pravidelné migrace. V praxi se tento typ migrací
sleduje u zvláště chráněných druhů (rys, los, vlk a medvěd). Základem pro vymezení těchto
koridorů je postup navržený Ministerstvem životního prostředí, který se skládá z migračně
významných území (MVÚ), dálkových migračních koridorů (DMK) a migračních tras.
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B. Místní migrace – týkají se pohybů v krajině u těch druhů, které mají v dané oblasti
pravidelný výskyt. Pohyby jsou velmi různorodé, zahrnují migraci sezónní, pohyby za
potravou apod. Podkladem pro vymezení míst migrace jsou především lokální vztahy
v krajině.
A. Dálková migrace
a) Migračně významná území
V roce 2006 vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v rámci územně analytických
podkladů mapu, která vyznačuje migračně významná území (MVÚ) – zahrnují ty části ČR, kde
je třeba v rámci územního plánování věnovat dálkové migraci živočichů zvýšenou pozornost.
obrázek 26: Migračně významná území

obrázek 27: Výřez z mapy

Území se nenachází v migračně významném území.
b) Dálkové migrační koridory
Na následujícím obrázku je zobrazena předběžná mapa jádrových území a potencionálních
hlavních migračních tras živočichů.
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obrázek 28: Mapa Dálkových migračních koridorů (DMK)

obrázek 29: Výřez z mapy DMK

Frýdlant

Území se nenachází v jádrovém území, ani jím neprochází žádný významný dálkový migrační
koridor.
B. Místní migrace
Z předešlých podkladů vyplývá, že území není migračně významné. Živočichové při svých
migracích sledují většinou přirozené podpůrné prvky v krajině (vodní tok, přirozená údolí atd.).
Vzhledem k tomu, že trasa navazuje na souvislou městskou zástavbu a prochází na orné půdě
bez významných podpůrných prvků, nepředpokládá se přerušení důležitých místních
migračních tras živočichů.
Pokud bude realizována plánovaná výstavba rodinných domů, sníží se dále i atraktivita tohoto
území pro migraci živočichů.
• Charakteristika bariéry
Silnice druhé třídy nepředstavuje pro pohyb živočichů výraznou bariéru.
• Opatření
Území je z hlediska migrace živočichů nevýznamné. Nejsou navržena žádná speciální
kompenzační opatření ke zvýšení propustnosti komunikace pro volně žijící živočichy. Na trase
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je navržen jeden trubní propust průměru 600 mm, který může být využíván i živočichy
kategorie C.
D.I.7.4. Vliv na ekosystémy
V následující tabulce je shrnut vliv na kategorie ochrany podle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.
tabulka 25: Vliv na kategorie ochrany podle zákona č. 114/1992 Sb.
Kategorie
Zvláště
chráněná
území

Významné
krajinné
prvky

Územní
systém
ekologické
stability

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

Registrované
přírody
Nadregionální
Regionální
Lokální

Natura
2000

Komentář
V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné
území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění. Záměr nemá na tyto kategorie
negativní vliv.

lesní porost severně od silnice III/2921, lesní porost
jižně od trasy záměru, vliv záměru je zanedbatelný.
Bez vlivu.
v zájmovém území protéká významný vodní tok Řasnice
– vliv záměru je možné považovat za zanedbatelný.
rybníky
Bez vlivu.
jezera
Bez vlivu.
údolní nivy
Bez vlivu.
orgánem
ochrany Bez vlivu.
biocentrum
biokoridor
biocentrum
biokoridor
biocentrum
biokoridor

ptačí oblasti
evropsky významné lokality

Bez vlivu.
Bez vlivu.
Bez vlivu.
Bez vlivu.
Bez vlivu.
v zájmovém území protéká významný vodní tok Řasnice
– vliv záměru je možné považovat za zanedbatelný.
V zájmovém území se nenachází žádná evropsky
významná lokalita ani ptačí oblast soustavy Natura
2000. Záměr nemá na tyto kategorie negativní vliv.

Celkové možné vlivy záměru shrnuté v úvodu této kapitoly jsou okomentovány v následující
tabulce.
tabulka 26: Celkové zhodnocení vlivu záměru na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy
Období výstavby
přímá likvidace
stávajících biotopů
disturbance
znečištění prostředí

Komentář
Jedná se o záměr lokálního významu, trasa je navržena v návrhové kategorii S 7,5/50
v celkové délce 800 m a prochází na orné půdě. Nedochází k likvidaci významných
biotopů živočichů nebo botanicky významných lokalit.
Vzhledem k charakteru okolí bude disturbance hlukem a imisemi na biotu minimální a
časově omezená.
Reálné riziko je pouze při havarijních stavech. Jejich prevence musí být zajištěna v souladu
s danými předpisy.

Období provozu
fragmentace krajiny Jedná se o záměr navazující na městskou zástavbu, komunikace nerozděluje významné
biotopy.
bariérový efekt
Komunikace nepředstavuje pro živočichy významnou bariéru.
mortalita živočichů Počítá se s velmi malou migrační aktivitou živočichů v prostoru komunikace.
disturbance
Běžné rušení okolo silnice druhé třídy, většina živočichů si na tento typ rušení dokáže
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zvyknout.
Znečištění prostředí lokálního významu.

Dílčí závěr kapitoly D.I.7 Vliv na flóru, faunu a ekosystémy
Vliv záměru na faunu, flóru a ekosystémy je možné označit jako zanedbatelný. Přesto je nutné
poznamenat, že se jedná o novou stavbu v krajině a jako taková má vždy určitý vliv na přírodní
složky, přestože je v tomto případě pouze malého významu.
D.I.8. VLIV NA KRAJINU
D.I.8.1. Vliv na krajinný ráz
Konflikt s estetickými hodnotami a zásah do prostorových vztahů
Navržená trasa nevytváří konflikt s estetickými hodnotami, záměr je navržený v kategorii
S 7,5/50 bez mimoúrovňových křižovatek a mostních objektů. Technicky se jedná o záměr
malého rozsahu. Trasa je chráněna ochranným valem, který dosahuje 3 m výšky nad hranu
komunikace. Vizuální kontakt s trasou je tedy velmi omezen. Z prostoru zámku není trasa
vidět, je zakryta lesním porostem.
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).
A. Přírodní charakteristiky
Přítomnost znaků přírodních charakteristik je podmíněna přítomností či nepřítomností
standardizovaných indikátorů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny. Trasa se nedostává do konfliktu s žádnými velkoplošnými ani maloplošnými
chráněnými územími. Trasa nezasahuje do významných krajinných prvků ani prvků ÚSES (viz
kap. C.II.7.3 a D.I.7.4.).
tabulka 27: Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky
Identifikované hlavní znaky přírodní charakteristiky
význam
Přítomnost zvýšených, zalesněných terénních vrcholů
0
Přítomnost bezlesých vrcholů a horizontů
X
Přítomnost mimolesní rozptýlené zeleně, remízků, skupin
X
stromů
Přítomnost vodních toků s vegetačními doprovody
X
Přítomnost údolních niv s mokřadními společenstvy
0
Přítomnost trvalých travních porostů
X
Vysvětlivky:
klasifikace znaků dle významu: xxx zásadní, xx spoluurčující, x doplňující,
klasifikace znaků dle cennosti: xxx jedinečný, xx význačný, x běžný

cennost
0
X
X
X
0
X

A. Kulturní a historické charakteristiky
Konflikt s kulturními hodnotami lze hodnotit jako nulový. Kulturní památky a další kategorie
ochrany jsou soustředěny mimo zájmové území trasy a do konfliktu s komunikací se
nedostávají (viz kap. C.II.9 a D.I.8.).
tabulka 28: Identifikované hlavní znaky kulturní a historické charakteristiky
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Identifikované hlavní znaky kulturní
a historické
význam
cennost
charakteristiky
Cenné kulturní památky
0
0
Dochovaná forma objektů lidové architektury
0
0
Dochovaná urbanistické struktura sídel
0
0
Dochovaná volná struktura osídlení
X
X
Dochované krajinářské úpravy
0
0
Dochovaná struktura ploch zemědělské krajiny (pole, lesy,
X
X
remízky)
Částečně dochovaná historická síť většiny cest a silnic vč. alejí
X
X
Přítomnost drobné sakrální architektury
0
0
Vysvětlivky:
klasifikace znaků dle významu: xxx zásadní, xx spoluurčující, x doplňující, 0 nulový
klasifikace znaků dle cennosti: xxx jedinečný, xx význačný, x běžný, 0 nulový

Trasa je navržena jako součást prostoru, kde je plánovaná výstavba dalších rodinných domů,
tedy na hranici městského a krajinného prostoru. Z pohledu obyvatel bude odstíněna valem
s výsadbou dřevin a nebude mít na vnímání krajinného rázu negativní vliv. Pohledové
dominanty nebudou dotčeny, rovněž ze základní krajinné dominanty, kterou je státní zámek
Frýdlant nebude trasa viditelná. Lze tedy konstatovat, že vliv na krajinný ráz je nevýznamný.
D.I.8.3. Fragmentace krajiny
Zájmové území se okrajově nachází v nefragmentovaném území, v polygonu kvality dobrý (viz
následující obrázek). Jelikož se záměr nachází na samém okraji polygonu, nebude polygon
záměrem ovlivněn.
Dílčí závěr kapitoly D.I.8. Vliv na krajinu
Vliv záměru na krajinný ráz je možné zhodnotit jako malého významu. Stavba je z technického
hlediska malého významu, nevnáší do krajiny mostní objekty ani velké okružní křižovatky.
Stavba prochází okrajovou částí urbanizované krajiny a nezasahuje do pozitivních hodnot
přírodní, kulturní a historické charakteristiky.
Přesto je nutné poznamenat, že se jedná o novou stavbu v krajině a jako taková má vždy určitý
vliv na krajinný ráz, přestože je v tomto případě pouze malého významu.
D.I.9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
Hmotný majetek
Záměr je navržen tak, že není potřeba žádná demolice, ani není ovlivněn další hmotný majetek.
Kulturní a archeologické památky
V trase se nenachází žádné nemovité kulturní památky. V zájmovém území, v intravilánu obce,
jsou vyhlášeny dvě kulturní památky, obě v dostatečné vzdálenosti od trasy silnice. Záměr
nemá na tyto památky vliv. Na další kategorie ochrany kulturních památek nemá záměr vliv.
Rovněž nejvýznamnější kulturní památka města, tj. státní zámek Frýdlant, není stavbou
dotčena. Nachází se cca 1,1 km od stavby a stavba nebude vlivem konfigurace terénu ze zámku
viditelná.
Zájmové území spadá do Území s archeologickými nálezy kategorie III, jedná se o území
menšího významu. Přesto doporučujeme v rámci zemních prací, popřípadě při geologickém
průzkumu, zajistit archeologický dohled. Možné vlivy stavby na hmotný majetek a kulturní
památky jsou shrnuty v následující tabulce.
tabulka 29: Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
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Předmět hodnocení - ukazatele
Vliv na hmotný majetek
Vliv na kulturní památky
Vliv na památkové zóny
Vliv na památkové rezervace
Vliv na archeologická naleziště
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komentář
Bez vlivu.
Bez vlivu.
Bez vlivu.
Bez vlivu.
Bez vlivu.

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. V další fázi přípravy je nutné postupovat podle
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zajistit příslušný archeologický dozor.
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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 výčet vlivů
stavby na životní prostředí, v další tabulce je provedeno zhodnocení těchto vlivů na základní
složky životního prostředí.
tabulka 30: Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
Hlavní hlediska
1. příprava
A.
FÁZE REALIZACE 2. výstavba
3. provoz
4. likvidace
B.
ZPŮSOB
INTERAKCE
C.
VRATNOST
DĚJE

1. vlivy přímé
2. vlivy nepřímé

D.
DOBA TRVÁNÍ

1. chvilkové

E.
PRAVDĚPODOBNOST
VÝSKYTU

1. vratné
2. částečně vratné
3. nevratné

2. krátkodobé
3. střednědobé
4. dlouhodobé
5. trvalé
1. vyloučené
2. málo
pravděpodobné
3. středně pravd.
4. velmi pravd.

F.
SOUČINNOST
S JINÝMI VLIVY

G.
VELIKOST VLIVU

5. jisté
1. inhibiční
2. indiferentní
3. kumulativní
1. přímá kvantifikace
2. semikvantitativní
stupnice

EVERNIA s.r.o.

Poznámka
bez významných vlivů na ŽP
časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy
zásadní vliv: a) vliv silničního tělesa a přidružených staveb
b) vliv vlastního automobilového provozu
vzhledem k dlouhé době životnosti (50-100 let) není tato část
předmětem samotného hodnocení
faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP
faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku
po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a
funkce systému
původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně
účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit
do původního stavu
časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
obyvatelem vůbec postiženy
časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný
časovou jednotkou je rok
časovou jednotkou je 1 generace (25 let)
po dobu trvání stavby
děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0
pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově
nepředpokládá
pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se
hovoří o možnosti 50 na 50
pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově
předpokládá
děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0
při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek
snižuje
faktory se vzájemně neovlivňují
celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlast.
kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus
(počet dotčených objektů, koncentrace látek v prostředí,
ekvivalentní hladina hluku)
5ti-členná stupnice, vychází z multikriteriálního hodnocení
staveb a činností
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Velikost a významnost vlivu (G.) je v následující tabulce 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 31: Rekapitulace vlivů záměru na životní prostředí
Hlediska pro kategorizaci vlivů záměru na životní prostředí
B
C
D
E
F
G
Způsob
Vratnost
Doba
Pravděp. Součinnost Velikost vlivu
interakce
děje
trvání
výskytu
s jinými
vlivy

Složky živ.
prostředí
(dle osnovy
kap. D.I.)

A
Fáze
realizace

Obyvatelstvo

Fáze
výstavby i
provozu

Převažují
přímé vlivy

Ve fázi Výstavba –
výstavby krátkodobé,
vratné, ve
provoz trvalé
fázi
provozu
nevratné

Velmi
pravděp.

Ovzduší a
klima

Fáze
výstavby i
provozu

Přímé vlivy

Ve fázi Výstavba –
výstavby krátkodobé,
vratné, ve provoz –
trvalé
fázi
provozu
nevratné

Velmi
pravděp.

Hluková
situace

Fáze
výstavby i
provozu

Přímé vlivy

Ve fázi Výstavba –
výstavby krátkodobé,
vratné, ve provoz –
trvalé
fázi
provozu
nevratné

Velmi
pravděp.

Vody –
povrchové,
podzemní

Fáze
výstavby i
provozu
(terénní
úpravy,
kontaminace)

Přímé vlivy.
Bez
nepřímých
vlivů
(nevyžaduje
nové zdroje)

Nevratné

Výstavba –
krátkodobé,
provoz –
trvalé

Málo
pravděp.

Půda

fáze
výstavby i
provozu
(zábor půdy,
kontaminace)

Přímé vlivy

Nevratné

Trvalé

Středně
pravděp.

EVERNIA s.r.o.

4
Možná
Nevzniká
kumulace
přímé ohrožení
vlivu
zdraví.
hluku,
imisí a
faktorů
pohody
4
Kumulace
Záměr
příspěvku
lokálního
stavby a
významu.
současného
Nebudou
pozadí
překročeny
limitní
ukazatele,
nedojde ke
zvýšení
imisního
příspěvku.
4
Kumulace
Záměrem
příspěvku
nebudou
stavby a
překročeny
současného
hygienické
pozadí
limity. Jsou
navržena
protihluková
opatření.
Není
5
známa
Záměr
lokálního
významu. Vliv
lze
předpokládat
pouze při
havárii a úniku
ropných látek.
Není
4
známa
Dochází k
záboru
zemědělské
půdy (BPEJ
IV. třídy
ochrany),
riziko
kontaminace
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Přímé vlivy.
Bez nepřímých vlivů
(nevyžaduje
otvírku
nových
ložisek)

Nevratné

Trvalé

Málo
pravděp.

Není
známa

Přímé vlivy

Nevratné

Trvalé

Středně
pravděp.

Není
známa

Přímé vlivy

Nevratné

Trvalé

Středně
Pravděp.

Není
známa

Nevýznamný Přímé vlivy
vliv

Nevratné

Trvalé

Vyloučené

Není
známa

Fáze
výstavby

Horninové
prostředí,
Přírodní
zdroje

Fauna, flóra, Rozhodující
ve fázi
ekosystémy
výstavby –
zásah do
biotopů

Fáze
výstavby i
provozu

Krajina

Hmotný
majetek,
kulturní
památky

Přeložka II/291 - Novoměstská

pouze při
havarijních
stavech.
5
V území se
nenachází
chráněné
ložiskové
území ani
dobývací
prostory. Bez
vlivu.
4
Záměr
lokálního
významu.
Trasa
nezasahuje do
významných
biotopů.
4
Určitý, ale
minimální
zásah do
krajinného
rázu.
Minimální vliv
na fragmentaci
krajiny.
5
Bez vlivu.

Celkový rozsah vlivů je vzhledem k zasaženému území a populaci lokálního charakteru.
Výstavbou záměru dojde ke snížení zátěže z dopravy u obyvatel v ul. Novoměstská, intenzita
dopravy v této ulici bude výrazně snížena.
Z hlediska vlivů na přírodní složky je možné vlivy charakterizovat jako malé, lokálního
charakteru. Realizací záměru dojde k záboru zemědělské půdy, významnými biotopy
z hlediska fauny a flóry trasa neprochází.
Přesto je nutné poznamenat, že jakákoli nová stavba tohoto charakteru vždy znamená zásah do
krajiny a přírodních složek. Toto oznámení hodnotí pouze vliv stavby na životní prostředí, o
účelnosti záměru a dalších urbanistických vazbách rozhoduje Územní plán obce. Navržené
řešení vyžaduje změnu územního plánu, v současné době tento proces probíhá.
V současné době nejsou k výstavně vzneseny žádné připomínky a námitky. Jedná se o veřejně
prospěšnou stavbu.
Nejsou očekávány žádné příhraniční vlivy.
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D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Období výstavby
Záměr v období výstavy vyvolává riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do
rozestavěného nezpevněného tělesa komunikace. Toto riziko bude eliminováno souborem
preventivních opatření, které budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace. Realizace
stavby v souladu s nařízeními Vodního zákona a Zákona o odpadech je povinností stavební
organizace provádějící výstavbu.
Riziko půdních sesuvů a silnějších erozních projevů se vzhledem k velikosti záměru
nepředpokládá. Případné riziko by mělo být proveřeno v rámci inženýrsko-geologického
průzkumu.
Období provozu
Riziko havárie nákladních automobilů převážejících pohonné hmoty nebo chemikálie 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).
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.
Vzhledem k charakteru provozu nejsou z hlediska vlivu na ovzduší očekávána žádná
environmentální rizika.
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D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.IV.1. Období přípravy
D.IV.2. Období výstavby
D.IV.3. Období provozu
D.IV.1. OBDOBÍ PŘÍPRAVY
Plán organizace výstavby
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:
• ochranná opatření u významných zdrojů hluku (kryty, mobilní zástěny, kontrola
technického stavu),
• vyloučení provádění hlučných prací v noční době od 21:00 do 7:00 hodin,
• zamezení šíření prašnosti do okolí za suchého počasí kropením a vhodnou manipulací se
sypkými materiály, udržování vozovek v bezprašném stavu,
• kontrolu zabezpečení nákladu na autech, aby nedocházelo k úsypům materiálu během
cesty,
• zajištění očisty vozidel před výjezdem z areálu staveniště,
• upřesnění přepravních tras při dovozu a odvozu materiálu, aby byl minimalizován vliv na
obyvatelstvo,
• 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.
Voda
• Zásady organizace výstavby (ZOV) musí obsahovat zajištění dotčených vodotečí, konkr.
vodního toku Řasnice, při výstavbě.
• Bude zpracován havarijní řád pro případ úniku ropných látek v průběhu výstavby a
provozu.
Půda
• 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.).
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.
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• 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 říjen až březen.
• V dalším stupni projektové přípravy zpracovat projekt vegetačních úprav silničního tělesa a
projekt vegetačních úprav zemního valu, který bude mít charakter náhradní výsadby za
pokácené stromy. Oba projekty budou projednány s příslušným orgánem ochrany přírody.
• V průběhu přípravných prací i v průběhu vlastní realizace bude důsledně dbáno na
likvidaci invazních rostlin.
• 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.
Krajinný ráz
• V dalším stupni projektové dokumentace 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 č. 20/1987 Sb. v platném znění. 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 apod.
• Případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno.
• Zajistit archeologický dohled.
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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 nitřních 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.
Půda
• Z hlediska záborů postupovat dle Záborového elaborátu, který musí být vypracován se
zásadami minimalizovat dočasné zábory.
• 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.
Lesy
• stavba zasahuje do ochranného pásma lesa, je tedy nutné vyžádat si od příslušného úřadu
souhlas s využitím tohoto území podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích.
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.
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D.IV.3. OBDOBÍ PROVOZU
•

Po uvedení silnice 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.
• Udržovat sjízdnost vozovky chemickými rozmrazovacími prostředky dle platných norem a
předpisů.
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D.V. CHARAKTERISTIKA 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.
Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky SYMOS 97, platné od roku 1998 a
upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Metodika vychází z rovnice
difúze, založené na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze, popisující rozptyl příměsí z
kontinuálního zdroje ve stejnorodé stacionární atmosféře. Rovnice pro rozptyl škodlivin
vychází z Gaussova normálního rozdělení v trojrozměrném prostoru, kde ve směru proudění
vzduchu převládá transport znečišťujících látek nad difúzí.
Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy byl použit program HLUK+ firmy JpSoft ver.
8.27profi „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“, licence č. 5202 (RNDr. Miloš
Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí
z posledního vydání Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy, autorizovaného
pro použití v hygienické službě rozhodnutím hlavního hygienika České republiky ze dne
20. 11. 1991 a z novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy z roku 2005, nahrazující
přílohu č.1 Metodických pokynů.
Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2015 a 2045 byl
použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA 06. Tento program
představuje komerční nadstavbu oficiálního produktu pro stanovení emisních faktorů MEFA
02 (publikovaný jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP č. 10/2002).
Program MEFA 06 vypočítává emisní hodnoty pro ustálený režim jízdy (bez zohlednění
víceemisí ze studených startů). Dále nejsou zohledněny odpary uhlovodíků během odstavení
vozidel. Pro zadaný výpočtový rok má program implementovaný postup pro stanovení skladby
vozového parku podle plnění emisních kategorií EURO. Vychází ze studie ATEM.
Projektová dokumentace byla v době Oznámení ve stadiu DÚR. 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.
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D.VI. CHARAKTERISTIKA 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
K posuzování byl investorem předložen záměr v jedné variantě, která jako tzv. aktivní je
předmětem tohoto hodnocení. Jako srovnávací varianta byla hodnocena varianta nulová, tj.
ponechání současného stavu. Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
hodnotí vlivy záměru na životní prostředí. Předmětem hodnocení není důležitost stavby pro
rozvoj města a návaznost na další sociální a urbanistické faktory. Tato hodnocení jsou
předmětem územního plánu, jehož dopad na životní prostředí musí ve smyslu výše citovaného
zákona zhodnotit strategické posouzení vlivů na životní prostředí (SEA).
Obecně lze shrnout, že ze srovnání nulové varianty se záměrem vyplývá, že varianta aktivní
představuje oproti variantě nulové zlepšení situace z hlediska vlivu na obyvatelstvo (včetně
vlivu na ovzduší a hlukovou situaci). Negativem záměru je nový zásah do krajiny a přírodních
složek, i když lokálního charakteru.
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ČÁST F

Závěr
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F. ZÁVĚR
Bylo provedeno posouzení vlivu připravované stavby „Přeložka silnice II/291- Novoměstská“
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 realizovatelný. Dílčí předpokládané vlivy jsou svým
rozsahem a významem přiměřené kategorii stavby a velikosti záborů a neznamenají překročení
legislativně stanovených limitů.
Navržené řešení jako nová stavba přestavuje vždy zásah do krajiny a přírodních složek, jeho
nutnost a důležitost pro rozvoj města musí zhodnotit územní plán, jehož dopad na životní
prostředí musí ve smyslu výše citovaného zákona zhodnotit strategické posouzení vlivů na
životní prostředí (SEA).
Pro realizaci záměru je nutná změna územního plánu, v současné době tento proces probíhá.
Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto lze
stavbu doporučit k realizaci. Realizace je podmíněna dodržením navržených minimalizačních a
ochranných opatření pro všechna tři období: přípravy, výstavby i provozu.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru je umístěno jako SOUHRN na
straně 5 – 7 na barevném papíře.
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ČÁST H
Přílohy
1.

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace

2.

Stanovisko orgánu ochrany přírody 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.

Hluková studie

4.

Problémová situace v měřítku 1: 5 000
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H. PŘÍLOHY
H.1. VYJÁDŘENÍ A STANOVISKA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace –
Městský úřad Frýdlant
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

H.2. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Přehledná situace – měřítko 1 :10 000
Problémová situace - -měřítko 1: 5 000
Řezy valem – měřítko 1 : 200
Podélný profil – měřítko1 : 2 000/200; 1 : 1 000/100
Hluková studie (samostatně mimo oznámení)
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace –
Městský úřad Frýdlant
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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

EVERNIA s.r.o.

strana 82

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

Přeložka II/291 - Novoměstská

Problémová situace

vodní tok Řasnice, lokální biokoridor

Areál
nemocnice
Lesní por ost
Bažantnice
Lokalita
Novoměstská I.

silnice III/2911

Přeložka silnice II/291
Středisko sociální péče

silnice II/291

Základní škola
Lesní porost
J od II/291

100 m
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Zpracovatel oznámení: RNDr. Petr Anděl, CSc.
Firma: EVERNIA s.r.o.
Adresa: Tř. 1. máje 97, 460 01 Liberec
Osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 7248/1155/OPV/93
IČO: 25010751
DIČ: CZ25010751
tel.:

485 228 272

fax:

485 228 206

e-mail: andel@evernia.cz
Datum zpracování oznámení: 11/2009
Podpis zpracovatele oznámení:
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PODKLADY A LITERATURA
A) Základní podkladové materiály k danému záměru:
•

Valbek, spol. s r.o.: „Přeložka silnice II/291 Novoměstská“, studie 10/2009

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

•

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006, o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.

•

Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.

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.

•

Liberko M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy. VÚVA Praha,
červen 1991.

•

Liberko M.: Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. Planeta 2/2005, str.
4-32.
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•

Liberko M.: Hluk pozemní dopravy a ochrana proti němu. In: Dopravní hluk, sborník
přednášek k semináři České akustické společnosti, Praha 1996

•

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší
z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS 97“. Věstník MŽP 3/1998, Praha.

•

Neuhäslová, Z., 1998: Mapa potencionální přirozené vegetace české republiky,
Academia Praha

•

Pruner, L., Míka, P., 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly
mapových polí pro síťové mapování fauny. Klapalekiana, 32, suppl.: 1 – 175.

•

Průša, E., Pěstování lesů na typologických základech, Lesnická práce s.r.o., Kostelec
nad. Č. L., 2001, p. 595

•

Quitt, E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Studia Geographica, Brno.

•

Hejný, S., Slavík, B., 1988: Květena České socialistické republiky. Vol. 1, Academia,
Praha.

•

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

•

Vlček, V. [ed.] a kol., 1984: Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Academia Praha

•

Mackovčin, P., Sedláček, M. (eds.), 2002: Chráněná území ČR. Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

•

Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území ČR. Souhrnný roční tabelární
přehled 2008. Internetová stránka ČHMÚ Praha.

D) Elektronická databáze
•

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

•

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

•

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

•

Portál Ústavu hospodářské úpravy lesa, http://www.uhul.cz

•

Oficiální stránky města Frýdlant, http://www.mesto-frydlant.cz

EVERNIA s.r.o.

strana 86

