POSUDEK
na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

I/14 Jablonec nad Nisou – západní
obchvat

zpracovatel posudku:
Ing. Radek Přílepek
Bydlinského 871
391 01 Sezimovo Ústí
telefon: 602 539 541
rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02
autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 15886/ENV/16

květen 2018

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat

Prohlášení:
Posudek jsem zpracoval jako držitel rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování
dokumentace a posudku č.j. 31547/5291/OPVŽP/02, vydaného Ministerstvem životního
prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 10 a § 21 písm. g) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Rozhodnutí nabylo
právní moci dne 11. 11. 2002. Autorizace byla prodloužena rozhodnutím č.j. 15886/ENV/16
ze dne 31. 3. 2016.
Dále prohlašuji, že jako zpracovatel posudku jsem se nepodílel na vypracování žádné části
dokumentace hodnotící předkládaný záměr, ani nepůsobil v době jejího vypracování jako
konzultant nebo poradce zpracovatele dokumentace, popřípadě oznamovatele posuzovaného
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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „I/14
Jablonec nad Nisou – západní obchvat“ na životní prostředí, a to na základě písemné
objednávky Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze
dne 6. února 2018 č. j. OBJ/194/2018, KULK 11184/2018.
Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku § 9 a dle rozsahu přílohy č. 5
zákona č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
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Předána byla následující vyjádření:
Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci)
Ke zveřejněné dokumentaci obdržel příslušný úřad následujících 9 vyjádření
a stanovisek:
A/

Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků:
1. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec ze dne 28. 2. 2018,
č.j. ČIŽP/51/2018/808
2. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí ze dne
12. 3. 2018, č.j.: 13301/2018
3. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 7. 3. 2018,
čj. KHSLB 02940/2018
4. Obec Rádlo ze dne 22. 2. 2018, čj. 69/2018/MS
5. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne
9. 10. 2017
6. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze
dne 9. 10. 2017
7. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu ze dne
4. 10. 2017
8. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví ze dne 25. 9. 2017
Odbory krajského úřadu Libereckého kraje se k přepracované dokumentaci již
opakovaně nevyjadřovaly.

B/

Vyjádření veřejnosti:
1. Srnčí důl, z.s., ze dne 3. 3. 2018
Výchozí podklady

Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
• Dokumentace záměru „I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat“, zpracovaná dle § 8
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků,
veřejnosti
• Korespondence příslušného úřadu (Krajského úřadu Libereckého kraje) v rámci procesu
posuzování vlivů záměru na životní prostředí
• Místní šetření, seznámení s umístěním záměru včetně prohlídky širšího okolí.
• Pořízená fotodokumentace umístění záměru a okolí.
• Diskuse se zástupcem investora.
• Doplňující informace zpracovatele dokumentace.
• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru.
• Mapové a jiné podklady.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
I.1.

Název záměru:
I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr charakterizován následujícími
údaji o rozsahu a kapacitě:
Záměrem je liniová dopravní komunikace, silnice I. třídy v kategorii S11,5/60. Jedná
se o novostavbu řešenou v nové trase délky 2,5 km ve variantě V1 a 2,8 km ve variantě V2.
Předložené aktivní varianty V1 a V2 se liší směrovým vedením trasy. Aktivní varianty jsou
porovnávány s nulovou variantou (V0), kterou představuje současná silnice I/14, vedená
průtahem přes město Jablonec nad Nisou.

I.3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

I.4.

Liberecký
Jablonec nad Nisou, Rádlo
Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Rádlo

Obchodní firma oznamovatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

I.5.

IČ oznamovatele: 65993390

I.6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Zeyerova 1310/2
460 01 Liberec I – Staré Město
Oprávněný zástupce oznamovatele:
jméno:
Ing. Josef Tomeš
Zeyerova 1310/2
460 01 Liberec I – Staré Město
Tel. 485 251 120
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Průběh posuzování:
1. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů pro záměr „I/14 Jablonec nad Nisou – západní tangenta“ bylo zpracováno
Doc. RNDr. Petrem Andělem v roce 2013.
2. Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 17. 7. 2013. Zjišťovací řízení ukončeno závěrem
zjišťovacího řízení vydaným Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního
prostředí a zemědělství dne 21. 8. 2013. V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad
Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství uvedl, že: Na základě
zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému
zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr: „I/14 Jablonec nad Nisou –západní
tangenta“ má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného
zákona.
3. Dokumentace záměru podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů pro záměr „I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat“ byla zpracována
Doc. RNDr. Petrem Andělem v roce 2017.
4. Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 15. 9. 2017.
5. Vzhledem k novelizaci zákona č. 100/2001 Sb., byla dokumentace vrácena
k přepracování tak, aby vyhověla novému znění zákona.
6. Přepracovaná dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Libereckého kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství dne 6. 2. 2018.
7. Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství ze dne 6. února 2018 č. j. OBJ/194/2018, KULK
11184/2018 Ing. Radek Přílepek, držitel rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování
dokumentace a posudku čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j.
15886/ENV/16 ze dne 31.3.2016.
8. Posudek předán Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství dne 22. 5. 2018.

-6-

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr „I/14
Jablonec nad Nisou – západní obchvat“, byla zpracovatelem posudku podrobně prostudována
a porovnána s přílohou č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Dokumentace je
zpracována v následujícím členění:
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I.
Základní údaje
II.
Údaje o vstupech
III.
Údaje o výstupech
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
I.
Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
II.
Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném
území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem
ovlivněny, zejména ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např.
hydromorfologické poměry v území a jejich změny, množství a jakost vod
atd.), půdy (např. podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy
a jejich stav, stav erozního ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze,
utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti (např. stav
a rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu (např. dopady
spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu),
obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví
včetně architektonických a archeologických aspektů
III.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě
neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací
o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit
D.
KOMPLEXNÍ
CHARAKTERISTIKA
A
HODNOCENÍ
MOŽNÝCH
VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
I.
Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných
nepřímých,
sekundárních,
kumulativních,
přeshraničních,
přímých,
krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních
i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru
(včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci),
použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady,
kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry
(s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona o ochraně
přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou
dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu
životního prostředí
II.
Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivů z nich plynoucích
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III.

Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska
jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním
zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
IV.
Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví a popis kompenzací pokud jsou vzhledem k záměru možné,
popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní
prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby
a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné
situace podle kapitoly II a reakcí na ně
V.
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní
prostředí
VI.
Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace a hlavních nejistot
z nich plynoucích
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
F. ZÁVĚR
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
H. PŘÍLOHY
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené členění dokumentace plně respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění, názvy kapitol jsou zcela v souladu s přílohou č. 4 a jejich věcná náplň je
naplněna.
Dokumentace je zpracována na nadprůměrné úrovni vzhledem k posuzovanému
záměru v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a splňuje jeho základní požadavky. Obsah a rozsah dokumentace odpovídá
charakteru posuzovaného záměru a jeho možným vlivům na okolní prostředí. Dokumentace je
zpracována přehledně, je dodržen sled jednotlivých částí, kapitol a subkapitol podle přílohy
č. 4 citovaného zákona. Věcná náplň odpovídá požadavkům zákona. Kladně hodnotím
zařazení kapitoly vypořádání požadavků závěru zjišťovacího řízení, kde jsou komentována
veškerá vyjádření ke zpracovanému oznámení záměru.
Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace
včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno
v následující části posudku.
Předloženou dokumentaci hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného zákona a není
třeba do ní nic doplňovat.
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Část A – Zpracovatel dokumentace zde provedl identifikaci oznamovatele (investora).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část A předložené dokumentace je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem.

Část B Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Zpracovatel dokumentace zde uvedl základní údaje o záměru. Posuzovaná
dokumentace se zabývá hodnocením I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat.
Záměr je charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:
Záměrem je liniová dopravní komunikace, silnice I. třídy v kategorii S11,5/60. Jedná
se o novostavbu řešenou v nové trase délky 2,5 km ve variantě V1 a 2,8 km ve variantě V2.
Předložené aktivní varianty V1 a V2 se liší směrovým vedením trasy. Aktivní varianty jsou
porovnávány s nulovou variantou (V0), kterou představuje současná silnice I/14, vedená
průtahem přes město Jablonec nad Nisou.
Zpracovatel dokumentace v kapitole rovněž komentoval předpokládaný termín
zahájení realizace záměru, je uveden výčet dotčených územně samosprávných celků
a zařazení záměru do příslušné kategorie dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., včetně
výčtu navazujících správních rozhodnutí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K části B.I. lze souhrnně konstatovat, že technické řešení připravovaného I/14
Jablonec nad Nisou – západní obchvat tak, jak je navrženo je vyhovující a odpovídá
požadavkům legislativy. Snahou autora bylo minimalizovat negativní dopady do jednotlivých
složek životního prostředí. Kapitola je zpracována přehledně, odborně, a to formou, která je
plně dostačující pro objektivní charakteristiku stavebně technického a technologického řešení
záměru. Z hlediska zařazení záměru do kategorie dle zákona je třeba konstatovat, že vzhledem
k platnému znění zákona č. 100/2001 Sb., je záměr dle přílohy č. 1 nově zařazen pod bod 49
„Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. Třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od
stanovené délky 2 km a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro
novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby 1000 vozidel/24 hodin. Ve
vztahu k dotčeným územně samosprávným celkům konstatuji, že ve výčtu obcí není uvedena
obec Rádlo, ale pouze katastrální území. Jedná se pouze o formální nedostatky.
B.II. Údaje o vstupech
Půda:
V souvislosti s realizací záměru dojde k záboru zemědělské půdy, pozemků určených
k plnění funkce lesa a pozemků ostatních. V daných podmínkách se bude jednat především
o zábor PUPFL, zábor ZPF je relativně malý.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, je zřejmé, že se nelze záboru půd
vyhnout, hlavním cílem obchvatu města Jablonce nad Nisou je omezení střetů s obytnou
zástavbu a vlivů na ni z tohoto důvodu je možné akceptovat popsaný zábor ZPF a PUPFL.
Voda:
Posuzovaný záměr nepředstavuje významné zatížení životního prostředí z hlediska
odběru vody ani v období výstavby ani během provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které
postačují k vyhodnocení vlivů záměru.
Ostatní přírodní zdroje:
Největší objem budou představovat zeminy pro zemní těleso. Ty budou částečně
získávány z vlastního prostoru staveniště.
V období provozu je třeba kromě energetických zdrojů potřeba počítat se spotřebou
chemických rozmrazovacích prostředků pro zimní údržbu – NaCl (chloridu sodného)
a případně CaCl2 (roztoku chloridu vápenatého ke zkrápění).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené druhy surovin potřebné pro výstavbu a provoz jsou v souladu s obdobnými
záměry, k této části není ze strany zpracovatele posudku připomínek.
Energetické zdroje:
Jedná se o pohonné hmoty (nafta, benzín), oleje, maziva pro stavební a dopravní
mechanizaci. Spotřeba elektrické energie bude minimální, protože výstavba bude probíhat
v denních hodinách a používané stavební stroje mají vlastní naftový pohon.
V období provozu je třeba počítat se spotřebou pohonných hmot, olejů a maziv pro
mechanismy údržby komunikace. Realizací záměru dojde ke snížení energetické náročnosti
automobilové dopravy, která je vedena v nulové variantě centrem Jablonce nad Nisou
a v obou navržených variantách obchází město kratší trasou.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené energetické zdroje potřebné pro výstavbu a provoz jsou v souladu
s obdobnými záměry, k této části není ze strany zpracovatele posudku připomínek.
Biologická rozmanitost
V souvislosti s realizací záměru dojde k záboru přírodních stanovišť a biotopů rostlin
a živočichů. Jedná se především o lesní porosty, vesměs hospodářsky pozměněné, což se
odráží jak na jejich druhovém složení, tak i věkové struktuře.
V trase se nevyskytují žádné typicky cenné biotopy živočišných druhů, v typicky
kulturním lese, kterým trasa prochází, se vyskytují běžné druhy živočichů.
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Stanovisko zpracovatele posudku
Uvedené skutečnosti jsou v souladu se skutečností, což je doloženo i přílohami
dokumentace. Ovlivnění biologické rozmanitosti záměrem je nevýznamné.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
Stavební práce nebudou významně negativně ovlivňovat stávající dopravní
infrastrukturu. Během prací zůstane zachován provoz na stávajících komunikacích
s případnou regulací.
Záměr se stane součástí stávající infrastruktury. Za současného stavu je veškerá
doprava, a to místní i tranzitní, vedena po stávající silnici I/14. Navrhovaná silnice má
význam jak v místních, tak i regionálních dopravních vztazích.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.III. Údaje o výstupech
Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží:
Rozlišujeme tři základní zdroje znečištění podle umístění v prostoru: (i) bodové
zdroje, (ii) plošné zdroje, (iii) liniové zdroje. Bodové zdroje znečištění se budou v omezené
míře vyskytovat pouze v období výstavby.
Jako plošný zdroj bude v průběhu výstavby působit plocha staveniště (ale i další
plochy zbavené vegetace), kde bude docházet zejména ke znovu zvíření již usazených
prachových částic (sekundární prašnost).
Na zatěžování okolí stavby emisemi v období výstavby se podílí především emise
z dopravy vyvolané stavební činností přitěžující ostatní dopravu na veřejných komunikacích
(zajišťující přepravu materiálů ze staveniště a na staveniště) a emise z prostoru staveniště –
z provozu stavebních mechanizmů a především šíření prachu z odkryté stavební plochy při
provádění zemních prací.
Po uvedení do provozu bude záměr novým liniovým zdrojem znečištění ovzduší
v zájmovém území. Výstavbou záměru dojde v části zájmového území k přesunu
automobilové dopravy ze stávajících silnic na novou trasu.
V průběhu výstavby vzniká riziko kontaminace vody a to zejména z úniku pohonných
hmot a olejů z mechanizačních prostředků v prostoru staveniště. Celkově budou vlivy nízké,
na běžné úrovni pro daný typ stavby.
Kontaminace vlivem běžného provozu – zdrojem znečištění jsou srážkové vody, které
se vlivem kontaktu s povrchem vozovky kontaminují chemickými látkami vznikajícími
údržbou a provozem na komunikaci. Tyto látky mohou být před vstupem do vodních
ekosystémů z velké části odstraněny pomocí norných stěn a lapolů.
Kontaminace vlivem havárie – může mít daleko vážnější dopady, než chronická
kontaminace při běžném provozu. Zachycení znečišťujících látek. Na vyústění příkopů budou
osazeny norné stěny a lapoly, které zachytí případné úniky ropných látek.
V průběhu výstavby vzniká riziko kontaminace půdy zejména z úniku pohonných
hmot a olejů z mechanizačních prostředků v prostoru staveniště.
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Při provozu a údržbě silnice dochází ke kontaminaci okolních pozemků z několika
zdrojů:
A) Emise výfukových plynů
B) Obrušování pneumatik, karoserií vozidel a vozovky silnice
C) Kontaminace půd zimní údržbou vozovky
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance látek emitovaných do ovzduší je zpracována vyhovujícím způsobem.
Řešeno je jak období výstavby, tak i následného provozu. Ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek. Problematiku vlivu na ovzduší podrobně popisuje příloha H.2. Rozptylová studie.
Skutečnosti týkající se možného znečištění vod jsou zpracovány vyhovujícím způsobem
v souladu s obdobnými záměry.
Popis možných rizik kontaminace půdy a půdního prostředí je dostatečný a vyčerpává
všechna rizika spojená se záměrem ve vztahu k této složce životního prostředí. Ze strany
zpracovatele posudku k této kapitole bez připomínek.
Odpadní vody
Rozlišujeme následující typy odpadních vod: (i) splaškové odpadní vody, (ii) dešťové
(srážkové) odpadní vody, (iii) technologické a provozní odpadní vody.
V období výstavby budou vnikat do povrchových vod především splaškové odpadní
vody ze sociálních zařízení staveniště. Sociální zařízení staveniště musí být buď napojeno na
kanalizační síť, nebo mohou být použita chemická WC. V současném stupni projektové
dokumentace není podrobně řešen způsob odvádění srážkových vod ze staveniště.
Při provozu záměru budou do povrchových vod jako výstupy pronikat zejména
dešťové (srážkové) vody, které dopadnou na povrch komunikace.
Výpočet ročního odtoku srážkové vody byl proveden podle vzorce daného vyhláškou
č. 428/2001 Sb.: celkový roční odtok srážkové vody V1: Q = 24 607 m3/rok V2: = 27 578,5
m3/rok.
Čistící zařízení a jejich účinnost Je řešeno systémem podélných příkopů a ty jsou
vyústěny do stávajících vodotečí (stávající příkopy, Lužická Nisa). Na vyústění příkopů
budou osazeny norné stěny a lapoly, které zachytí případné úniky ropných látek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance odtoku dešťových vod je zpracována velmi podrobně, vyhovujícím
způsobem. Rovněž jsou zmíněny splaškové vody z výstavby. K uvedené kapitole není ze strany
zpracovatele posudku připomínek.
Odpady:
Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona dodavatel stavby.
Základní přehled odpadů, které běžně vznikají při dopravních stavbách, je uveden v tabulce.
V období provozu vznikají odpady z úklidu a údržby komunikace. Jedná se zejména
o úklid vozovky, seřezávku krajnic, údržbu zeleně, čištění dešťových vpustí a stok atd.
Provoz záměru nebude vyžadovat výstavbu nových zařízení na likvidaci nebo využití
odpadu, budou používána stávající zařízení.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené odpady odpovídají obdobným záměrům. Je vyhodnoceno období výstavby
a zmíněna je i fáze provozu, ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Ostatní emise a rezidua:
Hluk:
Silniční doprava je významným zdrojem hluku, který způsobují motorová vozidla
pohybující se na komunikaci. Hluk z dopravy vzniká nejprve při výstavbě komunikace
(časově omezené působení) a posléze po jejím otevření jako důsledek běžného provozu
vozidel (trvalé působení). Hluk emitovaný v období vlastní výstavby komunikace je jevem
přechodným, pro obyvatelstvo v okolí silnice má klíčový význam hluk emitovaný vlastní
automobilovou dopravou po uvedení nové komunikace do provozu.
Vibrace
Automobilová doprava, zejména těžká nákladní, je zdrojem vibrací. Takto generované
vibrace zpravidla nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat lidské zdraví.
Radioaktivní a elektromagnetické záření
Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti se zamýšleným
záměrem neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu.
Zápach
Při výstavbě komunikace a jejím provozování nevzniká výjimečný zápach, který by
nebyl běžný pro daný typ stavby.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Popis uvedený v dokumentaci je ve vztahu k záměru dostatečný, z pohledu hluku jsou
tabulkově shrnuty nejdůležitější údaje, hluk je podrobně řešen přílohou č. 3 Akustická studie.
Tato část dokumentace se rovněž zmiňuje o vibracích, záření a zápachu, tyto však posuzovaný
záměr neprodukuje v takové míře, aby se významně projevily a jejich vliv je tedy nulový.
Doplňující údaje
Terénní úpravy
Při výstavbě silnice v takto složitém terénu dochází k velkému objemu zemních prací.
Jejich rozsah je závislý na geomorfologii terénu a zvoleném směrovém a výškovém vedení
trasy. V trase jsou navrženy výraznější násypy i zářezy, ale ne větší než 10 m.
Zásahy do krajiny
Pozemní komunikace představuje vždy zásah do krajiny a jeho rozsah je dán
charakterem území a technickým řešením silničního tělesa, mostů, křižovatek a dalších
objektů. Podrobně se tomuto tématu věnuje samostatná příloha č. 8. Posouzení vlivu záměru
na krajinný ráz.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato část dokumentace se zmiňuje především o terénních úpravách a zásahu do
krajiny, jejichž specifikace je dostatečná pro současný stav projektové přípravy a odpovídá
obdobným záměrům, z hlediska zpracovatele posudku bez připomínek.
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Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V dokumentaci je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území: struktura a ráz krajiny, geomorfologie a hydrologie krajiny, určující složky
flóry a fauny, části území územní a druhy chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., významné
krajinné prvky, územní systém ekologické stability krajiny, Natura 2000, přírodní parky,
zvláště chráněná území, přírodní parky, Natura 2000, geologické objekty, území historického,
kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad
míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území.
Z uvedeného výčtu vyplývá, že počet významných environmentálních charakteristik,
které by záměr limitovaly, je poměrně nízký. V zájmovém území se nevyskytují žádná zvláště
chráněná území ani území soustavy Natura 2000 podle zákona č. 114/1992 Sb. v platném
znění. Trasa kříží drobné vodní toky, VKP ze zákona a prvky ÚSES.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně a s uvedenými
skutečnostmi se ztotožňuji. Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje
všechny podstatné charakteristiky potřebné pro odpovídající popis jednotlivých složek
životního prostředí, které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny.
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném
území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem
ovlivněny, zejména ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např.
hydromorfologické poměry v území a jejich změny, množství a jakost vod atd.),
půdy (např. podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav,
stav erozního ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze, utužování a
zakrývání), přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti (např. stav a rozmanitost
fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu (např. dopady spojené se změnou
klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu), obyvatelstva a
veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně
architektonických a archeologických aspektů
Záměr je veden na západním okraji města Jablonec nad Nisou. Obě varianty jsou
vedeny v převážné části v lese, mimo obytnou zástavbu. Varianta V1 prochází blíže podél
obytné zástavby (sídliště Žižkův vrch), varianta V2 je vedena až za průmyslovým areálem
podél stávající silnice I/14. Obě varianty se dostávají do kontaktu s přírodním areálem Srnčí
důl. Varianta V1 prochází středem areálu, varianta V2 ho obchází ze západu. Území je svým
charakterem vhodné pro turistiku a cykloturistiku.
Zájmové území se nachází na okraji města a nepatří z hlediska kvality ovzduší k více
znečištěným. Současné imisní zatížení pro sledované škodliviny je s rezervou pod příslušnými
imisními limity. Z imisního monitoringu ČHMÚ lze konstatovat, že v území existuje imisní
rezerva. Území patří v porovnání s ostatními oblastmi v ČR k méně zranitelným vůči
projevům změny klimatu.
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Na mnohých místech jsou již v současnosti překračovány limity pro starou hlukovou
zátěž pro noční i denní dobu. Jedná se o centrální část Jablonce nad Nisou a důvodem je
vysoká intenzita provozu a velmi malé vzdálenosti některých obytných budou od stávající
komunikace. Zachování stávajícího stavu povede k dalšímu zhoršování již dnes špatné
hlukové situace.
Zájmové území leží v hydrogeologickém rajónu Krystalinikum Jizerských hor
v povodí Lužické Nisy. Hlavním povodím je Odra a dílčím je Lužická Nisa. Ta je hlavním
tokem zájmového území, vytéká z Jablonce nad Nisou a meandruje podél silnice I/14 ve
směru na Vratislavice nad Nisou. Do zájmového území nezasahuje chráněná oblast přirozené
akumulace vod (CHOPAV), ochranné pásmo vodních zdrojů (OPVZ), ani ochranné pásmo
přírodního léčivého zdroje a zdroje minerálních vod.
Trasa prochází v naprosté většině pozemky určenými k plnění funkcí lesa, popřípadě
plochami ostatními. ZPF je zastoupena okrajově. Celkově dojde k trvalému záboru ZPF cca
1,81 ha ve variantě V1 a 0,97 ve variantě V2 ZPF. Z hlediska půdního typu se jedná
o dystrickou kambizem vázanou na členitý reliéf a svažité podmínky. Z hlediska kategorií
lesa převažují lesy hospodářské, s dominantním smrkem ztepilým a bukem lesním.
V zájmovém území se nenacházejí žádné limitující prvky z hlediska horninového
prostředí a přírodních zdrojů. Nenacházejí se v něm ložiska nerostných surovin, chráněná
ložisková území ani poddolovaná území.
Celkově je možné květenu a vegetaci silničního koridoru označit za víceméně
průměrnou v daném fytogeografickém kontextu. Převažující lesní biotopy se nijak
nevymykají od podobných porostů v širším okolí. Potenciálně zajímavější částí území je údolí
Lužické Nisy s částečně dochovanými svahovým bučinami s třtinou rákosovitou
(Calamagrostis arundinacea), včetně mezotrofních klenových fází a s fragmenty podhorských
luhů v nesouvisle vyvinuté nivě. Nelesní vegetace v dotčeném území je bez většího významu.
Záměr je vedený v příměstské oblasti, s převažujícími běžně se vyskytujícími druhy.
Nalezené zvláště chráněné druhy (celkem 11) se běžně vyskytují v celém širším území
záměru. Nenachází se zde žádná zoologicky cenná lokalita. Z hlediska migrací velkých savců
trasa ve variantě V2 prochází na začátku úseku dálkovým migračním koridorem propojujícím
Jizerské hory a Ještědsko-kozákovský hřbet. Průchodnost záměru však musí být zajištěna
zejména pro běžně se vyskytující lesní druhy živočichů. Flóra: Ve sledovaných silničních
koridorech zcela převažují lesní porosty, které jsou většinou výrazně hospodářsky
pozměněné. Přirozenější ráz si dochovaly fragmenty acidofilních i květnatých bučin (dnes
spíše s převažujícím javorem klenem), maloplošně též potoční a prameništní luhy s přechody
do podmáčených smrčin. Tyto porosty jsou ve větší míře rozšířeny v trase varianty V1.
Potenciálně zajímavým širším prostorem je údolí Lužické Nisy (severní část území), naopak
v jižní části již převažují průměrné ekotopy s lesními biotopy silně ovlivněnými lesním
hospodářstvím. Květena území jako celku je středně bohatá a zahrnuje i řadu zajímavějších
druhů rostlin, vzácnější druhy ale nebyly zjištěny. Stejně tak se v přirozené květeně území
nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy rostlin. Celkově lze zájmové území záměru
hodnotit jako botanicky průměrné v daném fytogeografickém kontextu. Místy se zde
vyskytují cennější lesní biotopy, ty však svým plošným rozsahem a kvalitou nijak výrazně
nevynikají nad situací v širším okolí. Ekosystémy: Obě posuzované trasy procházejí na
většině své délky lesními porosty, které jsou v převážné míře hospodářsky pozměněné. Místy,
zejména pak v severní části trasy V1, se nacházejí přírodně zachovalejší části lesních porostů,
které lze považovat i za přírodní biotopy. Nejčastějším přírodním biotopem v území jsou
acidofilní bučiny (kód L5.4), spíše netypicky jsou místy rozšířeny květnaté bučiny (L5.1),
z dalších lesních biotopů mají maloplošné rozšíření údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2).
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Velkou většinu lesů v trasách obchvatu ale tvoří lesní kultury s nepůvodními jehličnatými
dřevinami (X9A), které v menší míře doprovázejí lesní paseky a holiny (X10). Nelesní
biotopy jsou v území rozšířeny jen v malé míře a představují většinou plochy různou měrou
antropicky ovlivněné. Významné krajinné prvky jsou v území zastoupeny pouze taxativně
jmenovanými kategoriemi, a to především typu „les“. VKP tohoto typu zasahuje do tras
silničního obchvatu v téměř celé jejich délce. Další typy VKP „ze zákona“ (vodní tok, údolní
niva, rybník) jsou plošně nevýznamné. Registrované VKP se v blízkosti tras obchvatu
nenacházejí. Územní systém ekologické stability je v zájmovém území zastoupen skladebným
částmi nadregionálního, regionálního a lokálního (místního) významu. Celé zájmové území
spadá do nadregionálního biokoridoru, jehož osa v různém odstupu sleduje trasu V2. Na
tomto biokoridoru je umístěno i jedno regionální a dvě lokální biocentra, která částečně
kolidují s trasou V2. V okolí posuzovaných tras se nevyskytují žádná zvláště chráněná území,
lokality soustavy Natura 2000 ani památné stromy.
Zájmové území spadá do oblasti krajinného rázu Liberecko, podoblasti 02-1 Liberecká
kotlina, která je charakteristická zarovnanými hřbety, mělkými údolími, zahloubeným údolím
Lužické Nisy a Prosečským hřebenem. Záměr spadá do třech míst krajinného rázu. Vymezeno
bylo pět potenciálně dotčených krajinných prostorů. V zájmovém území není vyhlášen žádný
přírodní park. Trasa neprochází žádným polygonem UAT, jedná se tedy o území již
antropogenně ovlivněné a dopravou fragmentované.
V zájmovém území záměru se nevyskytují žádné limitující prvky z hlediska hmotného
majetku a kulturních památek. Území spadá do území s archeologickými nálezy UAN III, je
tedy nutné v předstihu záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR
Stanovisko zpracovatele posudku:
K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně,
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím.
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě
neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním
prostředí a vědeckých poznatků posoudit
Při hodnocení únosného zatížení území je nutné brát v úvahu zejména stabilitu
jednotlivých ekosystémů, zranitelnost a jedinečnost jednotlivých složek, velikost zátěže
a dobu obnovy. V zájmovém území zcela převládají lesní ekosystémy. Ty jsou v tomto
směru poměrně stabilní a málo zranitelné. Biodiverzita porostních skupin v zájmovém
území je pouze v 15 % vysoká, v 35 % průměrná a v 50 % nízká. 50 % porostních skupin
má vysokou stabilitu, 46 % průměrnou a pouze 4 % (1 porostní skupina) má stabilitu
nízkou. Ohrožení bylo hodnoceno v 56 % jako nízké a ve 44 % průměrné, vysoký stupeň
ohrožení se v území nevyskytuje. Velikost zátěže, tedy působení hodnoceného záměru, je
na nízké úrovni. Kritická úroveň pro zachování biologické rozmanitosti nebude
překročena.
Předpokládaný vývoj životního prostředí v území, pokud by nebyl záměr proveden,
vychází již ze současného nevyhovujícího stavu podél nulové varianty. V současné době
prochází silnice I/14 v zájmovém území přes centrální část Jablonce nad Nisou. Na silnici
je překračující intenzita dopravy s vysokým podílem tranzitní dopravy. Nulová varianta
vede městskými ulicemi, podél kterých je v malé vzdálenosti oboustranná zástavba.
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Vzniká efekt tzv. uličního kaňonu, ve kterém se zadržuje velké množství výfukových
zplodin z aut. Ale ani hlukově nelze přilehlou zástavbu ochránit.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území a předpokladu
jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru uvedenému v dokumentaci
nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně a s jejím obsahem souhlasím.
Předložená dokumentace v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné informace.
Část D Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných vlivů záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví
D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých,
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů
záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně případných
demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií a látek,
emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými
stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území
chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních
zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků
jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví:
Z hlediska obyvatelstva má výstavba záměru pozitivní vliv. Vlastní stavba je vedena
mimo souvislou obytnou zástavbu a pouze na začátku trasy se k zástavbě přibližuje. Při
realizaci navržených opatření nebudou překročeny hygienické limity pro hluk a imise.
Zdravotní rizika chemických škodlivin: Na základě zpracovaného Hodnocení
zdravotních rizik lze konstatovat, že realizace záměru jak ve variantě V1, tak ve variantě V2
ovlivní celkovou imisní situaci zájmového území zcela nepatrně, a to v úrovni, která je
z hlediska zdravotních rizik hodnocených škodlivin nevýznamná a kvantitativně prakticky
nehodnotitelná.
Zdravotní rizika vlivem hluku: V současné době je doprava pro obyvatele města
Jablonec nad Nisou významným zdrojem rizika nepříznivých zdravotních účinků hluku.
Realizace záměru ovlivní tuto situaci příznivě především v částech města podél stávajících
komunikací I/14 a III/29024, kde dojde ke snížení odhadovaného procenta obyvatel
obtěžovaných hlukem a rušených hlukem ve spánku, stejně jako k významnému snížení rizika
kardiovaskulárních onemocnění. V lokalitě nejblíže k plánovaným variantám nedojde jejich
realizací včetně navržených protihlukových opatření k navýšení expozice hluku,
a nepředpokládá se ani zvýšení počtu obyvatel obtěžovaných nebo rušených ve spánku
hlukem z dopravy.
Porovnání variant: Varianty jsou prakticky rovnocenné. Varianta V2 je vedena ve
větší vzdálenosti od Žižkova vrchu, výsledný rozdíl je ale nízký. Porovnáním obou variant se
varianta V2 jeví z hlediska zdravotních rizik chemických látek v ovzduší nepatrně příznivěji
než varianta V1. Z hlediska obtěžování hlukem a nepříznivého ovlivnění pohody obyvatel
nejbližší obytné zástavby se jeví varianta obchvatu V2 s navrženými protihlukovými clonami
příznivěji než varianta V1.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Jednotlivé vlivy na obyvatelstvo jsou v této kapitole podrobně komentovány s odkazy
na dílčí studie (rozptylová, akustická, vlivy na veřejné zdraví) a s jejím obsahem souhlasím.
Z provedeného hodnocení je zřejmé, že varianta V2 je z tohoto pohledu příznivější než
varianta V1.
Vlivy na ovzduší a klima:
Klima: Vliv na klima bude na běžné úrovni daného typu stavby. Vysoké zářezy
a násypy se v trase vyskytují, ale ne v zásadní míře, celkově je možné vliv hodnotit jako
nízký.
Ovzduší: Realizací záměru dojde ke zvýšení propustnosti silniční sítě v řešeném
území, ke snížení emisní zátěže v průjezdních úsecích města, kudy je v současné době
tranzitní doprava silnic I/14 a I/65 vedena.
Imisní příspěvky posuzované automobilové dopravy budou nízké, maximálně na
úrovni jednotek procent příslušných imisních limitů. S ohledem na současnou imisní situaci
v území nezpůsobí doprava po navržené trase v součtu s tímto imisním pozadím ani
v nejbližším okolí komunikace překročení imisních limitů pro posuzované škodliviny.
Porovnání variant: Z hlediska imisního zatížení obytných lokalit je výhodnější
varianta V2, která je vedena ve větší vzdálenosti od obytné zástavby a počet obytných
objektů, ovlivněných výrazněji emisemi z dopravy po trase obchvatu, je nižší.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek. Vyhodnocení je
provedeno podrobně ve všech požadovaných ukazatelích s odkazem na zpracovanou
rozptylovou studii uvedenou v příloze č. 2 dokumentace.
Vlivy na hlukovou situaci event. další fyzikální a biologické charakteristiky:
Pro obyvatele v blízkosti aktivních variant se nejedná o významný negativní vliv, trasa
je vedena v převážné většině mimo zastavěné území. Z akustické studie vyplývá, že u obou
variant je nutné navrhnout protihluková opatření k dodržení hygienických limitů. Návrh PHC
je u obou variant účinný, hygienické limity budou dodrženy.
Porovnání variant: V porovnání s variantou nulovou je varianta aktivní pozitivním
řešením pro část obyvatel Jablonce nad Nisou. Z hlediska vlivu provozu na chráněnou
zástavbu se doporučuje realizovat novou komunikaci I/14 ve variantě V2.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci a k uvedené kapitole nemám připomínky.
Je zřejmé, že obě varianty jsou vzhledem k hluku z provozu na stávající komunikaci pozitivním
řešením, přičemž výhodnější je varianta V2, což je doloženo Akustickou studií v příloze č. 3
dokumentace.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Vliv záměru na povrchové toky je v obou variantách na standardní úrovni běžné pro
daný typ komunikace. Minimalizace zásahů do průtokových i kvalitativních poměrů je
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řešitelná navrženými technickými opatřeními. Obě varianty jsou vedeny převážně v lesních
pozemcích mimo jakákoliv ochranná pásma vodních zdrojů nebo chráněných krajinných
prvků.
Porovnání variant: Z hlediska vlivu na povrchové vody je vliv obou aktivních variant
rovnocenný. V porovnání s variantou nulovou je třeba zdůraznit, že ochrana povrchových vod
na nové komunikaci bude na mnohem vyšší úrovni, než je tomu u nulové varianty.
Z hlediska vlivu na podzemní vody je méně příznivá varianta V2, kde mohou být
významně ohroženy tři lokální vodní zdroje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Souhlasím s údaji uvedenými v dokumentaci. Z pohledu ochrany vod považuji za
zásadní opatření realizaci havarijních zařízení (norné stěny a lapoly) pro případ havárie, tyto
podmínky jsou obsaženy v návrhu závazného stanoviska.
Vlivy na půdu
ZPF: Negativní vliv na ZPF lze hodnotit jako nízký a při multifaktoriálním hodnocení
vlivu na životní prostředí jako podružný v porovnání s dalšími hodnocenými kritérii, zejména
s vlivem na PUPFL.
PUPFL: Obě varianty budou mít negativní vliv na lesní porosty v zájmovém území.
Proto bylo zpracováno samostatné posouzení vlivu na lesní porosty, ve kterém byl hodnocen
nejen rozsah vlastního záboru, ale zejména kvalita dotčených porostů a rizika ostatních
destabilizačních vlivů stavby. Při porovnání obou variant se jako vhodnější jeví varianta V2,
přestože má větší zábor PUPFL. Varianta V2 je šetrnější z hlediska ostatních parametrů
hodnocení vlivu na lesní porosty.
Porovnání variant: Z hlediska celkového záboru vychází lépe varianta V1, z pohledu
vlivu záměru na les je šetrnější varianta V2.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci vzhledem k charakteru záměru souhlasím s tím, že
přesný rozsah záborů bude stanoven v dalším stupni přípravy záměru. Důraz je třeba klást na
minimalizaci záborů pozemků, které jsou součástí ZPF a PUPFL
Vlivy na přírodní zdroje
Vlivy záměru na přírodní zdroje je možné označit jako malé. Na území se nenacházejí
žádné zdroje nerostných surovin, dobývací prostory ani sesuvy půd. Při realizaci záměru
budou nutné zásahy do skalního podloží, které budou řešeny na standardní úrovni pro daný
typ stavby.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.

- 19 -

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat

Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
Fauna: Vliv záměru je možné vzhledem k charakteru území označit jako nízký. Trasa
nezasahuje do žádných cenných biotopů, prochází typickým antropogenně ovlivněným lesem,
čemuž odpovídá i běžné složení fauny.
Flóra: Vliv záměru na flóru je možné označit jako nízký, lesy, kterými trasa prochází,
nejsou botanicky příliš zajímavé. Ze zvláště chráněných druhů byl nalezen pouze tis červený,
a to pouze vysázení jedinci. Vliv na biodiverzitu území bude malý a v jistém smyslu
i pozitivní. Na zemním tělese nové silnice se vytvoří nové biotopy, na něž bude vázán velký
počet druhů, a to nejen synantropních, ale i druhů přesahujících sem z okolních antropicky
méně ovlivněných biotopů. Z hlediska vlivů na flóru jsou obě posuzované varianty (V1 a V2)
přibližně srovnatelné.
Ekosystémy: Realizací záměru nebudou dotčena zvláště chráněná území, lokality
soustavy Natura 2000 ani památné stromy, neboť tyto se v blízkosti tras nevyskytují. Vliv na
významné krajinné prvky bude středně významný, neboť obě navržené trasy procházejí na
velké většině svého průběhu lesem, který je taxativně stanoveným významným krajinným
prvkem. Vliv na prvky ÚSES je nízký. Z hlediska vlivů na ekosystémy jsou obě posuzované
varianty (V1 a V2) přibližně srovnatelné, v dílčích ukazatelích se ale jejich hodnocení liší.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Autor dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotil vliv na faunu, flóru
a ekosystémy, s jeho závěry se ztotožňuji.
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Krajinný ráz: V řešeném území byly identifikovány znaky všech charakteristik, tj.
přírodní, kulturní a historické, estetické hodnoty. Navrhovaný záměr nezasahuje do znaků
jedinečného významu, protože se v PDoKP nevyskytují. Celkově je možné konstatovat, že
záměr je navržen s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu, a je proto hodnocen jako
přijatelný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.
Fragmentace krajiny: Záměr má dílčí negativní vliv na fragmentaci krajiny, nachází se
však již v dopravně ovlivněné krajině, neprochází žádným polygonem UAT.
Porovnání variant: Z hlediska vlivu na krajinu je nejvýhodnější varianta V0. V případě
aktivních variant dojde k zásahu do krajinného rázu daného území. Jako mírně výhodnější lze
považovat variantu V2.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci vzhledem k provedenému hodnocení vlivu stavby na
krajinný ráz (viz příloha č. 8 dokumentace) souhlasím.
Vlivy na hmotný majetek
a archeologických aspektů

a

kulturní

dědictví

včetně

architektonických

Vliv záměru v obou variantách na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně
architektonických a archeologických aspektů je zanedbatelný. Trasa si nevyžádá žádnou
demolici obytných budov. Záměr nezasahuje do žádné kulturní nemovité památky ani
ostatních sakrálních památek, které se nacházejí v blízkosti trasy. Většina z nich se nachází
v dostatečné vzdálenosti a nebude silnicí ovlivněna.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.

D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivu z nich plynoucích
Havarijní a environmentální rizika v období výstavby: Únik pohonných hmot ze
stavebních strojů, riziko půdních sesuvů a silnějších erozních projevů, riziko pro veřejné
zdraví, riziko pro kulturní dědictví.
Havarijní a environmentální rizika v období provozu: riziko havárie automobilů
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel správně vytipoval možná rizika související s havarijními
a nestandardními stavy. S vyhodnocením souhlasím a nemám k nim připomínky.
D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska
jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním
zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
V kapitolách D.I a D.II byl proveden základní rozbor vlivů záměru na jednotlivé
složky životního prostředí. Předmětem této kapitoly je sumarizace předchozích výsledků
a komplexní zhodnocení vlivů na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
včetně jejich vzájemného působení. Zde je třeba se zaměřit nejen na základní přímé vlivy, ale
na posouzení vlivů z různých hledisek jejich klasifikace. Délka trvání vlivu, nebo interakce
mezi vlivy, či určité kritické období mohou mít zásadní vliv na posouzení celkové
významnosti. Hodnocení je rozděleno na následující části:
(1) posouzení únosného zatížení jednotlivých složek a přehled problémových míst
(2) hodnocení vlivů podle různých hledisek hodnocení
(3) vymezení problémových úseků
(4) hodnocení kumulativních vlivů
(5) přeshraniční vlivy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve
vztahu k posuzovanému záměru. Vzhledem k charakteru záměru a s ohledem na údaje
uvedené v předchozích částech dokumentace lze s provedeným hodnocením v zásadě
souhlasit.
Posuzovaný záměr (nové varianty) prakticky neovlivní obyvatelstvo, vliv je malý,
lokálního charakteru, protože záměr se v maximální míře vyhýbá osídlení, záměr nemá
zásadní vliv na ovzduší a klima, vliv na povrchové a podzemní vody je na přijatelné úrovni
a nenarušuje jejich funkční využití. Vzhledem k tomu, že zábor ZPF je předem daný vlastním
charakterem stavby a jedná o plošný vliv, nejsou z hlediska ZPF vymezena problémová místa.
Celkově prochází záměr PUPFL ve většině trasy, vlivy byly hodnoceny maximálně jako
středně významné. Jako problémová místa byly vymezeny průchody porostními skupinami,
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kde byl vliv záměru hodnocen jako velký. Záměr nevede k neúnosnému zatížení horninového
prostředí, ovlivnění je lokálního charakteru. Záměr se vyhýbá přírodně cenným lokalitám,
podstatná část posuzované trasy je tvořena antropogenně ovlivněnými lesy (smrkové
monokultury). Vliv záměru na biologickou rozmanitost květeny a vegetace území (resp.
biotopů) bude nízký, lokálního charakteru. Z hlediska vlivů na biologickou rozmanitost fauny
je situace obdobná, skutečně cenné biotopy druhů se zde nevyskytují. V území byl zjištěn
výskyt zvláště chráněných druhů, daný biotop se však vždy nachází hojně i v širším zájmovém
území. V zájmovém území se nenachází zvláště chráněná území ani soustava Natura 2000
podle zákona č. 114/1992 Sb. Záměr se dostává do kontaktu s VKP a prvky ÚSES. Z hlediska
zásahu do VKP je významný poměrně rozsáhlý zábor lesní půdy a narušení lesního pláště
v úsecích, kde je trasa vedena po okraji lesního komplexu. Záměr otevírá nový dopravní
koridor a dostává se do relativně zachovalé krajiny, dosud nefragmentované dopravou. Dojde
tak k negativnímu vlivu na fragmentaci krajiny lokálního charakteru. Z hlediska krajinného
rázu je záměr hodnocen jako přijatelný. Na záměru se nepočítá s demolicemi a kulturní
dědictví není dotčeno.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická opatření omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména hluk), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do povrchových
a podzemních vod.
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený
záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice.
Dosah negativních vlivů z budoucího provozu posuzovaného záměru je plošně omezen
na nejbližší okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se jimi
dokumentace oprávněně nezabývá.
D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví a popis kompenzací pokud jsou vzhledem k záměru možné,
popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní
prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby
a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné
situace podle kapitoly II a reakcí na ně
I. Opatření pro fázi přípravy:
Opatření ve fázi územního plánování.
1.

Zajistit soulad se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) Libereckého kraje.

2.

Zajistit převzetí výsledné trasy vybrané varianty do územních plánů dotčených
obcí.

Opatření na úrovni zpracování DÚR
Zpracování specializovaných studií, podkladových materiálů a finální verze
dokumentace pro územní rozhodnutí
3.

Upřesnění technických parametrů. Na základě geodetického zaměření terénu
a všech dílčích průzkumů upřesnit technické parametry základní trasy a všech
souvisejících stavebních objektů. Základní požadavky vyplývající z dokumentace:
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• Minimalizovat zábor půdy mimo vlastní trasu.
• Minimalizovat zásah trasy do ekologicky citlivých území, zábor půdy omezit
pouze na nutnou míru. Do těchto ploch neumísťovat žádné další doprovodné
stavby. Jedná se především o průchod varianty V1 kolem rybníčku v km 2,16
a prameništní lesy na konci úseku.
• U varianty V1 šetřit lesní porosty v prostoru mezi km 0,48-1,1, zejména ve
svahu nad navrženým zemím tělesem.
• Přemostění vodních toků realizovat s co nejmenším zásahem do vlastního toku
a sousední nivy.
• Respektovat závěry a doporučení dílčích aktualizovaných podkladových studií
k ochraně životního prostředí.
4.

Plán organizace výstavby (POV) Plán organizace výstavby je povinnou součástí
DÚR a řeší komplexně fázi přípravy a realizace výstavby. Základní požadavky
vyplývající z dokumentace:
• Zařízení staveniště, veškeré manipulační plochy, další doprovodné plochy
a pojezdy techniky zřizovat mimo ekologicky citlivé lokality, zejména lokality
zvláště chráněných druhů živočichů, lesní porosty, vodní toky a jejich nivy.
Minimalizovat i jakýkoliv nepřímý negativní vliv na tyto lokality při výstavbě.
• Kácení stromů a výřez keřů provádět mimo vegetační období.
• Respektovat životní cykly dotčených živočichů.
• Zpracovat havarijní plán pro výstavbu i provoz.
• Proti vniknutí živočichů do prostoru staveniště instalovat dočasné bariéry.
Bude upřesněno v detailní migrační studii.
• Záchranné transfery živočichů realizovat v případě, že budou doporučeny
a upřesněny biologickým průzkumem před zahájením stavby a odsouhlaseny
příslušným orgánem ochrany přírody.
• Přepravní trasy pro transport materiálů a techniky vymezovat tak, aby byl
minimalizován vliv na obyvatelstvo a ostatní složky životního prostředí.
Vycházet přitom z aktualizované akustické a rozptylové studie, detailní
migrační studie a dalších aktuálních podkladů.
• Ve vazbě na aktualizovanou akustickou a rozptylovou studii konkretizovat
opatření k minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo, především v oblasti
snižování hluku a imisí.

5.

Aktualizovaná akustická studie
Aktualizovaná akustická studie bude zpracovaná na konkrétní technické parametry
vybrané trasy podle platné legislativy v době zpracování DÚR. Základní
požadavky vyplývající z dokumentace:
• Komplexní zhodnocení akustické situace v okolí trasy na základně
aktualizovaného dopravního modelu a upřesněného technického řešení.
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• Upřesnění rozsahu opatření navržených v dokumentaci EIA (viz následující
tabulka), a jejich případné doplnění tak, aby bylo zajištěno splnění
hygienických požadavků.
• Ve vazbě na POV, vymezení příjezdových tras a aktualizovaného dopravního
modelu zpracování návrhu protihlukových opatření v průběhu výstavby.
• Při technickém návrhu protihlukových clon budou respektovány Technické
podmínky Ministerstva dopravy č. 104 ve vztahu k ochraně ptáků (ve volné
krajině navrhovat PHC zásadně z neprůhledných materiálů).
Navržená opatření z hlediska hluku – varianta V1

Navržená opatření z hlediska hluku – varianta V2

6.

Hydrogeologický a hydrologický průzkum
Zpracovat podrobný hydrogeologický průzkum se zaměřením vlivu záměru na
povrchové a podzemní vody a jejich zdroje. Na základě průzkumu vypracovat
posouzení vlivů stavby na hladinu podzemní vody při realizaci hlubokých zářezů
a vysokých násypů a navrhnout ochranná opatření. V rámci průzkumu se zaměřit
na lokalitu na začátku trasy varianty V2, kde jsou ohroženy vodní zdroje
u rodinných domů (č. p. 209 a 215).

7.

Inženýrsko-geologický průzkum
Zpracovat inženýrsko-geologický průzkum se zaměřením na geomechanické
vlastnosti hornin, zejména v místech, kde je trasa vedena v hlubokých zářezech
a vysokých násypech.

8.

Projekt odvodnění komunikace
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Na základě upřesněného technického řešení, výsledků hydrogeologického
a hydrologického průzkumu zpracovat projekt odvodnění komunikace. Základní
požadavky vyplývající z dokumentace:
• Koncepci odvodnění upřesnit na základě aktuálního hodnocení stavu v povodí
recipientů v době zpracování projektu ve vazbě nejen na vlastní komunikaci,
ale také ve vazbě k ostatním zdrojům v povodí.
• Před zaústěním srážkových vod do recipientů realizovat havarijní zařízení
(norné stěny a lapoly). Prověřit možnost umístění retenčních nádrží
a bezodtokých průlehů, které bodu zmenšovat rychlost odtoku povrchové vody
do krajiny.
• Vypracovat provozní a manipulační řády odvodňovacích zařízení.
• Na základě podrobného hydrogeologického průzkumu navrhnout monitoring
potencionálně ohrožených vodních zdrojů.
• Při stavebních pracích v celé posuzované trase komunikace je nezbytné
vypracovat havarijní plán, řešící krizové situace, při kterých by došlo
k ohrožení jakosti vod.
9.

Detailní migrační studie

Detailní migrační studie bude koncepčně vycházet z Rámcové migrační studie a bude
zpracována v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy č. 180. Metodika pro
návrh migračních opatření je podrobně zpracována v práci „Průchodnost silnic a dálnic pro
volně žijící živočichy – EVERNIA, Liberec, 2011“. Studie komplexně vyhodnotí bariérový
efekt výsledné navržené trasy a zajistí detailní rozpracování navržených opatření
v dokumentaci EIA (viz následující tabulka), zejména:
• Detailně prověří umístění a četnost navržených propustků pro živočichy
kategorie C. Technickou realizovatelnost tohoto návrhu je nutné v dalším
stupni PD prověřit na základě detailního zaměření výsledné trasy. Návrh může
být upraven (přesné umístění, parametry) nebo doplněn dalšími propustky
(trubními i rámovými) o průměru od 50 cm výše ve vhodných místech násypů.
Optimální vzdálenost mezi migračními objekty pro kategorii C je 500-1000 m.
• Začlenění migračních objektů do okolí (vazba na vegetační úpravy trasy)
a řešení technických detailů (vhodný charakter podmostí, zachování suché
cesty u mostů, vhodné vedení vodoteče pod mostem aj.). V RMS byla navržena
optimalizace vybraných objektů, tento návrh v DMS detailněji rozpracovat.
• Rozpracování návrhů dočasných a trvalých opatření pro obojživelníky.
• Návrh ochrany obojživelníků v průběhu výstavby komunikace (realizace
přechodných bariér, odchyt a transfer živočichů po schválení orgánem ochrany
přírody provést odbornou firmou).
Navržená opatření z hlediska migrace živočichů, bariérového efektu a mortality –
migrační objekty:
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Propustky:

Oplocení, bariéry pro obojživelníky

10. Dendrologický průzkum
Průzkum zajistí:
• Celkovou evidenci všech stromů a keřů určených ke kácení (druh, množství,
obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí).
• Kompenzaci za pokácené dřeviny v podobě odvodů či náhradních výsadeb.
• Návrh opatření na minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně (umístění zařízení
staveniště, příjezdové cesty, opatření během stavby).
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11. Projekt vegetačních úprav
Zpracovat projekt vegetačních úprav vybrané trasy v souladu s Technickými
podmínkami Ministerstva dopravy č. 99. Projekt bude obsahovat:
• Návrh protierozních opatření.
• Návrh na realizaci vegetačních úprav na vybraných místech komunikace
k odclonění vizuálního kontaktu mezi obytnou zástavbou a silnicí.
• Návaznost navržených vegetačních úprav na navržené migrační objekty.
• U navržených výsadeb požadovat použití původních a stanovištně vhodných
dřevin v celém úseku navržené komunikace.
• Rozpracovat návrh zeleného pásu v lesoparku Žižkův vrch k odclonění mostu
ve variantě V1.
12. Předběžný archeologický průzkum V souladu s platnou legislativou zajistit
předběžný archeologický průzkum v trase komunikace a uzavřít smlouvu
o podmínkách
provedení
archeologického
dohledu
a
záchranného
archeologického výzkumu.
13. Plán odpadového hospodářství, který specifikuje nakládání se vzniklými odpady
v souladu s platnou legislativou.
Další opatření
14. Půdy
• Rozpracovat opatření ke zmírnění negativních vlivů záměru na půdu. Při
detailním upřesnění trasy minimalizovat zábory PUPFL pomocí navržených
gabionových a zárubních zdí.
• Upřesnit trvalý a dočasný zábor půdy s cílem jeho minimalizace.
• Zpracovat výpočet náhrad škod na PUPFL a určit výši poplatku za trvalé
a dočasné odnětí dotčených PUPFL.
• Zpracovat projekt rekultivace lesních pozemků dočasně odňatých z PUPFL
a projekt vhodných sadových úprav v místě dotčení PUPFL.
• Minimalizovat kácení na nezbytně nutný rozsah, neumisťovat na lesní
pozemky dočasné skládky zeminy a plochy zařízení staveniště. Lesní porosty
mimo plánovanou trasu nesmí být poškozovány pojezdem stavebních
mechanizmů.
• V období provozu komunikace bude nutno provést následnou péči o nově
založené lesní porosty (plochy z dočasného odnětí PUPFL) až do stadia jejich
zajištění ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb.
• Převzít opatření uvedená v příloze č. 5 dokumentace. Pro jednotlivé porostní
skupiny, kterým trasa prochází, jsou zde navržena konkrétní opatření. Před
realizací stavby se jedná zejména o podporu stabilních dřevin, po realizaci
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stavby o udržování rozvolněného zápoje a zavětvení skupiny na styku
s tělesem silnice.
2. Opatření v období výstavby:
Ještě před zahájením stavby provést důslednou likvidaci výskytu invazního bolševníku
velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v okolí km 1,8-1,9 na trase V1, a to i v případě
realizace V2. Vhodné postupy likvidace jsou uvedeny ve Standardu péče o přírodu a krajinu
SPPK D02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin vydaném AOPK ČR.
• V případě zjištěného šíření dalších nebezpečných invazních druhů rostlin
(křídlatky, netýkavka žláznatá) na zemním tělese silnice či v jeho blízkém
okolí přistoupit k jejich likvidaci odpovídajícími prostředky (odkaz na
metodický postup viz výše). Toto opatření se vztahuje na období výstavby
i provozu.
• Důsledně dodržovat podmínky schváleného Plánu organizace výstavby,
havarijních plánů a všech podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí
a stavebního povolení.
• Na vnějším ohrazení stavby uvést kontakt na zástupce stavitele, kterému budou
moci občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby.
• Obyvatelé v předstihu seznámit s připravovanou stavbou, délkou a charakterem
jednotlivých etap výstavby.
3. Opatření v období provozu:
Po roce provozu provést postprojektovou analýzu, tj. vyhodnocení plnění požadavků
na ochranu životního prostředí určených v základních dokumentech investiční přípravy
(proces EIA, územní rozhodnutí, stavební povolení, závazná stanoviska podle složkových
zákonů).
4. Opatření týkající se připravenosti na mimořádné situace
V rámci záměru nejsou navržena žádná opatření, která by byla nutná pro snížení rizika
z hlediska životního prostředí a veřejného zdraví obyvatel, které by hrozilo při nehodě,
katastrofě či jiném nestandartním stavu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí se ztotožňuji, v rámci zpracování posudku nebyly
další podmínky navrženy.
D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí

Při výběru a popisu dotčených složek životního prostředí a formulací závěrů
o možných vlivech stavby na životní prostředí bylo využito projektové dokumentace,
výsledků průzkumu stavu některých složek životního prostředí v okolí a dalších dostupných
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materiálů. Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných informací. Použitá
metodika k jednotlivým složkám životního prostředí je uvedena u příslušných kapitol.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je dostatečný a nemám k němu připomínky.
D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace a hlavních nejistot z
nich plynoucích
V rámci zpracování dokumentace nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech
a neurčitosti v podkladech, které by bránily zpracování dokumentace a formulování
základních závěrů. Do návrhu opatření byly zahrnuty podmínky, které stupeň nejistoty snižují
(aktualizace studií, postprojektová analýza).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám
k němu připomínky.
Část E Porovnání variant řešení záměru
K posuzování byl investorem předložen záměr ve dvou aktivních variantách (V1, V2)
lišících se směrovým vedením trasy. Jako srovnávací varianta byla hodnocena varianta
nulová, tj. ponechání současného stavu – stávající silnice I/14 a I/65.
Současný stav na stávající silnici I/14 vyžaduje při zvyšujících se intenzitách dopravy
z dlouhodobého hlediska řešení. Při celkovém zhodnocení všech vlivů na zdraví obyvatel
a životní prostředí lze považovat realizaci aktivních variant za pozitivní. Tento závěr je
v souladu s koncepcí územního plánování na krajské i lokální úrovni, který s realizací silnice
v tomto koridoru počítá.
Obě předložené varianty (V1, V2) jsou při dodržení navržených ochranných
a optimalizačních opatření z hlediska ochrany životního prostředí přijatelné. Jako částečně
vhodnější se jeví varianta V2 a to zejména z hlediska vlivu na obyvatelstvo. V porovnání
obou aktivních variant a varianty nulové, tj. stavu bez realizace záměru, je výstavba silnice
v posuzovaném úseku přínosem z hlediska obyvatelstva, s průvodními dílčími negativními
vlivy na životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je vzhledem k variantnosti záměru dostatečný a nemám
k němu připomínky. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné
konstatovat, že závěry autora dokumentace jsou za předpokladů popsaných v jednotlivých
částech dokumentace správné.
Vzhledem ke stabilizaci záměru v územně plánovací dokumentaci města Jablonec nad
Nisou (varianta V1 v souladu s územním plánem města, varianta V2 v souladu se skupinou
koridorů územních rezerv) je možno obě navržené varianty považovat za akceptovatelné
a dostačujícím způsobem posouzené varianty.
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Část F Závěr
Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že nebyly nalezeny žádné
skutečnosti, které by zásadně limitovaly realizaci záměru. Nebyly identifikovány mimořádné
zásahy do životního prostředí nad běžný rámec typický pro stavby daného typu. Při dodržení
navrhovaných opatření lze předpokládat, že negativní dopady na životní prostředí budou na
přijatelné úrovni a budou splněny platné hygienické limity. Negativní dopady budou výrazně
kompenzovány pozitivními přínosy
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje hodnocenou problematiku
a odpovídá obsahu zjištění, ke kterým zpracovatel dospěl v rámci zpracování dokumentace.
S uvedenými závěry se lze ztotožnit při respektování podmínek uvedených v návrhu
stanoviska.
Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Tato část dokumentace podává základní informace o záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti a je dobrým
podkladem i pro laickou veřejnost, pro kterou je především určen. Nemám k němu
připomínky.
Část H Přílohy
V dokumentaci jsou zařazené následující přílohy:
1. Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace (Magistrát města Jablonec nad Nisou)
2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. (Krajský úřad Libereckého kraje)
Dále jsou uvedeny následující samostatné přílohy dokumentace:
č. 1: Hodnocení zdravotních rizik
č. 2: Rozptylová studie
č. 3: Akustická studie
č. 4: Hydrogeologické posouzení
č. 5: Problematika vlivu záměru na les
č. 6: Biologický průzkum
č. 7: Rámcová migrační studie
č. 8: Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (součástí jsou vizualizace)
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným přílohám, jejich množství a řazení nemám připomínky.
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
V dokumentaci autor hodnotí záměr „I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat“
Předloženy byly dvě varianty V1 a V2, které byly podrobně hodnoceny. Obě hodnocené
varianty jsou z pohledu všech vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a na zdraví
obyvatelstva akceptovatelné. Pro variantu V1 hovoří především vedení v koridoru VN
a menší zásah do lesních pozemků, negativem je přiblížení k zástavbě Žižkova vrchu
a průchod přes areál Srnčí důl. Pro variantu V2 hovoří zachování celistvosti areálu Srnčí důl
a oddálení od obytné zástavby Žižkova vrchu, negativem je větší zásah do pozemků určených
k plnění funkce lesa.
Vzhledem ke stabilizaci záměru v územně plánovací dokumentaci města Jablonec nad
Nisou (varianta V1 v souladu s územním plánem města, varianta V2 v souladu se skupinou
koridorů územních rezerv) je možno obě navržené varianty považovat za akceptovatelné
a dostačujícím způsobem posouzené varianty.
Po seznámení se s umístěním a stavem v posuzované lokalitě se přikláním k závěrům
uvedeným v dokumentaci a považuji obě varianty V1 i V2 za akceptovatelné, přičemž jako
vhodnější považuji realizovat variantu V2 tak, jak je navrženo v dokumentaci.

II.4. Hodnocení významných
přesahujících státní hranice

vlivů

záměru

na

životní

prostředí

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že
předložený záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice.
Dosah negativních vlivů z provozu posuzovaného záměru je plošně omezen na blízké
okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se jimi dokumentace
oprávněně nezabývá.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
ROSTŘEDÍ
Technické a technologické řešení záměru vychází především z charakteru záměru,
kterým je výstavba západního obchvatu města Jablonec nad Nisou (silnice I/14) dané
kategorie a uspořádání. Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní
prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska výstavby, tak i
vlastního provozu záměru. Navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru je
v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné
nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního
prostředí.
Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména hluk), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do povrchových
a podzemních vod.
Detailnější řešení se na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb. předpokládá v rámci navazující přípravy záměru pro následná správní
řízení k povolení předmětného záměru.
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze
technické řešení záměru považovat za vhodné. Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí
technických opatření sloužících k ochraně životního prostředí do projektu stavby. Tato
opatření musí vycházet z dokumentace EIA, z tohoto posudku a dále z dalších poznatků
v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů učiněných v průběhu přípravy území ke stavbě.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A K JEJICH MONITOROVÁNÍ
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí byla navrhována v jednotlivých kapitolách dokumentace a jejích přílohách.
V kapitole D.IV. dokumentace jsou navržená opatření shrnuta a doplněna dalšími opatřeními,
která by při jejich splnění měla vyloučit, snížit nebo kompenzovat očekávané nepříznivé vlivy
stavby na přijatelnou míru. Navržená opatření jsou rozdělena na jednotlivé fáze přípravy
stavby, období výstavby a období provozu.
Souhlasím s navrženými opatřeními v dokumentaci.
Za zásadní opatření v rámci další přípravy záměru považuji opatření:
– na ochranu obyvatelstva před veškerými nepříznivými vlivy záměru, zejména
v období výstavby
– na ochranu před hlukem,
– na snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší,
– na ochranu proti případné kontaminaci vod, půdy a horninového prostředí
závadnými látkami,
– na ochranu ZPF, PUPFL a minimalizaci záborů,
– na ochranu fauny, flóry a ekosystémů včetně prvků ÚSES,
– na minimalizaci odpadů
– na minimalizaci případných rizik havárií a nestandardních stavů
Opatření, která se týkají omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a zdraví obyvatelstva jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Krajský úřad Libereckého kraje, které je součástí tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu Krajského úřadu
Libereckého kraje, předána následující vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (kopie vyjádření k dokumentaci jsou
obsaženy v příloze tohoto posudku):
1. Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec
(č.j.: . ČIŽP/51/2018/808)
Podstata vyjádření:
A) Ochrana vod:
Obě navržené varianty jsou z hlediska ochrany vod reálné, z hlediska případného
negativního ovlivnění kvality podzemních vod je méně příznivá varianta V2.
B) Ochrana ovzduší:
Varianta V2 by byla zdrojem potenciálně vyšších emisí v době provozu než varianta
V1, z důvodu kopcovitějšího průběhu trasy, zároveň se však jedná o variantu
vzdálenější od centra města. Přikláníme se k variantě V2.
C) Odpady:
Bez připomínek.
D) Ochrana přírody:
K zásahu do lokálního systému ekologické stability je třeba vyjádření obecního úřadu
obce s rozšířenou působností. Vyjádření k zásahu do regionálního systému ekologické
stability spadá do působnosti krajského úřadu. Ministerstvo životního prostředí se
vyjadřuje k zásahu do nadregionálního systému ekologické stability. K zásahům, které
by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či
oslabení jeho ekologicko - stabilizační funkce si investor musí opatřit závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody, obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Pro kácení dřevin rostoucích mimo les je třeba upřesnit dřeviny, které mají být
pokáceny v souvislosti se záměrem.
V případě, že součástí záměru bude vybudování průhledných protihlukových stěn, je
nezbytné tyto zabezpečit před nárazem ptáků (např. vhodným polepem systémem
svislých proužků).
Pro zjištěné druhy je nutné požádat Krajský úřad Libereckého kraje o udělení výjimky
ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů.
V dalších fázích projektové přípravy je nezbytné předložit detailní migrační studii.
V případě potenciální možnosti snížení nebo změny krajinného rázu je k činnostem,
které tuto změnu mohou způsobit, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody obecního
úřadu obce s rozšířenou působností. Dle ČIŽP je předložená dokumentace dostatečným
podkladem pro další fáze projektové přípravy záměru. Podrobnější analýza dopadů na
jednotlivé zákonem chráněné zájmy a stanovení příslušných opatření ke snížení,
vyloučení a event. kompenzaci vlivů záměru na přírodu a krajinu musejí být provedeny
orgány ochrany přírody při vydávání navazujících závazných stanovisek a správních
rozhodnutí.
E) Ochrana lesa:
Z porovnání negativního vlivu obou variant na les je dle studie příznivější varianta V2.
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Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A - E) V rámci výše uvedeného vyjádření se jedná o upozornění na povinnosti
vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tyto povinnosti musí oznamovatel
respektovat bez ohledu na výsledky procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Z tohoto důvodu nejsou do návrhu závazného stanoviska navrženy žádné doplňující podmínky.

2. Vyjádření Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odboru stavebního a životního
prostředí
(č.j.: 13301/2018)
Podstata vyjádření:
A) Státní památková péče:
Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči lze akceptovat obě varianty.
B) Ochrana ZPF:
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů lze akceptovat obě varianty.
C) Ochrana ovzduší:
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění souhlasíme
s oběma variantami.
D) Státní správa lesů:
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění je vhodnější varianta V1,
kde dochází k menšímu odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa.
E) Státní správa myslivosti:
Z hlediska zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění se uvedený záměr
nachází v honitbě, popř. v jejích okrajových částech. Vzhledem k možnému rozčlenění
honitby v rámci této navrhované stavby se správnímu orgánu jeví jako vhodnější
varianta V1 a to z důvodu menší rozlohy nehonebních pozemků. Které nemohou být
myslivecky obhospodařované.
F) Ochrana přírody a krajiny:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se přikláníme k variantě
V1.
G) Odpadové hospodářství:
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění souhlasíme s oběma
variantami.
H) Ochrana vod:
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění sděluje, že uvedený
záměr je možný. V místech křížení komunikace a vodního toku je potřeba souhlasu
vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Při realizaci varianty V2
obchvatu jsou významně ohroženy lokální vodní zdroje u č.p. 209 a 215 v ulici U
Tenisu. Při ztrátě podzemní vody v těchto zdrojích výstavbou obchvatu je nutné dle § 29
odst. 3 vodního zákona zajistit náhradní zdroj vody. Vodoprávní úřad souhlasí s oběma
variantami.
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I)

Oddělení dopravní a silniční:
Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění dle §40
odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) nemá k výše uvedené akci připomínky.

Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A - C) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Ad D - F) Jedná se o konstatování, která preferují variantu V1 na základě jednotlivých
složkových zákonů, variantu V2 však striktně nevylučují. V rámci posouzení vlivů záměru na
životní prostředí je nutné najít takové řešení, které bude kompromisem mezi jednotlivými
vlivy, z podkladových materiálů je zřejmé, že obě varianty je na současném stupni poznání
možné realizovat.
Ad G) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Ad H) V rámci výše uvedeného vyjádření se jedná o upozornění na povinnosti
vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tyto povinnosti musí oznamovatel
respektovat bez ohledu na výsledky procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
V rámci podmínek stanoviska je zahrnuto zpracování podrobného hydrogeologického
průzkumu se zaměřením vlivu záměru na povrchové a podzemní vody a jejich zdroje. Na
základě průzkumu vypracovat posouzení vlivů stavby na hladinu podzemní vody při realizaci
hlubokých zářezů a vysokých násypů a navrhnout ochranná opatření. V rámci průzkumu se
zaměřit na lokalitu na začátku trasy varianty V2, kde jsou ohroženy vodní zdroje u rodinných
domů (č. p. 209 a 215). Z tohoto důvodu nejsou do návrhu závazného stanoviska navrženy
žádné doplňující podmínky.
Ad I) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
3. Vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
(č.j.: KHSLB 02940/2018)
Podstata vyjádření:
S dokumentací vlivů záměru „I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat“ na životní
prostředí se souhlasí, preferována je varianta V2.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
4. Vyjádření Obce Rádlo
(č.j.: 69/2018/MS)
Podstata vyjádření:
Souhlasí se stavbou I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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5. Vyjádření Srnčí důl, z.s., ze dne 3. 3. 2018
Podstata vyjádření:
S vedením trasy západní tangenty resp. Západního obchvatu dlouhodobě nesouhlasíme, což
dokládáme přílohami tohoto dopisu (námitky k územnímu plánu). V nich jsou obsaženy
podrobnější důvody a vysvětlení našeho postoje. Většina místních lidí má ke zdejší lesnaté
krajině hluboký citový vztah. Procházky, hry a sportování v tiché lesní přírodě jen několik
minut od domova jsou součástí života dětí i dospělých, mají pro zdejší obyvatele vysokou
hodnotu a jsou důvodem pro usazení se na Žižkově vrchu a setrvání tu po generace. Lidé
zde investovali do bydlení pro sebe a své děti s vidinou, že okolní příroda zůstane
zachována. Znehodnocení přírody vnímají jako maření investic do bydlení a nepřijatelné
snížení kvality života. Dopravní, ekonomické a ekologické přínosy plánované stavby jsou
vnímány jako pochybné a nadsazené.
Oceňujeme snahu hledat nové trasy; varianta v návrhu územního plánu uvedená jako
územní rezerva trasovaná dále od zástavby Žižkova vrchu je mnohem méně drastická pro
obyvatele Žižkova vrchu, stále však znamená nepřijatelné snížení kvality života.
Stanovisko zpracovatele posudku
V rámci posouzení vlivů konkrétního záměru (tzv. projektová EIA) se posudek nemůže
zabývat vyjádřeními podanými v rámci zpracování územního plánu, který prošel samostatnou
procedurou posouzení vlivů na životní prostředí, tzv. SEA. V rámci posouzení vlivů záměru na
životní prostředí je nutné najít takové řešení, které bude kompromisem mezi jednotlivými
vlivy, z podkladových materiálů je zřejmé, že obě varianty V1 i V2 je na současném stupni
poznání možné realizovat při dodržení platných hygienických limitů ve vztahu k obyvatelstvu.
Snaha spolku Srnčí důl, z.s. je zcela pochopitelná a legitimní, umístění nového dopravního
koridoru do dosud nedotčeného území je vždy problematické. Na druhou stranu je třeba brát
v úvahu i vlivy spojené se stávajícím provozem podél komunikace I/14 vedené centrem města,
zde nelze obyvatelstvo nijak ochránit bez toho, aby se dopravní koridor z centra města
vymístil. Z pohledu možných vlivů na obyvatelstvo je samozřejmě příznivější realizace
varianty V2.

6. Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství ze dne 9. 10. 2017
Podstata vyjádření:
Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je výhodnější ta varianta, jejíž
negativní důsledky na půdu (z hlediska kvantitativního i kvalitativního) budou nejmenší.
Dle posuzované dokumentace danému odpovídá varianta V2.
Stanovisko zpracovatele posudku
Jedná se o konstatování, které preferuje variantu V2 na základě ochrany ZPF,
variantu V1 však striktně nevylučuje. V rámci posouzení vlivů záměru na životní prostředí je
nutné najít takové řešení, které bude kompromisem mezi jednotlivými vlivy, z podkladových
materiálů je zřejmé, že obě varianty je na současném stupni poznání možné realizovat.
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7. Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu ze dne 9. 10. 2017
Podstata vyjádření:
Z hlediska zájmů státní památkové péče upozorňujeme, že záměr se nachází
v archeologickém území III. kategorie. Stavebník je povinen dle §22 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, oznámit svůj záměr již v době příprav
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. Kromě výše uvedeného nemáme další
připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku
V rámci výše uvedeného vyjádření se jedná o upozornění na povinnosti vyplývající
z obecně závazných právních předpisů, tyto povinnosti musí oznamovatel respektovat bez
ohledu na výsledky procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

8. Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování
a stavebního řádu ze dne 4. 10. 2017
Podstata vyjádření:
Odbor územního plánování a stavebního řádu jako pořizovatel „Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje“ a „Územně analytických podkladů Libereckého kraje“ nemá
k dokumentaci záměru zásadních připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

9. Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru zdravotnictví ze dne
25. 9. 2017
Podstata vyjádření:
Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje neuplatňuje žádné stanovisko.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Posuzovaný záměr „I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat“ je řešen především
z důvodu, odvedení tranzitní dopravy z centra města.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly ani u jedné z posuzovaných
variant prokázány významné vlivy na složky životního prostředí ani na životní prostředí jako
celek. Záměr nebude mít při respektování navržených podmínek a opatření významný vliv na
obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Vlivy na hlukovou situaci spojené se záměrem odpovídají požadavkům vyplývajícím
z příslušných právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními budou
minimalizovány.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
tohoto stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci,
které jsou obsaženy v podmínkách návrhu závazného stanoviska Krajského úřadu
Libereckého kraje, je možné zajistit nekonfliktní realizaci a provoz oznamovaného záměru
z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví
obyvatelstva.
Jako mírně výhodnější je vyhodnocena varianta V2. Obě varianty jsou však
realizovatelné za dodržení stanovených podmínek.
Z výše zmíněných důvodů doporučuji příslušnému úřadu vydat souhlasné
závazné stanovisko s realizací záměru.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
Krajský úřad Libereckého kraje

V Liberci dne
Č.j.:

2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ
PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 9a odst. 1 až 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru:

I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat

2. Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr
charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:
Záměrem je liniová dopravní komunikace, silnice I. třídy
v kategorii S11,5/60. Jedná se o novostavbu řešenou
v nové trase délky 2,5 km ve variantě V1 a 2,8 km ve
variantě V2. Předložené aktivní varianty V1 a V2 se liší
směrovým vedením trasy.

3. Zařazení záměru dle př. č. 1:

bod 49 Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II.
Třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené
délky 2 km a od stanovené návrhové intenzity dopravy
předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních
intenzit pro stávající stavby 1000 vozidel/24 hodin.

4. Umístění záměru:

kraj:
Liberecký
obec:
Jablonec nad Nisou, Rádlo
kat. území: Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Rádlo

5. Obchodní firma oznamovatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR
6. IČ oznamovatele:

65993390

7. Sídlo (bydliště) oznamovatele: Zeyerova 1310/2
460 01 Liberec I – Staré Město
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Krajský úřad Libereckého kraje jako příslušný úřad podle § 22 zákona vydává
SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k posouzení vlivů provedení záměru
I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat
na životní prostředí
s následujícími podmínkami:
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru,
popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví
A. Opatření pro fázi přípravy záměru:
Opatření ve fázi územního plánování.
1.

Zajistit soulad se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) Libereckého kraje.

2.

Zajistit převzetí výsledné trasy vybrané varianty do územních plánů dotčených
obcí.

Opatření na úrovni zpracování DÚR
Zpracování specializovaných studií, podkladových materiálů a finální verze
dokumentace pro územní rozhodnutí
3.

Upřesnění technických parametrů. Na základě geodetického zaměření terénu a
všech dílčích průzkumů upřesnit technické parametry základní trasy a všech
souvisejících stavebních objektů. Základní požadavky vyplývající z dokumentace:
• Minimalizovat zábor půdy mimo vlastní trasu.
• Minimalizovat zásah trasy do ekologicky citlivých území, zábor půdy omezit
pouze na nutnou míru. Do těchto ploch neumísťovat žádné další doprovodné
stavby. Jedná se především o průchod varianty V1 kolem rybníčku v km 2,16
a prameništní lesy na konci úseku.
• U varianty V1 šetřit lesní porosty v prostoru mezi km 0,48-1,1, zejména ve
svahu nad navrženým zemím tělesem.
• Přemostění vodních toků realizovat s co nejmenším zásahem do vlastního toku
a sousední nivy.
• Respektovat závěry a doporučení dílčích aktualizovaných podkladových studií
k ochraně životního prostředí.

4.

Plán organizace výstavby (POV) Plán organizace výstavby je povinnou součástí
DÚR a řeší komplexně fázi přípravy a realizace výstavby. Základní požadavky
vyplývající z dokumentace:
• Zařízení staveniště, veškeré manipulační plochy, další doprovodné plochy a
pojezdy techniky zřizovat mimo ekologicky citlivé lokality, zejména lokality
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zvláště chráněných druhů živočichů, lesní porosty, vodní toky a jejich nivy.
Minimalizovat i jakýkoliv nepřímý negativní vliv na tyto lokality při výstavbě.
• Kácení stromů a výřez keřů provádět mimo vegetační období.
• Respektovat životní cykly dotčených živočichů.
• Zpracovat havarijní plán pro výstavbu i provoz.
• Proti vniknutí živočichů do prostoru staveniště instalovat dočasné bariéry.
Bude upřesněno v detailní migrační studii.
• Záchranné transfery živočichů realizovat v případě, že budou doporučeny a
upřesněny biologickým průzkumem před zahájením stavby a odsouhlaseny
příslušným orgánem ochrany přírody.
• Přepravní trasy pro transport materiálů a techniky vymezovat tak, aby byl
minimalizován vliv na obyvatelstvo a ostatní složky životního prostředí.
Vycházet přitom z aktualizované akustické a rozptylové studie, detailní
migrační studie a dalších aktuálních podkladů.
• Ve vazbě na aktualizovanou akustickou a rozptylovou studii konkretizovat
opatření k minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo, především v oblasti
snižování hluku a imisí.
5.

Aktualizovaná akustická studie
Aktualizovaná akustická studie bude zpracovaná na konkrétní technické parametry
vybrané trasy podle platné legislativy v době zpracování DÚR. Základní
požadavky vyplývající z dokumentace:
• Komplexní zhodnocení akustické situace v okolí trasy na základně
aktualizovaného dopravního modelu a upřesněného technického řešení.
• Upřesnění rozsahu opatření navržených v dokumentaci EIA (viz následující
tabulka), a jejich případné doplnění tak, aby bylo zajištěno splnění
hygienických požadavků.
• Ve vazbě na POV, vymezení příjezdových tras a aktualizovaného dopravního
modelu zpracování návrhu protihlukových opatření v průběhu výstavby.
• Při technickém návrhu protihlukových clon budou respektovány Technické
podmínky Ministerstva dopravy č. 104 ve vztahu k ochraně ptáků (ve volné
krajině navrhovat PHC zásadně z neprůhledných materiálů).
Navržená opatření z hlediska hluku – varianta V1
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Navržená opatření z hlediska hluku – varianta V2

6.

Hydrogeologický a hydrologický průzkum
Zpracovat podrobný hydrogeologický průzkum se zaměřením vlivu záměru na
povrchové a podzemní vody a jejich zdroje. Na základě průzkumu vypracovat
posouzení vlivů stavby na hladinu podzemní vody při realizaci hlubokých zářezů a
vysokých násypů a navrhnout ochranná opatření. V rámci průzkumu se zaměřit na
lokalitu na začátku trasy varianty V2, kde jsou ohroženy vodní zdroje u rodinných
domů (č. p. 209 a 215).

7.

Inženýrsko-geologický průzkum
Zpracovat inženýrsko-geologický průzkum se zaměřením na geomechanické
vlastnosti hornin, zejména v místech, kde je trasa vedena v hlubokých zářezech a
vysokých násypech.

8.

Projekt odvodnění komunikace
Na základě upřesněného technického řešení, výsledků hydrogeologického a
hydrologického průzkumu zpracovat projekt odvodnění komunikace. Základní
požadavky vyplývající z dokumentace:
• Koncepci odvodnění upřesnit na základě aktuálního hodnocení stavu v povodí
recipientů v době zpracování projektu ve vazbě nejen na vlastní komunikaci,
ale také ve vazbě k ostatním zdrojům v povodí.
• Před zaústěním srážkových vod do recipientů realizovat havarijní zařízení
(norné stěny a lapoly). Prověřit možnost umístění retenčních nádrží a
bezodtokých průlehů, které bodu zmenšovat rychlost odtoku povrchové vody
do krajiny.
• Vypracovat provozní a manipulační řády odvodňovacích zařízení.
• Na základě podrobného hydrogeologického průzkumu navrhnout monitoring
potencionálně ohrožených vodních zdrojů.
• Při stavebních pracích v celé posuzované trase komunikace je nezbytné
vypracovat havarijní plán, řešící krizové situace, při kterých by došlo k
ohrožení jakosti vod.

9.

Detailní migrační studie

Detailní migrační studie bude koncepčně vycházet z Rámcové migrační studie a bude
zpracována v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy č. 180. Metodika pro
návrh migračních opatření je podrobně zpracována v práci „Průchodnost silnic a dálnic pro
volně žijící živočichy – EVERNIA, Liberec, 2011“. Studie komplexně vyhodnotí bariérový
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efekt výsledné navržené trasy a zajistí detailní rozpracování navržených opatření v
dokumentaci EIA (viz následující tabulka), zejména:
• Detailně prověří umístění a četnost navržených propustků pro živočichy
kategorie C. Technickou realizovatelnost tohoto návrhu je nutné v dalším
stupni PD prověřit na základě detailního zaměření výsledné trasy. Návrh může
být upraven (přesné umístění, parametry) nebo doplněn dalšími propustky
(trubními i rámovými) o průměru od 50 cm výše ve vhodných místech násypů.
Optimální vzdálenost mezi migračními objekty pro kategorii C je 500-1000 m.
• Začlenění migračních objektů do okolí (vazba na vegetační úpravy trasy) a
řešení technických detailů (vhodný charakter podmostí, zachování suché cesty
u mostů, vhodné vedení vodoteče pod mostem aj.). V RMS byla navržena
optimalizace vybraných objektů, tento návrh v DMS detailněji rozpracovat.
• Rozpracování návrhů dočasných a trvalých opatření pro obojživelníky.
• Návrh ochrany obojživelníků v průběhu výstavby komunikace (realizace
přechodných bariér, odchyt a transfer živočichů po schválení orgánem ochrany
přírody provést odbornou firmou).
Navržená opatření z hlediska migrace živočichů, bariérového efektu a mortality –
migrační objekty:

Propustky:
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Oplocení, bariéry pro obojživelníky

10. Dendrologický průzkum
Průzkum zajistí:
• Celkovou evidenci všech stromů a keřů určených ke kácení (druh, množství,
obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí).
• Kompenzaci za pokácené dřeviny v podobě odvodů či náhradních výsadeb.
• Návrh opatření na minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně (umístění zařízení
staveniště, příjezdové cesty, opatření během stavby).
11. Projekt vegetačních úprav
Zpracovat projekt vegetačních úprav vybrané trasy v souladu s Technickými
podmínkami Ministerstva dopravy č. 99. Projekt bude obsahovat:
• Návrh protierozních opatření.
• Návrh na realizaci vegetačních úprav na vybraných místech komunikace k
odclonění vizuálního kontaktu mezi obytnou zástavbou a silnicí.
• Návaznost navržených vegetačních úprav na navržené migrační objekty.
• U navržených výsadeb požadovat použití původních a stanovištně vhodných
dřevin v celém úseku navržené komunikace.
• Rozpracovat návrh zeleného pásu v lesoparku Žižkův vrch k odclonění mostu
ve variantě V1.
12. Předběžný archeologický průzkum V souladu s platnou legislativou zajistit
předběžný archeologický průzkum v trase komunikace a uzavřít smlouvu o
podmínkách provedení archeologického dohledu a záchranného archeologického
výzkumu.
13. Plán odpadového hospodářství, který specifikuje nakládání se vzniklými odpady v
souladu s platnou legislativou.
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Další opatření
14. Půdy
• Rozpracovat opatření ke zmírnění negativních vlivů záměru na půdu. Při
detailním upřesnění trasy minimalizovat zábory PUPFL pomocí navržených
gabionových a zárubních zdí.
• Upřesnit trvalý a dočasný zábor půdy s cílem jeho minimalizace.
• Zpracovat výpočet náhrad škod na PUPFL a určit výši poplatku za trvalé a
dočasné odnětí dotčených PUPFL.
• Zpracovat projekt rekultivace lesních pozemků dočasně odňatých z PUPFL a
projekt vhodných sadových úprav v místě dotčení PUPFL.
• Minimalizovat kácení na nezbytně nutný rozsah, neumisťovat na lesní
pozemky dočasné skládky zeminy a plochy zařízení staveniště. Lesní porosty
mimo plánovanou trasu nesmí být poškozovány pojezdem stavebních
mechanizmů.
• V období provozu komunikace bude nutno provést následnou péči o nově
založené lesní porosty (plochy z dočasného odnětí PUPFL) až do stadia jejich
zajištění ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb.
• Převzít opatření uvedená v příloze č. 5 dokumentace. Pro jednotlivé porostní
skupiny, kterým trasa prochází, jsou zde navržena konkrétní opatření. Před
realizací stavby se jedná zejména o podporu stabilních dřevin, po realizaci
stavby o udržování rozvolněného zápoje a zavětvení skupiny na styku s
tělesem silnice.
B. Opatření pro fázi realizace (výstavby) záměru:
1.

Ještě před zahájením stavby provést důslednou likvidaci výskytu invazního
bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v okolí km 1,8-1,9 na trase
V1, a to i v případě realizace V2. Vhodné postupy likvidace jsou uvedeny ve
Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK D02 007 Likvidace vybraných
invazních druhů rostlin vydaném AOPK ČR.

2.

V případě zjištěného šíření dalších nebezpečných invazních druhů rostlin
(křídlatky, netýkavka žláznatá) na zemním tělese silnice či v jeho blízkém okolí
přistoupit k jejich likvidaci odpovídajícími prostředky (odkaz na metodický
postup viz výše). Toto opatření se vztahuje na období výstavby i provozu.

3.

Důsledně dodržovat podmínky schváleného Plánu organizace výstavby,
havarijních plánů a všech podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a
stavebního povolení.

4.

Na vnějším ohrazení stavby uvést kontakt na zástupce stavitele, kterému budou
moci občané sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby.

5.

Obyvatelé v předstihu seznámit s připravovanou stavbou, délkou a charakterem
jednotlivých etap výstavby.
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C. Opatření pro fázi provozu záměru:
Nejsou navrhována.

9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry,
délka, sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů
na životní prostředí
Po roce provozu provést postprojektovou analýzu, tj. vyhodnocení plnění požadavků
na ochranu životního prostředí určených v základních dokumentech investiční přípravy
(proces EIA, územní rozhodnutí, stavební povolení, závazná stanoviska podle složkových
zákonů).

II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených
podmínek
Vydání souhlasného závazného stanoviska je podloženo vyhodnocením stavu
jednotlivých složek životního prostředí v zájmovém území posuzovaného záměru a rovněž je
podloženo následným vyhodnocením vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Hodnocení provedená v Dokumentaci prokázala, že výstavba a provoz navrhovaného
záměru nebude mít při dodržení požadovaných opatření významné negativní vlivy na životní
prostředí. Výstavbou západního obchvatu dojde k odlehčení dopravy v centru města a tím
zlepšení akustické situace v okolí stávající komunikací, po kterých dnes doprava prochází.
Na základě všech realizovaných hodnocení je možné konstatovat, že navrhovaná
realizace záměru – I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat je z hlediska vlivů záměru na
životní prostředí přijatelná za podmínek uvedených v tomto závazném stanovisku.
Podmínky A.1.- A.14, B.1- B.5 jsou stanoveny na základě dokumentace pro
minimalizaci vlivů a jako kompenzační opatření z pohledu ochrany přírody a krajiny a zdraví
obyvatel, vyplývají z dokumentace.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr „I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat“ je řešen především
z důvodu, odvedení tranzitní dopravy z centra města.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly ani u jedné z posuzovaných
variant prokázány významné vlivy na složky životního prostředí ani na životní prostředí jako
celek. Záměr nebude mít při respektování navržených podmínek a opatření významný vliv na
obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Vlivy na hlukovou situaci spojené se záměrem odpovídají požadavkům vyplývajícím
z příslušných právních předpisů a technickými a organizačními opatřeními budou
minimalizovány.
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Vlivy na ovzduší a klima:
Z hlediska vlivů na ovzduší a klima převažují vlivy přímé, nevratné, ve fázi výstavby
krátkodobé, ve fázi provozu trvalé. Dochází zde ke kumulaci příspěvku záměru a současného
imisního pozadí. Negativní vlivy samotného záměru na ovzduší jsou na nízké úrovni, imisní
příspěvek záměru (žádné z navržených variant V1, V2) nikde nezpůsobí překročení imisních
limitů. Vlivy je možné označit jako přijatelné. Naopak ponechání stávající nulové varianty by
představovalo do budoucna významné negativní ovlivnění kvality ovzduší v Jablonci nad
Nisou.
Vlivy na hluk a další fyzikální charakteristiky:
Z hlediska vlivu záměru na hlukovou situaci převažují vlivy přímé, nevratné, ve fázi
výstavby krátkodobé, ve fázi provozu trvalé. Dochází zde ke kumulaci příspěvku záměru
a současného hlukového pozadí. Negativní vlivy samotného záměru jsou na nízké úrovni,
trasa je vedena převážně mimo zastavěné území. U obou variant jsou navržena protihluková
opatření, s kterými budou dodrženy hygienické limity. Při nerealizaci záměru budou postupně
významně narůstat negativní vlivy na hlukovou situaci podél nulové varianty.
Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Ve vztahu k povrchovým a podzemním vodám jsou vlivy záměru přímé, nevratné
a trvalé. Kumulace s jinými vlivy se nepředpokládá, možná je případná kontaminace vody
z jiných zdrojů. Negativní vlivy vlastního záměru je možné označit jako nízké, výjimku tvoří
pouze ovlivnění lokálních vodních zdrojů při realizaci varianty V2. Oba rodinné domy je
nutné v předstihu napojit na vodovod.
Vlivy na půdu
Ve vztahu k půdám je možné označit vlivy jako přímé, trvalé, u trvalého záboru
nevratné, u dočasného záboru vratné. Kumulace s jinými vlivy se nepředpokládá, možná je
případná kontaminace půdy z jiných zdrojů. Negativní vlivy záměru je možné označit jako
nízké.
Vlivy na přírodní zdroje
Ve vztahu k přírodním zdrojům převažují vlivy přímé, nevratné a trvalé.
Pravděpodobnost výskytu významného vlivu je malá. Negativní vlivy záměru je možné
označit jako nízké.
Vlivy na biologickou rozmanitost
Ve vztahu k biologické rozmanitosti jsou rozhodující vlivy ve fázi výstavby, jedná se
o vlivy nevratné a trvalé, vzhledem k charakteru záměru málo až středně významné. Působí
převážně vlivy přímé, ale i vlivy nepřímé prostřednictvím ostatních složek životního
prostředí. Kumulace s ostatními vlivy není známá.
Vlivy na krajinu
Ve vztahu ke krajině a jejím ekologickým funkcím jsou vlivy záměru přímé, nevratné
a trvalé. Negativní vlivy záměru na krajinný ráz jsou hodnoceny jako přijatelné, záměr
nezasahuje do znaků jedinečného významu, protože se v zájmovém území nevyskytují. Také
vlivy záměru na ekologické funkce krajiny jsou na malé úrovni, krajina bude po realizaci
záměru i nadále plnit své ekologické funkce.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Trasa záměru prochází v celé své délce volnou krajinou. Kulturní nemovité památky
jsou soustředěny především do centra Jablonce nad Nisou. Trasa nezasahuje do žádné kulturní
památky ani nemá vliv na žádnou kulturní památku, národní kulturní památku ani památku
zapsanou do Seznamu kulturního dědictví. Nezasahuje ani do území ochrany, jako např. do
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památkové rezervace, památkové zóny a jejich ochranných pásem). Archeologické lokality
(UAN I., II.) se nachází mimo kontakt se záměrem.
Vlivy na veřejné zdraví
Ve vztahu k obyvatelstvu a veřejnému zdraví převažují pro obě aktivní varianty ve
fázi provozu vlivy přímé, dlouhodobé a nevratné, tyto negativní vlivy je celkově možné
hodnotit jako nízké. Hluk a imise z dopravy mohou působit kumulativně, záměr však nebude
představovat významné riziko nepříznivých zdravotních účinků pro obyvatele v okolí, což
potvrdilo provedené hodnocení zdravotních rizik v příloze č. 1 dokumentace. Pozitivní vliv
bude mít záměr na řidiče a celkovou dopravní situaci v území, rovněž je nutné zohlednit
pozitivní ekonomické vlivy. Naopak ponechání stávající nulové varianty by mělo střední až
velký negativní vliv na zdraví obyvatel, obyvatelé by byly nadále vystaveni narůstající
nadměrné hlukové a imisní zátěži.
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Technické a technologické řešení záměru vychází především z charakteru záměru,
kterým je výstavba západního obchvatu města Jablonec nad Nisou (silnice I/14) dané
kategorie a uspořádání. Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní
prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska výstavby, tak
i vlastního provozu záměru. Navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru je
v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné
nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního
prostředí.
Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použita odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména hluk), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do povrchových
a podzemních vod.
Detailnější řešení se na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb. předpokládá v rámci navazující přípravy záměru pro následná správní
řízení k povolení předmětného záměru.
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob výstavby a provoz záměru lze
technické řešení záměru považovat za vhodné. Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí
technických opatření sloužících k ochraně životního prostředí do projektu stavby. Tato
opatření musí vycházet z dokumentace EIA, posudku a dále z dalších poznatků v průběhu
přípravy projektu, popř. z nálezů učiněných v průběhu přípravy území ke stavbě.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
K posouzení záměru „I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat“ byly předloženy
dvě varianty V1 a V2, které byly podrobně hodnoceny. Obě hodnocené varianty jsou
z pohledu všech vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a na zdraví obyvatelstva
akceptovatelné. Pro variantu V1 hovoří především vedení v koridoru VN a menší zásah do
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lesních pozemků, negativem je přiblížení k zástavbě Žižkova vrchu a průchod přes areál Srnčí
důl. Pro variantu V2 hovoří zachování celistvosti areálu Srnčí důl a oddálení od obytné
zástavby Žižkova vrchu, negativem je větší zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa.
Vzhledem ke stabilizaci záměru v územně plánovací dokumentaci města Jablonec nad
Nisou (varianta V1 v souladu s územním plánem města, varianta V2 v souladu se skupinou
koridorů územních rezerv) je možno obě navržené varianty považovat za akceptovatelné
a dostačujícím způsobem posouzené varianty.
Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že obě
varianty V1 i V2 jsou akceptovatelné, přičemž jako vhodnější je k realizaci vyhodnocena
varianta V2.
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
V rámci zveřejnění dokumentace obdržel příslušný úřad Krajský úřad Libereckého
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k dokumentaci záměru „I/14 Jablonec nad
Nisou – západní obchvat“ celkem 9 vyjádření (vyjádření dotčených správních úřadů a
veřejnosti).
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v části V. předloženého posudku a všechny oprávněné požadavky vyplývající z těchto
vyjádření byly buď zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo
vzaty v úvahu při formulování tohoto závazného stanoviska.

6. Okruh dotčených územně samosprávných celků
Liberecký kraj
Obce: Jablonec nad Nisou, Rádlo
Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3
písm. g) zákona.
RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

- 50 -

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
I/14 Jablonec nad Nisou – západní obchvat

Přílohy:
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci)
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