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SEZNAM ZKRATEK
BaP

benzo/a/pyren

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

DMK

dálkový migrační koridor

EIA

Environmental Impact Assessment - posuzování vlivů na životní prostředí

EVL

evropsky významná lokalita (součást soustavy Natura 2000)

IRB

individuální referenční bod (tzn. výpočtový bod v souvislosti s rozptylovou studií)

KP

krajinný prostor

KSS

Krajská správa silnic

KÚ

konec úseku

NA

nákladní auta

NN

nízké napětí

NV

nařízení vlády

OA

osobní auta

OK

okružní křižovatka

OPVZ

ochranné pásmo vodního zdroje

PHS

protihluková stěna

PLO

přírodní lesní oblasti

PM10

pevné částice či prachové částice (particulates matter - PM) o průměru do 10 m

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

RBC

regionální biocentrum

RBK

regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SHZ

stará hluková zátěž

SO

stavební objekt

ÚAN

území s archeologickými nálezy

UAT

tzv. nefragmentované oblasti

ÚP

územní plán

ÚSES

územní systém ekologické stability krajiny

VB

výpočtový bod (používáno v souvislosti s výpočtem hlukové hladiny)

VKP

významný krajinný prvek

VTE

větrná elektrárna

VÚ

vodní útvar

VVN

velmi vysoké napětí

ZPF

zemědělský půdní fond

ZÚ

začátek úseku

ZUJ

základní územní jednotka

ZÚR

Zásady územního rozvoje
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I.

Obchodní firma / Jméno
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec

A.II.

IČ
65993390

A.III.

Sídlo
Zeyerova 1310/2
460 55 Liberec 1 – Staré Město

A.IV.

Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Josef Jeníček
Správa Liberec, Zeyerova 1310/2
Tel.: +420 485108515, 485251120
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I.

Základní údaje

B.I.1.

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

♦

Název záměru: Silnice I/13 Krásná Studánka – Dětřichov

♦

Zařazení záměru v oznámení (dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., platného v době zpracování oznámení a zjišťovacího řízení):
-

♦

kategorie II – záměry vyžadující zjišťovací řízení, bod 9.1: Novostavby, rozšiřování a přeložky
silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
Příslušným úřadem je Krajský úřad Libereckého kraje.

Zařazení záměru v dokumentaci EIA oznámení (dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., po změně zákonem č. 326/2017 Sb., s účinností od 1.11.2017):
-

-

49 - Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od
stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit
pro stávající stavby (b); a) 2 km, b) 1 000 voz/24 hod
Příslušným úřadem je Krajský úřad Libereckého kraje.

B.I.2.

Rozsah záměru

Hodnoceným záměrem je liniová dopravní komunikace, silnice I. třídy v celkové délce 8,5 km.
Navazuje na stavbu silnice I/13 Stráž nad Nisou – Krásná Studánka, která je již v provozu.
Začíná v místě stávající okružní křižovatky Krásná Studánka a končí před zástavbou obce
Dětřichov napojením na stávající silnici I/13 (viz přílohu č. 2.1. a 2.2). Jedná se o dvoupruhovou komunikaci, přičemž ve stoupáních větších než 6 % jsou navrženy přídatné jízdní pruhy pro možnost
předjetí pomalu jedoucích vozidel.
Záměr zahrnuje kromě hlavní trasy tyto objekty:
-

přestavbu stávající okružní křižovatky,
výstavbu nové okružní křižovatky,
přeložky a úpravy komunikací,
výstavbu 8 mostních objektů,
výstavbu 4 protihlukových stěn,
přeložky a úpravy inženýrských sítí,
vybudování systému odvodnění,
rekultivaci ploch dočasných záborů a části zrušené silnice I/13,
vegetační úpravy.

B.I.3.

Umístění záměru

♦ Kraj:

Liberecký

♦ Obce:

statutární město Liberec - obecní část Krásná Studánka,
obec Nová Ves - obecní části Mlýnice a Nová Ves,
obec Mníšek,
obec Frýdlant - obecní část Albrechtice u Frýdlantu,
obec Dětřichov.
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Obrázek č. 1. - Průchod trasy přes katastrální území
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Katastrální území: Krásná Studánka (673641)
Nová Ves u Chrastavy (705594)
Mníšek u Liberce (697605)
Mlýnice (705586)
Albrechtice u Frýdlantu (625981)
Dětřichov u Frýdlantu (625990)

-

- začátek úseku až km 4,7
- km 4,7 až 6,3 a km 6,7 - 7,25
- km 6,3 - 6,7
- km 7,25 až 8,5
- km 8,5 až 10,4
- km 10,4 až konec úseku

Z hlediska administrativního členění se záměr nachází v NUTS II – Severovýchod (CZ05),
NUTS III – Liberecký kraj (CZ051).

B.I.4.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem je nová liniová dopravní komunikace I. třídy v kategorii S11,5/70 v délce 8 527 m.
Kromě hlavní trasy je navržena přestavba okružní křižovatky Krásná Studánka a výstavba okružní
křižovatky Albrechtice.
Zprovozněním realizovaného úseku nové trasy silnice I/13 dojde k převedení tranzitní dopravy
z přilehlé silniční sítě ze zastavěného území obcí - viz přílohu č. 2.2.
Z hlediska možnosti kumulace s jinými záměry je nutné hodnotit jednak záměry v době realizace již existující, jednak budoucí plánované záměry.
Co se týče stávajících staveb v okolí záměru - z hlediska kumulací vlivů je nutné uvažovat
následující komunikace:

-

II/592 - převedení SO 203, dopravní propojení Mníšek - Chrastava přes Novou Ves (km 6,4),

-

III/27252 - napojení OK Albrechtice, dopravní propojení Albrechtice u Frýdlantu - Chrastava
(km 9,6).

U těchto komunikací může docházet zejména ke kumulaci hluku a imisí, a jsou proto
uvažovány v rámci rozptylové a hlukové studie a hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele.
V rozptylové studii je zohledněna přítomnost existujících zdrojů znečišťování ovzduší v tzv.
imisním pozadí, které vstupuje do modelového výpočtu imisních koncentrací v zájmovém území.
V hlukové studii se modelový výpočet opírá o aktuální měření hluku provedené v říjnu 2017.
Dále je nutné uvažovat kumulaci negativních vlivů v období výstavby záměru, a to hlavně
v souvislosti s možnými dopravními omezeními na komunikacích dotčených výstavbou.

Co se týče plánovaných staveb v okolí záměru - nejsou známy žádné plánované záměry,
u kterých by ve vazbě na posuzovaný záměr docházelo ke kumulaci vlivů na životní prostředí.
Výstavba rodinných domů v lokalitě Nová Amerika v Mníšku bude v době zahájení výstavby
silnice I/13 již pravděpodobně ukončena. (poznámka: Trasa posuzovaného záměru silnice I/13
Krásná Studánka - Dětřichov byla již v době přípravy a samotné výstavby rodinných domů
stabilizována v územním plánu jako veřejně prospěšná stavba.)
Výstavba obchvatu silnice I/13 ve Frýdlantu zasahuje do katastrálního území Dětřichov
u Frýdlantu - začíná však až na severním okraji obce Dětřichov a vede dále směrem k severu - tedy
zcela mimo zájmové území záměru I/13 Krásná Studánka - Dětřichov. Souvislost se zde
posuzovaným záměrem má tato stavba z dopravního hlediska, a to s dosahem regionálním
a přeshraničním (tah do Polska). Obě stavby jsou součástí širší koncepce a kategorizace silnic.
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B.I.5.

Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí

Zdůvodnění umístění záměru
Stávající silnice I/13 mezi Krásnou Studánkou a Frýdlantem je vedena hustou zástavbou obcí
Mníšek a Albrechtice u Frýdlantu v nevyhovujících směrových a šířkových poměrech. Toto vedení
nepříznivě ovlivňuje přilehlou zástavbu hlukem a emisemi z dopravy. Na tomto úseku se vyskytuje
také několik nehodových míst. Na území obce Mníšek prochází stávající silnice I/13 záplavovým
územím.
S ohledem na nárůst intenzit dopravy mezi Libercem a Frýdlantem a dále směrem na hraniční
přechody (Habartice, Kunratice, a Nové Město pod Smrkem) není možné stávající vedení trasy silnice I/13 pouze přestavět a rozšířit do požadovaných parametrů. Úpravy na stávající trase by nebylo
možné provést bez zásadních a necitelných zásahů do stávající zástavby. Proto je trasa silnice I/13
v úseku Krásná Studánka - Dětřichov trasována do nové polohy mimo zastavěná území obcí.
Nová poloha silnice I/13 zajistí silniční spojení Frýdlantského výběžku i při extrémních povodních, které postihly toto území v srpnu roku 2010.
Výškové vedení je dáno stávající členitou konfigurací terénu. Trasa překonává výškový rozdíl
cca 163 m mezi nejvyšším bodem (Albrechtice – Na vršku, cca 548 m n. m.) a nejnižším místem
(konec posuzovaného úseku v údolí Olešky, cca 385 m n. m.).

Výběr konkrétní trasy probíhal v následujících etapách a to tak, aby bylo možné nalézt optimální řešení jak z technického, tak hlediska ochrany životního prostředí (viz následující tabulka).
Tabulka č. 1. - Etapy hodnocení a výběru trasy v širším zájmovém území
Č.
1

Etapa
Krajinářské
hodnocení

2

Technická
studie

3

Dokumenta
ce EIA

4

Posudek
EIA

5

Veřejné
projednání
posudku

Charakteristika
Toto hodnocení zpracoval tým odborníků pod vedením firmy EVERNIA s.r.o. v roce
1997. Materiál představuje základní ucelený pohled na část daného území z hlediska tehdejší platné legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a vymezuje prostory ekologicky cenné a nevhodné pro průchod komunikace.
Byla vypracována studie "Silnice I/13 Stráž nad Nisou - Dětřichov" firmou Valbek
spol. s r. o., Liberec, 04/2001, zak. číslo: 01-L4-004. Studie byla zpracována na základě neustálé a úzké spolupráce se zpracovatelem dokumentace vlivu stavby na
životní prostředí.
V roce 2001 byla vypracována dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí
"Silnice I/13 Stráž nad Nisou - Dětřichov" firmou EVERNIA s.r.o. Liberec. Oprávněnou osobou podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. byl RNDr. Petr Anděl, CSc., držitel
osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 7248/1155/OPV/93. Technickou pomoc zajišťovala firma Valbek spol. s r. o. Liberec. K dokumentaci se vyjádřily dotčené obce,
orgány státní správy, veřejnost a občanské iniciativy.
V roce 2002 byl vypracován posudek "Silnice I/13 Stráž nad Nisou - Dětřichov" podle § 9 zákona č. 244/1992 Sb. Zpracovatelem posudku byl RNDr. Miloslav Kučera,
držitel osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. č. j.
3194/496/OPV/93.
Veřejné projednání se konalo dne 18. 6. 2002 v Obecním domě ve Stráži nad Nisou.
Dokumentace byla zveřejněna v obcích: Stráž nad Nisou, Mníšek, Nová Ves, Dětřichov a ve městech Liberec a Frýdlant. Na základě předložené dokumentace, vyjádření dotčených orgánů státní správy (Krajský úřad libereckého kraje, Okresní úřad
Liberec, ČIŽP OI Liberec, Krajský hygienik Libereckého kraje), dotčených obcí, občanských iniciativ, veřejnosti, posudku a jeho veřejného projednání (protokol z veřejného projednání dne 28. 6. 2002) bylo v rámci řízení podle zákona ČNR
č. 244/1992 Sb. zjištěno a potvrzeno, že posouzení vlivů stavby a provozu silnice
I/13 Stráž nad Nisou - Dětřichov na životní prostředí bylo provedeno v souladu s citovaným zákonem.
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Č.
6

7

Etapa
Vydání
stanoviska

Charakteristika

Souhlasné stanovisko k záměru stavby „Silnice I/13 Stráž nad Nisou - Dětřichov“ bylo vydáno dne 13. 9. 2001 pod č. j. NM700/2187/541/02/357. Stanovisko vydalo Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 20 odst. 1 zákona
č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 132/2000 Sb., a v souladu s § 11 odst. 1 téhož zákona, za použití ustanovení
§24 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. z hlediska hodnocení vlivů posuzované stavby
na životní prostředí. Součástí souhlasného stanoviska jsou podmínky, které budou
zapracovávány do následujících stupňů projektové přípravy dokumentace stavby
a zahrnuty jako požadavky do příslušných rozhodnutí podle zvláštních předpisů.
Stanovisko Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., ve
k vlivu na
znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 45i, odst. 1 tohoto zákona,
soustavu
bylo vydáno:
Natura 2000 ♦ AOPK ČR, Správa CHKO Jizerské hory, v Liberci dne 29. 9. 2016, č. j.
SR/1411/LI/2016-2. Stanovisko uvádí, že lze vyloučit významný vliv záměru na
příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit ležících na území CHKO Jizerské hory a na příznivý stav předmětů ochrany nebo
celistvost Ptačí oblasti Jizerské hory.
♦ Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství,
v Liberci dne 4. 10. 2016, č. j. KULK 75441/2016. Stanovisko uvádí, že záměr
nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Výstavba záměru je významná z několika základních důvodů:
a) Záměr je součástí silnice I. třídy vedoucí v trase Karlovy Vary – Chomutov – Teplice – Děčín
– Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou - Stráž nad Nisou – Frýdlant – Habartice – Polsko. Silnice propojuje krajské město Liberec s Frýdlantským výběžkem a převádí veškerou tranzitní
dopravu do Frýdlantského výběžku a dále do Polska a Německa. Současný stav silnice,
vzhledem ke stále rostoucím intenzitám dopravy, neodpovídá zvyšujícím se nárokům na
přepravní vztahy a bezpečnost dopravy. Výstavba nové komunikace moderních parametrů
bude mít pozitivní význam nejen z dopravního hlediska, ale zlepšení dopravní dostupnosti
Frýdlantska přispěje k celkovému hospodářskému rozvoji a oživení této příhraniční oblasti.
Záměr rovněž umožní kvalitní propojení Libereckého kraje s přilehlým regionem v Polsku (viz
následující obrázek). Záměr navazuje na již postavený úsek Stráž nad Nisou – Krásná
Studánka (uvedený do provozu v roce 2013).
b) Stávající silnice I/13 je mezi Krásnou Studánkou a Frýdlantem vedena hustou zástavbou obce Mníšek a Albrechtic u Frýdlantu v nevyhovujících směrových a šířkových poměrech. Tento stávající stav neúnosně ovlivňuje přilehlou zástavbu hlukem a emisemi z dopravy. Na tomto úseku se vyskytuje i několik míst se zvýšenou nehodovostí. Záměr řeší převedení tranzitní
dopravy ze stávající silniční sítě do území mimo zastavěné části obcí, nová komunikace je
vedena převážně ve volné krajině mimo zastavěná území.

V předmětném úseku silnice I/13 došlo za posledních 10 let k velkému počtu dopravních nehod, včetně několika s fatálními následky. Z evidence Policie České republiky (data jsou k dispozici
od 1.1.2007) byly získány následující údaje (http://www.policie.cz/clanek/dopravni-nehody-v-mapecr.aspx):
♦ Sledovaný úsek:

Silnice I/13 od okružní křižovatky Krásná Studánka do Dětřichova
po křižovatku s komunikací 03515

♦ Období:

1.1.2007 - 2.11.2017
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♦ Souhrnný statistický přehled o nehodách na komunikacích zvolené trasy
-

Počet nehod celkem
Počet nehod s následky na zdraví
Počet usmrcených osob
Počet těžce zraněných osob
Počet lehce zraněných osob
Počet nehod pod vlivem alkoholu

367
104
5 (černý bod na trase v násl. obrázku)
23 (modrý bod na trase v násl. obrázku)
139 (žlutý bod na trase v násl. obrázku)
0

Obrázek č. 2. - Výskyt dopravních nehod na silnici I/13

Zdroj: (http://www.policie.cz)
Záměr je zahrnut do klíčových koncepčních dokumentů, především do Zásad územního rozvoje Libereckého kraje - viz následující tabulku.

Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, dokumentace EIA
G-Consult 2017 0098, DOPRAVOPROJEKT 170146

Strana 14

Tabulka č. 2. - Soulad záměru s klíčovými územně-plánovacími dokumenty
Název
dokumentu

Vztah záměru k dokumentu

Politika územního Záměr je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace
rozvoje ČR
č. 1, schválené vládou dne 15. 4.2015.
Zásady územního V souladu s politikou územního rozvoje byly vydány Zásady územního rozvoje Libereckérozvoje (ZÚR)
ho kraje (ZÚR LK) usnesením č. 466/11/ZK, dne 13. 12. 2011 (v současné době probíhá
Libereckého kraje aktualizace **).
Určují strategii pro plánování a koordinují územně plánovací činnost obcí. Jsou závazné
pro pořizování a vydávání územních plánů a pro rozhodování v území.
Posuzovaný úsek přeložky silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov je součástí silnice I/13,
která náleží důležité rozvojové ose nadregionálního významu (ROS3) silnice I/13 od Děčína přes Českou Lípu, Liberec. Navazuje jako D08 směrem na Frýdlant a dále k hraničnímu
přechodu v Habarticích. Důvody vymezení jsou:
- Propojení Libereckého kraje s přilehlým regionem v Polsku.
- Podpora zlepšení dopravní dostupnosti oblasti Frýdlantsko pro podporu oživení
dnes periferní příhraniční oblasti.
- Posílení atraktivity území a oživení ekonomických aktivit, která dnes vykazuje socioekonomické zaostávání i kvůli špatné dopravní dostupnosti.
- Snížení negativních dopadů stávající dopravy na zastavěná území.
Kap. D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury: Silniční doprava - Koridory
nadregionálního významu:
Vymezeni: D08 - silnice I/13, úsek Liberec - Stráž nad Nisou - Mníšek - Dětřichov.
Územní plány obcí Posuzovaný úsek přeložky silnice I/13 prochází katastrálními územími těchto obcí: Liberec,
Nová Ves, Mníšek, Frýdlant a Dětřichov.
(vyjádření přísluš- Územní plán Liberce: záměr je veden v koridoru pro návrh veřejně prospěšné dopravní
ných úřadů územ- stavby D3 - obchvat silnice I/13 v úseku Krásná Studánka.
ního plánování
Územní plán Nová Ves: komunikace je vedena v trase koridoru pro umístění stavby (I/13)
k záměru z hledis- Územní plán Mníšek: záměr je umístěn do návrhu koridoru pro přeložku silnice I/13.
ka ÚP jsou obsa- Územní plán Frýdlant (část Albrechtice u Frýdlantu): Záměr je v souladu s ÚP.
žena v příloze č. 1 Územní plán Dětřichov: záměr je v nesouladu s platnou dokumentací ÚP. Trasa koridoru
dokumentace EIA) je v předložené situaci vymezena z části v plochách nezastavitelných - plochách ZPF „plochy orné půdy“. V současné době se připravují podklady pro pořízení nového územního
plánu Dětřichov. Nový ÚP bude vycházet z aktuálních podkladů, mj. z nově předložené
dokumentace záměru „Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov“, která bude zapracována
do ÚP Dětřichov ve všech souvislostech.
Záměr je také evidován v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje jako koridor D08
- silnice I/13, úsek Liberec - Stráž nad Nisou - Mníšek - Dětřichov. Dále je záměr evidován
v územně analytických podkladech Libereckého kraje a územně analytických podkladech
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec.
** Dle vyjádření KULK v rámci zjišťovacího řízení (13.1.2017) není posuzovaný záměr zcela
v souladu s koridorem D08 vymezeným ve vydaných ZÚR LK. Úprava koridoru D08 na koridor D08B
pro aktuální řešení záměru přeložky silnice I/13 Krásná Studánka – Dětřichov je předmětem probíhající Aktualizace č. 1 ZÚR LK.
Posuzovaný úsek silnice I/13 je v souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje
(ZÚR) a je obsažen v platných územních plánech dotčených obcí, případně v návrzích aktualizace
územních plánů.
Dle § 54, odst. 5 a 6 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších úprav, je znění
ZÚR „nadřazeno“ územním plánům obcí.
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(5) Část územního plánu, která v území znemožňuje realizaci záměru obsaženého v politice
1
územního rozvoje nebo zásadách územního rozvoje, se při rozhodování nepoužije.
(6) Obec je povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
Varianty záměru
V dokumentaci EIA, která byla v r. 2001 zpracována pro celý úsek od Stráže nad Nisou až
k Dětřichovu, byly posuzovány 3 souvislé varianty, které byly kombinací dvou variantních a tří nevariantních úseků. Výběr variant byl podřízen čtyřem hlavním kritériím: (i) dopravnímu, (ii) technickému
– dodržení návrhových parametrů, (iii) antropogennímu (ochrana obyvatelstva, sídel), (iv) přírodnímu
(ochrana ekosystémů a jejich dílčích složek). Srovnávací variantou byla tzv. varianta nulová, tedy
zachování současného stavu bez dalších úprav.
Za podmínky akceptování ochranných a kompenzačních opatření byla na základě zhodnocení
záměru dokumentací EIA doporučena k realizaci varianta C. V současnosti projektovaný a posuzovaný záměr z této varianty vychází.
Celý záměr byl rozdělen do etap:
♦ 1. etapa - km 0,00-4,11: začíná ve Stráži nad Nisou v místě mimoúrovňové křižovatky Svárov
a končí ve stávající okružní křižovatce Krásná Studánka. Tato etapa je již v provozu.
♦ 2. etapa - km 4,11-12,64: navazuje na 1. etapu v okružní křižovatce Krásná Studánka a končí napojením na stávající silnici I/13 v Dětřichově. Tato etapa je ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), kterou zpracovala firma Valbek, spol. s r. o., Liberec, 12/2011.
Trasa popsaná v DUR je jediná, kterou oznamovatel předložil k posouzení, a která byla
předmětem oznámení záměru zpracovaného firmou EVERNIA s.r.o. v r. 2016, a je také předmětem této dokumentace EIA. Žádná jiná varianta nebyla pro posouzení předložena.
Tato trasa z DUR je v souladu se Zásadami územní rozvoje ÚR Libereckého kraje a po dokončení aktualizací územních plánů Nové Vsi a Dětřichova bude v souladu se všemi územněplánovacími dokumentacemi.
Pro záměr (úsek silnice I/13 Stráž nad Nisou - Dětřichov) bylo vydáno souhlasné stanovisko
EIA již v r. 2001. První část tehdy hodnocené trasy - tedy Stráž nad Nisou - Krásná Studánka - je od
již v provozu již od r. 2013.

Jako referenční je použita pouze varianta nulová, tedy zachování současného stavu, tj.
stávající silnice I/13, po které je vedena veškerá doprava do Frýdlantského výběžku a případně dále
do Polska, prochází mezi Krásnou Studánkou a Dětřichovem obytnou zástavbou Mníšku a Albrechtic
u Frýdlantu v nevyhovujících směrových a šířkových poměrech. Celková délka úseku stávající trasy
je cca 10 km, z toho 5,9 km prochází obcemi a 4,1 km ve volné krajině.
Současná trasa silnice I/13 a trasa záměru je uvedena v příloze č. 2.1. a 2.2., dále v rozptylové studii, hlukové studii a v obrázcích v textu dokumentace.
Porovnáním současného stavu a stavu v případě vybudování projektované trasy I/13 se podrobně zabývá část D dokumentace EIA - Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

Shrnutí potřebnosti záměru
Záměr je připravován více než 20 let, přičemž již v r. 2001 byl ve stavu před vydáním územního rozhodnutí. Za tu dobu byly vyřešeny mnohé střety zájmů (např. průchod ochranným pásmem
1

Podtržené části textu nabývají účinnosti 1.1.2018.
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vodního zdroje po dlouhém mostním objektu - estakádě). Z různých politických a legislativních důvodů se další příprava stavby protahovala. Nicméně první etapa - tedy úsek Stráž nad Nisou - Krásná
Studánka je úspěšně dokončena a od roku 2013 slouží k provozu. Další přímo navazující etapa - tedy předmětný úsek Krásná Studánka-Dětřichov - je logickým pokračováním stavby, a měla by být také co nejdříve provedena. Je obsažena v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje
a v platných územních plánech dotčených obcí, případně v návrzích aktualizace územních plánů.
Ze všech výše uvedených skutečností a informací o záměru a zájmovém území vyplývá, že
výstavba úseku silnice I/13 je potřebná a přínosná, jak z místního, tak regionálního pohledu, co se
týče zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zlepšení dostupnosti oblasti Jizerského podhůří a Frýdlantska.
B.I.6.

Popis technického a technologického řešení záměru

(včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů
spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry)
Výše uvedené údaje o záměru vycházejí z Dokumentace pro územní rozhodnutí (Valbek, spol.
s r.o., Liberec, 2011). Při projednávání záměru došlo v mezidobí od zpracování oznámení do zpracování dokumentace EIA k těmto menším úpravám:
1) odstranění stykové křižovatky v km napojující Novou Ves. Důvodem byl požadavek Policie ČR
řešit tuto křižovatku jako mimoúrovňovou z hlediska zajištění bezpečnosti účastníků silničního
provozu při odbočování vlevo. Vzhledem ke konfiguraci terénu a požadovaným návrhovým
parametrům by návrhem mimoúrovňové křižovatky došlo k velmi vysokým nárokům na zábor
pozemků a k neadekvátnímu nárůstu stavebních nákladů. S přihlédnutím k předpokládaným
intenzitám dopravy a vzdálenosti navrhovaných křižovatek bylo dohodnuto vypuštění stykové
křižovatky Nová Ves.
2) rozšíření mostního objektu SO 206 z důvodu lepší průchodnosti pro velké savce.
Přehled hlavních stavebních objektů
(V závorce jsou uvedeni budoucí vlastníci, resp. správci jednotlivých objektů.)
Stavební objekty jsou znázorněny na situaci v příloze č. 2.2. - číslem objektu přímo v trase
a vysvětlivkami v legendě.
♦ Objekty řady 000
- 011 Příprava území
- 021 Oprava stávajících komunikací
♦ Objekty řady 100
- 101 Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov (ŘSD ČR)
- 111 Úprava silnice III/27253 km 6,880 (Liberecký kraj / KSS LK)
- 112 Přeložka silnice III/27252 km 9,678 (Liberecký kraj / KSS LK)
- 121 Přeložka místní komunikace km 4,113 (Statutární město Liberec)
- 122 - 130 Přístupy na pozemky (jednotlivé obce podle místní příslušnosti)
- 195 Provizorní přeložky stávající I/13
♦ Objekty řady 200
- 202 Most na I/13 přes potok – km 5,380 (ŘSD ČR)
- 203 Most Nová Ves - km 6,550 (ŘSD ČR)
- 204 Most na I/13 přes Albrechtický potok - km 8,614 (ŘSD ČR)
- 205 Most na I/13 přes biokoridor - km 10,020 (ŘSD ČR)
- 206 Most na I/13 přes polní cestu a potok – km 11,580 (ŘSD ČR)
- 207 Most na I/13 přes přeložku potoka - km 12,430 (ŘSD ČR)
- 211 Nadjezd přes I/13 - km 4,700 (Obec Nová Ves)
- 212 Nadjezd přes I/13 - km 10,705 (Obec Dětřichov)
- 251 Zárubní zeď km 5,970 – 6,040 vlevo (ŘSD ČR)
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♦ Objekty řady 300
- 301 Odvodnění km 4,113-4,337 + SO 330 Dešťová usazovací a retenční nádrž na
(ŘSD ČR)
- 302 Odvodnění km 5,416 - 5,500 (ŘSD ČR)
- 303 Odvodnění km 6,080 - 6,161 + SO 331 Dešťová usazovací a retenční nádrž na
(ŘSD ČR)
- 304 Odvodnění km 6,809 + 332 Dešťová usazovací nádrž na SO 304 (ŘSD ČR)
- 305 Odvodnění km 6,975 - 8,506 + SO 333 Dešťová usazovací a retenční nádrž na
(ŘSD ČR)
- 306 Odvodnění km 8,654 - 9,645 + SO 334 Dešťová usazovací a retenční nádrž na
(ŘSD ČR)
- 307 Odvodnění km 10,304 - 11,014 (ŘSD ČR)
- 310 Přeložka odpadu z vodojemu km 6,101 (Mikroregion Jizerské podhůří)
- 315 Přeložka přívodního vodovodu PVC 160 km 6,100 (Mikroregion Jizerské podhůří)
- 316 Přeložka zásobního vodovodu PVC 160 km 6,099 (Mikroregion Jizerské podhůří)
- 320 Přeložka vodoteče km 5,383 (Lesy ČR)
- 321 Přeložka vodoteče km 6,794 (Povodí Labe)
- 322 Přeložka koryta km 6,893 - 7,892 (Povodí Labe)
- 323 Přeložka Heřmanického potoka km 11,117 - 11,580 (Lesy ČR)
- 324 Přeložka vodoteče km 12,158 (Lesy ČR)
- 325 Přeložka vodoteče km 12,285 (Lesy ČR)
- 326 Přeložka vodoteče km 12,430 (Lesy ČR)
- 335 Norné stěny v celé trase (ŘSD ČR)
- 340 Úpravy meliorací v celé trase (Vlastníci pozemků)

SO 301

SO 303

SO 305
SO 306

♦ Objekty řady 400
- přeložky elektrického vedení 110 kV, 22 kV, vedení NN, vedení optických a jiných kabelů na
celkem 21 místech (různí vlastníci a správci)
♦ Objekty řady 500
- přeložky VTL plynovodu na celek 7 místech (vlastník: RWE GasNet spol. s r.o. / správce:
RWE Distribuční služby spol. s r.o.)
♦ Objekty řady 700
- 701 Protihlukové stěny (ŘSD ČR)
- 710 Oplocení (ŘSD ČR)
♦ Objekty řady 800
- 801 Vegetační úpravy ŘSD ČR
- 851 Rekultivace ploch dočasného záboru
- 852 Rekultivace původní silnice I/13
V následujícím textu jsou popsány vybrané stavební objekty, které jsou z hlediska posuzování
vlivů na životní prostředí podstatné.

SO 011 – Příprava území
Před zahájením vlastních stavebních prací na stavbě hlavní trasy, souvisejících stavebních
objektů a přeložek inženýrských sítí je nutné provést některé práce, které souvisí s přípravou území.
Jedná se o sejmutí kulturních vrstev v pásech dočasných záborů, dále je do tohoto objektu
zahrnuto kácení stromů a mýcení zeleně. Soupis likvidované mimolesní zeleně a jeho podrobný rozsah bude určen v dalším projektovém stupni - předběžně to bylo provedeno v rámci dendrologického
průzkumu, který byl jednak přílohou oznámení záměru, jednak je jeho aktualizovaná verze přílohou
dokumentace EIA - viz přílohu č. 8.
Stavbou silničního tělesa budou ovlivněny stávající jímací objekty. V rámci tohoto objektu bude
řešeno zajištění náhradního zásobování pitnou vodou. V dalších stupních dokumentace bude upřesSilnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, dokumentace EIA
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něn rozsah a způsob řešení náhradního zásobování - podrobně se problematice dotčených vodních
zdrojů věnuje hydrogeologický posudek - viz přílohu č. 10 dokumentace EIA.
SO 021 – Oprava stávajících komunikací
Výstavba přeložek silnic a dalších souvisejících objektů je zásahem do stávajícího dopravního
režimu. Stávající silnice I., II., III. třídy a některé další komunikace v okolí budou po dobu stavby zatíženy vlivem staveništní dopravy – přístup do staveniště, přeprava zemin na skládky nebo dovoz stavebních materiálů na staveniště. Lze předpokládat, že vlivem zvýšeného dopravního zatížení dojde
k porušení stávajících komunikací. Proto je v rámci SO 021 uvažováno s jejich opravou, a to jednak
po ukončení stavby a u některých komunikací také i před zahájením samotné stavby. Přesnější rozsah bude určen v dalších projektových stupních v koordinaci s investorem a jednotlivými správci komunikací.
SO 101 Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov
Stavba silnice I/13 v úseku Krásná Studánka – Dětřichov je navržena v celkové délce 8 527 m
s asfaltovým krytem.
♦ plocha vozovek
♦ zemní práce
- výkopy
- násypy
- sejmutí kulturních vrstev
- potřeba kulturních vrstev

97 663 m

2

3

708 779 m
3
328 210 m
3
81 800 m
3
43 711 m

Dvoupruhová směrově nerozdělená silnice I. třídy v návrhové kategorii S11,5/70, tj. volná šířka
je 11,5 m a návrhová rychlost 70 km/h. Odpovídající směrodatná rychlost je 90 km/h. Kategorii odpovídá následující příčné uspořádání:
-

šířka jízdního pruhu
vodící proužek
zpevněná krajnice
nezpevněná krajnice

3,5 m
0,25 m
1,5 m
0,75 m bez svodidla,
1,5 m se svodidlem,
2,75 m s protihlukovou stěnou.

♦ Směrové poměry
SO 101 - silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov vychází ze stávající okružní křižovatky
Krásná Studánka, která byla vybudována v rámci stavby úseku Stráž nad Nisou – Krásná Studánka.
Za okružní křižovatkou trasa pokračuje k údolí bezejmenné vodoteče (levostranný přítok Jeřice), které překonává mostním objektem SO 202. Dále trasa pokračuje v souběhu s vedením VVN až
k oblasti zvané Amerika na východním okraji Nové Vsi.
Přes údolí Jeřice přechází velkým mostním objektem SO 203 („estakáda“); dále trasa pokračuje po okraji Chrastavského lesa tak, aby nekřížila vedení VVN 110 kV. Je nasměrována nad ostrý oblouk stávající silnice I/13, kterou nekříží.
Kříží pouze Albrechtický potok s jeho nivou, a to mostním objektem SO 204. Pokračuje cca
200 m západně od zástavby Albrechtic u Frýdlantu až do křížení se silnicí III/27252, kde je navržena
okružní křižovatka (OK) Albrechtice s vnějším průměrem 60 m. Za OK v km 10,02 je navržen
SO 205, což je most přes biokoridor. Od křižovatky trasa klesá k Dětřichovu jako „S“ trasa. Část stávající silnice v esíčku bude zrekultivována. Je křížena v jednom bodě nadjezdem (most SO 212).
Dále je v km 11,59 navržen most SO 206 přes polní cestu a potok. Před zástavbou obce Dětřichov je
navrženo přemostění potoka mostem SO 207 a trasa záměru se napojuje na stávající silnici I/13.
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♦ Výškové řešení
Niveleta je pokud možno co nejvíce přizpůsobena konfiguraci terénu. Trasa vychází z výšky
407 m n. m a stoupá do km 4,68 na úroveň 427 m n. m. Odtud trasa průběžně klesá do km 6,75 na
úroveň 391 m n. m. Za mostem Nová Ves niveleta stoupá i v maximálním podélném sklonu 6,48 %
až do OK Albrechtice. To je nejvyšší místo záměru – 543 m n. m. Od této křižovatky trasa klesá
v maximálním sklonu 6,48 % k Dětřichovu na úroveň 385 m n. m, kde se plynule napojuje na stávající silnici I/13.
Trasa prochází členitým terénem a překonává výškový rozdíl cca 158 m. Maximální podélný
spád je 6,48 %, minimální 0,5 %. Ve stoupáních větších než 6 % jsou navrženy přídatné jízdní pruhy
šířky 3,25 m pro možnost předjetí pomalu jedoucích vozidel.
♦ Křižovatky
-

Okružní křižovatka Krásná Studánka: Je postavena v rámci předcházejícího úseku. Dojde ale
k její úpravě a napojení všech křižovatkových větví, záměr si vyžádá úpravu křižovatkového
vnějšího průměru na 60 m.

-

Okružní křižovatka Albrechtice: nachází se v km 9,65, v místě křížení se stávající silnicí
III/27252. Navržený vnější průměr je také 60 m.
Zemní práce SO 101 představují značné objemy, celkově trasa vykazuje přebytek zemin.

Sklony zářezových svahů zemního tělesa jsou navrženy dle předběžného geotechnického
průzkumu. Sklony násypového svahu jsou navrženy pro násyp výšky do 3,0 m ve sklonu 1:2,5, pro
násyp výšky nad 3,0 m ve sklonu 1:2. Ohumusování svahů je uvažováno v tl.0,2 m.

SO 202 - SO 212 Mostní objekty
Tabulka č. 3. - Přehled mostních objektů
Č.

Km

Popis

Most přes vodoteč - spojitá předpjatá deska o 3 polích rámově
spojená se spodní stavbou, s rozpětími 16 + 22 + 16 m.
Most přes řeku Jeřici, silnici II/592, Albrechtický potok, silnici
III/27253 a 2 nezpevněné silnice - spojitá nosná konstrukce
SO 203 6,550 o 12 polích s rozpětími 56 + 8 x 66 + 56 + 52 + 48 m, výška pilířů
7 - 34 m. Most je založen plošně a na velkoprůměrových pilotách
(hloubka pilot zatím nebyla specifikována).
Most přes vodoteč, údolí a polní cesty - předpjatá dvoutrámová
konstrukce o 3 polích rámově spojena se spodní stavbou s rozpěSO 204 8,614
tími 26 + 32 + 26 m. Na mostě se nachází přídatný jízdní pruh ve
stoupání ve směru do Frýdlantu.
Most přes biokoridor - o jednom poli s rozpětím 20 m. Na mostě se
SO 205 10,020 nachází přídatný jízdní pruh ve stoupání ve směru do Liberce.
SO 202 5,380

Most přes polní cesty a potok, který tvoří biokoridor - o jednom poli
SO 206 11,580 s rozpětím 20 m. Na mostě se nachází přídatný jízdní pruh ve
stoupání ve směru do Liberce.
Most přes přeložku potoka, který tvoří biokoridor - o jednom poli
SO 207 12,430
s rozpětím 10 m.
Nadjezd přes I/13, převedení přístupu na pozemky, most o 1 poli
SO 211 4,700
s rozpětím 22 m.
SO 212 10,705

Nadjezd přes I/13, převedení původní silnice I/13, která bude převedena do kategorie místní komunikace, most o 1 poli.
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Rozměry (m)
Délka Výška
61,4

10

740

5 - 40

94,5

16

48

7

34,2

8,5

18,1

3,5

46

7,1

54

8

Strana 20

V následujícím textu jsou u mostních objektů uvedeny podrobnější údaje včetně podélného
profilu, ze kterého je patrné celkové uspořádání - mj. z hlediska průchodnosti pro živočichy.

SO 202 Most na I/13 přes potok – km 5,380
-

Most kolmý, založený plošně, přímo pojížděný
Délka přemostění 51,8 m, délka mostu 61,4 m
Rozpětí jednotlivých polí 16+22+16 m
Volná šířka mostu 11,5 m, šířka mostu 13,1 m
Výška mostu nad terénem 10,5 m

Most je situován v nezastavěném území v blízkosti obce Nová Ves u Chrastavy. Niveleta vede
nad stávajícím terénem cca 10,0 m.
Překážku tvoří přeložka vodoteče. Šířka vodoteče v koruně svahů je 5,0 m. Na každém břehu
je zachován prostor pro průchod. Hlavní trasa je v místě objektu v násypu výšky cca 10,0 m. Rozměry objektu jsou přizpůsobeny převáděné vodoteči a biokoridoru.
Podzemní voda nebyla provedenými vrty do hloubky 6 m zastižena.

SO 203 Most Nová Ves - km 6,550
-

Most kolmý, hlubinně založený, přímo pojížděný
Délka přemostění 735,0 m, délka mostu 775,5 m
Rozpětí jednotlivých polí 56,0 + 8x66,0 + 56,0 + 52,0 + 48,0 m
Volná šířka mostu 11,5 m
Šířka chodníků 0,75 + 0,75 m
Šířka mostu 14,90 m
Výška mostu nad terénem 40 m
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Most je situován na okraji obce Nová Ves, v blízkosti obce Mníšek.
Překážku tvoří silnice II. a III. třídy, vodoteče a místní komunikace. Most překonává složitý
svažitý terén. Hlavní trasa je v místě mostu vedena od 5 do 40 m nad stávajícím terénem. Rozměry
objektu jsou přizpůsobeny přemosťovaným překážkám. Pro přemostění byla navržena spojitá konstrukce celkové délky 775 m uložená na vysokých štíhlých pilířích. Výška pilířů se pohybuje od 7 do
34 m.
Most tvoří spojitá nosná konstrukce o 12 polích s rozpětími 56 + 8x66 + 56 + 52 + 48 m. Most
je založen plošně a na velkoprůměrových pilotách (hloubka pilot zatím nebyla stanovena).
Na vnějších okrajích mostu je na levé i pravé římse navržený revizní chodník šířky 0,75 m. Na
levé římse je ještě navržena protihluková stěna délky 630 m. Dále na mostě navazuje ocelové zábradlí. Na pravé římse je navržena protihluková stěna délky 230 m, na stěnu navazuje ocelové zábradlí. Protihlukové stěny na mostě jsou součástí mostu.
Odvodnění mostu je navrženo pomocí mostních odvodňovačů osazených u obrubníku římsy.
Odvodňovače budou osazeny po vzdálenosti cca 15 m. Dále bude u podpěry 11 voda potrubím svedena do dešťové kanalizace silnice.
Svah pod mostem, u krajních opěr, bude zpevněn například dlažbou z lomového kamene. Kužely a svahy zemního tělesa u krajních opěr budou vytuženy geotextilií, ohumusovány a osety travním semenem.
Podzemní voda byla vrtnými pracemi naražena v hloubce 0,9 - 2,2 m; hladina se ustálila 1,1 1,5 m pod terénem.

SO 204 Most na I/13 přes Albrechtický potok - km 8,614
-

Most kolmý, založený plošně, přímo pojížděný
Délka přemostění 82,4 m, délka mostu 94,5 m
Rozpětí jednotlivých polí 26+32+26 m
Volná šířka mostu 13,75 m, šířka mostu 16,15 m
Výška mostu nad terénem 16,8 m
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Přemosťovanou překážkou je Albrechtický potok a přeložky přístupů na pozemky. Most je situován v nezastavěném území Albrechtic u Frýdlantu. Niveleta vede nad stávajícím terénem cca
15 m.
Podzemní voda byla vrtnými pracemi naražena v hloubce 5,5 m, hladina se ustálila 1,7 m pod
terénem.

SO 205 Most na I/13 přes biokoridor - km 10,020
-

Most kolmý, založený plošně, přesypaný
Délka přemostění 18,8 m, délka mostu 48,0 m
Rozpětí jednotlivých polí 20 m
Volná šířka mostu 13,75 m, šířka mostu 15,35 m
Výška mostu nad terénem 7 m

Most je situován v nezastavěném území Albrechtic u Frýdlantu. Niveleta vede nad stávajícím
terénem cca 7 m. Překážku tvoří biokoridor. Hlavní trasa je v místě objektu v násypu výšky cca 8 m.
Navržena je rámová konstrukce o jednom poli s rozpětím 20 m. Navržená světlost biokoridoru splňuje požadavky pro migraci zvěře.
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Podzemní voda byla vrtnými pracemi naražena v hloubce 3,2 - 3,6 m, hladina se ustálila 3,2 3,6 m pod terénem.

SO 206 Most na I/13 přes polní cestu a potok – km 11,580
-

Most kolmý, založený plošně, přesypaný.
Délka přemostění 18,8 m délka mostu 34,2 m
Rozpětí jednotlivých polí 20 m
Volná šířka mostu 13,75 m, šířka mostu 15,35 m
Výška mostu nad terénem 9,5 m, světlá výška 8,6 - 7,8 m nad terénem

Most je situován v nezastavěném území v blízkosti obce Dětřichov u Frýdlantu. Niveleta vede
nad stávajícím terénem cca 8,5 m. Účelem mostu je převedení silnice I/13 přes lokální biokoridor
v km 11,58 silnice I/13. Přemosťovanou překážkou je přeložka potoka a přeložka přístupu na pozemky.
Podzemní voda byla vrtnými pracemi naražena v hloubce 1,9 m, hladina se ustálila 1,6 m pod
terénem.

SO 207 Most na I/13 přes přeložku potoka - km 12,430 (ŘSD ČR)
-

Most kolmý, založený plošně, přímo pojížděný
Délka přemostění 9,4 m, délka mostu 18,1 m
Rozpětí jednotlivých polí 10,0 m
Volná šířka mostu 9,50 m, šířka mostu 13,10 m
Výška mostu nad terénem 3,7 m
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Most je situován v nezastavěném území v blízkosti obce Dětřichov u Frýdlantu. Niveleta vede
cca 3 m nad stávajícím terénem.
Překonávanou překážkou je přeložka potoka, která tvoří biokoridor v km 12,43 silnice I/13.
Hlavní trasa je v místě objektu v násypu výšky cca 3 m. Rozměry objektu jsou přizpůsobeny potoku
a lokálnímu biokoridoru. Navržená je rámová konstrukce o jednom poli se světlostí 9,6 m.
Podzemní voda byla vrtnými pracemi naražena v hloubce 1,4 m, hladina se ustálila 2,1 m pod
terénem.
SO 251 Zárubní zeď
Zárubní zeď (km 5,970 – 6,040 vlevo) je opěrná zeď sloužící k zachycení násypu (SO 123 Přístupy na pozemky) u stávajícího vodojemu Nová Ves. Zeď má proměnnou výšku a je navržena
z gabionových košů. Maximální výška 5 m, celková délka 70 m.

Objekty řady 300 - VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST
Vodohospodářské objekty řeší odvodnění navrhované komunikace a souvisejících objektů
včetně havarijních, záchytných a retenčních objektů, přeložky vodovodů, kanalizací a meliorací
a přeložky nebo úpravy vodních toků.
Základním principem odvodnění silničního tělesa je veškerou vodu z povrchu komunikace
podchytit a odvést do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch komunikací není
nikde volně rozptylována do terénu. Pro odvodnění komunikací je zvolen způsob pomocí klasické
dešťové kanalizace a uličních vpustí nebo horských vpustí a/nebo pomocí silničních příkopů, které
nejsou součástí vodohospodářských objektů.
Dešťové stoky a přeložky kanalizací musí být provedeny z důvodu požadavku na vodotěsnost
z potrubí s integrovanými spoji, v úvahu připadá potrubí kameninové, betonové, plastové, litinové
nebo potrubí sklolaminátové.
Při výpočtech odtoků dešťových vod byla použita hodnota návrhového 15minutového deště
s periodicitou 2 – 121 l/s/ha pro silniční plochy a 200 l/s/ha pro mostní objekty.
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Před všemi vyústěními kanalizací do vodních toků jsou navrhovány havarijní a v úsecích odvodněných pomocí delších kanalizací i retenční objekty – sedimentační (dešťové usazovací) a retenční nádrže, které budou zároveň vybaveny gravitačními odlučovači ropných látek (koncentrace
ropných látek na odtoku z nádrží do 5 mg/l).
V úsecích odvodnění pomocí silničních příkopů jsou jako havarijní objekty navrhovány norné
stěny do silničních příkopů.
Zajištění ochrany povrchových a podzemních vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů
liniových staveb při případné havárii - zadržení srážkových vod z komunikací, je nutno provést pomocí speciálních opatření. K těmto opatřením patří vybavení těchto staveb výše uvedenými havarijními a retenčními objekty, které musí plnit následující funkce:
-

zachycení látek škodlivých podzemním a povrchovým vodám, které nejsou mechanicky odstranitelné,
zachycení většího množství lehkých kapalin při haváriích, ke kterým může dojít na zpevněných
plochách komunikací,
zachycení dešťových přívalových srážek, zajištění regulovaného odtoku dešťových vod, tímto
opatřením nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v menších vodních tocích, do
kterých jsou dešťové vody zaústěny.
Navrženy jsou dva typy havarijních a retenčních objektů:

-

podzemní nádrže - havarijní sedimentační dešťové usazovací nádrže a někde i retenční nádrže - prefabrikované nádrže např. typu DYWIDAG nebo obdobná zařízení různých výrobců,
norné stěny.

Stávající vodovodní řady, kanalizace a meliorace jsou překládány nebo upravovány v místech,
kde překáží výstavbě silničních nebo mostních objektů, v místech, kde je vozovka v zářezu či ve
vyšším násypu nebo kde sítě kříží vozovku v nevyhovujícím úhlu. Přeložky vodovodů budou provedeny z potrubí z tvárné litiny nebo z potrubí PE.
Vodní toky jsou překládány nebo upravovány v místech nevyhovujícího křížení s komunikací
a všude tam, kde jsou překážkou výstavbě.
♦ SO 320 – Přeložka vodoteče km 5,383 - levostranný přítok Jeřice, návrhová šířka ve dně
1,0 m, délka úpravy 201 m, podchod I/13 pod mostním objektem.
♦ SO 321 – Přeložka vodoteče km 6,794 - pravostranný přítok Albrechtického potoka, návrhová šířka ve dně 1,0 m, délka úpravy 99 m, podchod I/13 pod mostním objektem.
♦ SO 322 – Přeložka koryta km 6,893 - 7,892 - pravostranný přítok Albrechtického potoka, návrhová šířka ve dně 0,5 m, délka úpravy 1056 m, podchod I/13 pod mostním objektem.
♦ SO 323 – Přeložka Heřmanického potoka km 11,117 - 11,580, návrhová šířka ve dně 0,75 m
(1. část) a 0,5 m (2. část), délka úpravy 508 m (1. část) a 202 m (2. část), podchod I/13 pod mostním objektem.
♦ SO 324 – Přeložka vodoteče km 12,158 - levostranný přítok Olešky, návrhová šířka ve dně
0,75 m, délka úpravy 62 m, podchod I/13 propustem DN 1200.
♦ SO 325 – Přeložka vodoteče km 12,285 - levostranný přítok Olešky, návrhová šířka ve dně
0,75 m, délka úpravy 99 m, podchod I/13 propustem DN 1000.
♦ SO 326 – Přeložka vodoteče km 12,430 - levostranný přítok Olešky, návrhová šířka ve dně
1,5 m, délka úpravy 84 m, podchod I/13 pod mostním objektem.
Výše vedené objekty SO 320 - 326 řeší přeložky nebo úpravy vodních toků. Vodní toky je nutno přeložit nebo upravit, protože jejich stávající koryta kříží navrhované těleso komunikace v nevyhovujícím úhlu a jsou překážkou ve výstavbě komunikací a mostů.
Podchody navrhovaného tělesa komunikace budou řešeny buď pomocí propustků nebo mostních objektů v dimenzi nebo v rozměrech, které vyhoví na provedení Q100 (tzv. stoletá voda). V rámci
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dalšího stupně bude provedena aktualizace údajů o velkých vodách, tyto přepočty provádí ČHMÚ
v této době a nejsou ještě k dispozici.
Podchody polních cest budou řešeny pomocí propustků v dimenzi vyhovující na provedení Q20
(tzv. dvacetiletá voda).
Úseky otevřeného vedení přeložky toku budou navrženy jako lichoběžníkové koryto a o sklonu
svahů 1:2 ve volném terénu a o případném sklonu svahů 1:1 pod mostními objekty. Tam, kde to bude potřeba, budou koryta zpevněna buď melioračními tvárnicemi ve dně a částečně i na svazích,
a/nebo kamenným pohozem ve dně i ve svazích. V úsecích pod mostními objekty budou zpevněna
dlažbou z lomového kamene. Přeložky budou stabilizovány betonovými prahy. Všechny vodoteče
budou vyčištěny a zbaveny nánosů a náletů dle požadavků provozovatelů.
♦
♦
♦
♦
♦

SO 330 – Dešťová usazovací a retenční nádrž na SO 301
SO 331 – Dešťová usazovací a retenční nádrž na SO 303
SO 332 – Dešťová usazovací nádrž na SO 304
SO 333 – Dešťová usazovací a retenční nádrž na SO 305
SO 334 – Dešťová usazovací a retenční nádrž na SO 306

Zajištění ochrany vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů z liniových staveb při případné havárii - zadržení srážkových vod z komunikace, je nutno provést pomocí speciálních opatření.
K těmto opatřením patří vybavení staveb havarijními zařízeními - sedimentačními dešťovými
usazovacími nádržemi. Tyto nádrže budou vybudovány na přívodních potrubích z dešťové kanalizace před vyústěním do recipientů.
Dešťové usazovací a retenční nádrže jsou navrženy jako podzemní nádrže - prefabrikované
železobetonové nádrže např. typu DYWIDAG nebo obdobná zařízení různých výrobců.
Vybudováním retenčních nádrží bude při návrhové srážce na odtoku do vodotečí zaručeno
stejné množství dešťových vod jako z příslušného území před výstavbou komunikace.
Návrhové parametry nádrží jsou následující:
♦ SO 330 – přítok z dešťové stoky 262,8 l/s, retenční objem 150 m , regulovaný odtok 100 l/s, železobetonová podzemní prefabrikovaná sedimentační a retenční nádrž
3
♦ SO 331 – přítok z dešťové stoky 82,8 l/s, retenční objem 76 m , regulovaný odtok 10 l/s, železobetonová podzemní prefabrikovaná sedimentační a retenční nádrž
♦ SO 332 – přítok z dešťové stoky 154,2 l/s, železobetonová podzemní prefabrikovaná sedimentační nádrž
3
♦ SO 333 – přítok z dešťové stoky 388,8 l/s, retenční objem 277 m , regulovaný odtok 100 l/s, železobetonová podzemní prefabrikovaná sedimentační a retenční nádrž
3
♦ SO 334 – přítok z dešťové stoky 241,2 l/s, retenční objem 162 m , regulovaný odtok 70 l/s, železobetonová podzemní prefabrikovaná sedimentační a retenční nádrž
3

SO 335 – Norné stěny ZÚ – KÚ (po celé trase, od začátku úseku ZÚ po konec úseku KÚ)
Zajištění ochrany vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů z liniových staveb při případné havárii - zadržení srážkových vod z komunikace, je nutno provést pomocí speciálních opatření.
K těmto opatřením patří vybavení těchto staveb havarijními zařízeními – nornými stěnami.
Norná stěna je jednoduchý příčný betonový práh kolmo na osu příkopu, mající dvě drážky na
osazení dřevěných dluží - stavítka a vlastní norné stěny. Prostor nad nornou stěnou, kde se může
akumulovat závadná látka, bude vydlážděn. Norné stěny budou vybudovány ve všech silničních příkopech, které odvádí dešťové vody z komunikací do vodotečí. Celkem bude vybudováno 12 ks norných stěn.
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SO 340 Úprava meliorací ZÚ - KÚ (po celé trase, od začátku úseku ZÚ po konec úseku KÚ)
Výstavbou komunikace dojde k přerušení stávajícího plošného odvodňovacího systému. Proto
musí dojít k podchycení přerušených drenážních per. Tato podchycení budou dle místních podmínek
napojena do vodotečí, příkopů nebo stávajících melioračních stok (ne do dešťových stok silnice).
Podchycení bude provedeno z drenážního potrubí PVC flex. DN 200. Podchody pod komunikacemi
budou provedeny z betonového nebo plastového potrubí DN 300. Návrh byl vypracován na základě
přehledných situací meliorovaných oblastí a částečně na základně podrobných situací předaných
Povodím Labe (tam, kde byly k dispozici). Celková délka upravovaných meliorací je 1709 m.
Objekty řady 400 (přeložky elektrických vedení a ostatních kabelů) a řady 500 (přeložky plynovodních vedení) zde nejsou podrobněji popsány, neboť z hlediska posuzování vlivů záměru silnice I/13
na životní prostředí nejsou významné.

Objekty řady 700
SO 701 Protihlukové stěny
Protihlukové stěny byly v DÚR navrženy na základě vypracované hlukové studie (Ekola group,
spol. s.r.o. 12/2011) - viz následující tabulku. Protihlukové stěny na mostě SO 203 budou součástí
mostu.
Tabulka č. 4. - Přehled navržených protihlukových stěn (PHS)
Km

Popis

4,180 - 4,370 vpravo

PHS jsou navrženy jako odrazivé kategorie zvuko5,970 - 6,120 vpravo vé pohltivosti A0(A1) a kategorie vzduchové neprůzvučnosti B2. Těmto kategoriím vyhovují výplňové materiály: recyklované plasty, železobetono6,120 - 6,787 vlevo
vé panely, dřevo a průhledné materiály. Průhledné
panely budou opatřeny siluetami dravců.
6,687 - 6,920 vpravo

Rozměry (m)
Délka Výška
190

2

150

2

667

2

233

2

Kat. území
Krásná
Studánka
Nová Ves
u Chrastavy
Nová Ves
u Chrastavy
Nová Ves
u Chrastavy

SO 710 – Oplocení (ŘSD ČR)
Oplocení je navrženo souvisle podél celé komunikace k zamezení střetů vozidel se zvířaty
přebíhajícími přes komunikaci; oplocení zároveň slouží k navádění zvířat k migračním objektům.
Objekty řady 800
SO 801 – Vegetační úpravy
Vegetační úpravy budou provedeny na násypových a zářezových svazích nových zemních těles silničních komunikací a dále pak i ve středových ostrůvcích okružních křižovatek. Cílem provedení vegetačních úprav je ozelenění silničních těles a jejich začlenění do krajiny se zaměřením na
vhodný výběr a prostorové uspořádání dřevin. Rozprostřením humózního horizontu, zatravněním
a výsadbou dřevin dojde ke zpevnění svahů a zabrání jejich erozi. Ke snížení rušivého vlivu na krajinný ráz a k odclonění zastavěného území jsou ve vybraných úsecích podél tělesa nové silnice I/13
navrženy pásy zeleně.
V rámci projektových prací ve stupni DÚR byla zpracována studie vegetačních úprav s návrhem výsadeb. Tato studie vegetačních úprav byla projednána na Odboru životního prostředí
Magistrátu města Liberce a Odboru stavebního úřadu a životního prostředí města Frýdlant.
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Studie obsahuje popis základních principů a požadavků na výsadbu u dopravních staveb,
technologii výsadeb a údržby, požadavky na výsadbový materiál (keře a stromy), a také návrh konkrétního uspořádání a druhové specifikace výsadeb u předmětného záměru - členěnou podle úseků
komunikace.
Z poměrně obsáhlého textu vyjímáme pro účely posuzování vlivů jen návrh míst a uspořádání
výsadeb v jednotlivých úsecích:
♦ ÚSEK A km 4,2-4,8
Výsadby dřevin budou v tomto úseku realizovány na ploše okružní křižovatky, dále pak na
zemním tělese komunikace na násypových a zářezových svazích. Dále je navržena realizace zeleného pásu pro odclonění silnice od blízké zástavby.
Navržené uspořádání výsadeb:
-

-

-

Oko okružní křižovatky:
- po obvodu okružní křižovatky nechat 2 m široký zatravněný pás bez výsadby keřů
- plošná výsadba keřů o sponu 1 x 1 m
Výsadby na svazích:
- na násypech bude vysazena jedna čtyřřada keřů o sponu 1,2 x 0,6 m, pod ní budou vysazeny solitérní stromy ve vzdálenosti 8 m, vzdálenost řad bude 4 m
- vzhledem k předpokládanému výskytu skalních hornin v tomto úseku bude konkrétní návrh
druhového složení a prostorového uspořádání výsadeb na zářezech upřesněn v dalším
stupni projektové dokumentace
Zelený pás:
- zelený pás bude tvořen plošnou výsadbou keřů s nepravidelnou skupinovou výsadbou
stromů ve sponu minimálně 4 x 4 m

♦ ÚSEK B km 4,8-5,55
Výsadby dřevin budou v tomto úseku realizovány na násypových a zářezových svazích zemního tělesa komunikace. Je také navržena výsadba břehových porostů podél přeložky potoka.
Navržené uspořádání výsadeb:
-

-

Výsadby na svazích:
- na násypech bude vysazena jedna čtyřřada keřů o sponu 1,2 x 0,6 m, pod ní budou vysazeny solitérní stromy ve vzdálenosti 8 m, vzdálenost řad bude 4 m
- na zářezech budou vysazeny keře v čtyřřadách o sponu 1,2 x 0,6 m. Na pravé straně, kde
zářez navazuje lesní porost, budou vysazeny pouze dvě čtyřřady keřů, nad nimi pak pouze
stromy ve vzdálenosti 8 m. Vzdálenost řad stromů bude 4 m
- na konci úseku, v blízkosti křížení vodního toku budou voleny vlhkomilné druhy, zejména
na levém násypovém svahu
Výsadba břehových porostů:
- podél přeložky potoka bude provedena nepravidelná výsadba stromů s podsadbou keřů
- minimální vzdálenost stromů bude 4 m, vzdálenost stromu od podsadbového keře alespoň
0,5 m

♦ ÚSEK C km 5,55-6,3
Výsadby dřevin budou v tomto úseku realizovány na zářezových a násypových svazích komunikace, dále je navržena výsadba alejových stromů podél polní cesty. Podél zárubní zdi budou vysázeny popínavé rostliny.
Navržené uspořádání výsadeb:
-

-

Výsadby na svazích:
- na zářezech i násypech je navržena výsadba keřů v pásech o sponu 1,2 x 0,6 m
Výsadba alejových stromů:
- alej je navržena podél přeložky polní cesty
- vzdálenost stromů bude 15 m
Výsadba popínavých rostlin:
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-

popínavé rostliny budou vysázeny podél zárubní zdi, vzdálenost mezi jednotlivými rostlinami bude 0,5 m

♦ ÚSEK D km 6,3-7,75
Výsadby budou prováděny na násypech a zářezech komunikace. Dále je navržena realizace
zeleného pásu za pravým zářezem pro odclonění silnice od blízké zástavby.
Navržené uspořádání výsadeb:
-

-

Výsadby na svazích:
- na zářezech budou vysazeny keře v čtyřřadách o sponu 1,2 x 0,6 m. Vzhledem k tomu, že
zářez navazuje lesní porost, budou vysazeny pouze dvě čtyřřady keřů, nad nimi pak pouze
stromy ve vzdálenosti 8 m. Vzdálenost řad stromů bude 4 m
- na násypech je navržena výsadba keřů v pásech o sponu 1,2 x 0,6 m
Zelený pás:
- zelený pás bude tvořen plošnou výsadbou keřů s nepravidelnou skupinovou výsadbou
stromů ve sponu minimálně 4 x 4 m

♦ ÚSEK E km 7,68-8,15 (pravá strana)
Na násypu bude vysazena jedna čtyřřada keřů. Dále je navržena realizace zeleného pásu pro
odclonění silnice od blízké zástavby.
Navržené uspořádání výsadeb:
-

Výsadby na svazích:
- na násypech bude vysazena jedna čtyřřada keřů o sponu 1,2 x 0,6 m
Zelený pás:
- zelený pás bude tvořen plošnou výsadbou keřů s nepravidelnou skupinovou výsadbou
stromů ve sponu minimálně 4 x 4 m

♦ ÚSEK F km 8,05-8,58 (levá strana)
Na tomto úseku jsou navrženy výsadby na levém zářezovém svahu navržené komunikace.
-

Výsadby na svazích:
- vzhledem k výskytu jílů a rul v tomto úseku (třída těžitelnosti I-II) bude návrh výsadeb
v tomto úseku specifikován v dalším stupni projektové dokumentace na základě podrobnějších průzkumů
- na násypu bude vysazena jedna čtyřřada keřů o sponu 1,2 x 0,6 m

♦ ÚSEK G km 8,15-8,58 (pravá strana)
Na zářezu je navržena výsadba keřů v pásech, podél tělesa komunikace je navržena výsadba
zeleného pásu pro odclonění vlivů dopravy na blízké okolí komunikace.
-

-

Výsadby na svazích:
- Svahy zářezů se osadí pásy skládajícími se ze 4 řad keřů, mezi kterými budou 3 m široké
travnaté plochy. Spon keřů v řadách bude 1,2 x 0,6 m
- Na násypu bude vysazena jedna čtyřřada keřů o sponu 1,2 x 0,6 m
Zelený pás:
- zelený pás bude tvořen plošnou výsadbou keřů s nepravidelnou skupinovou výsadbou
stromů ve sponu minimálně 4 x 4 m

♦ ÚSEK H km 8,58-8,8
Na násypu je navržena výsadba jednoho pásu keřů, pod nimi budou vysazeny pouze solitérní
stromy. V tomto úseku budou voleny vlhkomilné druhy.

Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, dokumentace EIA
G-Consult 2017 0098, DOPRAVOPROJEKT 170146

Strana 30

-

Výsadby na svazích:
- svahy násypů budou osazeny jednou čtyřřadou keřů o sponu 1,2 x 0,6 m. Pod keři budou
vysazeny jen solitérní stromy ve vzdálenosti 8 m, vzdálenost řad stromů bude 4 m

♦ ÚSEK I km 8,8-9,7
Pro tento úsek jsou navrženy výsadby v zářezu komunikace, na konci úseku potom výsadba
v oku okružní křižovatky. Podél silnice III/27252 směrem ke stávající I/13 je navržena výsadba alejových stromů. Dále je navržena realizace zeleného pásu na pravé straně silničního tělesa, pro odclonění dopravy od blízké obytné zástavby.
Navržené uspořádání výsadeb:
-

-

-

-

Výsadby na svazích:
- vzhledem k předpokládanému výskytu skalních hornin v tomto úseku bude konkrétní návrh
prostorového uspořádání výsadeb na svazích upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace
Oko okružní křižovatky:
- po obvodu okružní křižovatky nechat 2 m široký zatravněný pás bez výsadby keřů
- plošná výsadba keřů o sponu 1 x 1 m
Výsadba alejových stromů:
- alej je navržena podél silnice III/27252
- vzdálenost mezi jednotlivými stromy bude 15 m
Zelený pás:
- zelený pás bude tvořen plošnou výsadbou keřů s nepravidelnou skupinovou výsadbou
stromů ve sponu minimálně 4 x 4 m

♦ ÚSEK J km 9,7-10,95
V rámci tohoto úseku jsou navrženy výsadby na svazích, konkrétně na násypech a zářezech
silničního tělesa. Na zářezech jsou navrženy výsadby keřů v pásech a výsadby stromů mezi těmito
pásy. Na násypech bude vysazena pouze jedna čtyřřada keřů, pod ní se vysazují jen solitérní stromy. V rámci kompenzačních opatření je navržena výsadba zeleného pásu podél lokálního biokoridoru.
Navržené uspořádání výsadeb:
-

-

Výsadby na svazích:
- na zářezech budou vysazeny keře v pásech, spon keřů bude 1,2 x 0,6 m. Mezi řadami keřů
budou vysazeny stromy ve vzdálenosti 8-16 m, v závislosti na počtu řad keřů · na násypech
bude vysazena pouze jedna čtyřřada keřů, pod ní budou pokračovat jen výsadby solitérních
stromů ve vzdálenosti 8 m. Vzdálenost řad stromů bude 4 m.
Zelený pás:
- zelený pás bude tvořen plošnou výsadbou keřů s nepravidelnou skupinovou výsadbou
stromů

♦ ÚSEK K km 10,95-12,6
V celém tomto úseku trasa vede v násypu, proto je navrženo ozelenění násypových svahů. Na
násypech bude vysazena pouze jedna čtyřřada keřů, pod ní se vysazují jen solitérní stromy.
-

Výsadby na svazích:
- na násypech bude vysazena pouze jedna čtyřřada keřů, pod ní budou pokračovat jen výsadby solitérních stromů ve vzdálenosti 8 m. Vzdálenost řad stromů bude 4 m.
Podrobný návrh výsadby zeleně bude součástí dalšího projektového stupně.
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SO 851 – Rekultivace ploch dočasného záboru
Na dotčených pozemcích bude provedena technická a biologická rekultivace (2-3letá). Kulturní
vrstvy, které budou sejmuty v rámci přípravy území (SO 011) na plochách dočasného záboru, budou
zpětně rozprostřeny na tyto plochy v původních tloušťkách. Kromě úprav na zemědělských a lesních
pozemcích proběhne úprava terénu i na ostatních (nezemědělských) plochách dotčených dočasným
záborem.
Cílem rekultivace je úprava dočasně zabraných ploch do původního stavu, tj. do přibližně stejného stavu v jakém jsou ostatní zemědělské pozemky poblíž stavby.
Po rekultivaci budou plochy dočasného záboru vráceny a připojeny k původním nebo sousedním zemědělským pozemkům.
Rekultivace musí zajistit svými technickými a biologickými prostředky vytvoření nové půdy,
urychlení a zkvalitnění přeměny devastovaných ploch na půdu s dostatečnou produkcí a s vytvořením funkční, vysoce ekologicky hodnotné a biologicky plně aktivní krajiny přilehlé k tělesu silnice.
Rekultivace částí rušených komunikací budou součástí jednotlivých objektů přeložek těchto
komunikací. Na rušených plochách stávajících komunikací proběhne technická a biologická rekultivace. Kulturní vrstvy budou na těchto plochách rozprostřeny v mocnostech odpovídajících těsnému
sousedství těchto komunikací.
Plán rekultivace ploch dočasného záboru je řešen jako příloha DÚR.
♦ Technická část rekultivace spočívá v:
-

-

provedení terénních úprav,
vyčištění lokalit od případných zanechaných stavebních zbytků,
hloubkovém melioračním kypření, při kterém dojde k úpravě vodního režimu v půdě a odstranění bariéry bránící procesům energetické přeměny, jež byla vytvořena technologickým hutněním při stavbě s následným urovnáním povrchu.
navážky a rozprostření kulturních vrstev, ze kterých byly původně odňaty a to v mocnostech
rovnající se původní skrývce dle výsledků pedologického průzkumu.

♦ Biologická rekultivace na orné půdě a trvalých travních plochách - dočasné zábory ZPF nad 1 rok
-

-

-

Po ukončení technické části rekultivace je nutno přistoupit k biologické části rekultivace, aby
nedošlo k zaplevelení pozemků.
Vzhledem k předpokládanému znehodnocení pozemků během stavby je navržena na pozemcích travních porostů biologická část rekultivace s dvouletým cyklem, na pozemcích s ornou
půdou s tříletým cyklem.
Během biologického cyklu dojde ke zlepšení úrodnosti půdy zlepšením fyzikálních a chemických vlastností půdy. Dojde ke zvýšení podílu humusu v půdě a ke zlepšení biologické činnosti. Podmínkou je, aby všechna biomasa, vypěstovaná během rekultivace pozemku, byla zaorána.
V rámci biologické části rekultivace bude proveden sběr kamene a jeho odvoz, vápnění, hnojení organickými a průmyslovými hnojivy, agrotechnické operace, setí rekultivačních plodin,
zaorání rekultivačních plodin.

♦ Biologická rekultivace na orné půdě a trvalých travních plochách - dočasné zábory ZPF do 1 roku
-

V lokalitách, kde v souvislosti s výstavbou silnice budou provedeny přeložky inženýrských sítí,
proběhne ihned po jejich dokončení technická část rekultivace. Na zemědělských pozemcích
orné půdy zabraných dočasně do 1 roku biologická rekultivace neproběhne, pouze na pozemcích travních porostů bude obnoven porost výsevem travní směsi v množství 33 kg/ha.

♦ Biologická rekultivace na plochách dočasných záborů PUPFL nad 1 rok
-

Po dokončení stavby dojde na plochách dočasných záborů na lesních pozemcích ke zpětnému rozprostření lesní hrabanky.
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-

Po rekultivaci budou plochy dočasného záboru vráceny a připojeny k sousedním lesním pozemkům.

♦ Biologická rekultivace na plochách dočasných záborů PUPFL do 1 roku
-

-

Ihned po dokončení přeložek inženýrských sítí s využitím dočasného záboru lesních pozemků
do 1 roku proběhne na těchto lokalitách rekultivace se zpětným rozprostřením lesní hrabanky
v původní vrstvě.
Výsadba lesních sazenic z důvodu vedení inženýrských sítí a bezpečnostních důvodů neproběhne.

♦ Biologická rekultivace na plochách dočasných záborů ostatních ploch
V rámci SO 851 proběhne rovněž úprava ploch dočasného záboru na pozemcích zařazených
do ostatních ploch. Součástí úpravy těchto ploch je vyčištění pozemků od případně ponechaných
zbytků stavebních hmot, jejich odvoz a likvidace na skládce. Po vyčištění pozemku proběhne urovnání povrchu v místech poškození stavebními mechanismy.

SO 852 – Rekultivace původní silnice I/13
Úsek od křižovatky stávajících silnic I/13 x III/27252 (v Albrechticích u Frýdlantu) po konec
stavby silnice I/13 Krásná Studánka – Dětřichov bude vyřazen ze sítě silnic I. tříd a bude přeřazen do
sítě místních komunikací. Část původní silnice I/13, která se nebude využívat, bude zrušena.
V rámci tohoto objektu bude na této rušené části vybourána konstrukce vozovky. Těleso se
upraví tak, aby území byl navrácen charakter z doby před výstavbou komunikace. Na upravený terén
se rozprostře ornice v mocnostech odpovídajících těsnému sousedství komunikace a provede se
technická a biologická rekultivace.

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

B.I.7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládané termíny zahájení, uvedení do provozu a ukončení stavby nejsou zatím známy.
Jsou podmíněny především finančními možnosti investora a průběhem projekčních příprav včetně
souvisejících úkonů spojených s povolováním stavby.
♦ Předpokládané zahájení realizace záměru
♦ Předpokládané dokončení výstavby záměru

2021
2024

V hlukové a rozptylové studii byl jako výpočtový rok plného provozu uvažován (shodně
s oznámením záměru) rok 2035.
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Obrázek č. 3. - Trasa záměru – začátek úseku
Trasa záměru začíná na km 4,11 okružní křižovatkou Krásná Studánka.

zdroj - Google maps
Na území obce Nová Ves bude údolí s vodním tokem Jeřice překonáno mostem o délce přes 700 m.

Údolí Jeřice – pohled jižním směrem zpět do trasy od Chrastavského lesa.

Zdroj - oznámení záměru
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Obrázek č. 4. - Trasa záměru – prostřední část
Trasa záměru vede cca v km 7,3 - 8,3 okrajem Chrastavského lesa.

Zdroj - oznámení záměru
Trasa dále pokračuje po volných pozemcích, v km 8,6 kříží Albrechtický potok, který překonává
mostem SO 204.

Zdroj - oznámení záměru
V km 9,6 je navržena okružní křižovatka Albrechtice, která řeší křížení trasy se silnicí III/27252.
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Obrázek č. 5. - Trasa záměru – závěrečná část
Záměr dvakrát kříží stávající silnici I/13, přičemž v místě křížení v km 11 bude stávající těleso silnice
rekultivováno.

Pohled na obec Dětřichov v údolí vodoteče Olešky.

V konci úseku se trasa záměru napojuje na stávající I/13 před obcí Dětřichov.

Zdroj - oznámení záměru
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B.I.8.
B.I.9.

Výčet dotčených územních samosprávných celků
Liberecký kraj
Statutární město Liberec
Obec Nová Ves
Obec Mníšek
Město Frýdlant
Obec Dětřichov
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat

V dalších stupních bude následovat územní řízení a stavební řízení. Příslušným stavebním
úřadem je Magistrát města Liberce – odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, jako
příslušný Úřad územního plánování pro ORP Liberec, dále Městský úřad Chrastava – odbor výstavby a územní správy a Městský úřad Frýdlant – odbor stavebního úřadu a životního prostředí.
Tabulka č. 5. - Výčet nejdůležitějších navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3
Vydává

Rozhodnutí
Územní rozhodnutí

Příslušné stavební úřady

Stavební povolení

Příslušné stavební úřady

Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku ze Odbor životního prostředí příslušného úřadu obzákona
ce s rozšířenou působností (ORP)
Odbor životního prostředí příslušného úřadu
Stanovisko k zásahu do krajinného rázu
ORP
Stanovisko k zásahu do prvků územního systému ekoloLokální ÚSES - příslušný úřad ORP
gické stability
Výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněKrajský úřad
ných druhů živočichů a rostlin
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Příslušný obecní úřad - orgán ochrany přírody

Souhlas k odnětí ZPF

MŽP (zábor o výměře nad 10 ha)

Závazné stanovisko k zásahu do PUPFL a k dotčení
ochranného pásma lesa (již vydáno)

Krajský úřad (zábor o výměře nad 1 ha)

Zásah do vodních toků, stavební povolení k vodním dílům Příslušný vodoprávní úřad
Povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami Příslušný vodoprávní úřad
Souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které
Příslušný vodoprávní úřad
mohou ovlivnit vodní poměry
Souhlas ke stavbě v ochranných pásmech vodních zdrojů,
souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž
se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s ta- Příslušný vodoprávní úřad
kovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby ovlivní
vodní poměry, souhlas ke stavbám v záplavových územích
Příslušný silniční správní úřad
Povolení ke zřízení křižovatky
(Odbor dopravy Krajského úřadu)
Ministerstvo dopravy, obecní úřady obcí s rozšíPovolení k připojení k dálnici, silnici
řenou působností
Místně příslušný krajský úřad po předchozím vyMístní úprava provozu na silnici I. třídy
jádření příslušného orgánu policie
Místní úprava provozu na silnici II. a III. třídy a na místní Obecní úřad obce s rozšířenou působností po
komunikaci
předchozím vyjádření příslušného orgánu policie
Vlastník se souhlasem příslušné ORP po předMístní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci
chozím vyjádření příslušného orgánu policie
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B.II.

Údaje o vstupech

B.II.1.

Půda

Přehled záborů půd pro celou stavbu po jednotlivých katastrálních územích je uveden
v následující tabulce (vychází z DÚR).
Tabulka č. 6. - Předpokládaný zábor půdního fondu celkově - všechny kategorie
Kategorie půdy

2

2

Trvalý zábor (m )

Dočasný zábor (m )

K.ú. Krásná Studánka
Zemědělská půda - ZPF
Lesní půda - PUPFL
Ostatní plochy
Vodní plocha

25 045
1 161
2 875
0

13 412
485
1035
0

K.ú. Nová Ves u Chrastavy
Zemědělská půda - ZPF
Lesní půda - PUPFL
Ostatní plochy
Vodní plocha

97 100
4 793
6 572
333

32 979
0
4 608
602

K.ú. Mníšek u Liberce
Zemědělská půda - ZPF
Lesní půda - PUPFL
Ostatní plochy
Vodní plocha

6 226
0
0
0

11 298
909
1129
726

K.ú. Mlýnice
Zemědělská půda - ZPF
Lesní půda - PUPFL
Ostatní plochy
Vodní plocha

43 337
18 523
2682
0

4059
0
38
0

K.ú. Albrechtice u Frýdlantu
Zemědělská půda - ZPF
Lesní půda - PUPFL
Ostatní plochy
Vodní plocha

97 982
15 284
4 202
297

17 785
0
5 226
693

K.ú. Dětřichov u Frýdlantu
Zemědělská půda - ZPF
Lesní půda - PUPFL
Ostatní plochy
Vodní plocha

89 594
0
483
3 338

28 667
0
19 535
54

2

143 240 m = 14,3 ha

CELKEM

419 827 m = 42,0 ha

2

Pozn.: Ostatní plochy nejsou zemědělskou ani lesní půdou a jsou převážně ve vlastnictví Krajské
správy silnic Libereckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR, ve vlastnictví ostatních státních
podniků, obce.
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Tabulka č. 7. - Předpokládaný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Druh pozemku
Lesní půda

Trvalý zábor
2
39 761 m

Dočasný zábor nad 1 rok
2
1 394 m

Tabulka č. 8. - Předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu (ZPF)
Druh pozemku
orná půda
trvalý travní porost
zahrada
celkem

2

2

Trvalý zábor (m )
78 842
280 360
82
2
359 284 m

Dočasný zábor nad 1 rok (m )
14 818
52 019
2
66 837 m

Záměr si tedy vyžádá celkový trvalý zábor ZPF cca 35,9 ha a trvalý zábor pozemků určených
k plnění funkcí lesa (PUPFL) cca 4 ha.
V rámci přípravy stavby byl proveden pedologický průzkum - je součástí DÚR (GeoTec-GS,
a.s., 2011). Ze zprávy z tohoto průzkumu vyjímáme:
Podle mapy bonitovaných půdně - ekologických jednotek (BPEJ) zasahuje plánovaná výstavba silnice I/13 v úseku Krásná Studánka - Dětřichov do 29 různých typů BPEJ.
Tyto BPEJ a hlavní půdní jednotky (HPJ), které se mohou dle BPEJ na zájmovém území nacházet, uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 9. - Hlavní půdní jednotky (HPJ) odpovídající jednotlivým kódům BPEJ
BPEJ
72911; 72914
83421; 83424
83431; 83434
83441
83524; 83531
83534; 83541
83544; 83554
84067; 84077
84099; 84178
74610
74710
75011; 85001
85011; 85041
85051
75111
85800
86811
87311
87769

HPJ
29 - Kambizemě modální eubazické na rulách
34 - Kambizemě dystrické, Kambizemě modální mezobazické,
Kryptopodzoly modální na rulách a žulách
35 - Kambizemě dystrické, Kambizemě modální mezobazické,
Kryptopodzoly modální včetně slabě oglejených variant na rulách a žulách
40 - Kambizemě, Rendziny, Pararendziny, Rankery, Regozemě, ale i
Černozemě, Hnědozemě a další s podmínkou sklonovitosti > 12° na svahových
hlínách
46 - Luvizemě luvické oglejené, Luvizemě oglejené na svahových hlínách
47 - Pseudogleje modální, Pseudogleje luvické, Kambizemě oglejené na
svahových hlínách
50 - Kambizemě oglejené, Pseudogleje modální na rulách

51 - Kambizemě oglejené, Pseudogleje modální na terasových sedimentech
58 - Fluvizemě glejové na nivních sedimentech
68 - Gleje modální, Gleje modální zrašelinělé, Gleje histické, Černice
glejové zrašelinělé na nivních sedimentech
73 - Kambizemě oglejené, Pseudogleje glejové, Gleje hydroeluviální,
Gleje povrchové, Pseudogleje hydroeluviální na svahových hlínách
77 - Koluvizemě modální, Koluvizemě karbonátové, Koluvizemě oglejené,
Koluvizemě arenické i pelické, Regozemě, Kambizemě a další na svahových
hlínách
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Zemědělská půda řešeného území je v převážné části trasy hodnocena jako slabě skeletovitá
(obsah štěrku a kamene 10 - 25 % obj.) až středně skeletovitá (obsah štěrku a kamene 25 - 50 %
obj.). Ojediněle se vyskytují úseky bezskeletovité až s příměsí skeletu (obsah štěrku a kamene 0 10 % obj.).
Dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 48/2011 k odnímání půdy ze zemědělského
půdního fondu se na zájmovém území nachází půdy spadající do I. až V. třídy ochrany (viz následující tabulku). Půdy posledních čtyř tříd jsou zastoupeny poměrně stejně. Výjimku tvoří půdy I. třídy,
které jsou zastoupeny jen okrajově.
Tabulka č. 10. -

Zařazení BPEJ dle tříd ochrany ZPF (vyhláška MŽP č. 48/2011 Sb.)
Třída
ochrany
ZPF

BPEJ

72911; 83421

I.

83431; 85800

II.

72914; 74610; 74710;
75011; 83424; 83524;
83531; 85001; 85011
75111; 83434; 83441;
83534; 83541; 83544;
85041; 85051
83554; 84067; 84077;
84099; 84178; 86811;
87311; 87769

III.

IV.

V.

Stručný popis
Půdy bonitně nejcennější; odejmutí ze zemědělského půdního
fondu jen výjimečně (pro liniové stavby zásadního významu,
pro obnovu ekologické stability krajiny).
Půdy s nadprůměrnou produkční schopností v rámci klimatického regionu, vysoce chráněné, podmíněně odnímatelné
i zastavitelné.
Půdy s průměrnou produkční schopností; střední stupeň ochrany; územním plánováním využitelné na eventuální zástavbu.
Půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou,
využitelné i pro výstavbu.
Půdy s velmi nízkou produkční schopností. Většinou jde o půdy
pro zemědělské účely postradatelné. U těchto lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití.

Kulturní vrstvy z dočasného záboru budou uloženy na mezideponie a po skončení stavby se
rozprostřou na plochy dočasného záboru ve stejných tloušťkách, ve kterých byly sejmuty.
Mocnost skrývek je navržena v rozsahu od 15 do 40 cm, s tím, že převažuje mocnost 20 30 cm.
Tabulka č. 11. -

Bilance skrývek zemědělské a lesní půdy
Bilance humózních vrstev (pozemky ZPF)

Množství
3

sejmutí humózních vrstev
107 092 m
3
rozprostření humózních vrstev, rekultivace I/13, rezerva
78 268 m
3
přebývá celkem
28 824 m
3
Poznámka: 10 000 m - rezerva ponechaná na staveništi, která bude odvezena v případě, že
nebude potřebná, na místo schválené příslušným odborem životního prostředí.
Bilance lesní hrabanky (pozemky PUPFL)
sejmutí lesní hrabanky
rozprostření lesní hrabanky
přebývá celkem
Poznámka: přebytek lesní hrabanky bude odvezen na místo určené majitelem.
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B.II.2.

Voda

Během výstavby
Voda bude potřeba v době výstavby jednak pro hygienické potřeby pracovníků stavební firmy,
jednak jako voda technologická. Množství vody a způsob dodávky bude řešen v plánu organizace
výstavby ve vyšším stupni projektové dokumentace stavby.
V případě napojení zařízení staveniště na stávající vodovodní řad budou podmínky odběru
dohodnuty se správci vodovodních a kanalizačních sítí. Voda pro technologické procesy bude
zajištěna dodavatelem stavby.
Orientačně lze potřebu vody vyčíslit následovně:
-

Pitná voda: potřeba vody se stanovuje následovně: pro pití pracovníků: 5 l/osoba/směna, pro
mytí pracovníků: 120 l/osoba/směna,

-

Technologická voda: používá se pro výrobu betonových směsí, ošetřování betonu, kropení
stavby atd. Betonová směs bude na staveniště převážně dopravována v domíchávačích,
ostatní provozní voda může být pokryta dovozem v cisternách.

Během provozu
Po dokončení výstavby bude voda používána pouze pro zimní údržbu vozovky a příležitostné
čištění komunikace, které bude zajišťováno správcem komunikace.
Množství vody bude záviset na aktuálních povětrnostních podmínkách a dalších okolnostech,
které nelze předem stanovit.
Součástí záměru budou vegetační úpravy spočívající v zatravnění volných ploch a výsadbě
dřevin ve stanovených místech/úsecích. Zavlažování dřevin bude zpočátku v rámci následné péče
zřejmě řešeno dovozem vody cisternou.

B.II.3.

Ostatní přírodní zdroje

Během výstavby
Druh a množství stavebních materiálů, surovin a energií je dáno charakterem stavby.
Z hlediska objemu budou nejvýznamnější surovinou zeminy do násypů a beton + ocelová výstuž pro
výstavbu mostních pilířů a mostních konstrukcí. Dále bude spotřebováno kamenivo, asfaltové
a betonové směsi, betonové prefabrikáty, svodidla a mnoho dalších druhů stavebních materiálů.
Jejich specifikace bude provedena ve vyšším stupni projektové dokumentace stavby.
Zdroje betonových směsí, živičných směsí ani jiných materiálů pro výstavbu nebyly prozatím
stanoveny.
Při přepravě zeminy (výkopy, násypy) a stavebních materiálů nákladními automobily, dále při
provozu stavebních strojů a při obsluze stavby budou spotřebovávány pohonné hmoty - především
nafta.
♦ Materiál do násypů
Předpokládá se, že jako materiál do násypů bude využita výkopová zemina (případně
horninový materiál) získaný při hloubení zářezů v trase. Na základě předběžné bilance provedené
3
v rámci DÚR se předpokládá přebytek zeminy cca 393 tis. m (viz následující tabulku). Je to dáno
konfigurací terénu a dodržením podmínek příslušných technických podmínek pro návrh nivelety při
splnění nejvyšších dovolených výsledných sklonů pro návrhovou kategorii a návrhovou rychlost
silnice I/13.
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♦ Zemina pro ohumusování
V rámci DÚR byl zpracován pedologický průzkum, který připravil podklady pro skrývku
humózních vrstev. V průzkumu byly stanoveny mocnosti jednotlivých vrstev dle dílčích úseků trasy.
Navrhované mocnosti skrývky humózních horizontů byly stanoveny na základě provedených sondážních prací, s ohledem na charakter území a konfiguraci terénu. Na základě tohoto průzkumu byla
pak zpracována bilance kulturních vrstev - viz následující tabulku, z níž vyplývá, že dojde k přebytku
3
humózních zemin v množství cca 29 tis. m .
Skryté humózní vrstvy budou použity k ohumusování zemních těles nově projektovaných
komunikací, k rekultivaci rušené části silnice I/13 a rekultivaci ploch dočasného záboru. V následující
tabulce je uveden přehled objemů v rámci stavebních prací.
Tabulka č. 12. -

Předpokládaná bilance zemin v rámci stavebních prací
Bilance zemin

výkop zemin
násyp zemin
přebývá celkem
Bilance humózních vrstev

3

Množství (m )
731 645
338 404
393 241
3

Množství (m )
sejmutí humózních vrstev
107 092
rozprostření humózních vrstev, rekultivace I/13, rezerva
78 268
přebývá celkem
28 824
3
Poznámka: 10 000 m - rezerva ponechaná na staveništi, která bude odvezena v případě, že
nebude potřebná, na místo schválené příslušným odborem životního prostředí.
Bilance lesní hrabanky
sejmutí lesní hrabanky
rozprostření lesní hrabanky
přebývá celkem
Poznámka: přebytek lesní hrabanky bude odvezen na místo určené majitelem.

3

Množství (m )
1 220
39
1 181

Během provozu
Během provozu komunikace se předpokládá spotřeba pohonných hmot, olejů a maziv pro mechanizmy údržby komunikace a spotřeba chemických rozmrazovacích prostředků pro zimní údržbu.
Kromě toho budou ve fázi provozu spotřebovávány živičné směsi na případné opravy povrchu komunikace

B.II.4.

Energetické zdroje

Během výstavby
V souvislosti s výstavbou záměru se předpokládá využití pouze elektrické energie. Způsob
napojení zařízení staveniště na elektrickou energii a dodávky elektrické energie po trase stavby bude
řešen ve vyšších stupních projektové dokumentace. Dodávky energií budou zajištěny ze stávajících
vedení, a budou vycházet z možností a požadavků konkrétního vybraného zhotovitele stavby.

Během provozu
Trvalá dodávka elektrické energie se v době provozu nepředpokládá. Stavba ke svému
provozu bude užívat elektrickou energii pro zajištění fungování technologií telematických zařízení
a proměnného dopravního značení.
Co se týče energetických zdrojů - budou využívány pohonné hmoty (nafta, benzín), oleje,
maziva pro stavební a dopravní mechanizaci při údržbě vozovky a opravách. Celkové množství nelze
předem stanovit ani odhadnout - bude záležet zejména na aktuálních klimatických podmínkách.
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B.II.5.

Biologická rozmanitost

Biologickou rozmanitost (biodiverzitu) lze vymezit jako variabilitu všech žijících organismů
a ekosystémů (biotopů), jejichž jsou součástí. Biodiverzita zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi
druhy i mezi ekosystémy. Hlavním prvkem je tak míra variability mezi těmito organismy a ekosystémy.
Při posouzení biologické rozmanitosti a jejího možného ovlivnění se vychází z kvality dotčeného území v kontextu okolí, plochy záboru biotopů dle jejich kvality a využití jednotlivými organismy ve
vztahu ke zbývajícímu území, zejména z pohledu lokální a dálkové migrace.
Zde posuzovaný záměr se v zájmovém území dotýká mozaiky biotopů od polních monokultur,
přes plošně větší luční biotopy a pastviny až po mozaiku menších a hodnotnějších biotopů zahrnující
podmáčené biotopy, keřové a dřevinné porosty.
Důležitá je skutečnost, že záměr zasahuje převážně do méně hodnotných biotopů, v případě
hodnotnějších pak pouze do jejich méně reprezentativních částí. Všechny dotčené biotopy jsou ve
větším poměru zastoupeny mimo plochu záměru. Na dotčené plochy pak nejsou výhradně vázány
některé z druhů, vyskytují se i v okolí, a to v rámci všech taxonů v silnějších populacích, než budou
dotčeny. Zábor biotopu v podobném případě nepřestavuje negativní vliv na biologickou rozmanitost.
Tam, kde záměr kříží hodnotnější či přírodní biotopy (v území se jedná zejména o travnaté
plochy, lesní okraje a plochy křovin), dojde pouze k lokálnímu ovlivnění druhů vázaných zejména na
otevřené biotopy. Toto ovlivnění nebylo v rámci biologického posouzení hodnoceno jako významné,
neboť nikde v území nedojde k dotčení větší plochy (biotopu, stanoviště) či větší populace některého
z druhů. Vždy se jedná o zásah, dotýkající se poměrově menší plochy, a současně biotopu zastoupeného výrazně více i v okolí (tj. nejen na ploše záměru).
Ovlivnění biodiverzity ve smyslu snížení kontaktu populací, omezení migrace, či mortality jedinců je zcela minimalizováno řadou navržených opatření, ke kterým patří úprava a doporučení pro
stavební objekty, prostorové a časové rozvržení prací a zajištění odborného dozoru, který bude postup prací monitorovat a bude dohlížet nad nutností a realizací jednotlivých opatření a bude provádět
transfery jedinců.
Podrobné údaje o druhové skladbě fauny a flóry jsou uvedeny ve zprávě z biologického hodnocení a průzkumu - viz přílohu č. 6. Návrhy zmírňujících opatření jsou také předmětem kapitoly
D.IV.

B.II.6.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Během výstavby
V období výstavby budou některé okolní silnice, převážně stávající silnice I/13, zatíženy dopravou, která bude nezbytně nutná pro výstavbu. Jedná se o přístup na staveniště, přepravu zemin
na deponie a mezideponie, dovoz stavebních materiálů aj. Do částí staveniště, které nejsou přístupné po stávajících komunikacích, budou vybudovány dočasné staveništní komunikace.
Výstavba si vyžádá i provizorní přeložky stávající silnice I/13. Tak bude zajištěn nepřerušený
provoz na této komunikaci během výstavby.
2

Celková délka provizorních komunikací je 248 m s plochou 1 610 m . Postup provizorní přeložky silnice I/13 je navržen v DÚR (SO 195).
V následující tabulce jsou popsány přeložky a úpravy stávajících silnic v zájmovém území
včetně přeložek polních cest a obslužných komunikací.
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Tabulka č. 13. Objekt
(značení dle DÚR)

Přeložky stávajících silnic a cest vlivem výstavby záměru
Charakteristika

SO 121 - přeložka
Přeložka umožní napojení místní komunikace od okružní křižovatky Krásná Studánka.
místní komunikace,
Má navrženou šířku zpevněné vozovky 5,5 m, délka přeložky je 72 m.
km 4,113
Vlivem stavební činnosti při stavbě silnice I/13 a souvisejících stavebních objektů dojde k poškození části stávající silnice III/27253. V rámci SO 111 bude provedena
SO 111 - úprava
oprava povrchu vozovky, zemního tělesa a systému odvodnění. Rozsah prací bude
silnice III/27253
upřesněn v dalších stupních dokumentace.
SO 112 - přeložka V tomto km dochází ke křížení záměru a stávající silnice. Napojení bude pomocí oksilnice III/27252
ružní křižovatky Albrechtice. Je navržena přeložka silnice III/27252. Přeložka bude
v km 9,67
v kategorii S 6,5/50 o délce 560 m.
Budou sloužit k opětovnému zpřístupnění stávajících pozemků v k.ú. Nová Ves
SO 122 - přístupy
u Chrastavy. Přístupová komunikace kříží záměr nadjezdem v km 4,7 (SO 211) a dále
na pozemky km
vede souběžně s tělesem záměru vpravo. Má navrženou šířku zpevnění 3,0 m, v mís4,71-5,35
tě výhyben rozšířenou na 5,5 m. Celková délka je 810 m.
SO 123 - přístupy
na pozemky km
5,87-6,40
SO 124 - přístupy
na pozemky km
6,907,28.
SO 125 - přístupy
na pozemky km
7,807,88.
SO 126 - přístupy
na pozemky km
8,46-8,59
SO 127 - přístupy
na pozemky km
8,62-9,65

Opět zpřístupní přerušené přístupy na stávající pozemky v k.ú. Nová Ves u Chrastavy. Zároveň zajistí přístup ke stávajícímu vodojemu Nová Ves. Má navrženou zpevněnou šířku 3,0 m, v místě výhyben rozšířenou na 5,5 m. Celková délka je 586 m.
Opět zpřístupní přerušené přístupy na stávající pozemky v k.ú. Nová Ves u Chrastavy. Přístupová komunikace vychází ze stávající silnice III/27253. Navržené šířkové
uspořádání je jako u SO 123, délka 432 m.
Opět zpřístupní přerušené přístupy na stávající pozemky v k.ú. Mlýnice. Navržené šířkové uspořádání je jako u SO 123, dl. 97 m.
Opět zpřístupní přerušené přístupy na pozemky v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu.
Navržená přístupová komunikace podchází záměr pod mostním objektem SO 204
a je napojena na původní silnici I/13. Navržené šířkové uspořádání je jako u SO 123,
délka 187 m.
Opět zpřístupní přerušené přístupy na pozemky v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu.
Navržená přístupová komunikace podchází záměr také pod mostním objektem
SO 204 a je napojena do OK Albrechtice. Navržené šířkové uspořádání je jako u SO
123, délka 1070 m.

V místě křížení se záměrem je navržen nadjezd SO 212. Po vybudování nadjezdu
SO 128 - úprava
bude provedena úprava vozovky a tělesa stávající silnice I/13. Po uvedení záměru do
stávající silnice I/13 provozu bude úsek stávající silnice I/13 vyřazen ze sítě silnic I. tříd a přeřazen jako
v km 10,71
místní komunikace. Rozsah prací bude upřesněn v dalších stupních projektové
dokumentace.
SO 129 - přístupy
na pozemky km
11,59
SO 130 - přístupy
na pozemky km
12,48

Opět zpřístupní přerušené přístupy na pozemky v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu.
Navržená přístupová komunikace podchází záměr pod mostním objektem SO 206.
Navržené šířkové uspořádání je jako u SO 123, délka 195 m.
Připojení stávající silnice I/13 na novou trasu silnice I/13 je navrženo v km 12,480
vpravo objektem SO 130. Osa a niveleta jsou vedeny v závislosti na napojení
k novému a stávajícímu stavu. Celková délka komunikací je 46 m.

Během provozu
Stavba záměru je součástí silniční sítě a převezme na sebe veškerou tranzitní dopravu v tomto území. Tím dojde k výraznému odlehčení stávající silnice, která vede přes obce, a zároveň má na
požadované intenzity nevyhovující parametry.
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Intenzity dopravy
Intenzity dopravy byly stanoveny dopravním modelem zpracovaným společností CityPlan spol.
s r. o., Praha. Výhledovým horizontem je rok 2035, kdy je uvažováno s intenzitami až 8,6 tis. vozidel
za 24 hodin a s přibližně 12 % podílem nákladní dopravy.
Předpokládané intenzity dopravy na jednotlivých úsecích silniční sítě v zájmovém území
v roce 2035 - vycházející z dopravního modelu CityPlan s.r.o. - jsou uvedeny v rozptylové studii (kap.
1.5.2.), odkud byly převzaty do následující kapitoly B.III.1.

Nároky záměru na jinou infrastrukturu než výše uvedenou (tzn. dopravní a inženýrských sítí
během výstavby) se nepředpokládají.

B.III.

Údaje o výstupech

B.III.1.

Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží

Znečištění ovzduší během výstavby
Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude doprava převážně nákladních automobilů po
okolních komunikacích a dále po trasách vedených po terénu mimo zpevněné komunikace k místu
stavby. Nákladní vozidla budou sloužit k odvozu stavebních a demoličních odpadů, k přesunu výkopové zeminy a k dovozu stavebních materiálů. Největší podíl dopravy bude činit přesun hmot při budování zářezů a násypů.
Hlavní znečišťující látkou ve výfukových plynech automobilů jsou oxidy dusíku, dále pak prachové částice, oxid uhličitý a směsi organických látek, z nichž nejzávažnější pro lidské zdraví je benzo/a/pyren a benzen.
Předpokládá se, že zemní a stavební práce budou prováděny v 5denním pracovním týdnu.
Stavební práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou prováděny v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v době 7:00 – 21:00 hod. Noční provoz na staveništi je vyloučen.
Stacionární bodové zdroje znečišťování ovzduší budou představovat především betonárny
a podobná zařízení v okolí stavebních prací. Zda budou při stavbě instalovány v rámci stavby, či zda
bude směs dovážena z již existujících výroben, bude známo po zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Pokud budou instalovány obalovny v rámci stavby, budou z dlouhodobého hlediska
málo významné, mohou však významněji ovlivnit krátkodobé koncentrace znečišťujících látek ve
svém bezprostředním okolí.
Jako plošný zdroj znečištění ovzduší (především tuhých znečišťujících látek) bude v průběhu výstavby působit plocha staveniště, ale i další plochy zbavené vegetace (např. deponie materiálů). Emise prachu budou vznikat nepravidelně v závislosti na stavební činnosti. Intenzita těchto emisí
je závislá na meteorologických podmínkách (vlhkost vzduchu, síla větru), na vlhkosti plochy staveniště a na velikosti pojížděných ploch.
Ze stavebních strojů a z nákladních vozidel budou emitovány běžné polutanty, tj. znečišťující
látky, především oxidy dusíku, pevné částice (TZL) a v malém množství také uhlovodíky. Prašnost ze
stavební činnosti lze omezit pravidelným čištěním komunikací a kropením, čímž bude bráněno vzniku
resuspenze prachových částic, tj. znovu zvíření již dříve sedimentovaných částic – tzv. sekundární
prašnosti. Větší prachové částice s větší spádovou rychlostí budou podléhat rychlé gravitační sedimentaci a za běžných meteorologických situací se budou vyskytovat pouze v blízkosti staveniště.
V rámci dokončovacích prací, kdy bude prováděna pokládka živičného povrchu a použity nátěrové hmoty (povrchové úpravy částí mostní konstrukce, vodorovné dopravní značení), nelze vyloučit
krátkodobé emise pachových látek, které mohou být obtěžující, nikoli zdraví škodlivé.
Působení výše uvedených zdrojů znečišťování ovzduší bude přechodné po dobu výstavby,
tzn. celkem cca 3 roky.
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Protože se jedná o poměrně rozsáhlou stavbu (komunikace o délce cca 8,527 km), byla
v rámci rozptylové studie modelována imisní situace v období výstavby záměru. (viz přílohu č. 8 rozptylové studie).
Byla vyhodnocována prašnost vznikající na staveništi a její vliv na kvalitu ovzduší v lokalitě.
Prašnost jako taková je dominantním problémem při provádění staveb obdobného typu. Ostatní
škodliviny nebyly modelovány ani vyhodnocovány.
Vliv období výstavby byl zpracován jako doplňkový - je tedy možné vypočtené imisní koncentrace prachu (částice PM10 a PM2.5) chápat jako dočasný přírůstek ke stávajícímu imisnímu pozadí.
Pro výpočet emisí z budování nové komunikace se vycházelo z těchto údajů (předpokladů):
-

Největší vliv z pohledu prašnosti bude mít období provádění zemních prací (terénní úpravy).
Tato činnost je reprezentována v podobě výpočtu denních koncentrací PM10. V ostatních etapách výstavby bude vliv prováděných prací na koncentrace prachu v ovzduší nižší.

-

Předpokládalo se, že po ploše staveniště (po délce budované komunikace) se denně bude
pohybovat 50 nákladních automobilů. Tyto automobily ujedou denně dráhu o celkové délce
cca 150 km, a to po nezpevněné ploše staveniště. Po nezpevněných plochách se budou pohybovat rychlostí 10 km/h.

-

Bude prováděn výkop zemin, jejich nakládka na nákladní automobily a shoz na určené místo.
Následovat budou terénní úpravy – rozhrnování zemin buldozerem. Předpokládalo se, že
v provozu budou maximálně dva buldozery po dobu 8 hodin denně (nebo 4 buldozery po dobu
4 hodin denně).

Následující tabulka uvádí shrnutí emisních toků pro jednotlivé druhy činnosti (výpočet je uveden v příloze č. 8 rozptylové studie).
Tabulka č. 14. -

Shrnutí emisních toků - denní a roční emise PM10 a PM2,5

PM10

PM2,5

kg/den

kg/den

Délka
trvání
v průběhu
roku
dnů/rok

Pojezd po nezpevněných plochách

58,3905

5,8390

200

11 678,1

1 167,8

Výkop jemnozrnných zemin

0,1000

0,0150

90

9,0

1,4

Nakládka materiálu

0,1612

0,0242

90

14,5

2,2

Shoz materiálu

1,2704

0,1906

90

114,3

17,1

Práce buldozeru

24,3028

3,6454

60

1 458,2

218,7

84,2249

9,7142

-

13 274,1

1 407,2

Denní emise
Činnost

CELKEM

Roční emise
PM10

PM2,5

kg/rok

kg/rok

Znečištění ovzduší během provozu záměru
Po uvedení do provozu bude silnice novým liniovým zdrojem znečištění ovzduší v zájmovém
území; adekvátně se ale sníží intenzita dopravy na stávající silnici I/13. Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných hmot široké spektrum emisí. Některé z nich
jsou dominantní a typické pro provoz vozidel se zážehovým nebo vznětovým motorem a některé jsou
oproti jiným zdrojům emisí relativně bezvýznamné.
♦ Nejvýznamnější emise, charakteristické pro automobilovou dopravu, jsou:
- Oxid dusičitý (NO2),
- Suspendované částice frakce PM10 a PM2,5
- Benzen
- Benzo/a/pyren
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Charakteristika výše uvedených referenčních škodlivin je popsána v kap. 3.6.2 rozptylové studie (viz přílohu č. 3) a ještě podrobněji v kapitole 3.3. Autorizovaného posouzení vlivů na veřejné
zdraví (viz přílohu č. 5).
Přehled liniových zdrojů v zájmovém území znázorňuje následující obrázek.
Obrázek č. 6. - Liniové zdroje zahrnuté do výpočtu rozptylového modelu

Pro stanovení intenzity dopravy v nulovém stavu (tedy bez realizace záměru) se vycházelo
z celostátního sčítání dopravy provedeného ŘSD v roce 2016. Tato doprava pak byla povýšena na
rok 2035 dle růstových koeficientů. Předpokládalo se přitom, že je rok 2035 bez postavené komunikace I/13 Krásná Studánka – Dětřichov.
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Pro stanovení intenzity dopravy ve výhledovém stavu byla využita data z modelu dopravy společnosti CityPlan s.r.o., kde se jednalo o prognózy intenzit dopravy v jednotlivých úsecích pro výhledový rok 2035. Pro tento rok byly stanoveny počty vozidel v jednotlivých úsecích s předpokladem
12 % nákladní dopravy z celkového počtu. Poměry počtu vozidel byly rozděleny do jednotlivých úseků a přepočteny na počet osobních a nákladních vozidel - viz následující tabulku.
Přitom nelze konstatovat, že doprava na stávajících komunikacích výstavbou a provozem komunikace nové zcela zmizí nebo se převede na komunikaci novou. Některá vozidla budou dle potřeby využívat stávající komunikace tak, jako to bylo doposud. Proto byla část dopravy na stávajících
komunikacích ponechána (přesný podíl je uveden v rozptylové studii).
Tabulka č. 15. -

Intenzita dopravy na komunikacích v zájmovém území

Označení Převažující
Rok 2035 bez realizace záměru
Rok 2035 po realizaci záměru
komunikace rychlost
OA
LNA
TNA
BUS
OA
LNA
TNA
BUS
dle
předchozího
km/h
voz/den voz/den voz/den voz/den voz/den voz/den voz/den voz/den
obrázku
A

70

5909

446

561

59

5909

446

561

59

B

50

5909

446

561

59

1970

84

105

11

C

50

9223

606

644

31

4611

202

215

10

D

80

8303

672

569

21

8303

672

569

21

E

50

4558

256

132

141

4558

256

132

141

F

50

3828

205

126

22

3828

205

126

22

G

80

0

0

0

0

7533

429

540

57

H

90

0

0

0

0

7603

434

546

58

I

90

0

0

0

0

7586

489

520

25

J

50

1048

55

81

37

524

18

27

12

Pro vlastní výpočet emisí z dopravy byl v rozptylové studii použit program MEFA 13, jehož
hlavní funkcí je právě vyčíslování emisí z liniových zdrojů. Program vyčísluje jak emise z běžného
provozu, tak víceemise, vznikající při startu studených motorů, zahrnuje též otěry brzd a pneumatik
a resuspenzi prachových částic z vozovky. Samostatně jsou vyčísleny emise z průjezdu vozidel křižovatkou.
Množství emisí z liniových zdrojů závisí na emisní úrovni jednotlivých vozidel (složení dopravního proudu), intenzitě a plynulosti dopravy, podélném sklonu vozovky, rychlosti a technickém stavu
vozidel.
V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené emisní toky z dopravy na sledovaných úsecích,
které jsou na předchozím obrázku označeny písmeny.
Tyto vypočtené emise (v g/den/metr) tvořily vstup do rozptylového modelu - podrobněji viz
Rozptylovou studii v příloze č. 3.
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Tabulka č. 16. -

Emise z dopravy
Rok 2035 bez realizace záměru

Označení
komunikace

NOx

PM10

PM2,5

BEN

BaP

Rok 2035 po realizace záměru
NOx

PM10

PM2,5

BEN

BaP

g/den/metr

µg/den/m

g/den/metr

µg/den/m

A

1,7401 1,8204 0,5504 0,0216

58,248

1,7401 1,8204 0,5504 0,0216

58,248

B

1,9094 1,8783 0,5815 0,0268

58,773

0,5020 1,6900 0,4398 0,0078

30,530

C

2,5790 1,3660 0,4951 0,0389

68,151

1,1154 1,5569 0,4441 0,0181

42,129

D

2,2758 1,2874 0,4329 0,0285

63,990

2,2758 1,2874 0,4329 0,0285

63,990

E

1,2044 1,6589 0,4743 0,0190

44,278

1,2044 1,6589 0,4743 0,0190

44,278

F

0,8916 1,5180 0,4199 0,0156

37,461

0,8916 1,5180 0,4199 0,0156

37,461

G

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,000

2,0771 1,4498 0,4640 0,0251

60,631

H

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,000

2,2533 1,4170 0,4527 0,0259

62,015

I

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,000

2,2041 1,3703 0,4355 0,0259

61,071

J

0,3456 1,8351 0,4674 0,0043

28,3409

0,1443 1,0308 0,2592 0,0017

15,176

Převzato z Rozptylové studie (viz přílohu č. 3)
BEN = benzen, BaP = benzo(a)pyren

Problematika skleníkových plynů
Skleníkové plyny jsou plyny vyskytující se v atmosféře Země, které nejvíce přispívají k tzv.
skleníkovému jevu (efektu). Nejvýznamnější skleníkové plyny přirozeného původu jsou vodní pára,
oxid uhličitý, metan a oxid dusný.
Antropogenními skleníkovými plyny se rozumí ty plynné složky, jejichž množstevní podíl v atmosféře Země je částečně nebo i zcela závislý na životních projevech lidské populace. Za nejúčinnější antropogenní skleníkové plyny jsou pokládány:
-

vodní pára
oxid uhličitý
metan
ozon
oxid dusný
částečně a zcela fluorované uhlovodíky (HFC a PFC)
fluorid sírový
tvrdé (CFC) a měkké freony (HCFC),
halony
řada dalších plynů (např. SF5CF3, NF3, CF3I).

V případě automobilové dopravy a s ní spojených emisí výfukových plynů se na produkci skleníkových plynů podílí zejména oxid uhličitý (pokud neuvažujeme vodní páru) a v podstatně menší míře oxid dusný, případně další látky.
V následujícím textu, který byl převzat z přílohy č. 10 - Posouzení stavby z hlediska klimatických změn, je stanoveno množství emisí CO2 v souvislosti se záměrem.
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♦ Bilance emisí CO2
Emise CO2 vznikají zejména přímou oxidací paliva (dokonalé spalování). Při dílčím procesu
nedokonalého spalování klasických paliv v motoru vznikají také produkty nedokonalé oxidace uhlovodíků. Pomocí třícestného řízeného katalyzátoru (katalytického konvertoru výfukových plynů), nainstalovaného ve výfukovém systému, se na povrchu jeho aktivní části mění chemickou reakcí (oxidací) nespálené uhlovodíky a oxid uhelnatý na CO2 a vodní páru.
Pro CO2 platí následující zobecňující závěry:
-

nemá závažnější vliv na lidské zdraví,
jedná se o nejdůležitější skleníkový plyn,
v současné době neexistuje vhodná technologie na snížení jeho produkce.

Bilance dopravy (intenzita dopravy ve výhledovém stavu pro rok 2035), uvedená pro předmětný úsek komunikace v rozptylové studii, byla zpracována s použitím dat z modelu dopravy společnosti CityPlan s.r.o. Doprava na stávající komunikaci se převede na komunikaci novou. Některá vozidla budou ovšem dle potřeby využívat části stávající komunikace, proto bylo při výpočtu předpokládané dopravy určité procento (dle rozdělení do úseků) ponecháno.
Na základě průměrné spotřeby pohonných hmot pro osobní a nákladní automobily (Metodika
EPA, U.S. Environmental Protection Agency) v městském a mimoměstském prostředí lze spočítat
bilanci emisí CO2 z předpokládané dopravy.
Výpočet je založen na emisních faktorech vycházejících z chemických rovnic spalování benzinu a motorové nafty, které vyjadřují obsah uhlíku v palivu. Pro spalování benzínu lze takto stanovit
emise CO2 ve výši 2 338 g/l. Pro naftové motory potom 2 683 g/l.
Budeme-li zjednodušeně uvažovat spotřebu paliva 6 l/100 km u osobních vozidel
a 30 l/100 km u nákladních vozidel, můžeme stanovit měrné emise CO2 ve výši:
-

osobní automobil – benzín:
osobní automobil – nafta:
nákladní automobil – nafta:

140 g/km
161 g/km
805 g/km

Pro předpokládanou intenzitu dopravy na nové komunikaci v roce 2035 (7603 OA/den,
1038 NA/den) lze potom stanovit denní emise CO2 z původní a nové komunikace:
♦ původní komunikace (10,12 km)
♦ nová komunikace (8,53 km)

= 20,0 tCO2/den
= 16,9 tCO2/den

Vybudováním nové komunikace dojde ke snížení emisí CO2 o 16 %.
Znečištění vody, půdy a půdního podloží během výstavby
Ke znečištění vody, půdy a půdního podloží by mohlo v souvislosti s výstavbou plánované silnice dojít v případě havárie - tedy při úniku závadných látek, např. technických kapalin nebo pohonných hmot ze stavební techniky nebo nákladních automobilů obsluhujících stavbu.
Riziko znečištění podzemní vody je spojeno také s budováním zářezů silnice a základových
konstrukcí mostů, kdy budou stavební práce zasahovat pod hladinu podzemní vody.
Ke znečištění povrchových vod by mohlo dojít při havárii v blízkosti vodního toku. U budování
přeložek vodotečí bude docházet k zákalu vody.
Při standardně prováděných pracích - tedy bez havárií a nehod - se znečištění vody, půdy
a půdního podloží nepředpokládá. Žádný z projektovaných mostů nezasahuje svou konstrukcí přímo
do koryta toku; nelze však vyloučit vznik zákalu při provádění stavby v bezprostřední blízkosti vodotečí.
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Znečištění vody, půdy a půdního podloží během provozu po nové komunikaci
Při provozu po nové silnici I/13 může dojít k ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod
v důsledku používání chemického posypu k údržbě vozovky v zimním období a splachu posypu
srážkovou vodou do nezpevněných příkopů.
Ke kontaminaci půdy může dojít v případě havárií silničních vozidel s následným únikem většího množství závadných a nebezpečných látek (technické kapaliny, pohonné hmoty, náklad)
z automobilů do půdy mimo zpevněné plochy. Tyto látky mohou vsáknout do půdy a následně vniknout i do podzemní a/nebo povrchové vody.
Dle DÚR není voda ze zpevněných ploch komunikací nikde volně rozptylována do terénu. Pro
odvodnění komunikací je zvolen způsob pomocí klasické dešťové kanalizace a uličních vpustí nebo
horských vpustí a/nebo pomocí silničních příkopů.
Dešťové stoky musí být provedeny z důvodu požadavku na vodotěsnost z potrubí s integrovanými spoji, v úvahu připadá potrubí kameninové, betonové, plastové, litinové nebo potrubí sklolaminátové. Před všemi vyústěními dešťových kanalizací do vodních toků jsou navrhovány havarijní
a v úsecích odvodněných pomocí delších kanalizací i retenční objekty – sedimentační (dešťové usazovací) a retenční nádrže, které budou zároveň vybaveny gravitačními odlučovači ropných látek
(koncentrace ropných látek na odtoku z nádrží do 5 mg/l).
Dle projektanta se příkopy zpevňují, pokud jejich podélný sklon přesáhne 3%. Ve fázi DÚR zatím není navrženo, která část příkopů bude zpevněna. V úsecích odvodnění pomocí silničních příkopů jsou jako havarijní objekty navrhovány norné stěny před napojením silničních příkopů do vodotečí.
Rigoly se vždy zpevňují žlabovkou. Ty jsou navrženy v zářezech km 7.0-7.7, 8.1-8.5, 8.8-9.6,
10.3-11.0. Z těchto rigolů je voda odváděna do kanalizace a přes dešťovou usazovací nádrž do vodotečí.
Vzhledem k výše uvedeným opatřením je riziko znečištění vod, půdy a horninového prostředí
v době provozu po nové silnici poměrně malé.
Pro lepší představu uvádíme na následujícím obrázku vzorový řez komunikací, ve kterém jsou
znázorněny jak rigol, tak příkop.
Obrázek č. 7. - Vzorový příčný řez komunikací v zářezu
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B.III.2.

Odpadní vody

Obecně se odpadní vody rozdělují podle vzniku do tří hlavních typů:
♦ splaškové odpadní vody,
♦ dešťové (srážkové) vody,
♦ technologické a provozní odpadní vody.
V případě posuzovaného záměru se budou všechny tři typy odpadních vod vyskytovat pouze
v období výstavby. Během provozu pak bude vznikat pouze voda dešťová.

Během výstavby
♦ Splaškové odpadní vody
V průběhu výstavby budou vznikat splaškové vody v zařízení staveniště. Způsob nakládání se
splaškovou vodou bude upřesněn v Plánu organizace výstavby v dalším stupni projektové
dokumentace. Sociální zařízení staveniště musí být buď napojeno na kanalizační síť, nebo na
bezodtokou jímku na vyvážení. Přímo na staveništi budou instalována chemická WC. Množství
odpadní splaškové vody zatím nebylo určeno, bude se jednat přibližně o množství shodné
s odebranou pitnou vodou.
♦ Dešťové (srážkové) vody
Dešťové (srážkové) vody budou při výstavbě vsakovat volně do terénu; v místě stávajících
komunikací bude zachován současný způsob odvodnění (převážně do silničních příkopů). S postupující stavbou - jak budou budovány vodohospodářské objekty - bude voda odváděna přes usazovací nádrže do vodotečí.
V dalším stupni projektové dokumentace bude nakládání s dešťovou vodou řešeno podrobněji
- budou navrženy případné usazovací jímky apod.
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♦ Technologické / provozní odpadní vody
Jedná se o vodu používanou např. na oplach stavebních strojů. Celkové množství této vody je
z hlediska životního prostředí nevýznamné a nelze jej v předstihu stanovit ani odhadnout.

Během provozu
♦ Způsob odvodnění
Po dokončení výstavby silnice budou vznikat pouze odpadní vody dešťové zachycené na povrchu vozovky. Odpadní vody technologické ani vody splaškové nebudou vznikat.
Dešťové vody dopadají na zpevněné plochy vozovek, kde nemůže dojít k přirozenému vsakování. Dochází tedy úměrně k ploše vozovek ke zvýšení povrchového odtoku do okolních recipientů.
Základním principem odvodnění silničního tělesa je veškerou vodu z povrchu komunikace
podchytit a odvést do nejbližšího vhodného recipientu. Pro odvodnění komunikací je zvolen způsob
pomocí klasické dešťové kanalizace a uličních nebo horských vpustí nebo pomocí silničních příkopů,
které nejsou součástí vodohospodářských objektů.
Popis vodohospodářských objektů je uveden v kapitole B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru.
Silniční příkopy se zpevňují, pokud jejich podélný sklon přesáhne 3%. V současné fázi přípravy záměru zatím není navrženo, která část příkopů bude zpevněna. Na příkopech, které odvádějí
vody z vozovky, jsou před napojením do vodotečí osazeny norné stěny. Rigoly se vždy zpevňují žlabovkami (viz předchozí obrázek v kapitole B.III.1.) Ty jsou navrženy v zářezech km 7,0 - 7,7, 8,1 8,5, 8,8 - 9,6, 10,3 - 11,0. Z rigolů bude voda odváděna do kanalizace a přes dešťové usazovací nádrže do vodotečí - Jeřice, Albrechtického potoka, Heřmanického potoka, Olešky, a jejich přítoků - viz
následující tabulku.
♦ Kvalita odváděných srážkových vod
Srážkové vody splachují a rozpouštějí po kontaktu s povrchem komunikace zejména stopové
znečištění ropnými látkami z úkapů a chloridy z chemických rozmrazovacích prostředků.
Chloridy se vyskytují prakticky jen v zimním období, ropné látky z úkapů vozidel se mohou vyskytnout po celý rok. Nakládání s dešťovými vodami podléhá zákonu č. 254/2001 Sb., vody musí
splňovat podmínky dané nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Před všemi vyústěními kanalizací do vodních toků jsou navrhovány havarijní a v úsecích odvodněných pomocí delších kanalizací i retenční objekty – sedimentační (dešťové usazovací) a retenční nádrže, které budou zároveň vybaveny gravitačními odlučovači ropných látek (koncentrace
ropných látek na odtoku z nádrží do 5 mg/l).
V úsecích odvodnění pomocí silničních příkopů jsou jako havarijní objekty navrhovány norné
stěny do silničních příkopů.
Zajištění ochrany povrchových a podzemních vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů
liniových staveb při případné havárii, tzn. zajištění zadržení srážkových vod z komunikací, je nutno
provést pomocí speciálních opatření. K těmto opatřením patří vybavení staveb výše uvedenými havarijními a retenčními objekty, které musí plnit následující funkce:
-

zachycení závadných a nebezpečných látek, které nejsou mechanicky odstranitelné,
zachycení většího množství lehkých kapalin při haváriích, ke kterým může dojít na zpevněných
plochách komunikací,
zachycení dešťových přívalových srážek, zajištění regulovaného odtoku dešťových vod, tak
aby nedošlo k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v menších vodních tocích, do kterých
jsou dešťové vody zaústěny.
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Navrženy jsou dva typy havarijních a retenčních objektů:
-

podzemní nádrže - havarijní sedimentační dešťové usazovací nádrže a někde i retenční nádrže - prefabrikované nádrže např. typu DYWIDAG nebo obdobná zařízení různých výrobců,
norné stěny.

♦ Výpočet odtoku dešťových vod ze zpevněných ploch záměru
-

Odtokový součinitel: Dle "TP 83 Odvodnění pozemních komunikací" se pro komunikace
v nezastavěných územích obcí užívá parametrů dle "ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic",
tj. včetně odtokového součinitele. Ten je pro zpevněné plochy uvažovaný 0,85 a nezpevněné
plochy 0,15.

-

Návrhová hodnota intenzity deště: V celém úseku byla pro návrh použita intenzita p=2,
t=15 min, q=121 l/s/ha. Pro odvodnění mostů byla použita návrhová intenzita deště q=200
l/s/ha.
Výpočet odtoku srážkových vod byl proveden podle vzorce daného vyhláškou č. 428/2001 Sb.
Přibližná srážková bilance odtoku srážkových vod je 1 759 l/s.

Vsakování srážkových vod není možné vzhledem k podmínkám ochrany podzemních vod zejména v ochranném pásmu vodního zdroje Nová Ves - Mníšek.
Tabulka č. 17. -

Odtok srážkových vod

Název - úsek silnice
SO 301, km 4,113-4,677
Sil. příkop, km 4,677-4,901
Sil. příkop, km 4,901-5,356
SO 302, km 5,356-5,504
Sil. příkop, km 5,504-5,839
SO 303, km 5,839-6,169
SO 304, km 6,169-6,914
SO 305, km 6,914-8,643
SO 306, km 8,643-9,675
SO 307, km 9,675-11,014
Sil. příkop, km 11,014-11,565
Sil. příkop, km 11,565-12,155
Sil. příkop, km 12,155-12,282
Sil. příkop, km 12,282-12,424
Sil. příkop, km 12,424-12,664
CELKEM

Odtok (l/s)
262,8
30,0
69,4
22,4
44,1
82,8
154,2
388,8
241,2
231,0
85,5
82,5
16,5
18,1
29,7
1 759 l/s

Recipient (vodoteč),
do které je odtok srážkových vod zaústěn
Levostranný přítok Jeřice
Levostranný přítok Jeřice
Levostranný přítok Jeřice
Levostranný přítok Jeřice
Levostranný přítok Jeřice
Jeřice
Pravostranný přítok Albrechtického potoka
Pravostranný přítok Albrechtického potoka
Albrechtický potok
Heřmanický potok
Heřmanický potok
Levostranný přítok Olešky
Levostranný přítok Olešky
Levostranný přítok Olešky
Sil. příkopy stávající I/13
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B.III.3.

Odpady

Během výstavby
Odpady vzniklé při provádění stavebních prací budou tříděny, ukládány do kontejnerů a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění.
V rámci zařízení staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, bude vedena evidence o způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů, odpady budou přednostně nabízeny k využití.
Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu odstranění odpadů.
Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno třídění jednotlivých druhů odpadů.
Výskyt znečištěné zeminy se při výkopových pracích nepředpokládá, nelze jej však zcela vyloučit v případě havárií s únikem závadných látek do půdy.
Součástí záměru je nutný zásah do stávajících objektů dopravní a technické infrastruktury
(demolice, přeložky). Objem odpadů z demolic nebyl v současném stavu přípravy záměru stanoven
ani odhadnut.
Tabulka č. 18. Katalog.
číslo
01 05 ..
08 01 11
08 01 12
15 0 101
15 0 102
15 01 04
15 01 06
15 01 10
15 02 02
17 01 01
17 01 06
17 01 07
17 02 01
17 02 03
17 03 01
17 03 02
17 0 401
17 04 02
17 04 05
17 04 08
17 04 09
17 04 11
17 05 03
17 05 04
2

Přehled předpokládaných druhů odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě
Název druhu odpadu

Vrtné kaly a jiné vrtné odpady
Odpadní barvy obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01
11
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků obsahujících nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
Odpadní stavební dřevo
Plasty
Asfaltové směsi obsahující dehet
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Železo a ocel
Odpadní kabely
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503

O - ostatní odpad, N - nebezpečný odpad
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Kategorie
2
odpadu
O/N

Způsob
nakládání
2

N

2

O

2

O
O
O
O

1
1, 2
1
1, 2

N

2

N

2

O

1, 2

N

2

O

2

O
O
N
O
O
O
O
O
N
O
N
O

1, 2
1, 2
2
1, 2
1, 2
1
1, 2
2
2
1
2
1, 2
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Katalog.
číslo

Název druhu odpadu

Kategorie
2
odpadu

Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601
O
a 170603
17 07 01 Směsný stavební odpad
N
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných
17 09 03 stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezN
pečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod
17 09 04
O
čísly 170901, 170902 a 170903
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
O
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
O
20 03 01 Směsný komunální odpad
O
1využití jako druhotná surovina / k recyklaci
2předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) k odstranění
17 06 04

Způsob
nakládání
2
2
2
2
1, 2
2
2

Způsob nakládání s odpady uvedenými v předchozí tabulce je pouze odhadovaný a ve skutečnosti se může lišit.
Dle současného znění zákona o odpadech se zemina nepovažuje za odpad pouze v případech, kdy jsou splněna kritéria stanovená v § 3 odst. 5 zákona o odpadech. Tedy nejen zemina vyhovující limitům stanoveným dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, ale zároveň musí být splněna podmínka, že v době jejího vzniku musí být zajištěno její využití (způsob využití zeminy musí být v souladu s postupy dle
stavebního zákona).
Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektů nelze přesně stanovit, protože je do určité míry ovlivněno stavebně-technickými a technologickými podmínkami výstavby a profesionalitou
stavebních a montážních firem. Dodavatelské firmy jsou odpovědné za nakládání s odpady vzniklými
v rámci výstavby.
Nebezpečné odpady budou na staveništi skladovány odděleně tak, aby bylo zabráněno jejich
úniku do okolí. Budou předávány specializované firmě oprávněné dle zákona o odpadech.
O nakládání s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence.
Oznamovatel v rámci dokumentací pro následná správní řízení upřesní seznam odpadů vznikajících během stavby, jejich množství, kategorii a způsob nakládání.
Během provozu
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. Hlavním typickým
odpadem z provozu je tedy zemina ze seřezávky krajnic, která může být částečně využívána na
utěsnění svahů. Dalším druhem odpadu jsou zbytky pneumatik, zejména nákladních vozidel, zbytky
patníků, asfalt z drobných oprav vozovky, sečená tráva, dřeviny při úpravách bezprostředního okolí
komunikace, odpad z vpustí, znečištěná zemina a absorpční materiály při haváriích, těla zvířat uhynulých po střetu s vozidly atd.
Nakládání s odpady z provozu a jejich odstranění na komunikacích, které jsou předmětem
záměru, bude řešit příslušný správce komunikace v souladu s požadavky platných právních předpisů.
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Tabulka č. 19. Katalog.
číslo

Přehled hlavních předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu
Název druhu odpadu

Kategorie
3
odpadu

Způsob
nakládání

Odpadní hydraulické oleje + odpadní motorové,
N
2
převodové a mazací oleje
15 01 06
Směsné obaly
O
1, 2
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
15 01 10
N
2
obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny
15 02 02
N
2
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 03
Pneumatiky
O
2
16 06 01
Olověné akumulátory
N
2
17 03 01
Asfaltové směsi obsahující dehet
N
2
17 03 02
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
O
1, 2
17 04 05
Železo a ocel
O
1
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné
17 04 10
N
2
nebezpečné látky
17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
O
1, 2
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných
17 09 03
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezN
2
pečné látky
20 01 01
Papír a lepenka
O
1
20 01 21
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
2
20 01 38
Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
O
1
20 01 39
Plasty
20 02 01
Biologicky rozložitelný odpad
O
1
20 02 01
Biologicky rozložitelný odpad - piliny
O
1
20 03 03
Uliční smetky
O
2
20 03 01
Směsný komunální odpad
O
2
20 03 04
Kal ze septiků a žump
O
2
* Průměrné množství odpadů vzniklých při provozu komunikace za jeden rok (převzato z DÚR)

13 01+13 02

12-

Množství *
(kg.km/rok)
591
0,9
8,6
29
212
37
10
198
0,12
63
115
0,8
0,2
0,5
7
1346
2,2
554
4727
270

využití jako druhotná surovina / k recyklaci
předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) k odstranění

B.III.4.

Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné)

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. Podrobně je tato problematika rozpracována v kap. D.I.3. a v Hlukové studii (příloha č. 4).
V podstatně menší míře vznikají vibrace a zápach. Vznik záření ani jiných emisí a reziduí (nad
rámec emisí uvedených v předchozích kapitolách) se v souvislosti se záměrem neočekávají.

3

O - ostatní odpad, N - nebezpečný odpad

Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, dokumentace EIA
G-Consult 2017 0098, DOPRAVOPROJEKT 170146

Strana 57

Hluk v období výstavby
Plošným zdrojem hluku bude v období výstavby prostor staveniště. Hluk zde bude způsoben
provozem stavebních mechanizmů (bagry, buldozery, nakladače apod.) a pojezdy nákladních automobilů se stavebními materiály. Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk z vlastních stavebních činností.
Liniovým zdrojem hluku bude doprava převážně nákladních automobilů po komunikacích
v okolí záměru, a dále po trasách vedených po terénu mimo zpevněné komunikace k místu stavby.
Nákladní vozidla budou sloužit k odvozu stavebních a demoličních odpadů (v místech napojení nové
silnice na stávající silnice), k přesunu výkopové zeminy a k dovozu stavebních materiálů.
Největší podíl dopravy bude činit přesun hmot při budování zářezů a násypů a doprava betonových směsí.
Předpokládá se, že zemní a stavební práce budou prováděny v 5denním pracovním týdnu.
Stavební práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou prováděny v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v době 7:00 – 21:00 hod. Noční provoz na staveništi je vyloučen.
Působení hluku bude přechodné po dobu výstavby, tzn. celkem cca 3 roky, a bude vázáno na
místo právě prováděných prací a na okolní komunikace.
Pro odhad hlukové hladiny u obytných domů v blízkosti záměru byl v Hlukové studii
(viz přílohu č. 4) zpracován hlukový model, jehož výsledky jsou uvedeny v kapitole D.I.1. Vlivy na
obyvatelstvo a D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci.
Tato modelová situace byla řešena ponecháním stávající automobilové dopravy na stávající
trase silnice I/13 a na nově budovanou trasu byly umístěny nákladní automobily obsluhující stavbu.
Dle bilance výkopových zemin a předpokládané délky stavby byly odhadnuty četnosti provozu nákladní dopravy na 50 nákladních automobilů za den, tj. 100 průjezdů NA/den v denní době.
Mimo liniových zdrojů byl řešen provoz stavební mechanizace. Tento provoz byl modelován
umístěním bodových zdrojů do potenciálně problémových oblastí (tj. v blízkosti obytné zástavby)
a představuje činnost jednotlivých stavebních strojů, např. nakladače, autodomíchávače, vrtání pilot
při zakládání mostu apod. Akustický výkon modelovaného zdroje byl LwA = 105 dB.

Hluk v období provozu
Liniový zdroj hluku bude představovat zejména provoz automobilové dopravy po nové komunikaci I/13. Kromě toho budou v provozu i ostatní komunikace v okolí, tzn. silnice II/592, která propojuje Mníšek, Novou Ves a Chrastavu, silnice III/27253 (Nová Ves – Mlýnice) a silnice III/27252 (Albrechtice u Frýdlantu – Horní Vítkov). Kromě toho zůstane zachován určitý provoz i na stávající silnici I/13, která bude sloužit pro cílovou dopravu v obcích.
Data o dopravě na nové komunikaci I/13 byla převzata z modelu dopravy zpracovaného společností CityPlan s.r.o. pro rok 2035.
Tabulka č. 20. Č.
úseku
1
2

Vymezení úseků nové komunikace I/13 s prognózou intenzit dopravy – výhledový rok 2035 (zdroj: CityPlan s.r.o.)
Úsek

Krásná Studánka – Albrechtice u Frýdlantu (okružní křižovatka)
Albrechtice u Frýdlantu (okružní křižovatka) - Dětřichov

Počet vozidel / 24 h
OA
NA
7586
1034
7533
1027

Pro upřesnění modelového výpočtu v hlukové studii bylo ponecháno na stávající komunikaci
I/13 částečné dopravní zatížení s předpokladem, že tranzitní nákladní doprava bude jezdit po nové
komunikaci, ale osobní doprava pro obsluhu obcí bude v určité míře na stávající trase I/13 zachována - viz následující tabulku.
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Tabulka č. 21. -

Sčítací úsek

Předpoklad dopravního zatížení na stávající komunikaci I/13 v roce 2035 (po
realizaci záměru)
Odhad intenzity dopravy na stávající I/13

4-1347
Přepočet z roku 2016 50 % OA, 1/3 NA
4-1460
Přepočet z roku 2016 50 % OA, 1/3 NA
4-1350
Přepočet z roku 2016 1/3 OA, 200 NA
OA - osobní automobily, NA - nákladní automobily

OA pro rok
2035
4611
524
1970

NA pro rok
2035
427
57
200

Obrázek č. 8. - Sčítací úseky v zájmovém území (zdroj: ŘSD)

Vznik bodových a/nebo plošných zdrojů hluku a zdrojů vysokoenergetického impulsního hluku
se v souvislosti se záměrem neočekává.

Vibrace
Vibrace během výstavby budou způsobeny provozem těžkých nákladních vozidel a stavebních
strojů po staveništi a okolních komunikacích, při hutnění povrchů zpevněných ploch apod.
I v období provozu, po realizaci nové silnice I/13, bude těžká nákladní automobilová doprava
zdrojem vibrací. Takto generované vibrace zpravidla nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat
lidské zdraví. Mají vliv zejména na konstrukci zasažených staveb. Negativní vliv na domy se týká
vzdálenosti několika metrů od krajnice komunikace. Kromě počtu průjezdů těžkých nákladních
vozidel je pro účinky vibrací rozhodující i typ geologického podloží a především konstrukce a statika
dotčené budovy.
V případě záměru lze prakticky vliv vibrací způsobených provozem, ale i výstavbou, na
chráněnou zástavbu vyloučit. V tomto směru je záměr pro dotčené obce jistě přínosem, protože
právě stávající komunikace prochází v některých úsecích v těsné blízkosti obytných objektů.
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Záření
Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti se zamýšleným záměrem
neočekává ani při výstavbě, ani při provozu.

Zápach
V rámci dokončovacích stavebních prací, kdy bude prováděna pokládka živičného povrchu
a budou použity nátěrové hmoty (povrchové úpravy částí mostní konstrukce, vodorovné dopravní
značení) nelze vyloučit krátkodobé emise pachových látek, které mohou být obtěžující, nikoli zdraví
škodlivé.
Jiné
Další emise a rezidua nad rámec výše popsaných se v souvislosti s posuzovaným záměrem
neočekávají.

B.III.5.

Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a 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.
Výškové řešení záměru je přizpůsobeno konfiguraci terénu s dodržením podmínek příslušné
normy pro návrh nivelety při splnění nejvyšších dovolených výsledných sklonů pro návrhovou kategorii a návrhovou rychlost silnice I/13. Maximální výška násypu dosahuje 11 m - v blízkosti mostu
SO 204 přes Albrechtický potok; maximální hloubka zářezů je 10-11 m v úseku navazujícím na estakádu v Nové Vsi a v km cca 10,5 na svahu mezi Albrechticemi a Dětřichovem. Výška násypů
a hloubka zářezů je patrná z podélného řezu trasy v příloze č. 2.4.
Předpokládaný rozsah zemních prací, tzn. přesun hmot v rámci budování zářezů a násypů, je
uveden v kap. B.II.3. v rámci posuzované trasy.
Zásahy do krajiny jsou předmětem samostatného elaborátu, který tvoří přílohu č. 9 - Posouzení vlivů záměru na krajinný ráz. Výsledky tohoto posouzení jsou předmětem kap. D.I.8.
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ČÁST C. ÚDAJE
ÚZEMÍ

O STAVU

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

V DOTČENÉM

C.I.

Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

C.I.1.

Struktura a ráz krajiny

Krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném
znění: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a kulturní hodnotu. Zásahy do krajinného
rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Zájmové území lze rozdělit na krajinné prostory (převzato z Dokumentace hodnocení vlivů na
ŽP – Přeložka silnice I/13 Stráž nad Nisou – Dětřichov, Anděl et al., 2001), které jsou popsány
v následující tabulce.
Tabulka č. 22. -

Krajinné prostory (KP) v zájmovém území

KP Pastevní areál Amerika, k.ú. Nová Ves u Chrastavy a Mníšek.
Reliéf je poměrně členitý, vegetační pokryv tvoří pastviny a travní společenstva v různém stavu. Krajinu
rozděluje řada menších i větších remízků. Území má vyšší biodiverzitu, která je podmíněna dvěma neudržovanými remízky a mokřady. Rušivým antropogenním prvkem je starý kravín.
KP Údolí Jeřice mezi Novou Vsí a Mníškem, k.ú. Nová Ves u Chrastavy, Mníšek u Liberce.
Krajina má reliéf mělkého údolí s širokou nivou potoka Jeřice. Významnější lesní porost se nachází jižně
od přehrady Mlýnice a je to vrch Závětří. Většinu území zaujímá zemědělská půda, která je většinou zatravněná. Údolí silnice je téměř v celém průběhu lemována venkovskou obytnou zástavbou.
KP Přehrada Mlýnice, k.ú. Mlýnice.
Do tohoto KP lze ještě zahrnout soustavu mokřadů při okraji Nové Vsi. Terénem protéká Albrechtický potok. Západní hranice je tvořena výběžkem Chrastavského lesa. Nelesní plochy v okolí přehrady zaujímají
louky s roztroušenou obytnou zástavbou. Blízké okolí přehrady působí velmi harmonickým, zklidňujícím
dojmem a z estetického hlediska je to nejcennější část zájmového území.
KP Údolí Albrechtického potoka nad Albrechticemi, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu.
Reliéf je tvořen asymetrickým údolím s dobře vyvinutou nivou do šířky až 50 m. Tok Albrechtického potoka je přirozený, lemovaný sukcesní olšinou s navazujícími loukami. Zástavba je nesouvislá a soustředěná
v údolní poloze.
KP Náhorní část Albrechtic, k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov.
Reliéf je málo členitý, tvořený plochým sedlem mezi Lysým vrchem (643 m n. m.) na západě a Kančím
vrchem (680 m n. m.) na východě. Prostor je tvořen převážně zatravněnou zemědělskou půdou. V doprovodu silnice I/13 je roztroušena obytná zástavba venkovského typu, z velké části využívána rekreačně.
KP Severní svahy před Albrechticemi, k.ú. Albrechtice, Dětřichov.
Reliéf se svažuje k severu a otevírá výhled do Frýdlantské pahorkatiny, včetně polského území. Zvlněný
terén přechází do neovulkanicky podmíněné elevace Lipového vrchu (409 m n. m.). Východní část prostoru tvoří okraj rozsáhlého lesního komplexu s převažujícím smrkem. Antropogenní dominantou je silnice
vedená v serpentinách s oboustranným doprovodem vzrostlých stromů. Esteticky velmi působivá je naopak stará nezpevněná silnice, která vede po svahu východně od dnešní silnice I/13.
KP Okolí Dětřichova, k.ú. Dětřichov.
Reliéf je rovinný, klonící se k severu. Většinu plochy zaujímají travní porosty. Východně od silnice se rozkládá souvislý lesní porost s převahou listnatých dřevin. Antropogenní útvary zasahující do území představují areál živočišné výroby v obci Dětřichov a okraj obytné zástavby.
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K ochraně krajinného rázu ze zákona slouží přírodní parky, které jsou definovány jako území
vymezené k ochraně krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními hodnotami, které není
jinak zvláště chráněno (zákon č. 114/1992 Sb.). V zájmovém území není vyhlášen žádný přírodní
park (vzdálenost nejbližšího je více než 8 km).
Typologie krajiny
Na základě reliéfu můžeme zájmové území od jihu na sever rozdělit na 3 části, tzv. rámcové
krajinné typy podle reliéfu (převzato ze ZÚR Libereckého kraje):
-

Začátek úseku: okružní křižovatka Krásná Studánka až vodní nádrž Mlýnice: typ 5M2 – jedná
se o krajinu vrchovin Hercynia, pozdně středověká krajina, lesozemědělská.

-

Střední úsek: katastrální území Mlýnice až serpentiny na jižním okraji Dětřichova: typ 5M13 –
jedná se o krajinu výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů, lesozemědělská.

-

Konec úseku: serpentiny na jižním okraji Dětřichova až napojení na stávající I/13: typ 3M2 –
jedná se o krajinu vrchovin Hercynia, vrcholně středověkou sídelní krajinu, lesozemědělská.

Fragmentace krajiny
Fragmentace krajiny je proces, kdy se krajinné celky (biotopy) dělí vytvářením bariér (dopravní
komunikace, průmyslové areály atd.) na dílčí části, které postupně ztrácejí potenciál k vykonávání
původních funkcí. Proces fragmentace v sobě tedy zahrnuje postupné snižování kvality.
Dle metodické příručky Hodnocení fragmentace krajiny dopravou (Anděl et al., 2005) byly na
území ČR vymezeny tzv. nefragmentované oblasti – polygony UAT (viz následující obrázek), které
jsou definovány jako části krajiny, které splňují současně tyto dvě podmínky: (i) jsou ohraničeny buď
silnicemi s intenzitou dopravy vyšší než 1000 vozidel/den nebo vícekolejnými železnicemi (= limitní
2
intenzita fragmentačního faktoru), (ii) mají rozlohu větší nebo rovnou 100 km (= limitní velikost území). Polygony UAT je možno rozdělit do třech tříd kvality: výborný, velmi dobrý, dobrý.
V zájmovém území jsou vymezeny dva polygony UAT:
-

2

Polygon UAT č. 223 – celková plocha 377,16 km , kategorie dobrý, záměr prochází jeho východním okrajem;
2
Polygon UAT č. 219 – celková plocha 138,51 km , kategorie výborný, záměr s ním není v kontaktu.

Plánovaná trasa neprochází žádným z těchto polygonů, z čehož vyplývá, že území je dopravou již fragmentované. Nejbližší UAT č. 219 se nachází severně od záměru a pokrývá oblast Jizerských hor.
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Obrázek č. 9. - Polygony UAT
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C.I.2.

Geomorfologie

Řešené zájmové území leží na rozhraní Liberecké kotliny a Jizerské hornatiny, jejich neostrá
hranice je dána sklonem svahů a rozsahem kvartérních pokryvů. V zájmovém území převažuje vrchovinný reliéf, území u Dětřichova přechází do pahorkatiny. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 365 m n. m. v údolí Jeřice, přes 480 m n. m. Albrechtický potok, až do 548 m n. m. v území
Na vršku v západní části Albrechtic u Frýdlantu.
Všechny geomorfologické jednotky v trase se vyznačují erozně denudačním pahorkatinným
reliéfem, místy se zarovnaným terénem, s relativně otevřenými údolními nivami vodotečí a četnými
suky, které vytvářejí poměrně členitý terén. Trasa je nejčastěji vedena na svazích ukloněných k východu s četnými drobnými vodotečemi stékajícími po svazích.
Tabulka č. 23. -

Geomorfologické členění zájmového území (Demek et al. 1987)

Označení
Provincie:
Subprovincie: I-IV
Oblast:
I-IVA
Celek:
I-IVA-4
I-IVA-6
Podcelek: I-IVA-4A
I-IVA-6B
Okrsek:
I-IVA-4A-a I-IVA-6B-g

Název
Česká vysočina
Krkonošsko-jesenická soustava
Krkonošská oblast
Žitavská pánev
Jizerské hory
Liberecká kotlina
Jizerská hornatina
Vratislavická kotlina
Albrechtická vrchovina

Začátek trasy probíhá ve Vratislavské kotlině, které je součást Liberecké kotliny. Severně od
Nové Vsi (Mníšku) probíhá trasa na rozhraní Vratislavské kotliny a Chrastavské kotliny, která je již
součástí Oldřichovské pánve. Z Chrastavské kotliny trasa stoupá do Albrechtické vrchoviny, která je
součástí Jizerské hornatiny. V závěru trasa klesá do Frýdlantské pahorkatiny, která není podrobněji
členěna.
Všechny geomorfologické jednotky v trase se vyznačují erozně denudačním pahorkatinovým
reliéfem, místy se zarovnaným terénem, s relativně otevřenými údolními nivami vodotečí a četnými
suky, které vytvářejí poměrně členitý terén. Trasa je nejčastěji vedena na svazích ukloněných k východu s četnými drobnými vodotečemi stékajícími po svazích na východ. V km cca 6,4 trasa kříží
říčku Jeřici.
Území je středně zalesněné, ale trasa je vedena většinou mimo zalesněné plochy, zpravidla
po pastvinách.
Trasa začíná v Krásné Studánce v stávající okružní křižovatky, kde je upravený terén v úrovni
kolem 408 m n.m. Odtud terén nepravidelně klesá a stoupá, až na úroveň kolem 548 m n.m. v Albrechticích, což je nejvyšší úroveň terénu v trase. Odtud se již terén nepravidelně k Dětřichovu - na
konci trasy je úroveň terénu kolem 385 m n.m.

C.I.3.

Hydrologie

Vodní toky a plochy jsou nedílnou součástí přírody a krajiny, přirozeným životním prostředím
mnoha mikroorganismů, rostlin a živočichů. Doprovodná zeleň vodních toků a ploch tvoří většinou
biokoridory územních systémů ekologické stability. V této kapitole jsou vodní toky popsány z pohledu
hydrologického a vodohospodářského. Další význam vodních toků z hlediska biologického a krajinotvorného je předmětem jiných kapitol.
Povodí
Zájmové území náleží do povodí řeky Jeřice, Albrechtického potoka, Olešky a Heřmanického
potoka. Přehled dílčích povodí, kterými záměr prochází, dle informačního systému HEIS, je následující:
- 2-04-07-029: povodí Albrechtického potoka
- 2-04-07-030: povodí Jeřice
- 2-04-09-003: povodí Heřmanického potoka
- 2-04-09-002: povodí Olešky.
Vodní toky
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Vodní toky, které se nacházejí v zájmovém území, mají charakter drobných potoků, které ústí
do páteřních vodotečí. Cílovým recipientem je Lužická Nisa (č.h.p. 2-04-07-001), která náleží do povodí Odry.
Tabulka č. 24. -

Vodní toky v kontaktu se záměrem (údaje převzaty z HEIS VÚV TGM)

Název

Křížení (km)

bezejmenná vodoteč, levostranný přítok Jeřice

5,380

Jeřice

Albrechtický
potok
bezejmenná
vodoteč
Heřmanický
potok
bezejmenná
vodoteč

č. h. p.

Charakteristika
Pramenní sv. od Novoveského vrchu, protéká po okraji
2-04-07 lesíka Amerika a vlévá se v Nové Vsi zleva do Jeřice;
3 -1
028
délka toku 1,6 km; průměrný roční průtok 0,03 m .s .

Délka toku 19,4 km; ústí zprava do Lužické Nisy pod
3 -1
Chrastavou; průměrný průtok u ústí 1,03 m .s ; vodo2-04-07
hospodářsky významný tok, III. řádu; pstruhová voda po
6,21
028
celé délce toku. V Mníšku a Chrastavě je do Jeřice zaústěn výtok z městských čističek vod.
Pramení východně od vrcholu Lysého vrchu v nadmořské výšce cca 550 m, vlévá se do Jeřice z pravé strany
2-04-07
2
v Nové Vsi. Délka toku 3,5 km; plocha povodí je 6,4 km ;
8,614
029
3 -1
průměrný průtok u ústí je 0,09 m .s ; vodohospodářsky
významný tok, IV. řádu; pstruhová voda v celé délce.
2-04-09
11,580
Vlévá se do Heřmanického potoka.
003
Pramenní východně od vrcholu Lysého vrchu v nadmořPouze v kontak2-04-09
ské výšce cca 48 m. Vlévá se do Olešky zprava v blíztu, nedochází ke
003
2
kosti státních hranic. Plocha povodí je 5,5 km .
křížení
2-04-09 Délka toku 1,5 km; pramenní severně od Kančího vrchu
12,158
a vlévá se u Dětřichova zleva pod Mlýnským vrchem do
002
12,430
3 -1
Olešky; průměrný průtok u ústí 0,05 m .s .

Průtoky ve vodotečích, které jsou výslednými recipienty, jsou dostatečné, a pozaďové koncentrace chloridů jsou na nízké úrovni. To je předpokladem dostatečné ředící schopnosti toku.
Zájmové území leží v regionu povrchových vod č. IV-C-4-d tzn., že se jedná o oblast dosti
vodnou, se středně až silně rozkolísaným specifickým odtokem; nejvodnatější měsíce jsou březen
a duben. Retenční schopnost území je dobrá. Koeficient odtoku je dosti vysoký 0,46 - 0,60 (Vlček,
1971).
Kvalita povrchové vody v zájmovém území není sledována. Nejbližším profilem je Jeřice
v Chrastavě - viz údaje Hydroekologického informačního systému http://heis.vuv.cz v následující tabulce.
Tabulka č. 25. Vodní
tok

Kvalita vody ve vodoteči Jeřice

Nejbližší
profil

Kvalita vody

Chrastava Požadavek na jakost povrchových vod je splněn u základních ukazatelů kvality
vod, např. biochemická spotřeba kyslíku 5denní, chemická spotřeba kyslíku dichromanem, chloridy, PAU: naftalen, benzen, uhlík celkový organický, těžké kovy
(č.h.p.
(nikl, olovo, rtuť aj), vápník aj. Pouze dusík amoniakální a rozpuštěný kyslík po2-04-07žadavek nesplňují.
034/0)
Jakostní třída povrchových vod: dobrá. U ukazatelů benzen, PAU, chlorbenzen,
chrom, ethylbenzen, mangan, toluen je jakostní třída velmi dobrá.
Jeřice

Vodní plochy
V následující tabulce jsou popsány vodní plochy nacházející se v blízkosti záměru.
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Tabulka č. 26. -

Vodní plochy v zájmovém území

Název

Charakteristika

Mlýnice

Vodní dílo na Albrechtickém potoce. Jde o přehradu vystavenou v roce 1906, vodní plocha měří 4,5 ha, max. hloubka dosahuje 14,5 m. Nádrž slouží k ochraně před velkými
vodami, je však využívána i rekreačně (koupání, rybářství).

Rybníčky v areálu Amerika

Dva neudržované lesní rybníčky v areálu Amerika, vodohospodářsky nevýznamné.

Požární nádrž v Albrechticích Východně od stávající silnice, slouží jako zdroj vody k požárním účelům.
Obrázek č. 10. - Záplavová území – Povrchové vody
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Záplavové území na Jeřici je stanoveno včetně aktivní zóny. Je vymezen koridor pro realizaci
protipovodňových staveb a opatření (PK03), je v souladu s ZÚR LK. V rámci likvidace následků škod
po povodni v roce 2010 byla provedena řada opatření na zvýšení kapacity koryta Jeřice, jako jsou
vyčištění koryta, úprava břehových porostů, zvýšení průtočnosti mostů. Základem kostry nezastavitelných pásů podél vodních toků jsou vymezené plochy sídelní zeleně v nivě Jeřice a jejich přítoků.

C.I.4.

Určující složky flóry a fauny, zvláště chráněné druhy

Většina dotčeného území je tvořena biotopy silně ovlivněnými nebo vytvořenými člověkem.
Jedná se zejména o X1 – urbanizované území, X2 – intenzivně obhospodařovaná pole, X5 – intenzivně obhospodařované louky, X7A – ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranářsky významné
porosty, X7B – ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty, X9A – lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami, X10 – lesní paseky a holiny, X12B – nálety pionýrských dřevin, X13
– nelesní stromové výsadby mimo sídla.
Z přírodních biotopů lze v území vymezit zejména luční a lesní biotopy. Z lučních převažují
T1.1 – mezofilní ovsíkové louky – zachovalé zejména v sedle u Ameriky, jižně od Jeřice, severně od
Mlýnice, v prostoru západně od Albrechtic u Frýdlantu. Dále v menší míře T1.4 – aluviální psárkové
louky – v nivě Jeřice, T1.5 – vlhké pcháčové louky – severně od napojení kruhového objezdu
u Krásné Studánky, roztroušeně T1.6 – vlhká tužebníková lada.
M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod jsou zastoupeny v několika málo ploškách, větší
v podmáčené části u silnice v zatáčce severně od Albrechtic u Frýdlantu. K1 – mokřadní vrbiny se
nacházejí (menší porost v trase komunikace) při SV okraji Chrastavského lesa, prameniště přítoku
Albrechtického potoka. Roztroušeně pak lze v území identifikovat také K3 – Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.
Z lesních biotopů jsou v nivách toků zastoupeny L2.2 – údolní jasanovo-olšové luhy, zejména
kolem stávající silnice západně od v. n. Mlýnice, v dalších částech mozaika jak typických porostů
(L2.2A), tak netypických a degradovaných porostů (L2.2B).
Plošně největší jsou z lesních porostů v území zachované L5.4 – acidofilní bučiny – částečně
dotčené v oblasti Ameriky, ve větší ploše např. na vrchu Závětří.
Dále lze identifikovat L3.1 – hercynské dubohabřiny – SZ svah vrchu Závětří, kolem LB přítoku
Albrechtického potoka, L5.1 – květnaté bučiny – lesík jižně od kóty Na vršku u Albrechtic u Frýdlantu
(dotčený trasou komunikace), L7.1 – Suché acidofilní doubravy, pěkný fragment SV od silnice
v oblasti Ameriky, SV okraje Chrastavského lesa a L7.3 – subkontinentální borové doubravy – na JV
svahu Chrastavského lesa.

Na lokalitě a v blízkém okolí bylo zjištěno 10 vzácnějších druhů rostlin, z toho dva zvláště
chráněné (ohrožené druhy) podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. – ďáblík bahenní Calla palustris L. – O,
C3 a vemeník zelenavý Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. – O, C3.
Všechny zjištěné druhy Červeného seznamu jsou v území široce rozšířené a není nutné přijímat zvláštní ochranné podmínky nebo doporučení. Výskyt na ploše záměru není výrazně početný
a druhy se vyskytují na řadě lokalit v širším okolí.
V kategorii C3 to je vrbovka tmavá Epilobium obscurum Schreb. a sítina ostrokvětá Juncus
acutiflorus Hoffm. V kategorii C4a žebrovice různolistá Blechnum spicant (L.) Roth, vrbovka bahenní Epilobium palustre L., mokrýš vstřícnolistý Chrysosplenium oppositifolium L., bradáček vejčitý Listera ovata (L.) R. Br., kozlík dvoudomý Valeriana dioica L. a kozlík výběžkatý bezolistý
Valeriana excelsa subsp. sambucifolia (Mikan fil.) Holub.
Invazivní druh - křídlatka japonská Reynoutria japonica - se vyskytuje v menších ostrůvcích
kolem jižní části trasy komunikace.
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V případě živočichů bylo biologickým průzkumem (viz přílohu č. 6) zjištěno více zvláště chráněných druhů. Zde jsou uvedeny ty, které budou přímo dotčeny záměrem:
Bezobratlí
- střevlík zlatý Carabus auratus – KO
- střevlík Carabus problematicus – O
- svižník polní Cicindela campestris – O
- drabčík huňatý Emus hirtus – O
- zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta – O
- ohniváček černočárný Lycaena dispar – SO
Obojživelníci
- čolek horský Mesotriton alpestris – SO
- ropucha obecná Bufo bufo – O
Plazi
-

ještěrka živorodá Zootoca vivipara – SO
ještěrka obecná Lacerta agilis – SO
slepýš křehký Anguis fragilis – SO
užovka obojková Natrix natrix – O
zmije obecná Vipera berus – KO

Ptáci
-

křepelka polní Coturnix coturnix – SO
chřástal polní Crex crex – SO
bekasina otavní Gallinago gallinago – SO
bramborníček hnědý Saxicola rubetra – O
lejsek šedý Muscicapa striata – O
ťuhýk obecný Lanius collurio – O
strnad luční Miliaria calandra – KO

KO - kriticky ohrožený druh, SO - silně ohrožený druh, O - ohrožený druh

C.I.5.

Části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné
krajinné prvky, územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území,
přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy

Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability (zákon č. 114/1992 Sb.,
v platném znění). Podle zákona jsou VKP (tzv. VKP ze zákona) lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán
ochrany přírody jako významný krajinný prvek.
Registrované významné krajinné prvky (VKP) se v zájmovém území nevyskytují.
VKP ze zákona jsou v zájmovém území zastoupeny lesy, vodními toky a údolními nivami.
Plošně nejvýznamnější jsou lesy, z nichž některé jsou okrajově záměrem přímo dotčeny. Kategorie
„údolní niva“ se vztahuje zejména na nivu Jeřice a Albrechtického potoka. Kategorie „vodní tok“ je
prostorově překryta kategorií „údolní niva“.
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Obrázek č. 11. - Významné krajinné prvky v zájmovém území
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Tabulka č. 27. VKP č.

VKP 1
přímo
v trase

VKP 2
přímo
v trase

VKP 3
přímo
v trase

VKP 4
přímo
v trase

Typ

Km
trasy

Popis

Větší remíz západně od trasy. Prosvětlená nestejnověká kmenovina - několik starších buků (Fagus sylvatica), mladší Quercus robur, Betula pendula,
les
4,56 Picea abies, Acer pseudoplatanus, v keřové úrovni Fagus sylvatica, méně
Sorbus aucuparia, Picea abies, Pinus sylvestris. Bylinné patro druhově velmi
chudé, s dominancí Avenella flexuosa a Holcus mollis.
Menší remíz východně od trasy záměru, na začátku areálu Amerika.
Prosvětlený porost se starší břízou (převažuje) dubem letním, bukem, boroles
5,00 vicí, smrkem a jeřábem, nesouvislé zmlazení buku do 1 m výšky, částečně
poškozené okusem. V bylinném patru zde vystupuje Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Deschampsia cespitosa, Festuca rubra, Holcus mollis, Lysimachia vulgaris (lok.), Vaccinium myrtillus, Viola reichenbachiana.
Zásah do okrajové části lesa v areálu Amerika. Přilehlý svahový remíz je
nestejnověkým, prosvětleným porostem dubu letního, břízy, buku a smrku,
vtroušeně i borovice lesní a lípy srdčité. V druhově chudém bylinném patru
vystupuje Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Holcus mollis, Pteridium
aquilinum a Vaccinium myrtillus, časté je zmlazení buku, při úpatí též lípy.
5,30
Dále - na sever již v lese převažuje buk (příměs tvoří smrk, bříza a dub), na
les
a drobná 5,50 nesouvisle vyvinutém bylinném patru se podílí Avenella flexuosa a Vaccinivodoteč
um myrtillus, podružně Carex pilulifera a Pteridium aquilinum, místy hojně
zmlazuje buk. V nivě pod elektrovodem se nacházejí mokřadní lada s výmladky olše (Alnus glutinosa) a střemchy (Prunus padus). Potok se odklání
od trasy silnice na východ, jeho zaklesnutou nivu zde vyplňuje mladá olšina
s poměrně kvalitním bylinným patrem, jež tvoří mj. Athyrium filix- femina,
Caltha palustris, Cardamine amara, atd.
Vodní tok a niva Jeřice. Nachází se pod vrchem Závětří na katastrálním rozvodní tok 6,30 hraní Nové Vsi a Mníšku. Převážně zatravněná niva se zbytky vlhkých luk,
místy s mokřadními lady a s náletovými dřevinami, v doprovodu Jeřice hoda niva
notná kulisa olší, po okrajích roztroušená zástavba.

VKP 5
přímo
v trase

vodní
tok

VKP 6
přímo
v trase

les

VKP 7
trasa zasahuje
okraj¨
lesa

Významné krajinné prvky v zájmovém území

les

Vodní tok Albrechtický potok (Mlýnice) u silnice III. třídy. Nachází se od hráze vodní nádrže Mlýnice před vtokem do Jeřice v km 6,7 záměru. Svažitý
6,70 potoční zářez s hrubšími deluviofluviálními sedimenty, potok je souvisle lemován vzrostlými jasany, kleny a olšemi, návazně mokřadní lada a vlhké
louky.
Menší les podél stávající silnice III/27253 západně u vodní nádrže Mlýnice.
Východně od silnice se při bývalém náhonu nachází pruh starších olší (Alnus glutinosa) s příměsí dubu (Quercus robur) a mléče (Acer platanoides),
6,85
podružně s lípou (Tilia cordata), klenem (Acer pseudoplatanus), jasanem
6,95 (Fraxinus excelsior) a břízou (Betula pendula). Západní lem silnice sleduje
skupinka starých lip (Tilia cordata) s příměsí javoru klenu a mléče, dále při
cestě i olše (Alnus glutinosa), mladší výplň tvoří Acer platanoides.
Okraj Chrastavského lesa - velkého lesního komplexu rozprostírajícího se
západně nad trasou záměru. Sukcesní remízek pod cestou sledující okraj
7,40 lesa: volně zapojený až mezernatý mladý porost (cca 30letý) břízy, osiky
7,90 a klenu, v keřovém patru s krušinou. Okraj lesa nad cestou: pruh smrkové
kmenoviny, v plášti se starším dubem letním a mladší břízou, osikou, olší
a jeřábem, zmlazující buk.
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VKP č.

Typ

Km
trasy

Popis

Les, horní tok a niva Albrechtického potoka. Nachází se nad ostrou zatáčkou
severně od Chrastavského lesa v jižní části Albrechtic, km 8,6 záměru. Potok protéká ve výrazném terénním zářezu, s příkřejším pravým a mírnějším,
VKP 8 les, vodní
stupňovitě utvářeným levým břehem. Pravý břeh pokrývá nestejnověký popřímo tok s nivou 8,60 rost s převahou klenu, dále s jasanem, lípou, mléčem, v keřovém patru
v trase
s bezem černým. Při levém břehu potoka se nachází sukcesní porost olše
a jasanu, nerovnoměrně zapojený, v keřovém patru s mladým klenem a bezem černým.

VKP 9
přímo
v trase

les

VKP 10
přímo
v trase

les
a vodní
tok

VKP 11
přímo vodní tok
v trase

Menší lesík (remíz) nad Albrechticemi u Frýdlantu. Lesík je v mírném svahu,
přechází na východě do soustavy mezí, z části porostlými dřevinami, smíše9,10 ný lesní porost spíše pionýrského rázu (dub, bříza, osika, jeřáb, klen aj.).
Severní a jihozápadní část porostu tvoří mlazina až tyčkovina smrku, jinak je
9,22
porost listnatý, nestejnověký, zčásti i se starými stromy, s převahou břízy,
klenu a dubu letního, podružně s bukem, mléčem, osikou a jeřábem,
v podúrovni i se smrkem. Bylinné patro je nerovnoměrně vyvinuto.
Křovinatý porost podél bezejmenné vodoteče - levostranného přítoku Heřmanického potoka. Ve svahu pramenné úžlabiny je hospodářsky zanedbaný
10,0 porost zřetelněji ovlivněn eutrofizací. Na dně úžlabiny rostou zprvu jen roztroušeně mladé stromy - jeřáb, třešeň, hloh, klen a bez černý. V bylinném
patru jsou zastoupeny vlhkomilné a nitrofilní druhy.
Heřmanický potok a jeho niva. Nachází se v km 11,5 záměru. Koryto potoka
11,5 je lemováno vzrostlými břehovými porosty tvořenými olší lepkavou, břízou
bělokorou a javorem mléčem. Svahy zářezu pokrývají bylinotravní lada.

Vodní tok - levostranný přítok Olešky, jižní okraj Dětřichova. Drobná vodoteč
s nevýraznou nivou v pásmu pseudoglejových půd na okraji pastevního areVKP 12
přímo vodní tok 12,42 álu Dětřichov, potok je pod silnicí lemován jen rozvolněnou kulisou klenů
v trase
a jasanů. Teprve níže po proudu je lemován širší kulisou mladých klenů,
bříz, olší, mléčů, dubů letních, střemch a lísek.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. je územní systém ekologické stability (ÚSES) definován jako
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které
udržují přírodní rovnováhu. Podle významu jednotlivých prvků se rozlišuje lokální, regionální
a nadregionální ÚSES. Základními skladebnými prvky ÚSES jsou biocentrum, biokoridor a interakční
prvek (vyhl. č. 395/1992 Sb.).
♦ Nadregionální ÚSES
V zájmovém území není vymezen žádný prvek nadregionálního územního systému ekologické
stability. Nejbližší biocentrum nadregionálního významu (NRBC 84 Jizerskohorské Bučiny) se nachází přibližně 3 km od navržené trasy, nejbližší nadregionální biokoridor cca 3,5 km.
♦ Regionální ÚSES
Západně od začátku úseku, ve vzdálenosti cca 650 m od okružní křižovatky Krásná Studánka,
je vyhlášeno regionální biocentrum RBC 1913 (RBC 4) Novoveský vrch. Na něj navazuje regionální
biokoridor RBK 646, který vede východním směrem.
♦ Lokální ÚSES
V celém zájmovém území se vyskytuje poměrně hustá sít lokálního ÚSES. Biokoridory jsou
vedeny nejčastěji v korytech potoků a drobných vodotečí. Doprovodné a podpůrné prvky tvoří stávající břehové porosty. Přehled dotčených prvků ÚSES je v následující tabulce a obrázku.
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Tabulka č. 28. Prvek ÚSES

4

Územní systém ekologické stability v kontaktu se záměrem
Vztah
k záměru

Katastr.
území

RBC 1913
(RBC 4)
Novoveský
Vrch

mimo trasu
záměru,
Nová Ves
nedochází ke u Chrastavy
křížení

RBK 646

mimo trasu
záměru,
nedochází
ke křížení

Krásná
Studánka

LBK 4/1679
Mlýnice, Jeřice

6,21

Mníšek, Nová
Ves u Chrastavy

LBK 1367 (1679)
Dolní
Albrechtický
potok

6,73

Mníšek, Nová
Ves u Chrastavy

LBK 1366
(1399/L052)
Horní
Albrechtický
Potok

8,614

Albrechtice
u Frýdlantu

LBK 1365
(1398/L047)
Albrechticezápad

10,02

Albrechtice
u Frýdlantu

LBK 1364
V
Albrechtickém
kopci
LBK 1363
(47, 48/49/0)
Údolí Olešky

4

10,7,
11,200 11,580

Dětřichov

12,430

Dětřichov

Charakteristika
Lesní biocentrum výměry 43,5 ha podél kopce Novoveský vrch, max. nadmořská výška 505,8 m n. m. Částečně funkční (funkčnost je snížena vlivem místně nepůvodní dřevinné skladby). Tvořeno kulturními, převážně
smrkovými porosty a hojnými pasekami a mlazinami.
Vychází jihovýchodním směrem ke stávající okružní křižovatce. Silnici I/13 kříží před křižovatkou a postupně
spojuje dvě lokální biocentra. Vede od Novoveského
vrchu do Javorového vrchu. Jedná se o biokoridor lesní,
s převažujícím zastoupením smrku.
Biokoridor vychází z LBC 1679 Závětří, které je vytyčeno
na stejnojmenném vrchu. Dále vede po nivě Jeřice, která
v této části prochází zastavěným územím, dále částí toku Albrechtického potoka, vodní nádrží Mlýnice, s okolními nárosty charakteru vzrostlého lesa. Funkční; vodní
plocha, ostatní plochy, trvalý travní porost.
Biokoridor prochází dolní částí Albrechtického potoka,
přehradní nádrží Mlýnice a porosty nad horním koncem
přehrady. V severní části biokoridor probíhá lesem, nivními olšinami a vrbami. Na biokoridor navazuje biokoridor vedený tokem Jeřice. Délka LBK je 1082 m.
Biokoridor prochází ve svahovém zářezu potoka se souvislým doprovodem vzrostlých dřevin, mokřadními lady
a přirozenými loukami. V místě křížení je biokoridor tvořen vodním tokem s břehovými porosty olše lepkavé, javoru klenu a jasanu ztepilého. Délka je 1285 m. Biokoridor východně od stávající silnice I/13 a zástavby Albrechtic vstupuje do LBC L052.
Biokoridor prochází po zemědělské půdě v severozápadní části k.ú. Albrechtic, která je zastoupena polopřirozenými až kulturními travními porosty. Délka je 776 m.
Východně od silnice I/13 vstupuje do LBC L047 V Albrechticích. Západně od silnice do LBC 1398 Pod vrškem. Délka 805 m. Nefunkční. Opatření: založení linie
remízů vyšší víceetážové zeleně v travnatém pásu,
o min. šířce 15 m.
Biokoridor je veden korytem Heřmanického potoka po
severní části tzv. Albrechtického kopce. Regulovaný tok
je lemován nesouvislými porosty náletových dřevin.
V místě křížení jsou vzrostlé břehové porosty tvořené olší lepkavou, břízou bělokorou a javorem mléčem. Délka
1497 m. Potok s koridorem zde bude přeložen.
Biokoridor se nachází jižně od obce Dětřichov a vede korytem toku Oleška s kvalitními břehovými porosty, např.
olše. V okolí se nacházejí pastviny. Délka je 780 m.

Označení prvků ÚSES je v různých podkladech odlišné.
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Obrázek č. 12. - Územní systém ekologické stability v zájmovém území
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Zvláště chráněná území, přírodní parky
Zvláště chráněná území (ZCHÚ) jsou rozdělena na maloplošná a velkoplošná. Maloplošná
ZCHÚ se v zájmovém území nevyskytují. Taktéž se zde nevyskytují přírodní parky; nejbližší přírodní
park Ještě je vzdálen více než 4 km jz.
Z velkoplošných ZCHÚ se v zájmovém území nachází Chráněná krajinná oblast Jizerské hory.
♦ CHKO Jizerské hory
CHKO zahrnuje území Jizerských hor a jejich podhůří, přibližně mezi městy Liberec, Frýdlant,
Kořenov, Tanvald a Jablonec nad Nisou. Na východě sahá ke státní hranici s Polskem a na západě
hraničí s KRNAP.
2

2

CHKO se rozkládá na ploše 368 km . Lesnatost území je 73 % (269 km ), což byl také jeden
z důvodů jejího vyhlášení. Nejnižší bod CHKO (325 m n.m.) leží u Raspenavy, nejvyšší horou české
části Jizerských hor je Smrk (1124 m n.m.). Významným vrcholem je rovněž Bukovec (1005 m n.m.)
– nejvyšší čedičová kupa ve střední Evropě.
Dlouhodobá imisní zátěž, kterou způsobovala především průmyslová oblast Žitavské pánve,
se v Jizerských horách negativně podepsala na zdravotním stavu lesních porostů, půdních poměrech i kvalitě vody. Negativní působení imisí spolu s invazemi hmyzích škůdců a nevhodným lesním
hospodařením vyvrcholilo v 70. a zejména v 80. letech minulého století. Tehdy byly velkoplošně odtěženy v podstatě všechny smrkové porosty náhorní plošiny. Vznikly rozsáhlé holiny, s jejichž zalesňováním se lesní hospodáři potýkají dodnes.
V současné době patří CHKO Jizerské hory k velmi kontrastním územím. Na jedné straně stojí
rozsáhlé plochy imisních holin a poškozených lesních porostů, a na straně druhé naopak mimořádně
hodnotná území se zachovalými přirozenými společenstvy, zejména rozsáhlý komplex bučin na severních svazích hor, zbytky klimaxových smrčin a unikátní společenstva rašelinišť se vzácnou flórou
a faunou.
Významnou součástí CHKO je nelesní krajina s převažujícími loukami a pastvinami a s dochovanými stavbami tradiční lidové architektury. Vedle problémů lesnického charakteru (mj. i vysoké
stavy zvěře) se v době nedávné objevila hrozba degradace podhorských luk a pastvin způsobená útlumem zemědělství

Stávající silnice I/13 je západní hranicí CHKO. V první třetině zájmového území, na území obce Mníšek, přiléhá ke stávající silnici IV., nejnižší, zóna ochrany. Na k. ú. Albrechtic u Frýdlantu přiléhá ke stávající silnici III. zóna ochrany, pouze prostor dvojitého stávajícího esíčka silnice I/13 je ve
IV. zóně.
Trasa záměru prochází územím CHKO Jizerské hory v úseku km přibližně 10.7 - 11.0, jedná
se o IV. zónu ochrany - viz následující obrázek.
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Obrázek č. 13. - Zvláště chráněná území - CHKO Jizerské hory
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Natura 2000 - evropsky významné lokality, ptačí oblasti
Obrázek č. 14. - Natura 2000
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Natura 2000 je definována v § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, jako celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště
a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo
popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými lokalitami (EVL).
V zájmovém území záměru se žádná lokalita soustavy Natura 2000 nenachází. Nejbližší
evropsky významná lokalita (EVL) Jizerskohorské bučiny (CZ0510400) je ve vzdálenosti cca 1,9 km
východně od trasy záměru. Hranice ptačí oblasti (PO) Jizerské hory (CZ0511008) je vytyčena ve
vzdálenosti cca 2,4 km východně od trasy záměru. Obě lokality jsou vymezeny v rámci CHKO
Jizerské hory.
Na severu se nachází ve vzdálenosti cca 4 km hranice EVL Smědá (CZ0513256). Všechny
EVL a PO leží již mimo potenciální dosah přímých, nepřímých a kumulativních vlivů. Tento fakt
potvrdila i přiložená stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje a Správy CHKO Jizerské hory,
která významný vliv záměru na soustavu Natura 2000 vylučují.

Památné stromy
V posuzované trase silnice I/13 ani v její blízkosti se nevyskytuje žádný vyhlášený památný
strom.

C.I.6.

Ložiska nerostů, poddolovaná území

Dle Surovinového informačního subsystému (SURIS) vedeného při České geologické službě Geofond (http://www.geology.cz/) se v blízkosti plánované trasy silnice I/13, na severním okraji
Chrastavského lesa nachází ložisko stavebního kamene. Jedná se o ložisko nevyhrazeného nerostu
(ortorula), ID 3244400, ložisko dosud nebylo těženo, je mj. předmětem ochrany v návrhu územního
plánu Nové Vsi (http://www.nova-ves.eu). Nejkratší vzdálenost okraje ložiska od osy trasy záměru
činí přibližně 100 m.
Další ložiska stavebního kamene se nacházejí v Dětřichově, v části Kristiánov, ve vzdálenosti
více než 1 km od konce trasy záměru. V dobývacím prostoru Kristiánov se těžil čedič, v současné
době je těžba zastavena.
Nejbližším chráněným ložiskovým územím je ložisko štěrkopísků Dětřichov, vzdálené také více než 1 km od konce trasy záměru
Trasa záměru neprochází poddolovaným územím. V Albrechticích v prostoru pod Kančím vrchem se v 16. století těžily polymetalické rudy. Na místě jsou krátké staré štoly, dnes značně zavalené. Vzdálenost od trasy záměru činí více než 1 km východně.
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Obrázek č. 15. - Přírodní zdroje v zájmovém území
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C.I.7.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Nemovité kulturní památky
V těsné blízkosti záměru je evidována Národním památkovým ústavem jedna nemovitá památka – milník (č. rejstř. 471965-4207, par. č. 406), který se nachází na jižním okraji k. ú. Albrechtice
u Frýdlantu vlevo při stávající silnici I/13 na Frýdlant (km cca 8,6).
Dalšími nejbližšími evidovanými nemovitými památkami jsou:
♦ Liniové opevnění (č. 43805/5-4857), k.ú. Mníšek, vzdálenost 600 m od trasy.
♦ Údolní přehrada Mlýnice na Albrechtickém potoce z roku 1906, k.ú. Mlýnice, 250 m, pod stávající
silnicí III/27253.
♦ Předměstský dům (č. 30926/5-4208), na severním okraji katastrálního území Albrechtice u Frýdlantu, vpravo od stáv. silnice I/13 na Frýdlant ve vzdálenosti 80 m.
♦ Kříž (č. 28180/5-4203), v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, nacházející se vpravo od stáv. silnice I/13
na Frýdlant, cca 300 m za koncem záměru za křížením s cestou Maixnerkou. Jedná se o kamenný původní podstavec nedochované sochy sv. Kryštofa, později osazen nedochovaným litinových
křížem.
Záměr neprochází žádnou památkovou rezervací (městskou, vesnickou, archeologickou) ani
památkovou zónou (městskou, vesnickou, krajinnou).
Archeologické lokality
Z hlediska archeologického jsou základní formou ochrany, podle znění §22, odst. 1 zákona
č. 20/1987, Území s archeologickými nálezy (ÚAN), na nichž je nutné dodržovat pravidla daná zákonem.
Území s archeologickými nálezy (UAN) jsou rozdělena podle stupně významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně významné) do čtyř kategorií UAN I. – UAN IV. dle pravděpodobnosti výskytu archeologických nálezů. Jejich prostorové vymezení je vedeno Národním památkovým ústavem
ve Státním archeologickém seznamu ČR (SAS ČR):
♦ ÚAN kategorie I – území s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů.
♦ ÚAN kategorie II – území, kde se pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů pohybuje
v rozmezí 51-100 %. Sem patří všechny sídelní útvary (obce s první písemnou zmínkou již ve
středověku, kterých je většina), území v těsné blízkosti ÚAN I.
♦ ÚAN kategorie III – území, které mohlo být osídleno či jinak využíváno člověkem, ale výskyt archeologických nálezů nebyl dosud pozitivně prokázán, pravděpodobnost výskytu je 50 %. Sem
patří prakticky veškeré území ČR, která nejsou v ÚAN I., II. a IV.
♦ ÚAN kategorie IV – území, kde není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (vytěžené a archeologicky zkoumané plochy).
V zájmovém území se nachází několik areálů předpokládaných archeologických nálezů náležících do ÚAN II. Jedná se o areály vsí, které jsou doloženy ze středověku a s pravděpodobně ještě
starší historií osídlení. Jedná se o tato naleziště (viz následující obrázek):
-

areál vsi Krásná Studánka (nejstarší zmínka z roku 1381)
areál kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie Nová Ves,
dvůr Nová Ves na levém břehu Jeřice,
areál vsi Nová Víska (k.ú. Nová Ves),
areál vsi Mníšek,
areál vsi Mlýnice (nejstarší zmínka je z roku 1595 - Mühlscheibe),
areál vsi Filipov,
areál vsi Albrechtice u Frýdlantu (nejstarší zmínka z roku 1381).

Ostatní část zájmového území leží v ÚAN III. Vzhledem k tomu, že nečekané archeologické
nálezy se mohou objevit i v širším prostoru, je nutný archeologický dohled nad zemními pracemi
v průběhu stavby, a to dle platného zákona o státní památkové péči.
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Obrázek č. 16. - Nemovité památky, archeologické lokality
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V návrhu územního plánu obce Nová Ves je uvedeno (http://www.nova-ves.eu), že jako architektonicky cenné stavby je nutno respektovat:
♦ venkovské domy:
- Nová Ves č.p. 5, 11, 31, 34, 41, 46, 58, 63, 88, 122, 123, 130, 141, 193, 195, 214
- Růžek č.p. 14, 15, 21, 22
- Nová Víska č.p. 1, 2, 9, 10, 23, 24
- Mlýnice č.p. 5, 8, 17, 19, 67
♦ městské domy:
- Nová Ves č.p. 55, 92, 209, 215
- Růžek č.p. 11, 13
♦ hospodářské stavby:
- Nová Ves dřevěná stodola u č.p. 70
- Mlýnice č.p. 11 barokní zděná stodola
♦ další architektonicky cenné stavby:
- technické stavby: těleso hráze vodní nádrže Mlýnice.
♦ území s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických nálezů ÚAN II - jsou uvedena výše
v textu
♦ místa významných událostí, drobné sakrální stavby (křížky, boží muka) a válečné památníky,
hroby a pietní místa.

C.I.8.

Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území

Zájmové území není územím hustě zalidněným, není zatěžováno nad míru únosného zatížení,
nenacházejí se zde staré ekologické zátěže ani zde nepanují extrémní poměry.
V následující tabulce je uveden přehledný souhrn nejzávažnějších environmentálních charakteristik v zájmovém území záměru, tak jak byly uvedeny v přechozím textu této kapitoly.
Tabulka č. 29. -

Přehled nejzávažnějších environmentálních charakteristik

Kategorie

Zvláště chráněná území

Významné
krajinné
prvky

Ze
zákona
(č.
114/1992
Sb.)

Podkategorie
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka

Výskyt
+
-

Lesy

+

Rašeliniště

-

Vodní toky

+

Rybníky
Jezera

+
-

Údolní nivy

+

Registrované

Poznámka

Stávající silnice I/13 je hranicí CHKO
Jizerské hory, které se rozprostírá východně od záměru.
Lesní komplexy Amerika, Závětří,
Chrastavský les.
Levostranný přítok Jeřice, Jeřice, Albrechtický potok, levostranný přítok
Heřmanického potoka, Heřmanický potok, levostranný přítok Olešky.
Vodní nádrž Mlýnice.
Niva Jeřice a Albrechtického potoka,
niva levostranného přítoku Heřmanického potoka a Olešky.

-
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Kategorie
Nadregionální
Regionální
Územní
systém
ekologické
stability

Biocentrum
Biokoridor
Biocentrum
Biokoridor

Výskyt
+
+

Biocentrum

+

Biokoridor

+

Podkategorie

Lokální

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

+
+

Vodní plochy
Ochranné pásmo
vodního zdroje

+

Natura 2000

1. a 2. stupeň

+

+

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)

+

Přírodní parky

-

Území historického, kulturního nebo archeologického
významu

+

Území hustě zalidněná

-

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Staré ekologické zátěže
Extrémní poměry v dotčeném území

-

Poznámka

RBC 1913 Novoveský vrch.
RBK 646.
LBC 533, LBC 150 neboli 1266 Nová
Ves, LBC 1679 Závětří, LBC 1398 Pod
vrškem.
LBK 4/1679 Mlýnice, LBK 1367 Albrechtický potok, LBK 1366 Horní Albrechtický
potok,
LBK
1365
(1398/L047) Albrechtice-západ, LBK
1364, LBK 1363.

Ložisko Mlýnice - stavební kámen.

Jeřice, Albrechtický potok.
Levostranný přítok Jeřice, levostranný
přítok Heřmanického potoka a Olešky.
Vodní nádrž Mlýnice.
OPVZ 1. a 2. stupně Nová Ves - Mníšek.
Stávající silnice I/13 je hranicí
CHOPAV, která se rozprostírá východně od silnice.
ÚAN III v celém zájmovém území,
ÚAN II v areálu vsí Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu. Milník u stávající silnice
I/13 na k.ú. Albrechtice u Frýdlantu.
Souvislá zástavba se nachází pouze
v obcích Mníšek a Nová Ves.

Vysvětlivky k tabulce:
(+) objekt se v zájmovém území vyskytuje
(+/-) objekt se v zájmovém území nevyskytuje, ale přibližuje se k jeho hranici
(-) objekt se v zájmovém území nevyskytuje
Zájmové území – vymezená část území v okolí záměru, která je posuzována ve vazbě na záměr. Velikost zájmového území se pro jednotlivé složky životního prostředí může lišit. Pokud není uvedeno
jinak, je zájmovým územím koridor o šířce 500 m na každou stranu od osy hodnocené komunikace.
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C.II.

Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny,

C.II.1.

Kvalita ovzduší

V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se
pro hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které zveřejňuje ČHMÚ na svých internetových stránkách.
Na současné imisní situaci se podílí i automobilová doprava. Je třeba si uvědomit, že v současnosti je tato doprava vedena přímo obcemi a zde se významně podílí na imisní situaci. Výpočet
imisní situace z dopravy je uveden v kapitole D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima a v příloze č. 3 – Rozptylová studie.
Následující tabulka uvádí vždy maximum a minimum z hodnot ze čtverců vždy pro danou
škodlivinu (rozptyl). Vzhledem k rozsáhlosti zvoleného zájmového území není možné stanovit pozadí
jako jednu hodnotu (jedno číslo), ale v různých místech mohou být imisní pozadí různá. Tabulka
uvádí tento shrnující přehled.
Tabulka č. 30. -

Imisní pozadí zájmové lokality

Škodlivina

Typ koncentrace

Jednotka

NO2

Průměrná roční

µg/m

Maximální denní (36
MV)

Maximum

Minimum

Imisní limit

3

12,3

8,3

40

µg/m

3

20,1

16,3

50

Průměrná roční

µg/m

3

36,1

29,2

40

PM2,5

Průměrná roční *

µg/m

3

16,0

13,0

25

Benzen

Průměrná roční

µg/m

3

1,2

0,7

5

B(a)P

Průměrná roční

ng/m

3

0,63

0,33

PM10

1
3

* Poznámka: Od roku 2020 bude platit nový imisní limit pro PM2,5 na úrovni 20 µg/m .
Z tabulky je patrné, že v zájmové lokalitě nejsou v současné době překračovány imisní
limity pro sledované škodliviny, a to ani v oblastech s jejich maximálními koncentracemi.
Z hlediska údajů map klouzavých pětiletých průměrů ČHMÚ (aktualizace 2011 – 2015) lze zájmovou lokalitu charakterizovat jako lehce zatíženou. Průměrná roční imisní koncentrace NO2 dosa3
3
huje maximální hodnoty 12,3 μg/m (přičemž imisní limit činí 40 μg/m ), průměrná roční imisní kon3
centrace tuhých látek frakce PM10 dosahuje maximální hodnoty 36,1 μg/m (imisní limit je ve výši
3
3
3
40 μg/m ). Ani další sledované znečišťující látky (benzen 1,2 μg/m , benzo(a)pyren 0,63 ng/m ) nedosahují hodnoty imisních limitů.
Z výše uvedených čtverců není možné vyčíst údaje o hodinových maximech NO2. Imisní pozadí z pohledu maximálních hodinových hodnot NO2 bylo stanoveno na základě monitoringu ČHMÚ
– imisní monitorovací stanice LLILA – Liberec Rochlice (2059 dle ISKO). Hodnoty naměřených veličin na této stanici byly v roce 2016 následující:
-

19. nejvyšší naměřená hodinová koncentrace NO2: 62,9 μg/m
3
Průměrná roční naměřená koncentrace NO2: 16,5 μg/m

3

Vezmeme-li v úvahu, že maximální hodnota průměrné roční koncentrace přímo v lokalitě zá3
3
měru je výše stanovena na 12,3 μg/m a v místě monitorovací stanice je to 16,5 μg/m , můžeme stanovit poměr imisní zátěže v místě záměru a v místě monitorovací stanice. V místě záměru je imisní
zátěž na úrovni cca 74,5 % imisní zátěže v místě monitorovací stanice. Budeme-li tento poměr apliSilnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, dokumentace EIA
G-Consult 2017 0098, DOPRAVOPROJEKT 170146

Strana 83

kovat na hodinové koncentrace NO2, pak můžeme 19. nejvyšší hodnotu hodinových koncentrací
3
v lokalitě záměru odhadnout na 46,9 μg/m .
Tato hodnota je dále považována za imisní pozadí z pohledu hodinových koncentrací NO2. Je
přitom zapotřebí ji brát jako informativní, neboť ve skutečnosti je závislá na řadě dalších místních
podmínek přímo v místě záměru, jako je například intenzita dopravy apod.
Porovnání s 19. nejvyšší měřenou hodnotou je prováděno proto, že imisní limit pro koncentrace NO2 smí být překročen 18 x ročně.
C.II.2.

Vody

Údaje o povrchových vodách - jsou uvedeny výše v textu v kapitole C.I.3. Hydrologie. Následující text je tedy zaměřen na podzemní vody.

Hydrogeologické charakteristiky
Ve smyslu hydrogeologické rajonizace území České republiky (M. Olmer, J. Kesl – Hydrogeologické rajony, VÚV Praha 1990) je zájmové území záměru součástí hydrogeologického rajonu 6414
– Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy. Je vyvinuta pouze jediná významná zvodeň
vázaná na nejsvrchnější polohu glacifluviálních štěrkopísků. Sedimenty jsou dobře průlinově propustné. Dotaci vody do zvodně zajišťují v místech výchozů výhradně atmosférické srážky. V místech,
kde tyto uloženiny zapadají pod úroveň povrchových toků, lze předpokládat břehovou i dnovou infiltraci, či naopak skryté odvodňování do těchto vodotečí.
Zdroje podzemních vod jsou severně od rajonu 6414 vázány na útvar podzemních vod 14300
Kvartéru Frýdlantského výběžku. Tento kvartérní útvar podzemních vod má průlinové kolektory podzemních vod často v hydraulické spojitosti s povrchovými toky. Vzhledem k výborné průtočnosti mají
tyto kolektory značný význam pro vodárenské zásobování. Vzhledem k rychlému oběhu vody jsou
náchylné k nežádoucímu znečištění.
2

Dlouhodobý specifický odtok podzemních vod se pohybuje mezi 3 až 5 l/s/km , v jižní části
2
trasy mezi 5 až 7 l/s/km (Hydrologické rajóny VÚV ve spolupráci s ČHMÚ v SZN Praha 1990) a lze
ho označit jako zvýšený, resp. vysoký. Podíl odtoku podzemní vody a srážek je okolo 15 %.
Výška hladiny podzemní vody zde kolísá v závislosti na množství atmosférických srážek, morfologii terénu a vlastní propustnosti přípovrchové zvětralé vrstvy. Výška její hladiny se nejčastěji pohybuje od 0,5 do 6 m pod terénem. Mělká hladina podzemní vody je v erozních údolích, údolních nivách drobných vodotečí nebo na svazích, kde se místy vyskytují i svahová prameniště. Mimo tyto
úseky je podzemní voda vázána na přípovrchovou vrstvu zvětralin žuly nebo na mělký puklinový systém skalního masivu.
Podzemní voda je agresivní – stupeň agresivity XA1 – XA2 - v důsledku zvýšeného obsahu
CO2, který je v kombinaci s nízkou hodnotou pH.
V rámci předběžného hydrogeologického průzkumu (Svoboda, J., 2008) byl proveden rozbor
podzemních vod. Z výsledků vyplývá, že se jedná o vody málo mineralizované, s neutrální až zásaditou reakcí v první části trasy a kyselou reakcí v koncovém úseku. Tato skutečnost nepřímo svědčí
o tom, že vody jsou geneticky poměrně mladé, resp. že z krystalických hornin nedochází k zesílenému vyluhování minerálních látek. Podíl síranů a chloridů je prostorově značně rozlišný, vyšší hodnoty
chloridů jsou zaznamenány v blízkosti provozovaných a ošetřovaných silnic, sírany v prostředí s výskytem rul. Obsah amonných iontů je prostorově značně kolísavý.

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Oblasti přirozené akumulace vod jsou v § 28 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod.
Záměr prochází západně od hranice CHOPAV Jizerské hory, vyhlášené v roce 1978. Hranicí
je stávající silnice I/13, která je zároveň i hranicí CHKO Jizerské hory).
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V zájmovém území se nevyskytují ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a minerálních
vod.
Obrázek č. 17. - Podzemní voda, ochranná pásma vodního zdroje
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Zdroje vody
V zájmovém území se nacházejí tyto zdroje vody:
1) Vodní zdroj Nová Ves - Mníšek pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodu
2) Domovní studny
♦ Vodní zdroj Nová Ves - Mníšek
Hlavním jímacím objektem je vrt M-1, který byl vyhlouben v r. 1992, má hloubku 105 m a vydatnost 8 l/s. Správcem vodního zdroje je Mikroregion Jizerské podhůří. Zdroj zásobuje pitnou vodou
skupinový vodovod pro obce Mníšek, Nová Ves, Oldřichov a nově i oblast výstavby rodinných domů
v lokalitě Amerika v Mníšku. Hladina podzemní vody byla ve vrtu M-1 naražena v hloubce cca 31 m,
v současné době dosahuje téměř k povrchu.
Vodní zdroj má vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje (OPVZ):
-

1. stupně - rozsah 10 x 10 m, p.č. 233/1 Mníšek, které je v terénu vymezeno oplocením,
2. stupně (vnější a vnitřní), které se nachází na západním okraji k.ú. Mníšek kolem vrchu Závětří.a je znázorněno na předchozím obrázku.

Ochranné pásmo bylo stanoveno Okresním úřadem v Liberci, RŽP č.j./2/1332/97/-231.2/GFT2 dne 6.1.1998.
Voda čerpána z vrtu M-1 je vedena do úpravny a dvou akumulačních vodojemů, které jsou situovány na svahu na levobřežní straně vodoteče Jeřice. Z vodojemů je vodovodem rozváděna do
obecního vodovodu. Vodovod však není rozveden po celé obci Nová Ves, nevede do části Mlýnice.
Je ukončen přibližně na úrovni km 6.7 trasy plánované silnice.
Kvalita vody, kterou je zásobován skupinový vodovod Mikroregionu Jizerské podhůří, je pravidelně sledována v souladu s příslušnými právními předpisy. Výsledky rozborů jsou zveřejňovány na
internetových stránkách Mikroregionu Jizerské podhůří (http://www.jizerskepodhuri.cz); vyplývá
z nich, že všechny sledované ukazatele vyhovují limitům vyhlášky pro pitnou vodu, s výjimkou menšího množství vápníku a hořčíku.
♦ Zdroje pro individuální zásobování
Obecní skupinový vodovod vedoucí podél silnice z Nové Vsi do Albrechtic je ukončen přibližně
v blízkosti domu č.p. 142 v Nové Vsi (tzn. cca v km 6,7 plánované trasy). Znamená to, že obyvatelé
části Mlýnice podél místní silnice z Nové Vsi do Albrechtic, která zahrnuje cca 20 rodinných domů,
jsou závislí na individuálních zdrojích - studnách.
Individuální jímání vody se uskutečňuje pomocí několika druhů objektů:
-

vrtané studny,
šachtové (skružové) studny,
jímacích zářezy s drenážními pery (jejich průběh není většinou známý - objekty byly vybudovány původními německými obyvateli), které jsou zakončeny ve sběrných jímkách.

Posledně jmenovaný způsob jímání vody byl zjištěn v prostoru Mlýnice (část Nové Vsi), jímací
zářezy jsou vybudovány poměrně daleko od místa spotřeby. Jímací systém podchycuje přítoky vod
z Chrastavského lesa, příp. drénuje prameniště na louce pod ním (úsek plánované trasy km 7.0 8.5).
Rovněž domy v Albrechticích jsou zásobovány vodou z individuálních studní umístěných převážně v blízkosti potoka. (Velká část objektů v Albrechticích slouží jen k rekreaci.)
Část jímacích objektů prokazuje sezónní rozkolísanost úrovně hladiny podzemní vody, což
v kombinaci s nedostatečnou hloubkou objektů vede k občasnému nedostatku vody v letních měsících.
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Přehled studní a jímek v zájmovém území se uveden v hydrogeologickém posudku, který byl
zpracován jako součást dokumentace EIA za účelem posouzení vlivu záměru na zdroje vody - viz
přílohu č. 11. Posudek obsahuje mapu s vyznačením jednotlivých sledovaných studní.

Zásobování vodou v obcích v okolí záměru
Vodovodní síť se v obcích Nová Ves a Mníšek postupně dle možností a potřeb rozšiřuje do
nových částí výstavby. Dle návrhu územního plánu se počítá i s výstavbou vodovodu v části Mlýnice,
kde je zásobování vodou řešeno individuálními studnami.
Vodovodní síť Frýdlantu zajišťuje zásobování střední části města, avšak na k.ú. Albrechtic není zavedena vodovodní síť a ani se o ní neuvažuje.
Obec Dětřichov je zásobována ze skupinového vodovodu, který zásobuje i sousední Kunratice
a Heřmanice.

C.II.3.

Půda

Zemědělská půda
♦ Půdní typy
Ze zpracovaného pedologického průzkumu (Silnice I/13 Krásná Studánka – Dětřichov,
04/2011, GeoTec-GS,a.s.), který je součástí DÚR, vyplývá, že zájmové území je charakteristické výskytem Kambizemí modálních a dystrických, místy oglejených, doprovázených Pseudogleji modálními. Lokálně se na řešeném území nachází Rankery modální. Okrajově byl zaznamenán výskyt
Glejů modálních. V okolí řeky Jeřice se nacházejí Fluvizemě glejové. Na okrajích stávajících komunikací se nachází Antropozemě humózní, v oblasti rekultivované skládky Antropozemě humózní urbické (km trasy cca 4,210 – 4,230).
Následující text uvádí stručnou charakteristiku nejčastěji zastižených půdních typů.
-

Kambizemě – jsou půdy s profilem, který je charakteristický kambickým hnědým (braunifikovaným) horizontem. Kambizemě se vytvářejí především ve svažitých podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin. Vyvíjet se mohou jak na magmatických, metamorfických a zpevněných sedimentárních horninách, tak i na nezpevněných lehčích až středně těžkých sedimentech. Jedná se o půdy velmi rozmanité z hlediska trofismu, zrnitosti, skeletovitosti. Humus v ornicích se
pohybuje od nízkých až do vysokých hodnot. Stejně tak kvalita humusu je značně široká.

-

Pseudogleje – jsou půdy charakteristické výskytem výrazného mramorovaného redoximorfního diagnostického horizontu. Nad ním se může nacházet vybělený horizont s častými nodulárními novotvary. Pseudogleje se vyvíjejí na těžších substrátech v rovinatých částech reliéfu.
Obsah humusu v ornicích je střední až vysoký s nižší kvalitou.

-

Rankery – jsou půdy vyvinuté ze skeletovitých rozpadů pevných či zpevněných hornin. Často
se jedná o mělké půdy s hloubkou půdního profilu omezenou v 30 cm, obsahem skeletu
vyšším 50 % obj. Jsou rozšířeny rozptýleně po celém území pahorkatin a hornatin. Obsah
humusu v ornicích je nízký až vysoký s proměnlivou kvalitou humusu. S ohledem na charakteristickou mělkost a skeletovitost, častou vysychavost a vodopropustnost, se jedná o půdy ze
zemědělského hlediska nepříznivé.

-

Antropozemě – jsou půdy vytvořené z člověkem nakupených substrátů získaných při těžební
a stavební činnosti. Charakter půd je dán vlastnostmi původního materiálu, antropogenním
vrstvením či mísením materiálu a usměrněním procesu pedogeneze po rekultivacích.

V okolí Krásné Studánky se nachází kambizem typická, ve výše položených částech území, pod
vlivem chladnějšího a poněkud vlhčího podnebí, se nachází kambizem dystrická. Ta se od typické
liší menší fyziologickou hloubkou, větší skeletovitostí, nižším pH a nižším podílem příslušných živin.
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Při svahových úpatích a ve sníženinách jsou kambizemní půdy těžší, se sklonem k zamokření. Jde
o kambizemě pseudoglejové.
Při doprovodu potoka Jeřice a Albrechtického potoka a po obvodu Dětřichova jsou mapovány
pseudogleje. Převážná část dotčených půd je zemědělsky zkulturněna, využívána i do současnosti
jako trvalé travní porosty (pastevní areály).
♦ Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ)
Základní informaci o hodnotě půd poskytují Bonitačně půdní ekologické jednotky (BPEJ). Kód
BPEJ je tvořen pěti čísly, oddělenými tečkami do tří skupin: A.BB.CD, které vyjadřují:
-

A – klimatický region, celkem 10 regionů (0 – velmi teplý, 9 – chladný),
B – hlavní půdní jednotka (HPJ), vymezení nikoliv na striktně pedologickém principu, ale s ohledem na hospodářskou využitelnost půd (celkem 78),
C – kombinace sklonitosti a expozice.

V následující tabulce je uvedena charakteristika všech hlavních půdních jednotek (HPJ) v kontaktu se záměrem.
Tabulka č. 31. -

Zastoupení HPJ odpovídajících jednotlivým kódům BPEJ

Zastoupení BPEJ
7.29.11; 7.29.14
8.34.21; 8.34.24; 8.34.31;
8.34.34; 8.34.41
8.35.24; 8.35.31; 8.35.34;
8.35.41; 8.35.44; 8.35.54
8.40.67; 8.40.77; 8.40.99;
8.41.78
8.46.10
7.47.10
7.50.11; 8.50.01; 8.50.11;
8.50.41; 8.50.51
7.51.11
8.58.00
7.68.11
7.73.11
8.77.69

Stručný popis HPJ
Kambizemě modální eubazické na rulách.
Kambizemě dystrické, Kambizemě modální mezobazické, Kryptopodzoly
modální na rulách a žulách.
Kambizemě dystrické, Kambizemě modální mezobazické, Kryptopodzoly
modální včetně slabě oglejených variant na rulách a žulách.
Kambizemě, Rendziny, Pararendziny, Rankery, Regozemě, ale i Černozemě, Hnědozemě a další s podmínkou sklonovitosti > 12° na svahových
hlínách.
Luvizemě luvické oglejené, Luvizemě oglejené na svahových hlínách.
Pseudogleje modální, Pseudogleje luvické, Kambizemě oglejené na svahových hlínách.
Kambizemě oglejené, Pseudogleje modální na rulách.
Kambizemě oglejené, Pseudogleje modální na terasových sedimentech.
Fluvizemě glejové na nivních sedimentech.
Gleje modální, Gleje modální zrašelinělé, Gleje histické, Černice glejové
zrašelinělé na nivních sedimentech.
Kambizemě oglejené, Pseudogleje glejové, Gleje hydroeluviální, Gleje
povrchové, Pseudogleje hydroeluviální na svahových hlínách.
Koluvizemě modální, Koluvizemě karbonátové, Koluvizemě oglejené, Koluvizemě arenické i pelické, Regozemě, Kambizemě a další na svahových hlínách.
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Obrázek č. 18. - Půdní typy v zájmovém území
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♦ Třídy ochrany ZPF
Třídy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) jsou legislativním podkladem pro hodnocení produkčních a ekologických funkcí půdy (vyhláška č. 48/2011 Sb.). Je stanoveno 5 tříd ochrany,
a to podle vlastností půdy a klimatického regionu, které jsou dané kódem BPEJ. Při posuzování žádostí o odnětí půdy ze ZPF se přihlíží ke kvalitě půdy, která je charakterizovaná kódem BPEJ, resp.
zařazením do třídy ochrany.
Tabulka č. 32. Třída

Přehled tříd ochrany ZPF zastoupených v zájmovém území

Zastoupení BPEJ

Stručný popis třídy ochrany
Půdy bonitně nejvíce cenné, odejmutí ze zemědělského půdního
fondu jen výjimečně, např. pro liniové stavby zásadního významu,
pro obnovu ekologické stability krajiny.
Půdy s nadprůměrnou produkční schopností v rámci klimatického
regionu, vysoce chráněné, podmíněně odnímatelné i zastavitelné.

I.

7.29.11, 8.34.21

II.

8,34.31, 8.58.00

III.

7.29.14, 7.46.10, 7.47.10,
7.50.11, 8.34.24, 8.35.24,
8.35.31, 8.50.01, 8.50.11

Půdy s průměrnou produkční schopností, střední stupeň ochrany,
územním plánováním využitelné na eventuální zástavbu.

7.51.11, 8.34.34, 8.34.41,
8.35.34, 8.35.41, 8.35.44,
8.50.41, 8.50.51
8.35.54, 8.40.67, 8.40.77,
8.40.99, 8.41.78, 8.68,11,
8.73.11, 8.77.69

Půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s omezenou ochranou,
využitelné i pro výstavbu.
Půdy s velmi nízkou produkční schopností. Většinou jde o půdy
pro zemědělské účely postradatelné. U těchto lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití.

IV.

V.

V zájmovém území jsou zastoupeny půdy I. až V. třídy ochrany ZPF, tedy půdy s nejrůznějším
produkčním potenciálem. Plošně převažují půdy IV. a V. třídy, tudíž s převážně podprůměrnou
a velmi nízkou produkční schopností, včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních. Na těchto
půdách nelze předpokládat efektivnější zemědělské využití. Hodnocení záborů půdy podle BPEJ je
uvedeno v kap. D.I.5. níže v textu.

Lesní půda
♦ Pozemky určené k plnění funkci lesa (PUPFL)
Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném
znění, definované v § 3 odst. 1 a) pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty
odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m,
a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní
správy lesů podle § 13 odst. 1 tohoto zákona, b) zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní
plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole), s výjimkou pozemků zastavěných
a jejich příjezdových komunikací, a lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí
zemědělského půdního fondu a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství. U těchto
pozemků může orgán státní správy lesů nařídit označení jejich příslušnosti k pozemkům určeným
k plnění funkcí lesa.
♦ Přírodní lesní oblasti (PLO)
Zájmové území náleží na začátku a konci do přírodní lesní oblasti 20 – Lužická pahorkatina,
ve střední části do PLO 21 – Jizerské hory a Ještěd.
Přírodní lesní oblast Lužická pahorkatina sestává z členité Šluknovské a Frýdlantské pahorkatiny a tektonické sníženiny zvané Žitavská pánev. Pro obě pahorkatiny je typický mírně zvlněný reliéf
s izolovanými čedičovými a znělcovými kupami. Pánev má erozně-denudační charakter s rozevřenými údolími v povodí Lužické Nisy. Těžištěm oblasti jsou polohy mezi 300 a 450 m n. m.
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Přírodní lesní oblast Jizerské hory a Ještědský hřbet jsou geomorfologicky klasifikovány jako
plochá kerná hornatina. Polovina území Jizerských hor leží nad 650 m n. m., velmi významně jsou
zastoupeny polohy mezi 700 a 950 m n. m., nejvyšším vrcholem je Smrk (1124 m). Průměrná nadmořská výška Ještědského hřbetu je cca o 120 m nižší než u Jizerských hor (530 m n. m.). Lesnatost
je v obou částech velmi vysoká, v Jizerských horách v průměru 73 % a na Ještědu činí 76 % území.
♦ Kategorie lesa
Lesní zákon (§ 6) stanoví podle převažujících funkcí následující 3 základní kategorie lesů:
-

-

-

Lesy ochranné jsou lesy, které svým působením zajišťují ochranu extrémních přírodních stanovišť. Převažuje v nich ochrana proti vodní a větrné erozi, proti sesuvům půdy, lavinám, funkce zpevňování břehů vodních toků atd.
Lesy zvláštního určení jsou lesy, jejichž zvláštní poslání vyplývá ze specifických potřeb, kterými se řídí hospodaření v nich. Obecně jde o lesy s převažujícím společenským posláním sledujícím zlepšení životního prostředí, funkce zdravotní a rekreační, funkce ochrany přírody, krajinotvorné a další.
Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů
zvláštního určení.

Všechny lesy dotčené stavbou jsou lesy hospodářské kategorie 10. Lesy ochranné a lesy
zvláštního určení se v trase záměru nevyskytují.
♦ Lesní typy
V následující tabulce jsou uvedeny soubory lesních typů v zájmovém území. Vlastníky lesní
půdy jsou: Státní lesy ČR, obce a fyzické osoby.
Tabulka č. 33. Lesní typ
3K1
3I5
5S6
4O1
4S5
4V2
3O6

Přehled lesních typů zastoupených v zájmovém území

Popis
kyselá dubová bučina metlicová na kambizemi typické, var. kyselé, kyselé dystrické
uléhavá kyselá dubová bučina ostružníková na luvizemi typické (pseudoglejové)
svěží jedlová bučina ochuzená na kambizemi typické, varietě kyselé
svěží dubová jedlovina
svěží bučina
vlhká bučina
jedlodubová bučina

Celkově prochází záměr lesem přerušovaně v celkové délce cca 1,4 km, tedy cca z 16 % délky trasy (viz následující obrázek). Jedná se o kontakt s okrajovými částmi lesních porostů.
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Obrázek č. 19. - Lesní půda
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Podíl jednotlivých druhů pozemků v dotčených obcích
V následujícím přehledu jsou uvedeny druhy pozemků v dotčených obcích. Ve statistických
údajích není členění provedeno podle katastrálních území, ale podle obcí; v některých případech se
tak ztrácí vypovídací schopnost v souvislosti se záměrem. Týká se to Liberce, kde záměr prochází
pouze částí Krásná Studánka, a Frýdlantu, kde záměr prochází pouze částí Albrechtice.
Tabulka č. 34. -

Druhy pozemků (ha)
Dotčená obec

Druh pozemku

Liberec

Nová Ves

Mníšek

Frýdlant

Dětřichov

Celková výměra (ha)

10 608.72

1 234.38

2 544.07

3 161.67

971.81

I. Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost

3 696.50
926.25
868.69
3.86
1 897.70

758.50
330.09
15.50
0.29
412.61

617.80
43.87
24.94
3.54
545.44

1 848.44
572.11
122.00
0.33
1 154.01

540.66
158.92
16.95
364.79

1 313.24
908.26
36.64
82.02
286.32

431.16
350.71
11.20
12.37
56.87

II. Nezemědělská půda
6 912.21
475.88
1 926.27
4 237.94
403.12
1 802.92
Lesní pozemek
Vodní plocha
94.71
10.30
12.48
666.89
12.95
19.26
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
1 912.67
49.52
91.61
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze, stav k 31.12.2016

Z přechozí tabulky plyne, že největší podíl tvoří lesní půda v obcích Mníšek a Liberec. Největší
podíl zemědělské půdy (nad 50 %) je zastoupen v obcích Nová Ves, Frýdlant a Dětřichov.

Stav erozního ohrožení půdy vodní a větrnou erozí
♦ Větrná eroze
Větrná eroze je přírodní jev, při kterém vítr působí na půdní povrch svou mechanickou silou,
rozrušuje půdu a uvolňuje půdní částice, které uvádí do pohybu a přenáší je na různou vzdálenost,
kde se po snížení rychlosti větru ukládají.
Dle mapy Potenciální ohroženosti ZPF větrnou erozí se zájmové území záměru nachází
v oblasti půd bez ohrožení (mapy.vumop.cz).
♦ Vodní eroze
Vodní eroze je způsobena destrukční činností deště a povrchového odtoku a následným
transportem půdních částic. Intenzita vodní eroze je závislá na charakteru srážek a povrchového odtoku, půdních poměrech, morfologii území (především na sklonu a nepřerušené délce svahu), vegetačních poměrech a způsobu hospodaření na pozemcích. Je vyjádřena pomocí hodnoty dlouhodobého průměrného smyvu půdy G (t/ha/rok).
Dle serveru Státního pozemkového úřadu (mapy.vumop.cz) se v zájmovém území vyskytují
převážně pozemky s hodnotou dlouhodobé průměrné ztráty půdy do 10 t/ha/rok, výjimečně více - viz
následující obrázek.
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Obrázek č. 20. - Půdy ohrožené vodní erozí

Dlouhodobá průměrná ztráta půdy (G) se udává v t/ha/rok.
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C.II.4.

Geofaktory životního prostředí

Geologické poměry
♦ Předkvartérní podloží
Z regionálně geologického hlediska probíhá celá trasa horninami krkonošskojizerského krystalinika. Zastoupeno je zde ale několik typů hornin různého stáří. Až do cca 6,7 km tvoří předkvartérní
podloží krkonošsko-jizerský žulový masiv, karbonského stáří. Z petrografického hlediska jsou zde
zastoupeny výrazně porfyrické středně zrnité žuly až granodiority.
Zhruba v místě, kde trasa přechází Jeřici, probíhá hranice mezi krkonošskojizerským žulovým
masivem a předvariskými granodiority – tzv. jizerskými ortorulami proterozoického stáří. Od km cca
6,7 již je předkvartérní podloží budováno těmito horninami. Z petrografického hlediska jsou zde
zastoupeny hrubozrnné plástevnaté biotit-muskovitické ruly, drobně až středně zrnité žuly až ruly,
kataklastické hrubozrnné biotit-muskovitické žuly až ruly a laminované drobně okaté ruly.
Na konci se trasa blíží k hranici mezi jizerkými ortorulami a tzv. rumburskou žulou. Kolem této
hranice se vyskytuje několik těles terciérních neovulkanitů. Jedno z těchto těles tvoří Lipový vrch.
Z petrografického hlediska se jedná o olivinický nefelinit (čedič).
♦ Kvartérní pokryv
Celková mocnost kvartérního pokryvu je velmi proměnlivá. Většinou je mocnost pokryvných
útvarů 1-4 m. Podstatnou část kvartérního pokryvu tvoří svahové sutě, které mají zpravidla charakter
jílových nebo hlinitých štěrků. Místy se jedná až o kamenité zeminy nebo zeminy charakteru
štěrkových hlín a jílů.
V zájmovém území se nachází několik vodotečí, v jejich údolních nivách se vyskytují fluviální
(náplavové) sedimenty. Největší kumulace náplavů se vyskytuje v údolní nivě Jeřice
a Albrechtického potoka. V území není překonávána žádná plošně rozsáhlá niva většího vodního
toku.
V trase přeložky nejsou prakticky zastoupeny navážky, kromě navážek stávajících těles
komunikací. Větší kumulace navážek je jen na začátku trasy v místě bývalé skládky. Po bývalé
skládce ale trasa probíhá jen v délce cca 250 m.
Ze zářezů budou nejčastěji těženy žuly a ruly v různém stupni zvětrávání. V hlubších zářezech
budou zastiženy i horniny s nízkým stupněm zvětrávání – mírně zvětralé, navětralé až zdravé. Při
těžbě těchto hornin budou nezbytné trhací práce. Ve větší míře se zejména hlubší zářezy zahloubí
pod úroveň hladiny podzemní vody a bude nutné řešit jejich odvodnění. Podloží násypů bude nutné
ve větší míře sanovat. Hlavní příčinu sanací představují nevhodné zeminy pro podloží násypů, ale
i místy velmi mělká úroveň hladiny podzemní vody.
Hydrogeologické poměry
Z hlediska regionalizace mělkých podzemních vod (Kříž, 1971) se jedná o oblast II B 5 se sezónním doplňováním zásob, se specifickým odtokem podzemních vod 1.51 - 2.00 l.s-1.km-2, s nejvyššími průměrnými měsíčními stavy hladin podzemní vody v měsících březen až duben, s nejnižšími stavy v září až listopadu.
Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody se pohybuje mezi 3 až 5 l/s/km2, resp. v jižní
části trasy mezi 5 až 7 l/s/km2 a lze ho označit jako zvýšený, resp. vysoký. Podíl odtoku podzemní
vody a srážek je okolo 15 %.
Území trasy v naprosté většině spadá do hydrogeologického rajónu 2 č. 641 - Krystalinikum
Krkonoš a Jizerských hor.
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♦ Hydrogeologická charakteristika předkvartérního podloží
Horniny krystalinika jsou při svém povrchu většinou zvětralé do písčitých až jílovito-písčitých
hlín o mocnosti nižších jednotek metrů. Stupeň zvětrání s hloubkou v generelu klesá, lokálně se však
vyskytují i zvětralejší podložní polohy. Významnější zvodnění bývá vyvinuto jednak v kolektoru tvořeném pásmem přípovrchového rozpojení hornin a nadložních nezpevněných zvětralin. Tato zóna zasahuje maximálně do hloubek nižších desítek metrů a probíhá víceméně konformně se stávajícím
povrchem. Směrem do podloží je zvodnění (hlubšího oběhu) vázáno výhradně na puklinový systém.
Pukliny bývají vyplněny písčitými, písčito-jílovitými až jílovitými produkty zvětrávání.
Podzemní odtok je ovlivněn tektonickou dispozicí území, tj. úrovní příslušných erozních bází
(místní báze jsou toky Jeřice a Albrechtický potok).
V rámci celého hydrogeologického rajónu je zdejší území hydrogeologicky spíše aktivnější,
dochází zde k relativně čilému oběhu podzemních vod. Lokální výraznější zvodnění jsou vázána na
porušená pásma podél tektonických linií (viz prostor styku tektonicky podmíněných údolí Jeřice a Albrechtického potoka - cca km 6.5) a hlouběji zasahujících poruchových (rozpukaných) pásem.
V údolích vyplněných fluviálními uloženinami spolu nadložní zeminy i podložní rigidnější horniny navzájem hydraulicky komunikují. Hladina podzemní vody je převážně volná či mírně napjatá (důsledek přítomnosti hůře propustných nadložních vrstev s vyšším podílem jemnější frakce) a bývá
většinou nehluboko pod terénem.
Zvodeň je většinou plošně souvislá, spojitá. Směr podzemního odtoku je podmíněn průběhem
příslušných místních erozních bází, které zvodeň drénují ve dnových částech údolí.
Hydrogeologická struktura se odvodňuje formou pramenů, k odvodňování dochází na svazích
údolí v důsledku existence řádově odlišné propustnosti poloh kolmých na směr podzemního odtoku.
Jedná se zpravidla o sestupné či vrstevní prameny, odvodňující se k erozní bázi.
Hydraulické parametry kolektoru jsou plošně značně heterogenní. Poměrně vysoká variabilita
koeficientu filtrace kf se v tomto druhu horninového prostředí pohybuje v relativně širokém intervalu
mezi n*10-5 až n*10-8 m.s-1. Hodnota kf (koeficientu filtrace) z křivky zrnitosti, stanovovaná v rámci
geotechnického průzkumu, se pro písčité zvětraliny žul a rul pohybuje mezi 1*10-7 až 1*10-4 m.s-1.
Vysokou propustnost lze očekávat v podrcených pásmech doprovázejících tektonické poruchy.
Specifické vydatnosti jímacích objektů se pohybují v poměrně širokém intervalu 0.05 až 3 l.s-1.m-1.
Kolektorské horniny mají zpravidla střední až vysokou vydatnost. Pukliny zpravidla nejsou vyplněny
jílovitými podíly, jsou tedy otevřené pro komunikaci vody.
♦ Hydrogeologická charakteristika kvartérních sedimentů
Z hydrogeologického hlediska jsou v prostoru trasy vyvinuty dvě základní formace: 1) svahové
hlíny a sutě a 2) fluviální sedimenty.
Kvartérní sedimenty pokrývají prakticky celé posuzované území o plošně velmi heterogenní
mocnosti. Při tvorbě zvodnění v kvartéru se uplatňují následující podmínky či fenomény:
-

plošné rozšíření sedimentů
jejich mocnost
propustnost
začlenění do hydrogeologické struktury.

Plošně nejrozšířenější jsou svahové hlíny a sutě, které většinou nedosahují větších mocností
(jednotky metrů). Jsou zastoupeny písčitými hlínami a písčitými jíly s proměnlivým obsahem opracovaných úlomků žul a rul. Tyto zeminy tvoří kolektorské prostředí pro zvodnění mělkého oběhu podzemních vod, které hydraulicky komunikuje s podložními zvětralinami.
Koeficient filtrace kf se v tomto prostředí pohybuje v rozpětí n*10-4 až n*10-7 m/s (svahové sutě), n*10-6 až n*10-7 m.s-1 (písčité hlíny a jíly) a n*10-7 až n*10-8 m/s (hlíny a jíly).
Výskyt fluviálních sedimentů je vázán na údolní nivy či dna vodotečí. Na popisovaném území
kolem projektované komunikace I/13 se v posuzovaném úseku vyskytují všechny typy uloženin, od
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většinou zahliněných hrubších štěrků, resp. štěrkopísků, přes různě zahliněné písky po jílovité zeminy.
Zvodněné jsou většinou nesoudržné polohy s převažující hrubší frakcí (štěrky a štěrkopísky)
s hodnotou koeficientu filtrace kf v rozpětí n*10-3 až n*10-5 m.s-1, naproti tomu náplavové jíly jsou
prakticky nepropustné (kf až n*10-8 m.s-1).

Geodynamické jevy
Dle registru sesuvných území Geofondu Praha se v zájmovém území nenalézají žádné svahové deformace.

Radon
Zájmové území záměru zasahuje podle mapy radonového indexu geologického podloží ČR
(mapa 1:50 000, Česká geologická služba) do území kategorie radonového indexu střední a vysoká.

C.II.5.

Biologická rozmanitost - fauna, flóra, společenstva, ekosystémy

V rámci zpracování dokumentace EIA byla (mimo jiné i na základě závěru zjišťovacího řízení)
provedena aktualizace biologického průzkumu (Kočvara 2017) - viz přílohu č. 6. Průzkum byl
zaměřen zejména na zjištění výskytu jednotlivých taxonů a posouzení vhodnosti území pro život
a rozmnožování rostlin a živočichů, zahrnující pohyby a migraci živočichů v území.
V předmětném území již proběhla v předešlých letech řada kvalitních průzkumů, na které tato
aktualizace navázala. Jedná se o průzkumy firmy EVERNIA s.r.o. zahrnující minimálně
16 kontrol celého území ve vegetačním období mezi 10. 6. 2012 a 22. 9. 2015. Kromě toho byly
využity údaje z jiných zdrojů.
Podrobný popis metodiky biologického průzkumu provedeného v r. 2017, přehled ekosystémů
vyskytujících se v zájmovém území, jakož i přehled zastižených druhů rostlina a živočichů je uveden
Biologické posouzením - viz přílohu č. 6 dokumentace EIA. V následujícím textu jsou uvedeny jen
stručně výsledky biologického průzkumu.
Fauna
Větší část posuzované trasy je vedena po loukách a pastvinách, resp. po jejich okrajích v kontaktu s lesními porosty, ve dvou úsecích trasa přetíná remízy, resp. okraje lesních porostů. Za nejvýznamnější biotopy z hlediska fauny lze považovat mozaiku podhorských luk, pastvin a mokřadů, kde
se kromě běžných druhů živočichů vyskytují i druhy zvláště chráněné.
V zájmovém území, mimo vlastní trasu záměru, se vyskytují rovněž drobnější vodní plochy,
které jsou významné především jako místa rozmnožování obojživelníků a stanoviště některých plazů.
Jde o populace čolka horského, ropuchy obecné, skokana hnědého a také užovky obojkové. Přestože tyto druhy patří v Jizerských horách a jejich podhůří k hojným, místa jejich rozmnožování si zaslouží ochranu.
První část trasy je zoologicky méně významná, nejvyšší druhová pestrost je soustředěna do
rozsáhlých luk a pastvin spadajících ze sedla v Albrechticích k Dětřichovu.
Zoologický průzkum byl proveden v roce 2017 v celé trase, a byl zaměřen na bezobratlé, mihulovité a ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce.
Z hlediska vodních živočichů je nejcennějším tokem říčka Jeřice, kde se (ve zkoumaném úseku) vyskytuje bohatá populace mihule potoční Lampetra planeri (kriticky ohrožený druh). Říčka má
velmi vhodný substrát jak pro rozmnožování, tak vývoj larev druhu. Larvy se zde vyskytují prakticky
plošně napříč tokem při obou březích.
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Z ryb byl v území kupodivu zjištěn pouze jeden druh, a to pstruh obecný Salmo trutta – LC.
Jednotlivě byl druh potvrzen v Jeřici, v Albrechtickém potoce (místo křížení komunikace) a v Heřmanickém potoce (níže po toku). V drobnějších přítocích, které záměr kříží, nebyly ryby potvrzeny.

V území byly provedeny dřívější a opakované průzkumy zaměřené na obojživelníky (EVERNIA
2016). V případě ocasatých Caudata se v širším území aktuálně vyskytují dva druhy.
Čolek obecný Lissotriton vulgaris – silně ohrožený druh. Výskyt tohoto druhu přímo z prostoru
záměru není znám. Nejblíže se vyskytuje v koupališti v Dětřichově v lesním prostředí pod Kančím vrchem (SV od lokality).
Čolek horský Mesotriton alpestris – silně ohrožený druh. EVERNIA uvádí výskyt druhu
z oblasti Ameriky v rybníčku na bezejmenném levostranném přítoku Jeřice a při Albrechtickém potoce v požární nádrži v Albrechticích. Lokality leží mimo plánovanou trasu, avšak v její blízkosti. Další
údaje o výskytu jsou z brázdy při potoce přímo v trase komunikace v oblasti Ameriky a v tůních pod
Kančím vrchem (SV od lokality) mimo plochu záměru. Je velmi pravděpodobná případná kolonizace
nově vzniklých tůní či hlubších kaluží při provádění prací a při migraci druhu.
V případě žab Anura je možné konstatovat, že výskyty v území nejsou příliš početné.
Z pohledu záměru je patrně nejvýznamnější rybníček v Albrechticích u Frýdlantu, kam migruje skokan hnědý a ropucha obecná z okolí, zejména z prostoru západně přes území nové komunikace.
Ropucha obecná Bufo bufo - ohrožený druh. V území se přinejmenším jednotlivě vyskytuje
ve všech rybníčcích v okolí trasy komunikace.
Skokan hnědý Rana temporaria. V území patří k nejhojnějším druhům, migruje na řadě lokalit
v nivách potoků, rozmnožuje se ve vhodných rybnících i periodických vodních plochách v celém
území.
Plazi Reptilia se v území vyskytují spíše jednotlivě - výskyty jsou soustředěny roztroušeně
zejména do lučních a travnatých ploch a okrajů lesních biotopů.
Ještěrka živorodá Zootoca vivipara – silně ohrožený druh. Aktuálně zjištěn výskyt v nivě
Heřmanického potoka u silnice kolem Lipového vrchu. Druh se v území patrně vyskytuje zejména
v severní části.
Ještěrka obecná Lacerta agilis – silně ohrožený druh. V území lokálně hojný zejména
v nižších a sušších částech a na okraji intravilánu, kde osidluje zejména sušší a ruderální stanoviště.
Slepýš křehký Anguis fragilis – silně ohrožený druh. V území hojný druh s plošným výskytem.
Užovka obojková Natrix natrix – ohrožený druh. V území je vázaná zejména na vodní toky
a nádrže.
Zmije obecná Vipera berus – kriticky ohrožený druh. Jednotlivě jsou výskyty druhu uváděny
z širšího okolí, nejblíže z JV svahu vrchu Závětří a v oblasti Ameriky.
Ptáci Aves jsou v území vázáni především na keřové a stromové porosty, případně neudržované ruderální biotopy. Řada zajímavějších druhů zde hnízdí i v rámci trvalých travnatých ploch,
hodnotné jsou zejména nepravidelně udržované a pozdně kosené louky. V rámci polních kultur je
hnízdění omezené a týká se pouze některých druhů. Případné hnízdění je navíc silně ovlivněno
(omezeno) skladbou polních kultur. Druhově i kvantitativně bohatší bývají výskyty zejména na jarním
nebo podzimním tahu, kdy v rámci polních kultur či po sklizni vegetace sbírají potravu či odpočívají
i vzácnější druhy ptáků. Celkem bylo při průzkumu zaznamenáno 24 zvláště chráněných druhů ptáků.
V následujícím textu je uveden přehled zvláště chráněných druhů živočichů, pro které je navrženo zažádat o výjimku z ochranných podmínek, neboť hrozí negativní ovlivnění jejich biotopů záměrem. Jedná se o 6 druhů bezobratlých živočichů, 2 druhy obojživelníků, 5 druh plazů a 7 druhů ptáků.
Úvaha o možném dotčení druhů vychází ze splnění navržených podmínek a aktuálního stavu na lokalitě, termínování prací a jejich rozsahu, dotčení druhů se tak může změnit dle konečné formy a doby realizace záměru.
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Bezobratlí
- střevlík zlatý Carabus auratus – KO
- střevlík Carabus problematicus – O
- svižník polní Cicindela campestris – O
- drabčík huňatý Emus hirtus – O
- zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta – O
- ohniváček černočárný Lycaena dispar – SO
Obojživelníci
- čolek horský Mesotriton alpestris – SO
- ropucha obecná Bufo bufo – O
Plazi
-

ještěrka živorodá Zootoca vivipara – SO
ještěrka obecná Lacerta agilis – SO
slepýš křehký Anguis fragilis – SO
užovka obojková Natrix natrix – O
zmije obecná Vipera berus – KO

Ptáci
-

křepelka polní Coturnix coturnix – SO
chřástal polní Crex crex – SO
bekasina otavní Gallinago gallinago – SO
bramborníček hnědý Saxicola rubetra – O
lejsek šedý Muscicapa striata – O
ťuhýk obecný Lanius collurio – O
strnad luční Miliaria calandra – KO

KO - kriticky ohrožený druh, SO - silně ohrožený druh, O - ohrožený druh

Migrační trasy v zájmovém území
Část území (SV) je součástí evropské sítě EECONET (mapová vrstva AOPK ČR, 1996), tj. je
částečně součástí zóny zvýšené péče o krajinu (vymezené zejména v rámci prostoru CHKO Jizerské
hory).
Dle podkladu AOPK ČR (který je výstupem projektu VaV-SP/2d4/36/08) k migračně významným územím, dálkovým migračním koridorům a místům omezení v územním plánování, je severní
část lokality součástí území zvýšené hodnoty pro trvalý výskyt nebo pro migraci druhů větších savců
lesního ekosystému, tj. vlka obecného (Canis lupus) – KO, CR, II, IV, rysa ostrovida (Lynx lynx) –
SO, EN, II, IV, medvěda hnědého (Ursus arctos) – KO, CR, II, IV, losa evropského (Alces alces) –
SO, EN a jelena evropského (Cervus elaphus).
Migračně významné území je vymezeno severně a jižně od Albrechtic u Frýdlantu, zejména
pak v prostoru západně i východně od území záměru. Severně a jižně od Albrechtic u Frýdlantu jsou
pak vymezeny dálkové migrační koridory (celkem dva) křížící trasu komunikace. Jejich umístění je
dáno zejména absencí sídelních útvarů a bezprostředně navazujícími lesními celky, z nichž nejvýznamnější jsou lesní komplexy na východě, kde navazuje CHKO Jizerské hory.
Dle kategorizace území ČR z hlediska výskytu a migrací velkých savců je lokalita součástí
území kategorie IV. – území méně významné (malá sz. část), převážná část území je pak součástí
kategorie I. – oblast mimořádného významu (na stupnici I. – V., kde I. je nejvýznamnější území pro
migraci).
Je to dáno zejména spojnicí vzdálenějších lesních celků pohraničních pohoří (v rámci regionu
Jizerské a Lužické hory) a oblastí migrace v Severo-jižním směru mezi Polskem a jižními Čechami
v rámci populace losa evropského (migrační koridor lze vymezit zhruba v prostoru Jizerských hor
mezi Frýdlantským výběžkem a Náchodem).
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Obrázek č. 21. - Dálkové migrační koridory v zájmovém území
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Na základě výše zmíněných údajů, s přihlédnutím ke kvalitě území a metodickým doporučením je konstatováno, že území je migračně mimořádně významné. Vyskytuje se zde trvale jelen,
v blízkosti rys, který zde rovněž migruje, migruje zde los. Dle metodického doporučení pro oblasti
mimořádného významu je doporučeno nově budované úseky vždy řešit jako maximálně průchodné
pro velké druhy savců. U nových staveb je nutné dodržet tyto zásady:
-

-

každých 3 až 5 km řešit bezpečný průchod pro zvířata velikosti jelena. Za takový průchod lze
obecně pokládat velikost podchodu s indexem š x v: d větší než 10 m nebo ekodukt o šířce
min. 40 m. Konkrétní parametry podle podrobné analýzy místních podmínek.
každé 1,5 až 2,5 km řešit multifunkční podchod s indexem větším než 1,5 (upravený i pro migrace plazů, obojživelníků, drobných savců (kameny, keře, stínění).
každý 1 km suchý propust o průměru alespoň 80 cm.
Vyhodnocení vlivu záměru na migrační trasy je provedeno v kapitole D.I.7.

Flóra
Na lokalitě a v blízkém okolí bylo zjištěno 10 vzácnějších druhů rostlin, z toho dva zvláště
chráněné podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. – ďáblík bahenní Calla palustris L. a vemeník zelenavý
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
Všechny zjištěné druhy Červeného seznamu jsou v území široce rozšířené a není nutné přijímat zvláštní ochranné podmínky nebo doporučení. Výskyt na ploše záměru není výrazně početný
a druhy se vyskytují na řadě dalších lokalit v širším okolí.
V kategorii C3 to je vrbovka tmavá Epilobium obscurum Schreb. a sítina ostrokvětá Juncus
acutiflorus Hoffm. V kategorii C4a žebrovice různolistá Blechnum spicant (L.) Roth, vrbovka bahenní
Epilobium palustre L., mokrýš vstřícnolistý Chrysosplenium oppositifolium L., bradáček vejčitý Listera
ovata (L.) R. Br., kozlík dvoudomý Valeriana dioica L. a kozlík výběžkatý bezolistý Valeriana excelsa
subsp. sambucifolia (Mikan fil.) Holub.
♦ Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů
-

ďáblík bahenní Calla palustris L. – O, C3. V území se druh vyskytuje na dvou lokalitách.
V zachovalém jasano-olšovém luhu nad silnicí v těsné blízkosti záměru (50.8411600N,
15.0249719E) a v litorálu rybníčku v oblasti Ameriky mimo plochu a mimo dotčení záměrem
(50.8310542N, 15.0336086E). Záměr do této části území nezasahuje, dotčení druhu se tak
neuvažuje s tím, že plocha bude monitorována v rámci biologického dozoru stavby, je vyloučena deponie materiálů a pojezdy vozidel.

-

vemeník zelenavý Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. – O, C3. V území je výskyt druhu
znám (Anonymus 2017) z mezofilní ovsíkové louky v oblasti Ameriky cca 300 m východně od
plochy uvažované komunikace v prostoru mimo předpokládané dotčení stavbou.

♦ Přehled významných invazních druhů
-

Křídlatka japonská Reynoutria japonica. Stavební činnosti výrazně posilují rozmach tohoto invazního druhu. Pro likvidaci je vypracováno několik postupů, které je doporučeno konzultovat
s orgány ochrany přírody. V území se vyskytují menší ostrůvky rostlin kolem jižní části trasy
komunikace.
Přehled všech zjištěných druhů rostlin je uveden v kap. 5.1 Biologického hodnocení.
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Dendrologie
V rámci prací na dokumentaci EIA byl proveden dendrologický průzkum, který navázal na
předchozí průzkum z r. 2011 (součást DÚR). Zpráva z průzkumu s inventarizační tabulkou a mapou
s vyznačením jednotlivých dřevin je uvedena v příloze č. 8.
Solitérní dřeviny, které bude zapotřebí v rámci stavby odstranit, mají charakter doprovodné zeleně podél stávajících komunikací (místní komunikace, silnice III/27252, III/27253, II/592, stávající
I/13), dále se jedná o porosty v okolí polních cest a mezí, roztroušené stromy na pastvinách a porosty podél vodotečí.
K zásahu do porostů kolem stávajících komunikací bude nutné přistoupit v místech křížení
plánované silnice s těmito původními komunikacemi. Jedná se především o porosty náletových dřevin, jako je bříza bělokorá (Betula pendula) a vrba jíva (Salix caprea).
Ve střední části trasy, kde se komunikace dostává do blízkosti přehradní nádrže Mlýnice a Albrechtického potoka v místě křížení stávající silnice převládají olše lepkavá (Alnus glutinosa), javor
mléč (Acer platanoides) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Na severu zájmového území, podél klesání z Albrechtic směrem k Dětřichovu, se k výše zmíněným stromům přidává jeřáb ptačí (Sorbus
aucuparia) a topol černý (Populus nigra).
Trasa kříží dvě významnější vodoteče, a to Jeřici a Albrechtický potok. V místě křížení Jeřice
dochází ke střetu s porostem olší (Alnus glutinosa) doplněných krušinou olšovou (Frangula alnus).
Břehové porosty Albrechtického potoka tvoří zejména javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a bříza bělokorá (Betula pendula). Místy se zde
vyskytuje dub letní (Quercus robur). V jižní části trasy dochází ke křížení menší bezejmenné vodoteče s porosty olše lepkavé (Alnus glutinosa). V malém množství se zde vyskytuje opět dub letní (Quercus robus), bříza bělokorá (Betula pendula), topol černý (Popolus nigra) a vrba jíva (Salix caprea).
Roztroušené porosty v rámci pastvin, polních cest a mezí jsou tvořeny převážně břízou bělokorou (Betula pendula), dubem letním (Quercus robur), lípou srdčitou (Tilia cordata) a topolem černým (Populus nigra). Místy se zde vyskytují ovocné stromy: jabloň domácí (Malus domestica), višeň
obcená (Prunus cerasus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia).
Kompletní seznam dřevin vyskytujících se na trase je uveden v inventarizačních tabulkách
v příloze č. 8.
Dendrologický průzkum obsahuje celkem 429 položek. Položkou může být jak solitérní dřevina, tak také zapojený porost dřevin (stromů, keřů). Celkově bylo v dendrologickém průzkumu zahrnu2
to 327 solitérních dřevin a 102 porostů o celkové ploše 43 437 m .
2

Z tohoto počtu je ke kácení navrženo celkem 286 solitérních dřevin a 41 803 m porostů. Tento stav bude upraven na základě zpřesnění záborů území stavbou ve vyšším stupni přípravy záměru.
Dřeviny určené ke kácení byly vyznačeny ve výkresové části modře. Informace o kácení byla
rovněž uvedena v tabulce tvořící přílohu k technické zprávě z dendrologického průzkumu.
Ekosystémy
Centrální část území se nachází na 50.8494825N, 15.0279758E ve čtverci 5156a a 5156c sítě
mezinárodního kvadrátového mapování organismů (Pruner & Míka 1996).
Podle biogeografického členění (Culek 1996) spadá území do bioregionu 1.56 Žitavského
a 1.67 Jizerskohorského. Dle regionálně fytogeografického členění je území záměru situováno do
Českomoravského mezofytika, převážně do fytogeografického okresu 48b. Liberecká kotlina, na severu částečně zasahuje do okresu 49 Frýdlantská pahorkatina (Skalický 1988). Květena širšího
území je spíše monotónní, zahrnuje acidofilní prvky suprakolinního a submontánního stupně, často
se subatlantskými prvky.
Podle mapy Potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová et al. 2001) je dominantní fytocenózou území Biková bučina (Luzulo-Fagetum), lokálně také Bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum), v nižších polohách Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum).
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V současnosti se pro charakteristiku aktuální vegetace s výhodou používají biotopy podle katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2010). Zastoupení přírodních biotopů je v území spíše omezené
a představují je převážně malé fragmenty biotopů.
Níže je uveden přehled v území zjištěných druhů, které byly potvrzeny aktuálně a v předešlých
letech v rámci plochy komunikace a v bezprostředním okolí.
Většina dotčeného území je tvořena biotopy silně ovlivněnými nebo vytvořenými člověkem.
Jedná se zejména o X1 – urbanizované území, X2 – intenzivně obhospodařovaná pole, X5 – intenzivně obhospodařované louky, X7A – ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranářsky významné
porosty, X7B – ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty, X9A – lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami, X10 – lesní paseky a holiny, X12B – nálety pionýrských dře-vin, X13
– nelesní stromové výsadby mimo sídla.
Z přírodních biotopů lze v území vymezit zejména luční a lesní biotopy. Z lučních převažují
T1.1 – mezofilní ovsíkové louky – zachovalé zejména v sedle u Ameriky, jižně od Jeřice, severně od
Mlýnice, v prostoru západně od Albrechtic u Frýdlantu. Dále v menší míře T1.4 – aluviální psárkové
louky – v nivě Jeřice, T1.5 – vlhké pcháčové louky – severně od napojení kruhového objezdu
u Krásné Studánky, roztroušeně T1.6 – vlhká tužebníková lada.
M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod jsou zastoupeny v několika málo ploškách, větší
v podmáčené části u silnice v zatáčce severně od Albrechtic u Frýdlantu. K1 – mokřadní vrbiny se
nacházejí (menší porost v trase komunikace) při SV okraji Chrastavského lesa, prameniště přítoku
Albrechtického potoka. Roztroušeně pak lze v území identifikovat také K3 – Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.
Z lesních biotopů jsou v nivách toků zastoupeny L2.2 – údolní jasanovo-olšové luhy, zejména
kolem stávající silnice západně od v. n. Mlýnice, v dalších částech mozaika jak typických porostů
(L2.2A), tak netypických a degradovaných porostů (L2.2B).
Plošně největší jsou z lesních porostů v území zachované L5.4 – acidofilní bučiny – částečně
dotčené v oblasti Ameriky, ve větší ploše např. na vrchu Závětří.
Dále lze identifikovat L3.1 – hercynské dubohabřiny – SZ svah vrchu Závětří, kolem LB přítoku
Albrechtického potoka, L5.1 – květnaté bučiny – lesík jižně od kóty Na vršku u Albrechtic u Frýdlantu
(dotčený trasou komunikace), L7.1 – Suché acidofilní doubravy, pěkný fragment SV od silnice v oblasti Ameriky, SV okraje Chrastavského lesa a L7.3 – subkontinentální borové doubravy – na jv. svahu Chrastavského lesa.

C.II.6.

Klima, dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny
klimatu

Klimatické faktory
Podnebí zájmové oblasti je pod výrazným vlivem oceánického proudění, jemuž masiv Jizerských hor staví první významnější překážku. Nejzřetelnějším projevem této skutečnosti jsou vysoké
srážkové úhrny s přihlédnutím k nadmořské výšce. Rozložení srážek v zájmovém území ale není
zcela rovnoměrné – vedle nadmořské výšky závisí i na působení návětrných a závětrných systémů,
jimiž jsou rozsáhlejší geomorfologické útvary. Nejnižší srážkové úhrny vykazuje dolní část Liberecké
kotliny, naopak srážkově nejbohatší je okolí Albrechtic.
Dle současného začlenění (Atlas podnebí Česka, Tolasz, 2007) náleží území do mírně teplé
oblasti MW2 a směrem k Frýdlantu přechází do MW7. Charakteristika:
-

průměrná lednová teplota:
průměrná červencová teplota:
suma srážek za období duben až září:
suma srážek za období říjen až březen:
počet dní se sněhovou přikrývkou:

-2 až -4 °C
16 až 17 °C
400 až 500 mm
250 až 300 m
60 až 100 dní.

Klimatické poměry se v průběhu trasy záměru do jisté míry odlišují a to zejména v závislosti na
reliéfu, ale rozdíly nejsou velké.
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Z větrné růžice (viz následující tabulka, z dat ČHMÚ) vyplývá, že dominantní směr větru je na
začátku trasy severozápadní (19 %) a směrem k Albrechticím přechází do jižního (41,2 %). Směrem
k Liberci je také více klidných bezvětrných dní. Tato tabulka byla převzata z oznámení záměru Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, EVERNIA 2016.
Tabulka č. 35. -

Směrové větrné růžice pro vybrané lokality - relativní četnost větru(%)

S
SV
V
JV
J
JZ
Z
SZ
Místo, směr
Liberec
6,0
1,0
2,0
16,0
8,0
10,0
12,0
19,0
Albrechtice
5,5
4,7
2,5
10,1
41,2
5,3
11,9
16,2
Větrov
9,0
7,0
6,0
7,0
4,0
10,0
13,0
17,0
Zdroj: Oznámení záměru Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, EVERNIA 2016
Tabulka č. 36. -

Bezvětří
26,0
2,6
27,0

Celková průměrná větrná růžice lokality - stanovená ČHMÚ pro lokalitu záměru v r. 2017 (%)

-1

m.s
S
SV
V
JV
4,69
4,84
15,33
8,91
1,7
0,87
0,35
2,71
4,28
5,0
0,00
0,00
0,00
0,00
11,0
5,56
5,19
18,04
13,19
Součet
Zdroj: Rozptylová studie v příloze č. 3 (2017).

J

JZ

Z

SZ

Bezvětří

Součet

6,48
2,37

6,09
1,70

10,33
3,61

14,98
9,31

2,98
0,00

74,63
25,20

0,00

0,00

0,06

0,11

0,00

0,17

8,85

7,79

14,00

24,40

2,98

100/100

Z výše uvedené tabulky lze odvodit, že nejčastěji v roce se v zájmové lokalitě vyskytuje severozápadní směr proudění větrů, a to ve 24,4 % roku, tj. cca 89 dní ročně.
Z podrobné stabilitní růžice (je uvedena v rozptylové studii - viz přílohu č. 3) lze dále odvodit,
že nejčastěji se vyskytující stabilitní vrstvou atmosféry je III. třída stability (izotermní) s četností 58,93
%, což je přibližně 215 dnů v roce. Jedná se o stav s výskytem slabých inverzí, který je charakteristický izotermií nebo malým kladným teplotním gradientem. V tomto stavu se často vyskytují mírně
zhoršené rozptylové podmínky.
Z hlediska rozptylu škodlivin je nejméně příznivá I. třída stability atmosféry charakterizovaná
častou tvorbou inverzních stavů. I. třída stability se v posuzované oblasti prakticky nevyskytuje.
Dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu
V příloze č. 10 dokumentace EIA je uvedeno Posouzení stavby z hlediska klimatických změn.
Cílem této studie bylo v rámci posuzování vlivů na životní prostředí identifikovat, ve vztahu k předloženému záměru a konkrétnímu území, relevantní rizika a případná adaptační opatření. Následující
text obsahuje závěr studie, týkající se zranitelnost území vůči projevům změny klimatu.
Klimatická rizika, jimž bude navrhovaný záměr vystaven:
-

přívalové deště a bouřky,
dlouho trvající intenzivní deště,
nárazový vítr a vichřice,
období sucha a horka,
sněhové vánice,
ledovka,
inverze.

Hlavní adaptační opatření, jimž je potřeba věnovat pozornost, se týkají zejména bezpečnosti
obyvatel (stanovení objízdné trasy pro případ nesjízdnosti, údržba vozovky, preventivní příprava na
přicházející negativní povětrnostní vlivy, havarijní plán), zachování retenční schopnosti krajiny jako
prevence povodňových/srážkových/ havarijních událostí, dále výsadba a údržba vegetace, jakožto
prevence přehřívání krajiny, poškození silniční infrastruktury, erozí, nehodovosti, využití adekvátních
technologií a materiálů z důvodu odolnosti výstavby vůči klimatickým extrémům.
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C.II.7.

Obyvatelstvo

Z hlediska administrativního členění se záměr nachází v NUTS II - Severovýchod (CZ05,
NUTS III – Liberecký kraj (CZ051).
Záměr spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Liberec a Frýdlant.
Obcemi s pověřeným obecním úřadem jsou Liberec, Chrastava (pro obce Nová Ves a Mníšek), Frýdlant (pro obce Frýdlant a Dětřichov).
V následující tabulce je uveden výčet dotčených obcí a jejich katastrálních území. Ke každé
obci je uvedena její základní charakteristika.

Tabulka č. 37. Název obce
Katastr. území

Liberec
k.ú. Krásná
Studánka

Nová Ves
k.ú.
Nová Ves
U Chrastavy,
Mlýnice

Mníšek

Základní údaje o dotčených obcích
Základní charakteristika a číselné údaje
ZUJ
počet obyvatel
status města
občanská vybavenost
počet částí
dotčené katastrální území
poloha vůči záměru
soulad trasy s ÚP
ZUJ
počet obyvatel
status města
občanská vybavenost
počet částí
katastrální výměra
dotčené katastrální území
poloha vůči záměru
soulad trasy s ÚP
ZUJ
počet obyvatel
status města
občanská vybavenost

k.ú. Mníšek
u Liberce

počet částí
katastrální výměra
dotčené katastrální území
poloha vůči záměru
soulad trasy s ÚP
ZUJ

Frýdlant

počet obyvatel
status města
občanská vybavenost
počet částí
katastrální výměra
dotčené katastrální území
poloha vůči záměru
soulad trasy s ÚP
ZUJ
počet obyvatel
status města

k.ú.
Albrechtice
u Frýdlantu

Dětřichov

563889
101 967 (600 v k.ú. Krásná Studánka)
Ano
Plnohodnotná
-Krásná Studánka (673641)
jižní okraj = začátek záměru
záměr je v souladu s územním plánem
546593
822
Ne
základní, vodovod
2: Nová Ves u Chrastavy (705594), Mlýnice (705586)
1234 ha
Nová Ves, Mlýnice
záměr vede po jejím východním okraji
záměr je v souladu s územním plánem
564231
1402
Ne
základní, tj. obecní úřad, školka, škola, zdravotní
středisko, obchody, restaurace, fotbalové hřiště, vodovod,
2: Mníšek u Liberce (697605) a Fojtka (697591)
2540 ha
Mníšek u Liberce
záměr vede po jejím západním okraji
v souladu s územním plánem (záměr je na mostě)
564028
7591 (není evidence samostatně pro Albrechtice)
Dle cs.wkipedia.org je zde evidováno 120 adres a trvale zde žije 60 obyvatel.
Ano
v Albrechticích není vodovod, kanalizační síť
2: Frýdlant a Albrechtice u Frýdlantu (625981)
3162 ha
Albrechtice u Frýdlantu
záměr prochází z jihu na sever cca středem katastru
v souladu s územním plánem (koridor DS9)
546607
733
Ne
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Název obce
Katastr. území
k.ú.
Dětřichov
u Frýdlantu

Základní charakteristika a číselné údaje
občanská vybavenost
počet částí
katastrální výměra
dotčené katastrální území
poloha vůči záměru
soulad trasy s ÚP

pošta, školka a škola, zdravotní středisko, dům s pečovatelskou službou, knihovna, vodovod, kanalizace
a plynofikace - ne
1: Dětřichov u Frýdlantu (625990)
970 ha
Dětřichov u Frýdlantu
severní okraj = konec záměru, není přímo ovlivněno
v nesouladu s platným územním plánem,
v souladu s připravovaným novým územním plánem

ZUJ - základní územní jednotka
Poznámka: tučně jsou v tabulce zvýrazněny části obcí, kterými záměr prochází.
Jeden z výpočtových bodů v rozptylové i hlukové studii byl umístěn v Heřmanicích, k.ú. Kristiánov. Jedná se o jediný bod umístěný v této obci (reprezentující jeden rodinný dům a jeden rekreační objekt v lokalitě V kamenech), u kterého se vliv záměru prakticky neprojeví. Proto není obec Heřmanice zahrnuta mezi obce dotčené záměrem.

Služby, rekreace a cestovní ruch
Příznivá poloha Nové Vsi může plnit úlohu rekreačního zázemí pro obyvatele Liberce a Chrastavy, příkladem je vymezení ploch pro sportovně rekreační funkce v lokalitě Na Americe.
Územní plán Mníšku vytváří územní předpoklady pro podporu obytné, rekreační, výrobní funkce obce a rozvíjí veřejnou infrastrukturu. Jsou předpoklady na zvyšování atraktivity území pro investory a cestovní ruch, a tak i celkové socioekonomické povzbuzení oblasti.
Většina obytných objektů Albrechtic u Frýdlantu má jen rekreační charakter. Podél silnice
III/27252 (Albrechtice - Horní Vítkov) vede zelená turistická značka a cyklostezka č. 3039, která bude
protínat také plánovanou trasu silnice I/13 v místě nové okružní křižovatky.
Obec Dětřichov je svou polohou ideálním východiskem výletů do západní části Jizerských hor
i celého Frýdlantského výběžku. V centrální části města Frýdlant byla vyhlášena Městská památková
zóna (r. 1992). Frýdlant plní funkci centra vyššího občanského vybavení.

C.II.8.

Hmotný majetek

Záměr nezasahuje do hmotného majetku obyvatel a nevyžaduje žádnou demolici domů.
Předpokládá se pouze odstranění části původní silnice, která se po výstavbě nové trasy nebude
využívat a bude zrušena (část úseku v esíčku u Dětřichova). Dojde k vybourání konstrukce vozovky
a k následné rekultivaci území - v příloze č. 2.2. je tento úsek stávající silnice I/13 určený k rekultivaci
vyznačen zeleně.
Kromě silnice I/13 se v zájmovém území nacházejí další silnice (č. III/27253, III/27252)
a místní komunikace. V trase plánované silnice prochází také vedení technické infrastruktury:
-

C.II.9.

odpadní a přívodní potrubí z vodojemu Mikroregionu Jizerské podhůří,
venkovní vedení VN 22 a 110 kV a NN,
vedení optických kabelů,
VTL plynovod DN200.

Kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů

Objekty kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů jsou popsány
v kapitole C.I.7. výše v textu.
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C.III.

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení
(a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, jeli možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých
poznatků posoudit)

Výchozí stav jednotlivých složek životního prostředí je uveden v části C.II. Protože jsou jednotlivé složky propojeny složitými vzájemnými vazbami, je třeba také hodnotit stav životního prostředí
jako celku, především z hlediska celkové únosnosti zatížení. Z provedeného rozboru z hlediska celkového zhodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení vyplývají následující závěry:
-

Záměr je veden lesozemědělskou antropogenní krajinou, na rozhraní Liberecké kotliny a Jizerské hornatiny. Záměr vede převážně po zemědělské půdě, která má ale velmi malou produkční schopnost a již dnes tvoří trvalé travní porosty. Lesy jsou spíše roztroušené, záměr neprotíná žádný velký lesní celek. Celkově se jedná o oblast dlouhodobě osídlenou a antropogenně ovlivněnou.

-

V zájmovém území je omezený počet limitujících prvků z hlediska životního prostředí. Stávající
silnice I/13 je západní hranicí CHOPAV Jizerské hory a CHKO Jizerské hory. Maloplošná
zvláště chráněná území ani prvky soustavy NATURA 2000 se zde nevyskytují. V krajině je
hustá síť lokálních prvků územního systému ekologické stability. Významné krajinné prvky jsou
zastoupeny lesy, vodními toky a jejich údolními nivami. Z hlediska horninového prostředí a přírodních zdrojů, hmotného majetku, kulturních památek a archeologie a krajinného rázu se
v zájmovém území nevyskytují limitující prvky.

-

Zájmové území je mozaikou biotopů, kterými jsou louky, pastviny, lesní porosty, remízy
a podmáčená místa v blízkosti vodních toků. Nejvýznamnější druhová pestrost fauny je soustředěna do rozsáhlých luk a pastvin na převážně severně orientovaných svazích spadajících
od sedla v Albrechticích k Dětřichovu. Severní částí zájmového území procházejí dva dálkové
migrační koridory pro živočichy. Naopak květena zájmového území je poměrně chudá a nepříliš zajímavá, což odpovídá převaze kulturních travních porostů a fytogeografickému zařazení.

-

Kvalita ovzduší v zájmové lokalitě je dobrá, imisní limity pro sledované škodliviny z hlediska
zákona o ochraně ovzduší nejsou překračovány, a to ani v oblastech s jejich maximálními
koncentracemi. Taktéž kvalita podzemních vod v území je dobrá, vody jsou využívány jako
zdroje pro zásobování obyvatelstva. Staré ekologické zátěže nejsou v zájmovém území evidovány.

Celkově lze konstatovat, že současný stav životního prostředí a jeho sumární zatížení nepředstavuje limitující faktor pro realizaci záměru.
V případě neprovedení záměru lze předpokládat, že kvalita životního prostředí zůstane na přibližně stejné úrovni. Co se týče obyvatelstva - obce Nová Ves, Mníšek, Dětřichov vykazují
v posledních 20 letech setrvalý mírný nárůst obyvatel (https://www.czso.cz/). Pokud bude tento trend
pokračovat, může se úměrně zhoršovat situace v silniční dopravě v regionu, což nesouvisí přímo
s životním prostředím, ale s bezpečností a pohodou obyvatelstva (hluk, bariéra v sídlech apod.).

Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, dokumentace EIA
G-Consult 2017 0098, DOPRAVOPROJEKT 170146

Strana 107

ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH
VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Dopravní komunikace představují rozsáhlé stavby, které s sebou přináší mnoho pozitivních
i negativních efektů pro obyvatele a životní prostředí. Jednotlivé vlivy se liší v závislosti na rozsahu
stavby a na konkrétních podmínkách v daném zájmovém území.
V následujícím textu jsou hodnoceny jednotlivé vlivy na obyvatelstvo a dílčí složky životního
prostředí. Jednotlivé vlivy lze třídit a klasifikovat podle různých hledisek, jejichž význam se mění
u konkrétních situací. Navíc jednotlivá hlediska se vzájemně kombinují.

D.I.

Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných vlivů
(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)

D.I.1.

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Vlivy dopravní komunikace a provoz na ní představuje složitý komplex vztahů, závislý na tom,
jakou skupinu obyvatel posuzujeme. Jiné je to z hlediska místních obyvatel žijících v blízkosti stavby,
oproti pocitu řidičů projíždějících územím a využívajících komunikaci.
Rovněž je zde třeba rozdělit vlivy na přímé a nepřímé. Mezi přímé vlivy patří působení hluku,
imisí z dopravy, narušení faktorů pohody, ztráty na životech a zdraví při dopravních nehodách.
K nepřímým vlivům se řadí ovlivnění hospodářských aktivit jako např.: zábor půdy,
kontaminace půdy, vlivy na surovinové zdroje, vlivy na lesní hospodářství a myslivost, vlivy na vodní
zdroje, vlivy na hmotný majetek aj. Protože životní prostředí je definované jako životní prostředí
člověka, tak logicky veškeré vlivy na jednotlivé složky se v konečném důsledku promítají do vlivů na
člověka. Proto je vliv na člověka obsažen i ve všech dalších částech kapitoly D.I.
Kapitola D.I.1 je zaměřena především na přímé vlivy na zdraví. V následující tabulce jsou
jednotlivé potenciální vlivy dopravy na obyvatelstvo stručně charakterizovány. Dále jsou hodnoceny
samostatně v jednotlivých podkapitolách.
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Tabulka č. 38. -

Potenciální vlivy dopravy na obyvatelstvo

Č.
Vliv
Charakteristika
1 vliv na zdraví Základní fyzikálně chemické faktory, které určují velikost zdravotního rizika pro obyobyvatel
vatelstvo ze silničních staveb, jsou (a) imise znečišťujících látek a (b) hluk a vibrace.
2

3

4

5

Jedná se o závažný vliv dopravy na obyvatelstvo v blízkosti komunikací. U zvláště
citlivých lidí může situace v okolí komunikací navodit pocity diskomfortu, stavy rozmrzelosti, podrážděnosti, duševního stresu a napětí. Psychická zátěž je významným stresovým faktorem, který se dále promítá do celkového zdravotního stavu jedince. Vliv nadměrné stresové zátěže na rozvoj řady nemocí, zejména kardiovaskulárního systému, byl již dostatečně prokázán. S faktory psychické pohody souvisí
i účinky silnice jako fyzické bariéry - rozdělení obce.
vlivy na řidiče Riziko dopravních nehod, včetně závažných důsledků ve formě lehkých a těžkých
úrazů a úmrtí, patří k nejzávažnějším rizikům, která člověk dnešní doby při své čina dopravní
nosti podstupuje. Příčiny dopravních nehod můžeme schematicky rozdělit do tří zánehody
kladních skupin: (i) lidský faktor, (ii) stav komunikace, (iii) technický stav vozidla
(není ovlivněn záměrem, není dále probírán).
sociálněJedná se o vlivy lokální (např. vliv na pracovní nabídku, vliv na ceny pozemků
ekonomické v okolí komunikace) i vlivy regionální a nadregionální (rozvoj území aj.).
vlivy
pozitivní vlivy Úspora času, úspora PHM, zlepšení dostupnosti sídel (dojezd do zaměstnání, do
obchvatů
škol, k lékaři, záchranná služba, hasiči apod.), dopravní zklidnění v zastavěných
obcí
částech obcí rozdělením dopravního proudu - vymístění tranzitní dopravy
narušení
faktorů
pohody

Vlivy na veřejné zdraví období výstavby
Výstavba záměru bude působit rušivě na obyvatele v okolí záměru, zejména z hlediska
zvýšené prašnosti, emisí, hluku a tedy negativních vlivů na faktory pohody obyvatel. Plán organizace
výstavby bude zpracován s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo a bude
obsahovat návrh konkrétních opatření. Při jejich dodržení lze konstatovat, že vliv výstavby na
obyvatele bude středního rozsahu běžného pro daný typ stavby.
Vlivy v období výstavby byly hodnoceny jak v hlukové studii, tak rozptylové studii.
V následujícím textu jsou uvedeny zjištěné výsledky modelových výpočtů.
♦ Vlivy na ovzduší v období výstavby
Výpočet rozptylové studie byl pro krátkodobé (denní) hodnoty proveden pro nejméně příznivé
rozptylové podmínky v kombinaci s nejhorším možným směrem a rychlostí větru. K souběhu těchto
jevů bude pravděpodobně docházet jen zřídka. V praxi to znamená, že skutečné doplňkové imisní
koncentrace budou pravděpodobně nižší než doplňkové imisní koncentrace vypočtené rozptylovým
modelem. Četnost výskytu těchto vypočtených maximálních koncentrací bude velmi nízká nebo se
tyto koncentrace nevyskytnou vůbec.
Pozornost byla zaměřena na prach, který bude emitován při většině stavebních činností.
Ostatní znečišťující látky obsažené ve výfukových plynech nebyly modelovány.
Z výsledků modelového výpočtu vyplývá, že období výstavby záměru může být významné pro
kvalitu ovzduší z pohledu krátkodobých (denních) koncentrací PM10. Tyto významnější koncentrace
ovšem mohou nastat za předem definovaných přesných podmínek a také při maximálních emisích
ze staveniště. Výše bylo vyhodnoceno, že tyto podmínky jsou časově velmi omezeny a nastávají
pouze výjimečně. Navíc, nejvyšší emise z období výstavby lze předpokládat v letním období, zatímco
maximální imisní zátěž obecně nastává obvykle v zimním období a nebude tedy pravděpodobně docházet k jejich střetu. Ani při maximálním vlivu pak nebude docházet k překročení imisních limitů pro
denní koncentrace PM10.
Z pohledu ročních koncentrací se vliv výstavby záměru nejeví jako významný a nezpůsobí
překročení imisních limitů pro roční koncentrace PM10 resp. PM2,5.
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♦ Vliv hluku v období výstavby
Na základě modelového výpočtu v hlukové studii (viz přílohu č, 4, kapitolu 7.1.2.) lze konstatovat, že při dodržení předpokládaných situací na stavbě (provoz pouze několika stavebních strojů
v jednom místě, pohyb staveništní mechanizace pouze za hranicí stavebního záboru, dobrá organizace výstavby apod.) nebude docházet k překračování hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb.

Vlivy na veřejné zdraví v období provozu
Vliv jednotlivých faktorů z dopravy na zdraví člověka má převážně pravděpodobnostní
charakter se silně individuální odezvou, závislou na odolnosti a adaptabilitě každého jedince. Pro
objektivní hodnocení vlivu jsou proto základním měřítkem únosnosti hygienické limity, které byly
odvozeny na základě dlouhodobých našich i zahraničních zkušeností.
Je nutné zdůraznit, že jednotlivé vlivy mohou mít výrazný kumulativní účinek, který je třeba
vždy zhodnotit samostatně. Uvedené vlivy se projeví různou měrou v průběhu výstavby a po
zprovoznění silnice. Vlivy související s výstavbou jsou obecně intenzivnější, zato však časově
omezené. Vlivy z provozu mají mírnější, ale trvalý účinek. Všechny přímé negativní vlivy na
obyvatelstvo jsou závislé především na vzdálenosti bydliště od stavby.
Proces hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment) probíhá ve 4 krocích:
-

Identifikace nebezpečnosti – zjišťování jakým způsobem a za jakých podmínek může dané
agens nepříznivě ovlivnit lidské zdraví – odpovídá na otázku, zda je sledovaná látka, faktor
nebo směs schopná vyvolat nežádoucí zdravotní účinek.

-

Charakterizace nebezpečnosti – určení vztahu mezi dávkou a účinkem (odpovědí organismu)
– poskytuje informaci o kvantitativním vztahu mezi dávkou dané škodliviny a intenzitou nebo
frekvencí jejího nežádoucího účinku, což je nezbytným předpokladem pro možnost odhadu míry rizika.

-

Hodnocení (odhad) expozice – na základě znalosti dané situace se sestavuje expoziční scénář, resp. podmínky expozice, jakými cestami a v jaké intenzitě a množství je konkrétní populace exponována dané látce a jaká je její dávka.

-

Charakterizace rizika – je konkrétním krokem v odhadu rizika. Znamená integraci (syntézu)
poznatků získaných v předchozích krocích, včetně zvážení všech nejistot, závažnosti i slabých
stránek. Účelem je dospět, pokud to dostupné informace umožňují, ke kvantitativnímu vyjádření míry konkrétního zdravotního rizika v posuzované situaci, která může sloužit jako podklad
pro rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení rizika.
Základními podklady pro hodnocení vlivů dopravy na zdraví jsou:

-

Rozptylová studie – hodnotí rozložení imisí hlavních škodlivin v okolí komunikace a otázku
překračování imisních limitů. Je přílohou č. 3, její souhrn je uveden v kap. D.1.2.

-

Hluková studie – hodnotí hlukovou situaci v okolí komunikace a otázku překračování hygienických limitů. Je přílohou dokumentace č. 4, její souhrn je uveden v kap. D.1.3.

♦ Vliv imisí z dopravy na veřejné zdraví
V současné době prochází silnice I/13 v předmětném úseku přes obytnou zástavbu sídel Mníšek, Mlýnice a Albrechtice, obyvatelé jsou běžně vystaveni negativnímu působení všech znečišťujících látek z dopravy. Vzhledem k předpokládanému nárůstu dopravy v dalších letech se bez realizace záměru budou negativní vlivy v okolí nulové varianty dále zvyšovat. Omezení tranzitní dopravy
výstavbou záměru je velmi žádoucí.
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Na základě rozptylové studie byly vytipovány polutanty emitované do ovzduší, které lze
v rámci posuzovaného záměru buď vzhledem ke zjištěným koncentracím anebo známým vlastnostem, považovat za významné z hlediska potenciálního ovlivnění zdravotního stavu. Jedná se o:
-

Oxid dusičitý;
Suspendované částice PM10 a PM2,5;
Benzen;
Benzo/a/pyren.

Do výpočtového modelu rozptylové studie, která byla zpracována v rámci dokumentace EIA
v říjnu 2017, vstupovaly jiné hodnoty, než do rozptylové studie zpracované v rámci oznámení záměru
v r. 2011. Týká se to jednak intenzity dopravy, jednak distribuce dopravy.
Při intenzitách dopravy pro současný stav se vycházelo ze sčítání dopravy ŘSD v r. 2016. Při
rozložení dopravy se uvažovalo, že i v budoucnu bude po stávající silnici I/13 procházející centry obcí jezdit část obslužné dopravy.
Tabulka č. 39. -

Hodnocení zdravotních rizik – oxid dusičitý

Oxid dusičitý NO2
1. Identifikace nebezpečnosti. Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší.
Hlavním zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve většině
případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý, který je z hlediska vlivů na lidské zdraví nejvýznamnější.
Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí. Protože
není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen v horních cestách dýchacích, v převaze
však proniká do dolních cest dýchacích, kde se pozvolna rozpouští a s dlouhodobou latencí může přímým toxickým působením na kapiláry plicních sklípků vyvolat edém plic. Prahovou koncentraci uvádějí
-3
různí autoři mezi 200 až 410 μg.m .
2. Charakterizace nebezpečnosti. Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí
a reaktivity dýchacích cest se u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 μg.m
3
. Krátkodobá expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace, jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatici, kteří uvádějí subjek-3
tivní potíže již od koncentrace 900 μg.m . U pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic bylo zjiš-3
těno mírné snížení dýchacích funkcí po tříhodinové expozici NO2 v koncentraci 560 μg.m . WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány zdravotně nepříz-3
nivé účinky) koncentraci 375-565 μg.m při 1-2 hodinové expozici, která u této části populace zvyšuje
reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí. Některé studie naznačují, že NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při působení dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při nižších úrovních krátkodobé expozice. Skupina expertů WHO proto při
odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty
-3
50 % a tak dospěla u NO2 k doporučené 1 hodinové limitní koncentraci 200 μg.m . Limit pro NO2 činí
podle přílohy č.1 k zákonu č.201/2012 Sb., v platném znění, pro průměrnou roční koncentraci 40 μg.m-3
3 a pro hodinový průměr 200 μg.m s tím, že nesmí být překročen více než 18x za kalendářní rok.
-3
-3
Zmíněné limity 40 μg.m a 200 μg.m jsou shodné s doporučením WHO.
3. Hodnocení (odhad) expozice. Z rozptylové studie vyplývá, že v případě maximálních hodinových
koncentrací dojde v některých referenčních bodech ke snížení stávající imisní zátěže, v jiných k jejímu
3
navýšení. Největší snížení může dosahovat hodnoty -0,706 µg/m ; tato hodnota představuje cca 0,35
3
% imisního limitu. Největší navýšení může dosahovat hodnoty 1,682 µg/m . Tato hodnota představuje
cca 0,84 % imisního limitu.
V případě ročních koncentrací se dá konstatovat, že vlivem výstavby posuzovaného záměru dojde
v některých referenčních bodech ke snížení stávající imisní zátěže, v jiných k jejímu navýšení. Největ3
ší snížení může dosahovat hodnoty -0,071 µg/m . Tato hodnota představuje cca 0,18 % imisního limi3
tu. Největší navýšení může dosahovat hodnoty 0,110 µg/m . Tato hodnota představuje cca 0,28 %
imisního limitu.
4. Charakterizace rizika. Celkově se změny v imisní zátěži maximálními hodinovými koncentracemi
NO2 dají charakterizovat jako málo významné až zanedbatelné. V žádném z referenčních bodů nepřinese posuzovaný záměr takové navýšení, které by mohlo způsobit překročení imisního limitu pro hodinové koncentrace NO2.
Změny v imisní zátěži průměrnými ročními koncentracemi NO2 lze rovněž charakterizovat jako málo
významné až zanedbatelné. V žádném z referenčních bodů nepřinese posuzovaný záměr takové naSilnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, dokumentace EIA
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výšení, které by mohlo způsobit překročení imisního limitu pro roční koncentrace NO2.
Imisní limit bude dodržen s velkou rezervou.
Závěr. Imisní limity pro průměrné roční i maximální krátkodobé koncentrace budou s rezervou dodrženy. Vzhledem k malým změnám v imisní zátěži ovzduší v zájmovém území se záměr v tomto ohledu
neprojeví měřitelnými změnami na veřejném zdraví.
Tabulka č. 40. -

Hodnocení zdravotních rizik – suspendované částice PM10 a PM2,5

Suspendované částice PM10 a PM2,5
1. Identifikace nebezpečnosti. Suspendované částice představují různorodou směs organických
a anorganických částic kapalného a pevného skupenství, různé velikosti, složení a původu. Částice
v ovzduší představují významný faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných
látek nemají specifické složení (velikost a složení částic je ovlivněno zdrojem, ze kterého pochází), nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro plynné škodliviny.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 μm a hrubší frakce většího průměru
významně liší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy, z nichž
některé mohou mít karcinogenní účinek. V ovzduší jemné částice zůstávají dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, který může být transportován stovky až tisíce kilometrů. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém území a stírají se tak rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice obyvatel je pronikání jemných částic do interiérů budov, kde lidé tráví většinu času.
2. Charakterizace nebezpečnosti. Suspendované částice dráždí sliznici dýchacích cest, mohou způsobit změnu morfologie i funkce řasinkového epitelu, zvýšit produkci hlenu a snížit samočisticí schopnosti dýchacího ústrojí. Tyto změny usnadňují vznik infekce. Recidivující akutní zánětlivá onemocnění
mohou vést ke vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic s následným přetížením
pravé srdeční komory a oběhovým selháním. Tento vývoj je současně podmíněn a ovlivněn mnoha
dalšími faktory jako je stav imunitního systému, alergická dispozice, expozice v pracovním prostředí,
kouření apod. Efekt krátkodobě zvýšených koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se projevuje zvýrazněním symptomů u astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti i úmrtnosti. Citlivou skupinou
jsou děti, starší osoby a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a oběhového ústrojí. Platný limit, stanovený v příloze č.1 k zákonu č.201/2012 Sb., v platném znění, činí pro průměrné roční kon-3
-3
centrace PM10 40 μg.m a pro 24hodinový imisní průměr 50 μg.m s tím, že nesmí být překročen více
-3
než 35x za kalendářní rok. Pro částice PM2,5 činí průměrné roční koncentrace 25 μg.m . (od roku
-3
2020 bude platit limit 20 μg.m )
3. Hodnocení (odhad) expozice. Vlivem posuzovaného záměru dojde u denních i ročních koncentrací PM10 a PM2,5 v některých referenčních bodech ke snížení stávající imisní zátěže, v jiných k jejímu
3
navýšení. Největší snížení denních koncentrací PM10 může dosahovat hodnoty -2,762 µg/m . Tato
hodnota představuje cca 5,52 % imisního limitu. Největší navýšení může dosahovat hodnoty 4,343
3
µg/m . Tato hodnota představuje cca 8,69 % imisního limitu.
3
V případě ročních koncentrací PM10 může největší snížení dosahovat hodnoty -0,455 µg/m . Tato hod3
nota představuje cca 1,14 % imisního limitu. Největší navýšení může dosahovat hodnoty 0,529 µg/m .
Tato hodnota představuje cca 1,32 % imisního limitu.
3
U ročních koncentrací PM2,5 může největší snížení dosahovat hodnoty -0,118 µg/m . Tato hodnota
3
představuje cca 0,47 % imisního limitu. Největší navýšení může dosahovat hodnoty 0,164 µg/m . Tato
hodnota představuje cca 0,66 % imisního limitu.
4. Charakterizace rizika. Změny v imisní zátěži maximálními denními koncentracemi PM10 lze celkově
charakterizovat jako středně významné. V žádném z referenčních bodů nepřinese posuzovaný záměr
takové navýšení, které by mohlo způsobit překročení imisního limitu pro denní koncentrace PM10.
Změny v imisní zátěži průměrnými ročními koncentracemi PM10 lze celkově charakterizovat jako málo
významné až zanedbatelné. V žádném z referenčních bodů nepřinese posuzovaný záměr takové
navýšení, které by mohlo způsobit překročení imisního limitu pro roční koncentrace PM10.
Změny v imisní zátěži průměrnými ročními koncentracemi PM2,5 lze celkově charakterizovat jako málo
významné až zanedbatelné. V žádném z referenčních bodů nepřinese posuzovaný záměr takové navýšení, které by mohlo způsobit překročení imisního limitu pro roční koncentrace PM2,5.
Závěr. Zohledníme-li stávající úroveň imisního pozadí znečišťujících látek a přípustnou četnost překročení maximálních denních koncentrací PM10, lze předpokládat, že v zájmovém území nebude při
provozu záměru v roce 2035 docházet k překračování imisních limitů. Vzhledem k malým změnám
v imisní zátěži ovzduší v zájmovém území se záměr v tomto ohledu neprojeví měřitelnými změnami na
veřejném zdraví.
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Tabulka č. 41. -

Hodnocení zdravotních rizik – benzen

Benzen
1. Identifikace nebezpečnosti. Benzen je bezbarvá kapalina, málo rozpustná ve vodě, charakteristického aromatického zápachu, která se snadno odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Hlavní užití je v chemickém průmyslu při výrobě styrenu, ethylbenzenu, fenolu a dalších
sloučenin a jako aditivum do benzínu. V minulosti byl používán jako rozpouštědlo. Hlavními zdroji
uvolňování benzenu do ovzduší jsou vypařování z pohonných hmot, výfukové plyny a cigaretový
kouř. Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává po počáteční stimulaci a euforii
útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic. Syndromy po požití
zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu. Kritickým orgánem při
chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též imunologické změny. O fetotoxických nebo teratogenních účincích benzenu nejsou přesvědčivé zprávy. Při hodnocení rizika benzenu se hlavní
pozornost věnuje karcinogenitě. Pro chronický nekarcinogenní toxický účinek jsou v databázi IRIS
uvedeny hodnoty pro orální referenční dávku RfDo = 0,004 mg/kg-den (UF = 300 a MF = 1) a inhalační referenční koncentraci RfC = 0,03 mg/m3 (UF = 300 a MF = 1). Benzen je prokázaný lidský
karcinogen, zařazený IARC do skupiny 1. US EPA jej též řadí do kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice. Epidemiologické studie u profesionálně exponované populace
poskytly jasné důkazy o kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní leukémii a chronické lymfadenóze. Přesný mechanismus účinku benzenu při vyvolání
leukémie není dosud znám, předpokládá se, že je to důsledek ovlivnění buněk kostní dřeně metabolity benzenu, přičemž se zde kromě genotoxického efektu patrně uplatňují i další cesty.
2. Charakterizace nebezpečnosti. Při hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogennímu účinku. Pro nekarcinogenní toxický účinek je v databázi IRIS uvedena referenční koncen3
trace RfC = 0,03 mg/m s faktory nejistoty UF = 300 a MF = 1. Platný imisní limit roční pro průměrné
koncentrace benzenu v ovzduší, stanovený v příloze č.1 k zákonu č.201/2012 Sb., v platném znění,
-3
činí 5 μg.m .
3. Hodnocení (odhad) expozice. V případě ročních koncentrací benzenu lze konstatovat, že vlivem
realizace posuzovaného záměru dojde v některých referenčních bodech ke snížení stávající imisní
3
zátěže, v jiných k jejímu navýšení. Největší snížení může dosahovat hodnoty -0,008 µg/m . Tato
hodnota představuje cca 0,16 % imisního limitu. Největší navýšení může dosahovat hodnoty
3
0,016 µg/m . Tato hodnota představuje cca 0,32 % imisního limitu.
4. Charakterizace rizika. Celkově se změny v imisní zátěži průměrnými ročními koncentracemi benzenu dají charakterizovat jako málo významné až zanedbatelné. V žádném z referenčních bodů nepřinese posuzovaný záměr takové navýšení, které by mohlo způsobit překročení imisního limitu pro
-3
roční koncentrace benzenu, který činí 5 μg.m . Pro krátkodobé koncentrace benzenu není stanoven
imisní limit, proto není posuzován.
Závěr. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace bude dodržen. Vzhledem k malým změnám
v imisní zátěži ovzduší v zájmovém území se záměr v tomto ohledu neprojeví měřitelnými změnami
na veřejném zdraví.

Tabulka č. 42. -

Hodnocení zdravotních rizik – benzo/a/pyren

Polycyklické aromatické uhlovodíky PAU - Benzo(a)pyren
1. Identifikace nebezpečnosti.
Skupina polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) představuje velmi širokou škálu různých
látek vyznačujících se tím, že ve své molekule obsahují kondenzovaná aromatická jádra a nenesou
žádné heteroatomy ani substituenty. Do skupiny PAU náleží například následující látky: naftalen,
acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen,
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3c,d)pyren a benzo(ghi)perylen. Čisté sloučeniny jsou bílé nebo nažloutlé krystalické pevné látky.
Jsou velmi málo rozpustné ve vodě, ale snadno se rozpouštějí v tucích a olejích.
PAU jsou toxické pro celou řadu živých organismů. Mohou způsobovat rakovinu, poruchy reprodukce
a mutace u zvířat. Jejich působení na celé populace organismů je proto závažné. Nejproblematičtější
vlastností PAU je jejich perzistence, tedy schopnost odolávat přirozeným rozkladným procesům.
Zejména pokud jsou emitovány při spalovacích nebo výrobních procesech, jsou schopné transportu
atmosférou na velké vzdálenosti (ve formě adsorbované na zrna sazí a prachových částic).
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Celá řada látek ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků představuje závažné zdravotní
riziko pro člověka. Jejich nebezpečí spočívá především v karcinogenitě a ohrožení zdravého vývoje
plodu. Expozice může vést například k rizikům ohrožení zdravého vývoje plodu, riziku onemocnění
rakovinou, podráždění až popálení kůže. Je ale nutné zdůraznit, že běžně se vyskytující koncentrace
PAU v životním prostředí jsou tak nízké, že nehrozí bezprostřední akutní ohrožení lidského zdraví.
PAU jsou látky obecně nebezpečné pro životní prostředí i pro zdraví člověka.
2. Charakterizace nebezpečnosti. Při hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogennímu účinku. Platný imisní limit roční pro průměrné koncentrace benzenu v ovzduší, stanovený
-3
v příloze č.1 k zákonu č.201/2012 Sb., v platném znění, činí 1 ng.m .
3. Hodnocení (odhad) expozice. V případě ročních koncentrací benzo/a/pyrenu lze konstatovat, že
vlivem posuzovaného záměru dojde v některých referenčních bodech ke snížení stávající imisní
3
zátěže, v jiných k jejímu navýšení. Největší snížení může dosahovat hodnoty -0,011 ng/m . Tato
hodnota představuje cca 1,1 % imisního limitu. Největší navýšení může dosahovat hodnoty 0,019
3
µg/m . Tato hodnota představuje cca 1,9 % imisního limitu.
4. Charakterizace rizika. Celkově se změny v imisní zátěži průměrnými ročními koncentracemi
benzo(a)pyrenu dají charakterizovat jako málo významné až zanedbatelné. V žádném z referenčních
bodů nepřinese posuzovaný záměr takové navýšení, které by mohlo způsobit překročení imisního
limitu pro roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Pro krátkodobé koncentrace benzo(a)pyrenu není
stanoven imisní limit, proto není posuzován.
Závěr. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace bude dodržen. Vzhledem k malým změnám
v imisní zátěži ovzduší v zájmovém území se záměr v tomto ohledu neprojeví měřitelnými změnami
na veřejném zdraví.
♦ Vliv hluku
V současnosti prochází silnice I/13 přes obytnou zástavbu Mníšku, Mlýnice a Albrechtic
u Frýdlantu (v případě Albrechtic se jedná vesměs o rekreační objekty). Obyvatelé jsou zde
nadměrně zatěžováni hlukem z dopravy po stávající silnici I/13. Dochází zde k běžnému
překračování hygienických limitů, zejména v Mníšku a Mlýnici. Stávající obytná zástavba je umístěna
často těsně u krajnice silnice, případně chodníku, a nelze ji ochránit protihlukovými opatřeními.
Po realizaci nové trasy silnice I13 se předpokládá snížení celkové hlukové hladiny u obytných
domů v zájmovém území až o 6,6 dB v denní době, a až o 7,8 dB v noční době (viz kap. 6.2 v příloze
č. 5 Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví).
Tabulka č. 43. -

Vlivy hluku na lidskou populaci

1. Identifikace nebezpečnosti. Zvuky, které jsou způsobovány zdroji nezávislými na jednotlivci
a jsou příliš silné, příliš časté nebo působí v nevhodné situaci a době, mohou na člověka působit
nepříznivě. Obecně se tyto nechtěné zvuky, které ruší, obtěžují nebo mají dokonce škodlivé účinky,
nazývají hlukem, a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné považovat hluk za bezprahově
působící škodlivý faktor. Z těchto důvodů je hluk označován jako nechtěný zvuk, jehož účinek závisí
na jeho intenzitě, časové historii a vlnové délce. U každého člověka existuje určitý stupeň tolerance
k rušivému účinku hluku. Souhrnně má hluk podle současných poznatků tyto základní nepříznivé
účinky na lidské zdraví: poškození sluchového aparátu, zhoršení komunikace řeči, nepříznivé
ovlivnění spánku, ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky, poruchy
duševního zdraví, obtěžování hlukem, zvýšení celkové nemocnosti aj.
2. Charakterizace nebezpečnosti. U zvláště citlivých lidí může hluk v okolí komunikací navodit pocity diskomfortu, stavy rozmrzelosti, podrážděnosti, duševního stresu a napětí. Při vyšších intenzitách
hluku se projevují přímé zdravotní účinky. Hladina hluku LA:
> 120 dB nebezpečí poškození buněk a tkání
> 90 dB nebezpečí pro sluchový orgán
> 60 až 65 dB nebezpečí pro vegetativní systém
> 30 dB nebezpečí pro nervový systém a psychiku
Ekvivalentní hladina 65 dB v denní době představuje krajní mez pro obytné prostředí sídelního útvaru z hlediska zdravotních rizik. Příznivé akustické klima z hlediska akustické pohody pro regeneraci
pracovní schopnosti je dáno ve venkovním prostoru pro pobyt lidí ekvivalentní hladinou nižší než
50 až 55 dB. Při nižších hodnotách (denních i nočních) dochází k výše popsanému postižení psychické pohody.
Základní hodnota hygienického limitu dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je 50 dB. K této hodnota se
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přičítají korekce dle přílohy č. 3 tohoto nařízení vlády. Pro zájmové území se vzhledem
k dominantnímu hluku ze silnice I/13 použije korekce + 10 dB. Mimo tuto korekci se pro noční provoz
na komunikaci vztahuje další korekce -10 dB. Výsledné limity pro denní a noční dobu v blízkosti silnice I/13 tedy jsou: LAeq, 16h, DEN = 50 + 10 = 60 dB, LAeq, 8h, NOC = 50 + 10 - 10 = 50 dB
3. Hodnocení (odhad) expozice. Hodnoty hladin hluku z dopravy ve výpočtových bodech jsou uvedeny v kap. D.I.3. a v Hlukové studii. S navrženými protihlukovými stěnami nebudou překročeny hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v okolí
záměru - s výjimkou dvou domů (1 v Mlýnici a 1 v Albrechticích), kde ovšem ve srovnání se současným stavem dojde k výraznému snížení hlukové zátěže.
4. Charakterizace rizika. Podél záměru byly navrženy protihlukové stěny (PHS) o celkové ploše
2
2480 m . Tento rozsah PHS zajistí dodržení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru
staveb a chráněném venkovním prostoru v dotčených obcích.
Závěr. Realizací záměru dojde ke snížení počtu obyvatel obtěžovaných a rušených hlukem z dopravy. Záměr prochází územím s menším počtem obytných objektů v okolí oproti současnému stavu.
Navržené PHS zajistí dodržení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v dotčených obcích. Předpokládá se pozitivní vliv na zdraví obyvatel
v důsledku realizace záměru.

Narušení faktorů pohody
Psychická zátěž a vyvolaný stres jsou individuálními reakcemi organismu na faktory prostředí
a psychická odezva nemusí být v přímé závislosti na intenzitě podnětu. Proto lze očekávat velmi
vysokou variabilitu v citlivosti mezi jedinci v populaci, která vyplývá z genetických dispozic,
momentálního zdravotního stavu, osobního přístupu ke stavbě atd. To také vylučuje možnost
jednoznačně kvantifikovat nebo normovat psychickou zátěž. Můžeme pouze vytipovat hlavní rizikové
faktory a snažit se je minimalizovat.
S faktory psychické pohody souvisí i snížení rekreačního potenciálů zájmového území. To je
diskutováno v rámci sociálních a ekonomických vlivů (viz dále).
Z hlediska celkového vnímání stresových podnětů je základní cestou minimalizovat informace,
které organismus o dopravní komunikaci přijímá. Tyto podněty přinášejí do nervové soustavy člověka
tři smysly:
-

Zrak – obecně získává člověk zrakem ¾ veškerých informací, proto i zde lze očekávat jeho
významný vliv. Snahou je minimalizace optického kontaktu se záměrem.
Sluch – je druhým nejvýznamnějším smyslem člověka z hlediska přísunu informací.
Čich – přináší informace o látkách rozptýlených ve vzduchu, tedy o imisích z dopravy.

V současné době jsou zvýšené psychické zátěži vystaveni obyvatelé, kteří
v bezprostředním kontaktu s frekventovanou silnicí I/13, což může působit velmi negativně.

jsou

-

K.ú. Krásná Studánka (severní část) – silnice I/13 nyní prochází buď v těsné blízkosti obytných
domů, nebo ve vzdálenosti do 50 m.

-

K.ú. Mníšek – silnice I/13 nyní prochází středem celého katastrálního území. Obyvatelé jsou
se silnicí v přímém vizuálním kontaktu. Záměr přímo narušuje faktory pohody obyvatel.

-

K.ú. Nová Ves u Chrastavy – silnice I/13 Novou Vsí neprochází. Ze silnice I/13 odbočuje silnice II/252, která napojuje Novou Ves.

-

K.ú. Mlýnice – silnice I/13 a silnice III. třídy, která slouží k napojení, procházejí zástavbou.
Přímý vizuální kontakt přímo narušuje faktory pohody obyvatel.

-

K.ú. Albrechtice u Frýdlantu – silnice I/13 nyní prochází zástavbou. Přímý vizuální kontakt přímo narušuje faktory pohody obyvatel.

-

K.ú. Dětřichov – silnice I/13 v posuzovaném zájmovém území neprochází zástavbou.
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Po realizaci záměru bude trasa silnice I/13 vedena převážně mimo osídlené oblasti přes zemědělské plochy.
-

K.ú. Krásná Studánka (severní část) – záměr přesouvá dopravu za obytné objekty do minimální vzdálenosti 50-100 m. Silnice postupně přechází do zářezu.

-

K.ú. Mníšek – záměr zasahuje do cípu katastru západně od vrchu Závětří. Záměr je veden po
velké mostní estakádě. Vyvádí dopravu z obytné části obce.

-

K.ú. Nová Ves u Chrastavy – záměr přibližuje část dopravy k Nové Vsi. Silnice je vedena v zářezu. Vizuální kontakt bude s velkou mostní estakádou, která může působit rušivě z hlediska
estetického - pouze pro obyvatele Nové Vsi v blízkosti estakády.

-

K.ú. Mlýnice – záměr odvádí dopravu západně od zástavby směrem k Chrastavskému lesu.
Výškově prochází ze zářezu do malého násypu a zase do zářezu.

-

K.ú. Albrechtice u Frýdlantu – záměr odvádí dopravu západně od zástavby a oddaluje ji od
domů do vzdálenosti cca 200 a více metrů.

-

K.ú. Dětřichov – záměr není ve vizuálním kontaktu ani nenarušuje faktory pohody obyvatel.

Výstavbou záměru dojde k jednoznačnému zlepšení situace pro obyvatele v okolí stávající
trasy silnice I/13, s minimem negativních vlivů pro obyvatele v bezprostředním okolí záměru. Optický
kontakt se záměrem je snížen instalací protihlukových stěn a vhodnými vegetačními úpravami (pásy
zeleně aj.).
S faktory psychické pohody souvisí i dělící efekt komunikace pro obyvatele. I přesto, že stavba
vytěsňuje tranzitní dopravu mimo zastavěnou část obcí, je snahou minimalizovat její dělící účinek na
dotčené území. Je třeba zajistit, aby pro obyvatele v okolí záměru nebyla stavba obtížně prostupnou
bariérou, která by omezovala pohyb v krajině.
Tabulka č. 44. Katastrální
území
k.ú. Krásná
Studánka
k.ú. Mníšek
k.ú. Nová Ves
u Chrastavy

k.ú. Mlýnice

k.ú.
Albrechtice
u Frýdlantu
k.ú. Dětřichov

Dělící efekt záměru na obyvatelstvo
Popis dělícího účinku a opatření na jeho snížení
Záměr odděluje souvislou zástavbu od lesa na západě. Dělící účinek je
minimalizován napojením Dětřichovské cesty na okružní křižovatku Krásná
Studánka, a dále převedením stávající cesty nadjezdem k rozpadlému kravínu
a pastvinám.
Záměr nemá na obyvatele Mníšku dělící účinek. Bude převedena polní cesta spolu
s vodotečí v údolí v oblasti Ameriky.
Záměr nemá pro obyvatele dělící účinek. Je zde navržena dlouhá mostní estakáda
– SO 203, pod kterou jsou převedeny: silnice III. třídy, silnice II/592, dvě
nezpevněné silnice, řeka Jeřice a Albrechtický potok. Most má 12 polí.
Záměr odvádí dopravu z obydlené části, ale odděluje ji od Chrastavského lesa.
Dělící účinek je snížen převedením přístupové cesty pod mostní estakádou Nová
Ves. Přístupová komunikace má navrženu šířku 3,0 m, její délka je 432 m. Ze
severní strany je napojení zajištěno pod mostem – SO 204, který převádí polní
cestu a Albrechtický potok.
Záměr odvádí dopravu z obydlené části a oddaluje ji západním směrem. Dělící
účinek je snížen mostem – SO 204 přes polní cestu a Albrechtický potok. Stávající
silnice III. třídy na Vítkov je napojena v OK Albrechtice.
Záměr má pro obyvatele minimální dělící účinek. Je minimalizován převedením
stávající silnice I/13 nadjezdem a napojením na Pašeráckou stezku. Dále bude
převedena polní cesta spolu s přeložkou Heřmanického potoka ve směru
k Lipovému vrchu.
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Vlivy na řidiče, dopravní nehody
Riziko dopravních nehod, včetně závažných důsledků ve formě lehkých a těžkých úrazů
a úmrtí, patří k nejzávažnějším rizikům, která člověk dnešní doby při své činnosti podstupuje. Příčiny
dopravních nehod můžeme schematicky rozdělit do tří základních skupin: (i) lidský faktor, (ii) stav
komunikace, (iii) technický stav vozidla (není dále hodnocen).
Stávající dopravní situace na I/13 je vzhledem k narůstajícím intenzitám provozu z hlediska
plynulosti a bezpečnosti provozu nevyhovující, průchod zástavbou dotčených obcí je vždy rizikový
z hlediska potenciálních dopravních nehod s chodci.
V předmětném úseku silnice I/13 došlo za posledních 10 let k velkému počtu dopravních nehod, včetně několika s fatálními následky. Z evidence Policie České republiky (data jsou k dispozici
od 1.1.2007) byly získány následující údaje (http://www.policie.cz/clanek/dopravni-nehody-v-mapecr.aspx):
♦ Sledovaný úsek:

Silnice I/13 od okružní křižovatky Krásná Studánka do Dětřichova
po křižovatku s komunikací 03515

♦ Souhrnný statistický přehled o nehodách na komunikaci ve sledovaném úseku
-

Počet nehod celkem
Počet nehod s následky na zdraví
Počet usmrcených osob
Počet těžce zraněných osob
Počet lehce zraněných osob
Počet nehod pod vlivem alkoholu

367
104
5
23
139
0

Podrobnější údaje o nehodovosti jsou uvedeny v kapitole B.I.5. výše v textu a také v příloze
č. 12, kde jsou počty nehod uvedeny po jednotlivých úsecích.
Lidský faktor je základní příčinou většiny dopravních nehod, což se týká jak řidičů, tak
ostatních účastníků silničního provozu, zejména cyklistů a chodců. Hlavní příčiny dopravních nehod
jsou:
-

Nedodržování dopravních předpisů,

-

Únava – projevuje se na všech typech komunikací, pozornost řidiče není v optimálním stavu,

-

Stres – vzniká především tam, kde intenzita dopravního provozu výrazně převyšuje možnosti
komunikačního systému. Z hlediska vlivu na stresovou zátěž řidičů je záměr pozitivním krokem, jelikož dojde ke zlepšení plynulosti dopravního provozu. S kontaktem s chodci zde není
počítáno, nejsou budovány chodníky ani přechody pro chodce. Celkově dojde výstavbou záměru ke snížení stresové zátěže.

-

Stav komunikace – technické řešení komunikace, její směrové a výškové vedení a způsob křížení s ostatním komunikačním systémem zásadním způsobem ovlivňují celkovou bezpečnost
provozu. Záměr je z tohoto hlediska pozitivním krokem, zlepší se časová průjezdnost vozidel
a zvýší se plynulost a bezpečnost provozu.

Sociálně-ekonomické vlivy
Sociálně ekonomické vlivy stavby lze schematicky rozdělit na vlivy lokální (týkající se obyvatel
dotčených obcí) a vlivy regionální a nadregionální (vázané na široké zájmové území).
V případě ponechání stávajícího stavu nelze očekávat pozitivní sociální a ekonomické vlivy.
V případě realizace záměru se předpokládají následující skutečnosti:
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♦ Lokální vlivy
-

Zvýšené pracovní příležitosti během stavby – tento vliv se týká více navazujících profesí (služby), nežli vlastních pracovníků na stavbě. Má pouze krátkodobý efekt a nelze ho považovat za
významný.

-

Nárůst cen pozemků a nemovitostí – vzhledem ke zkvalitnění silniční sítě, k dobré návaznosti
na okolní dopravní síť a zrychlení dopravy lze očekávat zvýšení poptávky po bydlení a výstavbě rodinných domů v obcích, což vytváří ekonomické příležitosti pro majitele nemovitostí a pozemků. V případě nemovitostí v blízkosti estakády v Nové Vsi může dojít k opačnému efektu.

-

Vznikne bezproblémová dojížďka za prací a za vyšší občanskou vybaveností (školy, nemocnice atd.).

♦ Regionální a nadregionální vlivy
-

Zlepšení dopravní obslužnost území bude mít vliv na celý Frýdlantský region. Dojde ke zvýšení atraktivity širokého území.

-

Podpora dalších průmyslových investic – výstavba moderních komunikací vyvolá ve svém
bezprostředním okolí rozvoj dalších průmyslových a skladových investic. To je pozitivním rysem z hlediska ekonomiky, avšak při nedostatečné regulaci a plánovitosti této výstavby to
představuje zásadní riziko pro krajinný ráz a přírodní prvky v okolí.

Rekreace
Území je rekreačně významné a kvalitní dopravní spojení s Jizerskými horami zvyšuje
atraktivitu pro turistiku v létě a běžecké lyžování v zimě. Nepředpokládají se negativní vlivy ovlivňující
rekreační potenciál území. Křížení nové trasy s cyklostezkou a turistickou značkou u okružní
křižovatky v Albrechticích bude vyřešeno pomocí příslušných značek.

Výsledky autorizovaného posouzení vlivů na veřejné zdraví
Pro účely dokumentace EIA bylo zpracováno autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví,
které je uvedeno v příloze č. 5. Podkladem pro toto hodnocení byla rozptylová a hluková studie - viz
přílohy č. 3 a 4. Výsledky převzaté z tohoto posouzení jsou uvedeny v následujícím textu.
Z chemických škodlivin se vlivem realizace záměru ve srovnání se současnou situací nebudou
uvolňovat škodliviny, které se v hodnocené oblasti doposud nevyskytují. Dopravní emise jsou v modelované ploše i v okolí záměru uvolňovány již v současné době. Realizací záměru může dojít pouze
ke kvantitativnímu přerozdělení dopravní zátěže, především v důsledku změny dopravní sítě a jejího
doplnění. Z tohoto pohledu nepředstavuje na posuzované lokalitě kvalitativní změnu rizika pro veřejné zdraví.
Ani zdroje hlučnosti se neprojeví jako nové po kvalitativní stránce, stávající dopravní aktivita
představuje v dotčeném území určitou, lokálně významnou hlukovou zátěž již v současné době a realizace záměru představuje především reorganizaci stávající dopravní zátěže a její přesun do místa
nově vybudovaného obchvatu.
♦ Hlučnost způsobená provozem záměru
1. Somatické poškození sluchu v dotčených lokalitách vlivem současné hlukové zátěže v denní ani
noční době nehrozí. Po realizaci záměru není nutno takto nepříznivou situaci předpokládat.
2. Hluková situace na dotčených referenčních bodech v okolí záměru je ovlivněna současným
dopravním provozem, především na průjezdové komunikaci I/13 a posuzovaný záměr představuje
odklon podstatné části tranzitní dopravy na trasu řešeného obchvatu. Redistribucí dopravní aktivity
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v území se očekává snížení dopravní hlučnosti na současné komunikační síti a nepatrný nárůst
dopravní hlučnosti v doposud klidných místech.
3. Hlučnost v okolí záměru v současnosti na průjezdové komunikaci v denní i noční době představuje
různý stupeň rizika pro veřejné zdraví, naproti tomu v okolí budoucí trasy obchvatu západně od
současné komunikace jsou v současnosti splněny podmínky ochrany veřejného zdraví z hlediska
vlivů dopravního hluku. Tato situace se realizací záměru v denní i noční době v okolí průjezdové
komunikace příznivě změní, naproti tomu se očekává nepatrný nárůst dopravní hlučnosti
v původně hlukově klidné oblasti s minimálním osídlením. Ani očekávaný malý nárůst hlučnosti
však nedosáhne výsledných hodnot, které by představovaly podmínky pro zvýšený výskyt
některých symptomů poškození zdravotního stavu exponovaných osob, a tím určitý stupeň
zdravotního rizika hlučnosti v takto dotčené oblasti.
4. Hlukové klima v denní i noční době vlivem realizace záměru v době jeho provozu v okolí
průjezdové komunikace zlepší. Očekávaný pozitivní vliv záměru je z tohoto hlediska velmi
variabilní a dosahuje v některých místech vysokých hodnot, které budou znamenat výrazné
zlepšení současného hlukového klimatu, které bude prokazatelné smyslově i přístrojovým
měřením.
5. I přes očekávané významné snížení celkové hlučnosti však v některých lokalitách budoucí celková
hlučnost bude představovat určitý stupeň zdravotního rizika, které se však přesune do nižších
pětidecibelových intervalových pásem.
6. Kvantitativní hodnocení počtu rozmrzelých obyvatel prokazuje, že počet dotčených občanů po
realizaci záměru se sníží.
7. Po realizaci záměru je vhodné provést odpovídající terénní měření hluku charakterizující
skutečnou cílovou hlukovou situaci v dotčeném území.
V nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
které je v současné době nejdůležitějším legislativním nástrojem pro posuzování a hodnocení vlivu
těchto fyzikálních faktorů na veřejné zdraví, je uvedeno (§20, odst. 4):
(4) Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb,
chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb nelze považovat za
hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
Tato okolnost je na základě údajů z hlukové studie (Damek, 2017) na hodnocených referenčních bodech (RB) v okolí budoucí trasy komunikace I/13, kde se očekává zvýšení celkové hlučnosti
(RB I), v denní i noční době splněna. Očekávaný nárůst hlučnosti v hlukově klidné části modelovaného území (RB I) uvedenou hodnotu nepřesahuje a na uvedené lokalitě s trvalým osídlením ani poté nedojde ke stavu, který by představoval vznik situace, která by byla v rozporu s požadavky na
ochranu veřejného zdraví.
♦ Imise chemických škodlivin
8. Při zohlednění stávající zátěže atmosféry nepředstavuje imisní příspěvek záměru pro hodnocené
škodliviny významnou změnu podmínek ohrožení veřejného zdraví. Samotný imisní příspěvek
hodnoceného záměru z hlediska očekávaného vlivu modelovaných škodlivin v potenciálně
dotčených osídlených místech v okolí záměru bude nepatrný a významná změna celkové imisní
zátěže v modelované oblasti se nepředpokládá. Imisní příspěvek záměru bude nevýznamným
zdrojem imisí škodlivin, v obydlených oblastech bude jeho zdravotní vliv zanedbatelný, což se
projevuje v nepatrném počtu očekávaných případů poškození zdravotního stavu exponované
populace vlivem samotného záměru. V některých částech zájmového území se očekává
i nepatrné snížení zdravotního rizika imisí z dopravního provozu. Díky rozložení obyvatel se
očekává celkově nepatrně příznivý komplexní vliv záměru na veřejné zdraví.
9. Současný stav imisí benzo(a)pyrenu (BaP) v dotčené oblasti nepřesahuje státem garantovanou
míru rizika pro veřejné zdraví v dotčené oblasti. Vliv záměru je ve srovnání se současným
celkovým imisním stavem zanedbatelný. Realizace záměru současnou imisní situaci BaP
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prakticky neovlivní a z hlediska výskytu symptomů poškození zdravotního stavu exponované
populace je očekávaná změna zanedbatelná.
10. Očekávané příspěvky výskytu symptomů poškození zdravotního stavu dotčených obyvatel na
stanovených specifických referenčních bodech jsou vždy nízké, realizace investičního záměru
bude ovlivňovat zdravotní stav dotčené populace ve srovnání se současnou situací pouze
v nepatrném rozsahu. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví se očekává v podstatě zachování
současné úrovně zdravotního rizika. Očekávané změny vlivů na veřejné zdraví po realizaci
hodnoceného záměru jsou v praxi zanedbatelné.
11. Závěry o míře zdravotního rizika chemických imisí byly ověřeny, konkretizovány a kvantifikovány
5
porovnáním závěrů na základě databází WHO , včetně závislostí z epidemiologických studií dle
materiálů WHO a databází US EPA a byly porovnány s výskytem symptomů poškození
zdravotního stavu na úrovni státem garantovaného stupně ochrany veřejného zdraví.

Shrnutí
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví se očekává za současného stupně zátěže životního prostředí v dotčené oblasti převaha pozitivních důsledků realizace záměru. Je to dáno zanedbatelnou změnou komplexně posuzovaného zdravotního rizika imisí, snížením zdravotního rizika dopravní hlučnosti a především díky ostatním celospolečensky významným vlivům, které budou provázet očekávané dopravní zklidnění na dotčené průjezdové komunikaci oblastmi s trvalým osídlením s očekávanými významnými příznivými důsledky i v oblasti vlivů na veřejné zdraví.
Pozitivně bude ovlivněno obyvatelstvo zejména v obcích Liberec-Krásná Studánka, Mníšek,
Nová Ves-Mlýnice a Albrechtice u Frýdlantu. Celkový počet pozitivně ovlivněných obyvatel je odhadnut řádově na stovky osob.
Vlivy hluku jsou lokálního charakteru, dlouhodobé, vratné, z celkového pohledu pozitivní.
Vlivy na bezpečnost dopravy, na psychickou pohodu a celospolečenské vlivy lze hodnotit jako
významně pozitivní, dlouhodobé, vratné, s regionálním dosahem.

D.I.2.

Vlivy na ovzduší a klima

Povaha a množství emisí znečisťujících látek relevantních k charakteru posuzovaného záměru
je uvedeno v kapitole B.III.1.
Problematika kvality ovzduší v souvislosti se záměrem je zpracována samostatně v rámci
přílohy č. 3 - Rozptylová studie. Následující kapitola obsahuje pouze hlavní výstupy.
Poznámka: K oznámení záměru byla přiložena rozptylová studie, zpracovaná firmou EKOLA group,
spol. s.r.o. v roce 2011. Vzhledem k neaktuálnosti některých vstupních dat (intenzity dopravy, větrná
6
růžice, výpočtový program , imisní pozadí) byla zcela nahrazena novou rozptylovou studií
zpracovanou firmou E-expert v říjnu 2017. Níže uvedené údaje jsou převzaty z této nové studie.
Automobilová doprava patří v současné době mezi nejzávažnější zdroje znečišťování ovzduší
u nás. Hlavním zdrojem emisí znečišťujících látek je spalování pohonných hmot, kdy z hlediska
lidského zdraví patří mezi nejzávažnější látky oxidy dusíku a uhlovodíky. V případě suspendovaných
částic nevzniká hlavní podíl celkové imisní zátěže spalováním pohonných hmot, ale znovuzvířením
usazených částic na povrchu komunikace projíždějícími vozidly.
Rozptylová studie modelovala imisní situaci pro ty škodliviny, které mohou do ovzduší
odcházet při provozu hodnocených zdrojů. Jedná se pak o výpočet těch typů koncentrací, pro které
jsou předepsány imisní limity - v příloze č.1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zde jsou
stanoveny imisní limity a povolený počet jejich překročení následujícím způsobem.
5
6

WHO - Světová zdravotnická organizace, US EPA - Americká agentura pro ochranu životního prostředí
V nové studii byl použit Symos 97, verze 13, z r. 2013.
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Tabulka č. 45. -

Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí

Charakteristika
Doba průměrování
Imisní limit Max. počet překročení
3
1 hodina
18
200 µg/m
oxid dusičitý
3
1 kalendářní rok
0
40 µg/m
3
24 hodin
35
50 µg/m
částice PM10
3
1 kalendářní rok
0
40 µg/m
3
částice PM2,5
1 kalendářní rok
0
25 µg/m
3
benzen
1 kalendářní rok
0
5 µg/m
3
benzo/a/pyren
1 kalendářní rok
1 ng/m
0
Poznámka: Od roku 2020 bude platit nový imisní limit pro PM2,5 na úrovni 20 μg/m3.
Znečišťující látka

Míra znečištění ovzduší je u oxidu dusičitého a částic PM10 vyjádřena pomocí dvou
charakteristik. Jsou to maximální koncentrace a průměrné roční koncentrace:
-

Maximální koncentrace nedávají žádnou informaci o četnosti výskytu těchto hodnot. Ta závisí na četnosti výskytu silných inverzí a na větrné růžici. Ve skutečnosti se tyto nejvyšší koncentrace vyskytují jen po krátký čas nejvýše několika hodin či desítek hodin v roce, a to pouze
za souhry nejhorších emisních a rozptylových podmínek. Maxima jsou také více ovlivněna
konfigurací jednotlivých zvolených elementů silnic a přesnost jejich výpočtu je tedy nižší. Jejich
vypovídací schopnost se spíše uplatní, pokud jde o relativní posouzení různých částí území.
Umožňují dobře postihnout rozdíly v „rizikovosti" sledovaného území k výskytu skutečně vysokých krátkodobých koncentrací.

-

Průměrné roční koncentrace zahrnují i vliv větrné růžice a tedy i vliv četnosti výskytu krátkodobých koncentrací. Kromě toho jsou méně ovlivněny náhodnými skutečnostmi, takže přesnost jejich výpočtu je vyšší.

Pro výpočet matematického modelu rozptylu škodlivin pro posuzovaný záměr bylo zvoleno
celkem 621 referenčních bodů umístěných v pravidelné pravoúhlé síti na ploše 6,6 x 7,8 km, ve kterých je proveden výpočet doplňkové imisní zátěže sledovaných látek vznikajících z dříve uvedených
zdrojů emisí. Síť referenčních bodů je volena tak, aby charakterizovala přízemní koncentrace po ploše zájmové lokality. Vzdálenost referenčních bodů v síti činí 300 m.
Výška každého z těchto 621 referenčních bodů byla zvolena 1 metr nad terénem v místě referenčního bodu. Vypočtené doplňkové imisní koncentrace tak reprezentují doplňkové imisní koncentrace v „tzv. dýchací zóně.“
Tato síť byla proto doplněna o 21 individuálně určených referenčních bodů (dále jen IRB) ve
vybraných nejbližších obydlených objektech podél sledované komunikace. V těchto individuálně volených referenčních objektech byl referenční bod umístěn vždy do horního patra vybraného objektu,
kde se dá očekávat nejvyšší vliv hodnocených liniových zdrojů. Prvních 16 referenčních bodů odpovídá referenčním bodům zvoleným v původní rozptylové studii (v oznámení záměru). Podrobné
umístění individuálních referenčních bodů i jejich lokalizaci v mapě uvádí následující tabulka. Jedná
se o obytné domy v blízkosti silnice I/13. Jejich umístění v mapě je uvedeno na následujícím obrázku
a v kapitole 3.5. rozptylové studie, kde jsou také jejich fotografie pro lepší orientaci.
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Tabulka č. 46. Číslo
IRB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Označení a popis individuálně volených referenčních bodů
Adresa

Heřmanice č. p. 153, 464 01 Heřmanice (k.ú. Kristiánov)
Albrechtice u Frýdlantu 1, 463 31 Frýdlant
Albrechtice u Frýdlantu 6, 463 31 Frýdlant
Albrechtice u Frýdlantu 157, 463 31 Frýdlant
Albrechtice u Frýdlantu 34, 463 31 Frýdlant
Albrechtice u Frýdlantu 40, 463 31 Frýdlant
Mlýnice 24, 463 31 Nová Ves
Filipov 101, 463 31 Mníšek
Mlýnice 9, 463 31 Nová Ves
Mlýnice 3, 463 31 Nová Ves
Nová Ves č. p. 146, 463 31 Nová Ves
Nová Ves č. p. 142, 463 31 Nová Ves
Nová Ves č. p. 163, 463 31 Nová Ves
Novoveská 106, 463 31 Mníšek
Hejnická 92, Liberec XXXI-Krásná St., 460 01 Liberec
Dětřichovská 220, Liberec XXXI-Kr. St., 46001 Liberec
Albrechtice u Frýdlantu 75, 46331 Frýdlant
Albrechtice u Frýdlantu 111, 46331 Frýdlant
Albrechtice u Frýdlantu 105, 46331 Frýdlant
Na Americe 483, 46331 Mníšek
Na Americe 477, 46331 Mníšek
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Typ objektu
Stavba pro rekreaci
Objekt k bydlení
Objekt k bydlení
Rodinný dům
Objekt k bydlení
Objekt k bydlení
Objekt k bydlení
Rodinný dům
Objekt k bydlení
Objekt k bydlení
Objekt k bydlení
Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Rodinný dům
Objekt k bydlení
Objekt k bydlení
Objekt k bydlení
Rodinný dům
Rodinný dům
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Obrázek č. 22. - Lokalizace referenčních bodů
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Vlivy na ovzduší v období výstavby
Pro stanovení vlivu výstavby na kvalitu ovzduší byl zpracován výpočtový model v rozptylové
studii. Popis výsledků je uveden v příloze č. 8 rozptylové studie. Výpočet se zaměřil na prachové
částice, které jsou v rámci stavebních prací převažující znečišťující látkou. Následující text shrnuje
výsledky modelu.
♦ Suspendované částice frakce PM10 - Maximální denní koncentrace - výstavba
Vlivem provádění výstavby mohou v určitých dnech nastat podmínky, kdy může být tato stavba pro okolní objekty významným zdrojem prašnosti. Vypočtené maximální denní doplňkové koncentrace vyvolané prováděním výstavby se v jednom z referenčních bodů mohou dostat až na velikost
3
13,778 μg/m .
V tomto případě je zapotřebí si uvědomit, že u denních koncentrací vrací rozptylový model absolutní vypočtené maximum při souběhu maximálních emisí a pro daný bod nejhorších možných dalších podmínek – například směr větru, třída stability. Zároveň se model chová tak, jako kdyby tyto
nejhorší možné podmínky trvaly po celý den.
Pro tyto případy umožňuje rozptylový model výpočet doby překročení předem zadané mezní
koncentrace PM10 v průběhu roku. Tento postup zde byl aplikován a byly zvoleny mezní koncentrace
3
na úrovni 10, 8, 6 a 4 μg/m . Následující tabulka uvádí doby překročení těchto mezních koncentrací
v průběhu roku při provádění stavby.
Tabulka č. 47. -

Označení
referenčního
bodu
IRB1
IRB2
IRB3
IRB4
IRB5
IRB6
IRB7
IRB8
IRB9
IRB10
IRB11
IRB12
IRB13
IRB14
IRB15
IRB16
IRB17
IRB18
IRB19
IRB20
IRB21

Vypočtené doby překročení denních koncentrací PM10
Vypočtená
max. denní
doplňková
koncentrace
PM10
3
µg/m

Počet dnů za rok, kdy je doplňková denní koncentrace PM10
větší než hodnota:
3

3

4 µg/m

3

8 µg/m

5,032

0

0

0

1 den za 9 let

6,940

0

0

1 den za 9 let

7

5,002

0

0

0

1

12,936

1 den za 12 let

1

2

11

6,416

0

0

1 den za 17 let

5

8,915

0

1 den za 36 let

1 den za 2 roky

3

13,778

1 den za 12 let

1

2

3

2,596

0

0

0

0

3,480

0

0

0

0

4,474

0

0

0

0

8,345

0

1 den za 36 let

2

11

12,075

1

3

7

41

8,975

0

2 dny za tři roky

2

14

3,254

0

0

0

0

3,496

0

0

0

0

9,782

0

4

6

14

5,629

0

0

0

1

3,221

0

0

0

0

2,814

0

0

0

0

5,337

0

0

0

1 den za 12 let

5,832

0

0

0

1
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6 µg/m

3

10 µg/m
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Z tabulky je patrné, že k výskytu vysokých denních koncentrací PM10 dochází výjimečně. Vliv
záměru na denní imisní zátěž není tak vysoká, jak by se mohlo z vypočtených hodnot zdát. Dále lze
konstatovat, že ani při nejhorším možném vlivu provádění výstavby simulovaném modelem nebude
docházet v žádném referenčním bodu (tedy u blízké obytné zástavby) k překračování imisního limitu
pro denní koncentrace PM10.
♦ Suspendované částice frakce PM10 - Průměrné roční koncentrace - výstavba
V případě průměrných ročních koncentrací PM10 v období výstavby dojde k největšímu navýšení v referenčním bodě IRB12, ve kterém může dojít k navýšení průměrných ročních koncentrací
3
o cca 0,944 μg/m . Tato hodnota představuje cca 2,36 % imisního limitu.
V současné době nedochází k překračování imisního limitu pro roční koncentrace PM10. Navýšení, které bude vyvoláno výstavbou záměru, nezpůsobí překročení imisního limitu pro roční koncentrace PM10.
♦ Suspendované částice frakce PM2,5 - Průměrné roční koncentrace - výstavba
V případě průměrných ročních koncentrací PM2,5 v období výstavby dojde k největšímu navýšení v referenčním bodě IRB5, ve kterém může dojít k navýšení průměrných ročních koncentrací
3
o cca 0,181 μg/m . Tato hodnota představuje cca 0,72 % imisního limitu.
V současné době nedochází k překračování imisního limitu pro roční koncentrace PM2,5. Navýšení, které bude vyvoláno výstavbou záměru, nezpůsobí překročení imisního limitu pro roční koncentrace PM2,5.
♦ Vyhodnocení - výstavba
Období výstavby záměru může být významné pro kvalitu ovzduší z pohledu krátkodobých
(denních) koncentrací PM10. Tyto významnější koncentrace ovšem mohou nastat za předem definovaných přesných podmínek a také při maximálních emisích ze staveniště. Výše bylo vyhodnoceno,
že tyto podmínky jsou časově velmi omezeny a nastávají pouze výjimečně. Navíc, nejvyšší emise
z období výstavby lze předpokládat v letním období, zatímco maximální imisní zátěž obecně nastává
obvykle v zimním období a nebude tedy pravděpodobně docházet k jejich střetu. Ani při maximálním
vlivu pak nebude docházet k překročení imisních limitů pro denní koncentrace PM10.
Z pohledu ročních koncentrací se vliv výstavby záměru nejeví jako významný a nezpůsobí
překročení imisních limitů pro roční koncentrace PM10, resp. PM2,5.
♦ Opatření proti prašnosti v období výstavby
V případě zvýšené prašnosti je možné ji redukovat dle „Metodiky pro stanovení opatření ke
snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10“. Pro největšího producenta emisí
v rámci výstavby – tedy pojezd vozidel po staveništních komunikacích - je zde uveden soubor možných opatření, které snižují prašnost s odpovídající účinností dle následující tabulky.
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Tabulka č. 48. -

Opatření proti prašnosti při pojezdu po staveništních komunikacích

Vliv na ovzduší v době provozu po nové komunikaci I/13
Stanovení vlivu záměru po jeho zprovoznění bylo provedeno srovnáním nulového stavu, který
představuje situace bez realizace posuzované stavby „Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov“
a výhledového stavu, který reprezentuje situaci v lokalitě po provedení této stavby a jejím uvedení do
provozu. Uvedení této části komunikace způsobí v lokalitě změny především v organizaci dopravy,
se kterými přijdou také změny v intenzitách dopravy na sledovaných komunikacích. Tyto změny jsou
předmětem hodnocení v rozptylové studii.
Výpočet rozptylové studie byl pro krátkodobé (hodinové a denní) hodnoty proveden pro nejméně příznivé rozptylové podmínky v kombinaci s nejhorším možným směrem a rychlostí větru.
K souběhu těchto jevů bude pravděpodobně docházet jen zřídka. V praxi to znamená, že skutečné
doplňkové imisní koncentrace budou pravděpodobně nižší než dále popisované doplňkové imisní
koncentrace vypočtené rozptylovým modelem. Četnost výskytu těchto vypočtených maximálních
koncentrací bude velmi nízká nebo se tyto koncentrace nevyskytnou vůbec.
♦ Oxid dusičitý NO2 - Maximální hodinové koncentrace
Vlivem zprovoznění komunikace I/13 Krásná Studánka – Dětřichov dojde v některých referenčních bodech ke snížení stávající imisní zátěže, v jiných k jejímu navýšení.
Největší snížení můžeme pozorovat v referenčním bodě IRB15, ve kterém může dojít ke sní3
žení maximálních hodinových koncentrací o cca 0,482 μg/m . To představuje v daném bodě snížení
imisní zátěže o cca 1,03 % a zároveň tato hodnota představuje cca 0,24 % imisního limitu.
Největší navýšení je pak možné pozorovat v referenčním bodě IRB12, ve kterém může dojít
3
k navýšení maximálních hodinových koncentrací o cca 0,367 μg/m . To představuje v daném bodě
navýšení imisní zátěže o cca 0,78 % a zároveň tato hodnota představuje cca 0,18 % imisního limitu.
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Celkově se změny v imisní zátěži hodinovými koncentracemi NO2 dají charakterizovat jako
málo významné až zanedbatelné. V žádném z referenčních bodů nepřinese posuzovaný záměr takové navýšení, které by mohlo způsobit překročení imisního limitu pro hodinové koncentrace NO2.
♦ Oxid dusičitý NO2 - Průměrné roční koncentrace
Vlivem zprovoznění komunikace I/13 Krásná Studánka – Dětřichov dojde v některých referenčních bodech ke snížení stávající imisní zátěže, v jiných k jejímu navýšení.
Největší snížení můžeme pozorovat v referenčním bodě IRB5, ve kterém může dojít ke sníže3
ní průměrných ročních koncentrací o cca 0,029 μg/m . To představuje v daném bodě snížení imisní
zátěže o cca 0,29 % a zároveň tato hodnota představuje cca 0,07 % imisního limitu.
Největší navýšení je pak možné pozorovat v referenčním bodě IRB12, ve kterém může dojít
3
k navýšení průměrných ročních koncentrací o cca 0,036 μg/m . To představuje v daném bodě navýšení imisní zátěže o cca 0,33 % a zároveň tato hodnota představuje cca 0,09 % imisního limitu.
Celkově se změny v imisní zátěži průměrnými ročními koncentracemi NO2 dají charakterizovat
jako málo významné až zanedbatelné. V žádném z referenčních bodů nepřinese posuzovaný záměr
takové navýšení, které by mohlo způsobit překročení imisního limitu pro roční koncentrace NO2.
♦ Suspendované částice PM10 - Maximální denní koncentrace
Vlivem zprovoznění komunikace I/13 Krásná Studánka – Dětřichov dojde v některých referenčních bodech ke snížení stávající imisní zátěže, v jiných k jejímu navýšení.
Největší snížení můžeme pozorovat v referenčním bodě IRB14, ve kterém může dojít ke sní3
žení maximálních denní koncentrací o cca 1,28 μg/m . To představuje v daném bodě snížení imisní
zátěže o cca 3,81 % a zároveň tato hodnota představuje cca 2,56 % imisního limitu.
Největší navýšení je pak možné pozorovat v referenčním bodě IRB4, ve kterém může dojít
3
k navýšení maximálních denních koncentrací o cca 0,71 μg/m . To představuje v daném bodě navýšení imisní zátěže o cca 2,24 % a zároveň tato hodnota představuje cca 1,41 % imisního limitu.
Celkově se změny v imisní zátěži maximálními denními koncentracemi PM10 dají charakterizovat jako středně významné. V žádném z referenčních bodů nepřinese posuzovaný záměr takové navýšení, které by mohlo způsobit překročení imisního limitu pro denní koncentrace PM10.
♦ Suspendované částice PM10 - Průměrné roční koncentrace
Vlivem zprovoznění komunikace I/13 Krásná Studánka – Dětřichov dojde v některých referenčních bodech ke snížení stávající imisní zátěže, v jiných k jejímu navýšení.
Největší snížení můžeme pozorovat v referenčním bodě IRB14, ve kterém může dojít ke sní3
žení průměrných ročních koncentrací o cca 0,104 μg/m . To představuje v daném bodě snížení imisní zátěže o cca 0,54 % a zároveň tato hodnota představuje cca 0,26 % imisního limitu.
Největší navýšení je pak možné pozorovat v referenčním bodě IRB16, ve kterém může dojít
3
k navýšení průměrných ročních koncentrací o cca 0,212 μg/m . To představuje v daném bodě navýšení imisní zátěže o cca 1,13 % a zároveň tato hodnota představuje cca 0,53 % imisního limitu.
Celkově se změny v imisní zátěži průměrnými ročními koncentracemi PM10 dají charakterizovat jako málo významné až zanedbatelné. V žádném z referenčních bodů nepřinese posuzovaný
záměr takové navýšení, které by mohlo způsobit překročení imisního limitu pro roční koncentrace
PM10.
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♦ Suspendované částice PM2,5 - Průměrné roční koncentrace
Vlivem zprovoznění komunikace I/13 Krásná Studánka – Dětřichov dojde v některých referenčních bodech ke snížení stávající imisní zátěže, v jiných k jejímu navýšení.
Největší snížení můžeme pozorovat v referenčním bodě IRB14, ve kterém může dojít ke sní3
žení průměrných ročních koncentrací o cca 0,025 μg/m . To představuje v daném bodě snížení imisní zátěže o cca 0,17 % a zároveň tato hodnota představuje cca 0,10 % imisního limitu.
Největší navýšení je pak možné pozorovat v referenčním bodě IRB16, ve kterém může dojít
3
k navýšení průměrných ročních koncentrací o cca 0,056 μg/m . To představuje v daném bodě navýšení imisní zátěže o cca 0,38 % a zároveň tato hodnota představuje cca 0,22 % imisního limitu.
Celkově se změny v imisní zátěži průměrnými ročními koncentracemi PM2,5 dají charakterizovat jako málo významné až zanedbatelné. V žádném z referenčních bodů nepřinese posuzovaný
záměr takové navýšení, které by mohlo způsobit překročení imisního limitu pro roční koncentrace
PM2,5.
♦ Benzen - Průměrné roční koncentrace
Vlivem zprovoznění komunikace I/13 Krásná Studánka – Dětřichov dojde v některých referenčních bodech ke snížení stávající imisní zátěže, v jiných k jejímu navýšení.
Největší snížení můžeme pozorovat v referenčním bodě IRB5, ve kterém může dojít ke sníže3
ní průměrných ročních koncentrací o cca 0,0034 μg/m . To představuje v daném bodě snížení imisní
zátěže o cca 0,37 % a zároveň tato hodnota představuje cca 0,07 % imisního limitu.
Největší navýšení je pak možné pozorovat v referenčním bodě IRB4, ve kterém může dojít
3
k navýšení průměrných ročních koncentrací o cca 0,0041 μg/m . To představuje v daném bodě navýšení imisní zátěže o cca 0,46 % a zároveň tato hodnota představuje cca 0,08 % imisního limitu.
Celkově se změny v imisní zátěži průměrnými ročními koncentracemi benzenem dají charakterizovat jako málo významné až zanedbatelné. V žádném z referenčních bodů nepřinese posuzovaný
záměr takové navýšení, které by mohlo způsobit překročení imisního limitu pro roční koncentrace
benzenu.
♦ Benzo(a)pyren - Průměrné roční koncentrace
Vlivem zprovoznění komunikace I/13 Krásná Studánka – Dětřichov dojde v některých referenčních bodech ke snížení stávající imisní zátěže, v jiných k jejímu navýšení.
Největší snížení můžeme pozorovat v referenčním bodě IRB5, ve kterém může dojít ke sníže3
ní průměrných ročních koncentrací o cca 0,004 ng/m . To představuje v daném bodě snížení imisní
zátěže o cca 0,90 % a zároveň tato hodnota představuje cca 0,38 % imisního limitu.
Největší navýšení je pak možné pozorovat v referenčním bodě IRB12, ve kterém může dojít
3
k navýšení průměrných ročních koncentrací o cca 0,009 ng/m . To představuje v daném bodě navýšení imisní zátěže o cca 1,60 % a zároveň tato hodnota představuje cca 0,88 % imisního limitu.
Celkově se změny v imisní zátěži průměrnými ročními koncentracemi benzo(a)pyrenem dají
charakterizovat jako málo významné až zanedbatelné. V žádném z referenčních bodů nepřinese posuzovaný záměr takové navýšení, které by mohlo způsobit překročení imisního limitu pro roční koncentrace benzo(a)pyrenu.
♦ Shrnutí
Rozptylová studie byla vypočtena jako porovnávací a je tedy možné vyhodnotit vliv záměru na
kvalitu ovzduší v podobě rozdílu imisní zátěže v nulovém a výhledovém stavu. Je možné sledovat
navýšení nebo snížení imisní zátěže způsobené tím, že bude realizována výše popsaná stavba „Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov“.
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V lokalitě nejsou v současné době překračovány imisní limity pro žádnou ze sledovaných
škodlivin, kvalita ovzduší je dobrá. Stejně tomu bude také po výstavbě nové komunikace I/13 Krásná
Studánka - Dětřichov, neboť její vliv na celkovou imisní zátěž není příliš významný. V některých méně obydlených oblastech (zejména v okolí nové komunikace) přinese navýšení imisní zátěže, v jiných oblastech (zejména v okolí stávající komunikace procházející obytnou zástavbou) přinese snížení imisní zátěže.
V případě navýšení nedojde vlivem provozu komunikace v žádném případě k překročení imisních limitů pro sledované škodliviny, a to v žádném místě lokality. Uvedené hodnocení se týká jen
prostoru v blízkosti posuzované trasy silnice I/13. V prostoru obce Mníšek dojde v důsledku převedení tranzitní dopravy na novou trasu k jednoznačnému zlepšení kvality ovzduší.

Vliv kvality ovzduší na ekosystémy
Vzhledem k tomu, že se záměr nachází v bezprostřední blízkosti CHKO Jizerské hory (záměr
se dotýká v km 8,5 III. zóny CHKO a v km 10,5 - 11,0 prochází IV. zónou CHKO), byly posouzeny
vlivy záměru na ovzduší s ohledem na ochranu ekosystémů.
V zákoně o ochraně ovzduší je stanoven imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace limit
pouze pro oxidy dusíku - tedy NOx. Limit je stanoven v podobě ročního průměru imisních koncentrací
3
na úrovni 30 µg/m .
Modelový výpočet byl proveden stejně jako v případě ostatních škodlivin – tedy v porovnání
stávajícího a výhledového stavu. Vyhodnocení pak bylo provedeno pouze pro ty body, které leží
v CHKO Jizerské hory - tedy východně od komunikace I/13. Jedná se o individuální referenční body
IRB2, IRB5, IRB6, IRB8, IRB17, IRB18 a IRB19 - mapa s umístěním bodů je uvedena v kap. 3.5.
rozptylové studie.
Tabulka č. 49. -

Označení
referenčního
bodu

Vypočtené průměrné roční doplňkové imisní koncentrace NOx
Vypočtená průměrná roční
doplňková koncentrace
Výhledový stav
Nulový stav
(po výstavbě
(bez realizace
obchvatu)
záměru)
3
3
µg/m
µg/m

Absolutní změna
stávající imisní
zátěže
µg/m

3

Podíl vypočtené
změny na plnění
imisního limitu
%

IRB2

0,403

0,272

-0,130

-0,43

IRB5

0,502

0,270

-0,232

-0,77

IRB6

0,348

0,238

-0,109

-0,36

IRB8

0,146

0,141

-0,005

-0,02

IRB17

0,356

0,241

-0,114

-0,38

IRB18

0,189

0,166

-0,023

-0,08

IRB19

0,145

0,139

-0,006

-0,02

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že v celé oblasti CHKO Jizerské hory dochází vlivem posuzované stavby ke snížení imisní zátěže vlivem NOx. Změny, které záměr vyvolá, se pohybují do
1 % imisního limitu a pro CHKO jsou pozitivní.
Opatření pro období provozu
Nejsou navržena žádná konkrétní opatření k ochraně obyvatel z hlediska ovzduší. Realizovaná přeložka komunikace je „sama o sobě“ kompenzačním opatřením v tom smyslu, že je zohledněn
přesun dopravy ze stávající nevyhovující komunikace na novou pozemní komunikaci.
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Vliv na klima
Obecné vlivy silničních staveb na klima jsou spíše teoretického rázu. Klima je možné definovat
jako souhrn a postupné střídání všech stavů atmosféry možných v daném místě. Z hlediska prostorového měřítka lze klima rozdělit následovně:
-

makroklima – jedná se o globální měřítko, které přesahuje rámec hodnocení záměru.

-

mezoklima – je ovlivněno makroklimatem, jedná se o podnebí s víry s poloměry křivosti řádově až desítky kilometrů. Do určité míry je ovlivněné a vytvořené převládajícím charakterem aktivního povrchu (vliv má např. vegetační pokryv, vodní plochy, antropogenní faktory – lokalizace měst, velkých staveb, zemědělských ploch aj.).

-

místní klima (topoklima) – vytváří se převážně vlivem členitého georeliéfu, jedná se o podnebí svahů, údolí aj., výrazně se odlišuje od podnebí rovin. Místní klima je typické turbulentním
prouděním o poloměrech křivosti řádově stovky metrů.

-

mikroklima – jedná se o podnebí velmi malých oblastí o rozměrech do 1 km, v němž se
uplatňují vlivy s jakoukoli osou rotace víru. Nejčastěji je mikroklima formováno homogenním
aktivním povrchem (př. vodní plocha, les, pole).

Současné vedení trasy silnice I/13 nemá vliv na makroklima. Z hlediska dalších typů klimatu je
možné uvažovat postupné zhoršení stávajícího stavu vlivem nárůstu dopravních intenzit.
Ani nově vybudovaná trasa záměru nebude mít vliv na makroklima. Z hlediska mezoklimatu se
záměr nachází v území, kde nedochází k častým výskytům místních teplotních inverzí nebo
kondenzačních jevů, případně zvýšeným výskytům atmosférických exhalací z různých zdrojů. Vliv
záměru na mezoklima se nepředpokládá. Niveleta záměru je vedena tak, že nevznikají násypy vyšší
než 10 m. Údolí jsou překlenuta mostními objekty. Ovlivnění mikroklimatu bude nízké, zanedbatelné.

Problematika skleníkových plynů
Skleníkové plyny jsou plyny, vyskytující se v atmosféře Země, které nejvíce přispívají k tzv.
skleníkovému jevu (efektu). Nejvýznamnější skleníkové plyny přirozeného původu jsou vodní pára,
oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Antropogenními skleníkovými plyny se rozumí ty plynné složky, jejichž množstevní podíl v atmosféře Země je částečně nebo i zcela závislý na životních projevech lidské populace. Za nejúčinnější antropogenní skleníkové plyny jsou pokládány:
-

vodní pára
oxid uhličitý
metan
ozon
oxid dusný
částečně a zcela fluorované uhlovodíky (HFC a PFC)
fluorid sírový
tvrdé (CFC) a měkké freony (HCFC),
halony
řada dalších plynů (např. SF5CF3, NF3, CF3I).

V případě automobilové dopravy a s ní spojených emisí výfukových plynů se na produkci skleníkových plynů podílí zejména oxid uhličitý (pokud neuvažujeme vodní páru) a v podstatně menší míře oxid dusný, případně další látky.
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♦ Bilance emisí CO2 (text je převzat z přílohy č. 10 - Posouzení stavby z hlediska klimatických
změn)
Emise CO2 vznikají zejména přímou oxidací paliva (dokonalé spalování). Při dílčím procesu
nedokonalého spalování klasických paliv v motoru vznikají také produkty nedokonalé oxidace uhlovodíků. Pomocí třícestného řízeného katalyzátoru (katalytického konvertoru výfukových plynů), nainstalovaného ve výfukovém systému se na povrchu jeho aktivní části mění chemickou reakcí (oxidací)
nespálené uhlovodíky a oxid uhelnatý na CO2 a vodní páru.
Pro CO2 platí následující zobecňující závěry:
-

nemá závažnější vliv na lidské zdraví
jedná se o nejdůležitější skleníkový plyn
v současné době neexistuje vhodná technologie na snížení jeho produkce

Bilance dopravy (intenzita dopravy ve výhledovém stavu pro rok 2035), uvedená pro předmětný úsek komunikace v rozptylové studii, byla zpracována s použitím dat z modelu dopravy společnosti CityPlan s.r.o. Doprava na stávající komunikaci se převede na komunikaci novou. Některá vozidla budou ovšem dle potřeby využívat části stávající komunikace, proto bylo při výpočtu předpokládané dopravy určité procento (dle rozdělení do úseků) ponecháno.
Na základě průměrné spotřeby pohonných hmot pro osobní a nákladní automobily (Metodika
EPA, U.S. Environmental Protection Agency) v městském a mimoměstském prostředí lze spočítat
bilanci emisí CO2 z předpokládané dopravy.
Výpočet je založen na emisních faktorech vycházejících z chemických rovnic spalování benzinu a motorové nafty, které vyjadřují obsah uhlíku v palivu. Pro spalování benzínu lze takto stanovit
emise CO2 ve výši 2 338 g/l. Pro naftové motory potom 2 683 g/l.
Budeme-li zjednodušeně uvažovat spotřebu paliva 6 l/100 km u osobních vozidel
a 30 l/100 km u nákladních vozidel, potom můžeme stanovit měrné emise CO2 ve výši:
-

osobní automobil – benzín:
osobní automobil – nafta:
nákladní automobil – nafta:

140 g/km
161 g/km
805 g/km

Pro předpokládanou intenzitu dopravy na nové komunikaci v roce 2035 (7603 OA/den,
1038 NA/den) lze potom stanovit denní emise CO2 z původní a nové komunikace:
♦ původní komunikace (10,12 km)
♦ nová komunikace (8,53 km)

= 20,0 tCO2/den
= 16,9 tCO2/den

Vybudováním nové komunikace dojde ke snížení emisí CO2 o 16 %.

Dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu
V příloze č. 10 dokumentace EIA je uvedeno Posouzení stavby z hlediska klimatických změn.
Cílem této studie bylo v rámci posuzování vlivů na životní prostředí identifikovat, ve vztahu k předloženému záměru a konkrétnímu území, relevantní rizika a případná adaptační opatření. Následující
text obsahuje závěr studie.
Pro posuzovaný záměr „Silnice I/13 Krásná Studánka – Dětřichov“ platí, že realizací záměru
dojde k poklesu intenzity dopravy na komunikacích v obydlené zástavbě, čímž dojde ke snížení imisního zatížení obyvatel, produkce CO2 jako nejvýznamnějšího skleníkového plynu v dotčených obcích
a dojde k odvedení významné části dopravy mimo intravilán obcí.
V rámci výstavby nové komunikace se nepředpokládá zásadní navýšení vyvolané dopravy,
i z toho důvodu, že její součástí není výstavba žádné nové infrastruktury či občanské vybavenosti.
Odborný odhad navýšení počtu vozidel do roku 2035 počítá spíše s nadregionálním trendem zvyšování dopravy osobními i nákladními automobily a byl stanoven na 20 %.
Veškeré imisní příspěvky koncentrací uvažovaných hlavních škodlivin emitovaných silniční
dopravou na posuzované komunikaci budou s rezervou pod v současnosti povolenými imisními limiSilnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, dokumentace EIA
G-Consult 2017 0098, DOPRAVOPROJEKT 170146

Strana 131

ty. Predikce trendu navýšení emisí znečišťujících látek z dopravy, stejně jako množství skleníkových
plynů, je v podstatě přímo úměrná navyšování množství dopravy. V rámci navrženého záměru tak
bude docházet spíše k přesměrování negativních vlivů dopravy, včetně emisí, mimo území obcí.
Klimatická rizika, jimž bude navrhovaný záměr vystaven, jsou podrobně popsána v kap. 4 studie, zde je uveden pouze jejich přehled. Jedná se o
-

přívalové deště a bouřky,
dlouho trvající intenzivní deště,
nárazový vítr a vichřice,
období sucha a horka,
sněhové vánice,
ledovka,
inverze.

Hlavní adaptační opatření, jimž je potřeba věnovat pozornost, se týkají zejména bezpečnosti
obyvatel (stanovení objízdné trasy pro případ nesjízdnosti, údržba vozovky, preventivní příprava na
přicházející negativní povětrnostní vlivy, havarijní plán), zachování retenční schopnosti krajiny jako
prevence povodňových/srážkových/ havarijních událostí, dále výsadba a údržba vegetace, jakožto
prevence přehřívání krajiny, poškození silniční infrastruktury, erozí, nehodovosti, využití adekvátních
technologií a materiálů z důvodu odolnosti výstavby vůči klimatickým extrémům.

Shrnutí vlivů na kvalitu ovzduší
Vybudování obchvatu neznamená navýšení celkového množství aut směřujících z Liberce do
Frýdlantského výběžku a do Polska. Lze předpokládat, že množství vozidel při zachování současné
dopravní sítě (tedy při nerealizování záměru) a v případě vybudování obchvatu bude přibližně stejné.
Změní se pouze místa vzniku emisí.
Záměr tedy způsobí změny v kvalitě ovzduší v trase stávající silnice, kde dojde k mírnému
zlepšení v důsledku snížení dopravní intenzity, a naopak v blízkosti trasy nové (obchvat) dojde
k mírnému zhoršení současného stavu. Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že nikde nedojde
k překročení imisních limitů.
Uvedené změny budou mít dlouhodobý charakter, jsou vratné, s lokálním dosahem.

D.I.3.

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky (např.
vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)

Poznámka: K oznámení záměru byla přiložena akustická studie, zpracovaná firmou EKOLA group,
spol. s.r.o. v roce 2011. Vzhledem k neaktuálnosti některých vstupních dat (intenzity dopravy,
výpočtový model) byla zcela nahrazena novou hlukovou studií zpracovanou firmou Dopravoprojekt
Ostrava v listopadu 2017. Veškeré níže uvedené údaje jsou převzaty z této nové studie.
Problematika hluku je zpracována samostatně v rámci Hlukové studie - viz přílohu č. 4. Následující kapitola obsahuje pouze hlavní výstupy.
Výpočtové body hluku
Volba umístění výpočtových bodů vychází z umístění objektů obytné zástavby (venkovní chráněný prostor staveb), resp. z umístění objektů rekreačních aktivit (venkovní chráněný prostor).
Výpočtové body byly umístěny dle požadavku § 30 zákona č. 258/2000 Sb. resp. § 12 NV
č. 272/2011 Sb. Výpočtové body byly u objektů nejbližší obytné zástavby umístěny dle definice venkovního chráněného prostoru stavby 2 m před obvodovým pláštěm uvedených domů významným
z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru.
Výška výpočtů byla provedena různě pro různé typy objektů, a to ve výškách 2, 3, 4 a 5 m nad
terénem, které představují předpokládanou střední výšku jednotlivých nadzemních podlaží.
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Umístění výpočtových bodů navazuje na hlukovou studii zpracovanou společností Ekola
group, spol. s r.o. v 12/2011, a tuto síť bodů doplňuje o další body vyplývající z požadavků KHS, případně oznamovatele a veřejnosti.
Zásadní doplnění výpočtových bodů vychází z požadavku objektivně zhodnotit celkovou změnu hlukové zátěže v území vůči obytné zástavbě, neboť ve stávající situaci dopravního řešení je silnice ve vybraných úsecích vedena po jedné straně domu a ve výhledové situaci je silnice vedena na
druhé straně domu, a dům tak buď v prvním, nebo druhém případě představuje bariéru pro šíření
hluku. V takových případech byly výpočtové body pod stejným číselným označením rozlišeny písmeny: např. výpočtový bod 35A a 35B.
Specifikace umístění výpočtových bodů je uvedena v následující tabulce, obecně však písmenné označení vychází z posloupnosti vývoje, tzn. písmenem „A“ je řešena fasáda natočená
zejména ke stávající trase silnice I/13 a písmenem „B“ je řešena fasáda natočená zejména k budoucí
trase nové komunikace. V případech, kdy umístění objektu nebude vlivem změny vedení trasy ovlivněno (např. výpočtové body 1, 2) je místo ponecháno bez písmenného rozlišení.
Umístění výpočtových bodů je uvedeno v přílohách hlukové studie. Fotografie objektů - výpočtových bodů jsou uvedeny v kap. 6.2. Hlukové studie.
Tabulka č. 50. Výpočtový
bod č.
1
2
3
4
5A
5B
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16A
16B
17
18
19
20
21
22
23
24

Tabulka zvolených bodů pro výpočet hluku

Výška bodu
(m n.t.)
2,0
4,0
2,0
4,0
2,0
2,0

č.p.

Parc.
číslo

Typ objektu

183

rodinný dům

295

rodinný dům

419
111/1

rodinný dům
rodinný dům

2,0

133

165

rodinný dům

2,0
2,0
4,0
4,0
3,0
3,0
2,0
4,0
4,0
2,0
4,0

220

317

rodinný dům

162

133

rodinný dům

185

311

rodinný dům

135

rodinný dům

136
317

objekt k bydlení
rodinný dům

137/1

rodinný dům

315

rodinný dům

305

rodinný dům

142/2
139/1
161
143/1
583

rodinný dům
rodinný dům
rodinný dům
objekt k bydlení
rodinný dům

148/2

rodinný dům

3

rodinný dům

150

objekt k bydlení

36
4
5
6

objekt k bydlení
objekt k bydlení
rodinný dům
rodinný dům

Katastrální území

149
258
323
86

163
144
197

Krásná
Studánka

Nová Ves
u Chrastavy

54
191

2,0

255

5,0
4,0
4,0
2,0
4,0
2,0
2,0
4,0

60
145
113
122
124

25

2,0

146

26
27
28
29

2,0
2,0
2,0
2,0

4
3
21
5

Mníšek
u Liberce

Nová Ves
u Chrastavy

142
102

Mníšek u Liberce
Nová Ves
u Chrastavy
Mlýnice
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Výpočtový
bod
30 č.
31
32A
32B
33A
33B
34A
34B
35A
35B
36A
36B
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Výška bodu
(m2,0
n.t.)
4,0

č.p.
11
7

4,0

Parc.
číslo
9
10/1

Typ objektu
rodinný dům
rodinný dům

9

13

objekt k bydlení

2,0

8

14

objekt k bydlení

2,0

10

15

objekt k bydlení

2,0

24

31

objekt k bydlení

2,0

67

32

objekt k rekreaci

4,0
4,0
2,0
4,0
2,0
4,0
4,0
2,0
2,0
4,0
4,0
2,0
2,0
3,0
4,0
2,0
4,0
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
4,0
2,0
4,0
2,0
4,0
4,0
2,0
2,0
4,0
2,0

17
19
40
39
73
34
114
30
26
25
158
21
19
17
157
11
10
61
7
6
4
1

26
29
96
95
93
85
172
78
62
50
42/1
40
34
33
175
15
14
11
8
7
5
1

rodinný dům
rodinný dům
objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení
rodinný dům
objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení
rodinný dům
objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení

75

35

objekt k bydlení

111

167

objekt k bydlení

155
779
765
92/2

objekt k bydlení
rodinný dům
rodinný dům
objekt k rekreaci

1

rodinný dům

309/1

rodinný dům

105
483
477
153
101
106

Katastrální území

Mlýnice

Albrechtice
u Frýdlantu

Mníšek
u Liberce
Kristiánov
Mníšek
u Liberce
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Vliv hluku v období výstavby
Plošným zdrojem hluku v období výstavby bude prostor staveniště. Hluk zde bude způsobován
provozem stavebních mechanizmů (bagry, buldozery, nakladače apod.) a pojezdy nákladních
automobilů se stavebními materiály. Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk z vlastních stavebních
činností.
Liniovým zdrojem hluku bude doprava převážně nákladních automobilů po okolních
komunikacích, a dále po trasách vedených po terénu mimo zpevněné komunikace k místu stavby.
Nákladní vozidla budou sloužit k odvozu stavebních a případně demoličních odpadů (v místech
napojení přeložky na stávající silnice), k přesunu výkopové zeminy a k dovozu stavebních materiálů.
Předpokládá se, že zemní a stavební práce budou prováděny v 5denním pracovním týdnu.
Stavební práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou prováděny v souladu
s ustanoveními nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v době 7:00 – 21:00 hod. Noční provoz na staveništi
je vyloučen.
Působení hluku bude přechodné po dobu výstavby, tzn. celkem 3 roky pro celý úsek, a bude
vázáno na místo právě prováděných prací a na okolní komunikace.
Na základě výsledků modelového výpočtu lze konstatovat, že při dodržení předpokládaných
situací na stavbě (provoz pouze několika stavebních strojů v jednom místě, pohyb staveništní
mechanizace pouze za hranicí stavebního záboru, dobrá organizace výstavby apod.) nebude
docházet k překračování hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb. Modelované hodnoty lze chápat jako nejhorší možné, neboť modelují provoz
stavební techniky v jednom místě po celou dobu hygienického limitu (8 souvisejících na sebe
navazujících hodinách v denní době), což není reálný stav v území – stroje se jistě budou alespoň
částečně pohybovat. Dále jsou výsledky dány umístěním modelovaných strojů co nejblíže
k chráněným objektům staveb, tzn. v jiných místech (vzdálenějších od staveniště) bude situace lepší.
V případě potřeby operovat stavební technikou přímo v okolí obytné zástavby bude potřebné
přistoupit např. k omezení délky působení zdroje hluku - viz návrh opatření v závěrečné části této
kapitoly D.I.3.
Přehled vypočtených hladin hluku je uveden v následující tabulce.
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Tabulka č. 51. -

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve zvolených výpočtových
bodech v období výstavby a provozu nové komunikace

Výpočto
Výška bodu
vý bod
(m n.t.)
č.
1
2
3
4
5A
5B
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16A
16B
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32A
32B
33A
33B
34A
34B
35A
35B
36A
36B
37
38
39
40
41

2,0
4,0
2,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
4,0
3,0
3,0
2,0
4,0
4,0
2,0
4,0
2,0
5,0
4,0
4,0
2,0
4,0
2,0
2,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
4,0
2,0
4,0
2,0

Období výstavby
Doprava
48,5
51,1
48,7
50,3
41,2
55,1
59,2
45,4
42,5
36,8
38,3
30,4
38,7
35,2
40,8
34,7
40,2
36,1
35,1
56,7
45,6
45,9
50,6
54,8
59,1
37,4
43,8
41,9
34,8
35,8
40,8
43,5
44,6
36,6
50,1
55,0
49,4
36,7
55,3
42,1
64,5
48,9
52,8
37,6
62,6
44,1
52,1
56,6
47,4
48,6
44,9

Stac.
zdroje
62,0
60,2
57,2
57,9
51,9
51,5
38,4
49,3
62,6
62,6
62,4
46,3
55,9
54,4
55,7
45,6
48,5
49,2
41,4
54,3
63,3
53,1
47,6
45,7
43,6
46,3
60,5
61,3
58,5
59,0
46,7
46,0
47,0
46,3
45,3
49,6
44,7
51,7
43,1
52,7
45,5
55,6
40,1
54,6
39,8
47,7
49,2
49,4
45,9
52,4
47,4

Období provozu
HLUK Z DOPRAVY

Období provozu vč. PHS
HLUK Z DOPRAVY

Laeq, DEN

Laeq, NOC

Laeq, DEN

Laeq, NOC

47,9
49,9
47,0
48,8
43,5
51,2
55,7
45,1
49,0
45,0
45,5
39,1
46,7
47,7
42,1
43,4
41,5
39,7
41,1
52,8
44,6
46,2
48,5
51,2
55,3
41,8
45,5
44,6
47,3
44,5
42,6
44,6
45,1
37,8
43,8
49,0
44,3
37,6
50,7
39,0
59,8
44,4
47,1
44,8
56,9
41,3
47,0
51,1
42,8
45,0
40,5

39,8
42,0
38,0
39,7
35,2
43,4
47,8
37,2
41,1
37,1
37,7
31,5
39,0
39,9
34,6
35,6
34,1
32,1
33,5
46,3
35,0
38,8
42,0
44,8
48,9
34,6
36,5
35,9
39,4
36,6
33,5
34,9
35,2
28,9
37,5
42,1
35,8
29,7
42,3
30,4
51,4
36,6
38,7
36,8
48,5
33,3
38,7
42,8
34,6
37,0
32,4

46,1
48,4
45,5
47,1
42,2
51,1
55,7
44,9
44,4
44,1
44,5
39,0
47,9
47,3
42,2
43,2
41,7
39,8
40,9
52,9
44,6
46,2
48,8
51,2
55,2
41,7
46,0
44,7
47,2
45,9
42,5
44,7
45,2
37,8
43,6
49,1
44,2
37,6
49,7
38,7
59,1
43,9
47,0
44,8
57,0
41,2
47,0
51,1
42,9
45,0
40,4

38,3
40,6
37,6
39,3
34,4
43,3
47,8
37,1
36,6
36,3
36,7
31,3
40,1
39,5
34,9
35,4
34,2
32,2
33,2
46,5
35,2
38,8
42,2
44,7
48,9
34,5
37,0
36,0
39,3
38,0
33,3
34,6
34,8
28,8
37,2
41,7
35,7
29,7
41,3
31,0
50,7
36,5
38,6
36,8
48,6
33,3
38,7
42,8
34,7
37,0
32,2
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Výpočto
Výška bodu
vý bod
(m n.t.)
č.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Období výstavby
Doprava

4,0
4,0
2,0
2,0
4,0
4,0
2,0
2,0
3,0
4,0
2,0
4,0
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
4,0
2,0
4,0
2,0
4,0
4,0
2,0
2,0
4,0
2,0

59,8
67,7
52,4
50,8
50,0
41,4
46,6
39,8
42,2
39,5
45,9
47,3
40,6
43,6
42,5
41,0
47,0
43,5
47,3
39,8
41,1
35,7
34,8
26,3
7,8
30,3
33,6
54,3

66
Vysvětlivky:
xx - hodnota v intervalu odchylky modelu
xx - hodnota překračující hygienický limit

Stac.
zdroje
49,3
50,5
46,5
47,1
42,5
52,4
50,4
54,6
54,7
58,3
41,5
40,0
40,7
37,2
39,3
42,4
37,2
47,0
49,8
47,6
49,0
46,5
45,0
40,5
31,6
44,9
47,2
46,2

Období provozu
HLUK Z DOPRAVY

Období provozu vč. PHS
HLUK Z DOPRAVY

Laeq, DEN

Laeq, NOC

Laeq, DEN

Laeq, NOC

54,1
61,8
46,7
44,4
44,7
38,1
40,7
37,1
40,1
40,2
40,3
41,6
35,2
37,6
36,6
37,0
41,0
39,1
41,9
36,2
37,4
34,6
34,5
30,2
10,5
32,4
35,8
52,4

45,8
53,5
38,5
36,4
36,7
30,2
32,7
29,1
32,0
32,1
32,2
33,5
27,1
29,5
28,6
29,0
32,9
31,1
33,9
28,1
29,4
26,6
26,7
22,5
5,5
24,5
28,0
46,0

54,0
61,8
46,6
44,3
44,5
38,0
40,8
37,3
40,2
40,2
40,1
41,4
35,0
38,3
36,9
37,0
41,0
38,3
41,8
35,5
37,4
33,8
34,3
30,1
10,5
32,4
35,8
51,8

45,7
53,6
38,4
36,3
36,4
30,1
32,8
29,3
32,1
32,1
32,0
33,3
26,9
30,2
28,9
29,0
32,9
30,3
33,8
27,5
29,4
25,8
26,5
22,4
5,5
25,3
27,9
45,4

Hluk během provozu záměru
Přehled hladin hluku v období provozu je uveden v předchozí tabulce.
Pro stanovení výsledného hygienického limitu pro řešenou problematiku je pro hluk z provozu
automobilů v řešené oblasti se vzhledem k dominantnímu zdroji hluku – silnici I/13 použita korekce
dle sloupce 3) NV č. 272/2011 Sb.
♦ LAeq, 16h, DEN = 50 + 10 = 60 dB
♦ LAeq, 8h, NOC = 50 + 10 - 10 = 50 dB
Ve výhledové situaci, tj. situaci, při které by byla realizována nová trasa silnice I/13, dojde
k přesunu hlukové zátěže od stávající komunikace na okolí komunikace nové. Vzhledem k tomu, že
nová trasa je navržena ve větších odstupech od obytné zástavby, na estakádě, resp. zářezech, lze
na základě modelových výpočtů konstatovat, že hluk z provozu nové komunikace již nebude zásadně problematický (s výjimkou několika málo míst - viz komentář v následujícím odstavci).
Vzhledem k přesunu trasy silnice dál od obytné zástavby dojde u objektů blízkých ke stávající
trase k významnému poklesu hluku z dopravy (až o -7,6 dB).
Realizace přeložení silnice je z hlediska celkového dopadu na hlukovou situaci vyhodnocena
jako zásadně pozitivní. Přeložením dojde ke snížení hlukové situace v místech, kde v současné době
dochází k překračování hygienických limitů.
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Míra zlepšení hlukové situace v okolí stávající komunikace je však zásadně závislá na odhadu
četnosti provozu dopravy na této stávající trase. Dopravní model CityPlan řešil výhledové dopravní
zatížení nové trasy silnice I/13, zatížení stávající trasy však neřešil.
Protože lze předpokládat, že stávající silnice bude pro obsluhu území využívána i po realizaci
trasy nové, byla zpracovatelem hlukové studie odhadnuta četnost této výhledové zůstatkové dopravy
– viz tabulku 5 v kapitole 5.1. hlukové studie.
Z modelových výpočtů je patrné, že přesto, že dojde k významnému přenesení dopravy na
novou komunikaci, lze očekávat, že v místech, kde se zástavba nachází hned vedle stávající komunikace, zůstane hluková zátěž stále nadlimitní (výp. body 34A a 43 - viz předchozí tabulku). Výsledná
hodnota je však zásadně ovlivněna odhadem četnosti provozu výhledové zůstatkové dopravy - viz
text výše - a je tedy možné, že skutečné snížení četnosti provozu bude vyšší, a hluková zátěž i těchto oblastí již nebude problematická. Při stávajícím odhadu snížení dopravy dojde ke zlepšení situace
v těchto bodech o -5,7 až -7,9 dB, přesto bez použití korekce pro starou hlukovou zátěž je nutné
konstatovat překračování hyg. limitu v korekci pro hluk z dopravy na silnici I. třídy. Pro skutečné ověření modelovaných předpokladů je navrženo provést po realizaci nové trasy silnice I/13 měření hlukové zátěže v nejvíce postižených oblastech.
Vzhledem k modelovaným výsledkům a vzhledem k možnému dalšímu nárůstu dopravy na
překládané silnici byly v hlukové studii firmy EKOLA group z r. 2011 navrženy protihlukové stěny. Po
dohodě s investorem (ŘSD) byly hlukové stěny ponechány v rozsahu návrhu tohoto původního řešení - viz následující tabulku.
Tabulka č. 52. -

Přehled navržených protihlukových stěn (PHS)

Km
4,180 - 4,370 vpravo
5,970 - 6,120 vpravo
6,120 - 6,787 vlevo
6,687 - 6,920 vpravo

Popis
PHS jsou navrženy jako odrazivé kategorie
zvukové pohltivosti A0(A1) a kategorie
vzduchové neprůzvučnosti B2. Těmto kategoriím vyhovují výplňové materiály: recyklované plasty, železobetonové panely, dřevo
a průhledné materiály. Průhledné panely
budou opatřeny siluetami dravců (toto řešení je z hlediska zoologů nevhodné - viz kap.
D.I.7.).

Rozměry (m)
Délka Výška
190

2

150

2

667

2

233

2

Kat. území
Krásná
Studánka
Nová Ves
u Chrastavy
Nová Ves
u Chrastavy
Nová Ves
u Chrastavy

Z provedeného samostatného výpočtu účinnosti PHS lze konstatovat, že stěny jsou primárně
navrženy k ochraně před hlukem ve dvou oblastech:
-

okolí výpočtových bodů 1-6
okolí estakády (SO 203)

Stěny budou realizovány především jako preventivní opatření a jsou významně na straně bezpečnosti při vlivu provozu na nové trase silnice I/13. Díky realizaci protihlukových stěn dojde k dalšímu zlepšení hlukové situace u nejbližší obytné zástavby až o 4,6 dB (výp. bod 6).

Lokalizace navržených protihlukových stěn je uvedena na následujícím obrázku.
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Obrázek č. 23. - Umístění navržených protihlukových stěn
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Shrnutí
Zpracovaná hluková studie - viz přílohu č. 4 - řeší dva základní výpočtové stavy:
1) Nulový stav - tzn. stav dopravy v území bez realizace záměru,
2) Stav realizace - tzn. stav dopravy v území včetně realizace záměru.
Oba stavy byly modelovány pro r. 2035, pro který byl stanoven firmou CItyPlan dopravní model intenzity dopravy.
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku byl proveden pro celou denní dobu LAeq,16h
(6:00 – 22:00 hod) a celou noční dobu LAeq,8h (22:00 – 6:00 hod).
Modelování situace a výpočty byly provedeny pomocí programového vybavení HLUK+, verze
11.51 profi. Odchylku výpočtu lze očekávat v intervalu <-1.8; +1.8> dB.
Vliv záměru na hlukovou situaci po realizaci záměru lze celkově hodnotit jako pozitivní díky
snížení hlukové zátěže v okolí stávající komunikace I/13, kde dojde ke zklidnění dopravy. Příznivě
ovlivněny budou řádově stovky obyvatel. U několika domů v blízkosti nové trasy silnice I/13 dojde ke
zhoršení současného stavu, který však nebude znamenat překročení hygienických limitů.
V období výstavby budou vlivy na hlukovou situaci v okolí stavby negativní; pro jejich snížení
jsou navržena zmírňující opatření, který budou součástí POV (Plánu organizace výstavby):
V rámci POV budou navržena opatření během výstavby:
-

Všechny stavební práce provádět pouze v denní době, a to od 7 do 19, maximálně do 21 hodin (v menším rozsahu).
Se stavebními pracemi postupovat v ose budoucí komunikace s minimálním rozsahem staveništní dopravy vedené přes obydlená území.
Protihlukové stěny realizovat dle možností v počátcích stavby.
Zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností u objektů bydlení.
Stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou s pohltivým
povrchem (útlum cca 4-8 dB/A/).
Kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení ekvival. hladiny).
Zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více dnů po menších
časových úsecích (snížení ekvival. hladiny).
Staveništní dopravu organizovat vždy dle možností mimo obydlené zóny (v trase komunikace).
Včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a tak jim umožnit odpovídající úpravu režimu dne.

Ostatní vlivy
♦ Vibrace
Významný vliv vibrací se vzhledem k vedení trasy mimo přímý kontakt s obytnou zástavbou
nepředpokládá. Naopak dojde ke zlepšení současného stavu, neboť kamionová tranzitní doprava
povede mimo zastavěná území obcí.
♦ Radioaktivní a elektromagnetická záření
Při stavbě ani při provozu záměru nebude emitováno žádné radioaktivní nebo
elektromagnetické záření. Během provozu samozřejmě nelze vyloučit přepravu radioaktivních
materiálů. Doprava radioaktivních materiálů podléhá zvláštním předpisům, které řeší jak vlastní
přepravu, tak opatření při případné havárii.
♦ Světelné znečištění
Provoz na silničních komunikacích je zdrojem světelného znečištění ze dvou zdrojů:
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-

osvětlení komunikace nebo dílčích objektů – v případě záměru se s trvalým nočním osvětlením komunikace nepočítá.
světelné reflektory automobilů – vliv nočního osvětlení krajiny reflektory aut je průvodním jevem každé silniční komunikace. Významný je pouze tehdy, pokud osvětlení zasahuje určitou
citlivou část území. Tím může být obytná zástavba nebo přírodní rezervace s citlivými druhy
(např. někteří ptáci). Ke světelnému znečištění by mohlo dojít vlivem dopravy na mostní estakádě Nová Ves. Na mostě je navržena protihluková stěna, která by mohla být z neprůhledného
materiálu (stěny ovšem nejsou souvislé na obou stranách mostu). Část trasy povede v zářezu,
což utlumí šíření světla do okolního prostředí. Přírodní citlivé lokality se v okolí trasy nevyskytují.
Žádné významné vlivy biologických a dalších fyzikálních faktorů nejsou známy.

Vlivy na hlukovou situaci a ostatní fyzikální faktory jsou celkově hodnoceny jako pozitivní,
dlouhodobé, vratné, s lokálním dosahem. V období výstavby bude vliv negativní, přechodný, s lokálním dosahem.

D.I.4.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vliv na kvalitu povrchových vod
S výjimkou malých úseků nezpevněných silničních příkopů je navrženo veškerou srážkovou
vodu odvádět do okolních vodotečí. Jedná se o tyto toky: levostranný přítok Jeřice, vodoteč Jeřice,
pravostranný přítok Albrechtického potoka, Albrechtický potok, Heřmanický potok, levostranný přítok
Olešky.
Před všemi vyústěními kanalizací do vodních toků jsou navrhovány havarijní objekty a v úsecích odvodněných pomocí delších kanalizací i retenční objekty – sedimentační (dešťové usazovací
DUN) a retenční nádrže, které budou zároveň vybaveny gravitačními odlučovači ropných látek (koncentrace ropných látek na odtoku z nádrží do 5 mg/l).
V úsecích odvodnění pomocí silničních příkopů jsou jako havarijní objekty navrhovány norné
stěny do silničních příkopů.
Tabulka č. 53. -

Navržené dešťové usazovací a retenční nádrže

Objekt
Popis
SO 330 DUN před vyústěním do levostranného přítoku Jeřice, začátek úseku u OK Krásná Studánka.
SO 331 DUN před vyústěním do Jeřice, pod mostní estakádou Nová Ves.
DUN před vyústěním do pravostranného přítoku Albrechtického potoka, pod mostní
SO 332
estakádou Nová Ves.
DUN před vyústěním do pravostranného přítoku Albrechtického potoka, na konci mostní
SO 333
estakády Nová Ves.
SO 334 DUN před vyústěním do Albrechtického potoka, km 8,6.
Dalšími ochrannými opatřeními pro úseky odvodněné silničními příkopy jsou norné stěny.
Norná stěna je jednoduchý příčný betonový práh kolmý na osu příkopu, mající dvě drážky na
osazení dřevěných dluží – stavítka a vlastní norné stěny. Prostor nad nornou stěnou, kde se může
akumulovat závadná látka, bude odlážděn.
Norné stěny budou vybudovány ve všech silničních příkopech, které odvádí dešťové vody
z komunikací do vodotečí. Celkem bude vybudováno 12 ks norných stěn v km 4,84; 5,20; 5,35; 5,45;
9,92; 11,60; 12,15 po obou stranách; 12,3 a 12,4.
♦ Ovlivnění kvality povrchové vody při běžném provozu
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Základním principem odvodnění silničního tělesa je veškerou vodu z povrchu komunikace
podchytit a odvést do nejbližšího vhodného recipientu. Pro odvodnění komunikací záměru je zvolen
způsob pomocí klasické dešťové kanalizace a uličních nebo horských vpustí nebo pomocí silničních
příkopů. Popis vodohospodářských objektů je uveden v kapitole B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru - výše v textu.
Přehled odtoku srážkových vod je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 54. Staničení (km)
Stavební objekt

Množství odtékající srážkové vody z komunikace
Plocha
2
(m )

Délka
Odtok
odvodňov.
(l/s)
úseku (m)

Recipient + popis odvodnění

Úseky odvodněné dešťovou kanalizací a uličními vpustěmi nebo horskými vpustěmi
4,11-4,68
(SO301)

21 900

570

263

Levostranný přítok Jeřice, odvodnění do vpustí,
kanalizace je přes dešťovou usazovací nádrž SO 330.

570 most
910 vozovka

100

22

Levostranný přítok Jeřice, odvodnění do vpustí.

6 900

270

83

6,17-6,91
(SO304)

7 711

740

154

6,91-8,60
(SO305)

32 400

1 690

389

8,60-9,68
(SO306)

20 100

1 080

241

Albrechtický potok, odvodnění do vpustí, kanalizace
přes dešťovou usazovací nádrž SO 334.

9,68-11,01
(SO307)

19 092

1330

231

Heřmanický potok, odvodnění do vpustí.

5,40-5,50
(SO302)
5,90-6,17
(SO303)

Jeřice, odvodnění do vpustí, kanalizace je
přes dešťovou usazovací nádrž SO 331.
Pravostranný přítok Albrechtického potoka, odvádí
dešťovou vodu z mostu Nová Ves, přes dešťovou
usazovací nádrž SO 332.
Pravostranný přítok Albrechtického potoka,
odvodnění do vpustí, kanalizace přes dešťovou
usazovací nádrž SO 333.

Úseky odvodněné silničními příkopy
4,67-4,91
4,91-5,40
5,50-5,90
11,01-11,57
11,07-12,16
12,16-12,28
12,28-12,42
12,42-12,66

2 481
5 736
3 643
7 063
6 817
1 365
1 495
2 454

240
490
400
560
1 090
120
140
240

30
69
44
86
83
17
18
30

levostranný přítok Jeřice
levostranný přítok Jeřice
levostranný přítok Jeřice
Heřmanický potok
levostranný přítok Olešky
levostranný přítok Olešky
levostranný přítok Olešky
silniční příkop stávající silnice I/13

Srážkové vody splachují a rozpouštějí po kontaktu s povrchem komunikace zejména stopové
znečištění ropných látek z úkapů a koncentrace chloridů z chemických rozmrazovacích prostředků.
Chloridy se vyskytují prakticky jen v zimním období, ropné látky z úkapů vozidel po celý rok.
Kromě toho se srážkovými vodami splachuje i prach.
Nakládání s těmito vodami podléhá zákonu č. 254/2001 Sb., vody musí splňovat podmínky
dané nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
a do kanalizací a o citlivých oblastech.
V následujícím textu jsou uvedeny charakteristiky tří zmíněných znečišťujících látek.
-

Nerozpuštěné látky: jedná se zejména o prach z komunikace, který je obohacen o pevné částice z výfukových plynů (saze, těžké kovy), částice z otěrů pneumatik, odloupnuté části
ochranných nátěrů, koroze kovových dílů automobilů, svodidel a kovových stavebních konstrukcí komunikace. Na tyto částice je sorbováno mnoho druhů organických látek, které vzniSilnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, dokumentace EIA
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kají při spalovacím procesu pohonných hmot, přičemž řadu z nich můžeme považovat za významné kontaminanty životního prostředí (polycyklické aromatické uhlovodíky a těžké kovy).
V případě odvodnění záměru se tyto látky kumulují především na krajnici a v silničních příkopech.
-

Ropné látky: jedná se zejména o úkapy provozních kapalin a pohonných hmot při provozu motorových vozidel. Množství tohoto znečištění je přímo závislé na stáří a technickém stavu vozidel. Vzhledem k rychlé obměně vozového parku v posledních letech se množství ropného
znečištění stále snižuje.

-

Chloridy: průmyslový chlorid sodný je používán při zimní údržbě vozovky k zamezení náledí.
Jeho aplikace má pro sjízdnost silnic a bezpečnost provozu zásadní význam a přes četné experimenty nebylo dosud nalezeno jiné činidlo, které by na technicky a ekonomicky přijatelné
úrovni bylo schopno plnit tuto rozmrazovací funkci. Chlorid sodný je rozpustná sůl, a protože
neexistuje reálný technologický proces, který by byl schopen tyto vody čistit od chloridů za přijatelné ekonomické náklady, dostává se tato rozpuštěná sůl do vodoteče. Jedná se o přirozený aniont přítomný ve všech povrchových i podzemních vodách, proto rizikem pro vodní toky
není jeho samotná přítomnost, ale překročení únosné koncentrace. Příznivá je skutečnost, že
běžná pozaďová koncentrace chloridů v našich vodotečích je cca 15-30 mg/l a limitní koncentrace podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. je pro vodárenské toky 150 mg/l. Z rozdílu limitní
a pozaďové koncentrace vyplývá dostatečná kapacita pro ředění.

Nepřímým opatřením je vypouštění srážkových vod přes retenční nádrže, ve kterých dochází
k jejich postupnému nařeďování před vypouštěním do vodoteče. Dalším ředícím stupněm je potom
samotná vodoteč.
Z hlediska hodnocení vlivu záměru na kvalitu vody je důležité, že z hlediska látek, které jsou
nejvíce spojené s dopravním provozem je kvalita vody ve vodních tocích (Jeřice - viz kap. C.I.3.) na
dobré úrovni a limity nejsou překračovány.
♦ Ovlivnění kvality povrchové vody při haváriích
Kontaminace vod při havárii může mít pro vodní ekosystémy daleko vážnější dopady, než
chronická kontaminace při běžném provozu. V případě centrálního odvodnění komunikace jsou základním technickým opatřením sedimentační nádrže, které svým uspořádáním dovolují sanační zásahy. Při koncepci vsakování vody nehrozí většinou pro povrchové toky výrazné riziko, kritická jsou
pouze místa v blízkosti křížení vodních toků. Chemická látka se vsakuje do půdy a místo je lokálně
sanováno (znečištěná zemina je odtěžena). V tomto případě ale může dojít k ohrožení podzemních
vod - v případě nutnosti se řeší odčerpáváním podzemní vody a jejím čištěním.
Odvodnění silnice je řešeno pomocí kanalizace a jejího svedení do retenčních nádrží s odlučovači ropných látek. V případě havárie s únikem ropných látek na komunikaci tedy dojde primárně
k jejich zachycení odlučovači. Je třeba zdůraznit, že ochrana povrchových vod na nové komunikaci
bude na mnohem vyšší úrovni, než je tomu u nulové varianty, tj. stávající silnice I/13.
V případě havárií vozidel v blízkosti vodotečí hrozí riziko znečištění povrchových vod.
♦ Ovlivnění kvality povrchové vody při výstavbě
Riziko přímého znečištění povrchové vody hrozí kromě havarijních situací také při výstavbě
mostů a přeložek vodotečí. Bude docházet ke vzniku zákalu.
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Vliv na vodní toky
Vodní toky v místech nevyhovujícího křížení s komunikací a všude tam, kde jsou překážkou
výstavbě obchvatu, je navrženo přeložit nebo upravit. Přeložky vodotečí se týkají následujících míst:
♦ SO 320 – Přeložka vodoteče km 5,383 - levostranný přítok Jeřice, návrhová šířka ve dně
1,0 m, délka úpravy 201 m, podchod I/13 pod mostním objektem.
♦ SO 321 – Přeložka vodoteče km 6,794 - pravostranný přítok Albrechtického potoka, návrhová šířka ve dně 1,0 m, délka úpravy 99 m, podchod I/13 pod mostním objektem.
♦ SO 322 – Přeložka koryta km 6,893 - 7,892 - pravostranný přítok Albrechtického potoka, návrhová šířka ve dně 0,5 m, délka úpravy 1056 m, podchod I/13 pod mostním objektem.
♦ SO 323 – Přeložka Heřmanického potoka km 11,117 - 11,580, návrhová šířka ve dně 0,75 m
(1. část) a 0,5 m (2. část), délka úpravy 508 m (1. část) a 202 m (2. část), podchod I/13 pod mostním objektem.
♦ SO 324 – Přeložka vodoteče km 12,158 - levostranný přítok Olešky, návrhová šířka ve dně
0,75 m, délka úpravy 62 m, podchod I/13 propustem DN 1200.
♦ SO 325 – Přeložka vodoteče km 12,285 - levostranný přítok Olešky, návrhová šířka ve dně
0,75 m, délka úpravy 99 m, podchod I/13 propustem DN 1000.
♦ SO 326 – Přeložka vodoteče km 12,430 - levostranný přítok Olešky, návrhová šířka ve dně
1,5 m, délka úpravy 84 m, podchod I/13 pod mostním objektem.
Úseky otevřeného vedení přeložek toku budou navrženy jako lichoběžníkové koryto se sklonem svahů 1:2 ve volném terénu a sklonu 1:1 pod mostními objekty. Tam, kde to bude potřeba, budou koryta zpevněna buď melioračními tvárnicemi ve dně a částečně i na svazích a/nebo kamenným
pohozem ve dně i ve svazích. V úsecích pod mostními objekty budou koryta zpevněna dlažbou z lomového kamene. Přeložky budou stabilizovány betonovými prahy. Všechny vodoteče budou vyčištěny a zbaveny nánosů a náletů dle požadavků provozovatelů.

Vlivy na odtokové poměry
V souvislosti se záměrem dojde ke změně odtokových poměrů zejména v místech zářezů, kde
na rozdíl od současného stavu bude podzemní voda zachycena v příkopech a odváděna do vodotečí. Tím dojde k omezení dotace hydrogeologického kolektoru (zvodně) v území pod trasou silnice
a tím i na zdroje vody využívající tuto zvodeň (popsáno v odstavci Vlivy na zdroje vody níže v textu).
Podchody navrhovaného tělesa komunikace budou řešeny buď pomocí propustků nebo mostních objektů v dimenzi nebo v rozměrech, které vyhoví na provedení Q100 (tzv. stoletá voda).
Podchody polních cest budou řešeny pomocí propustků v dimenzi vyhovující na provedení Q20
(tzv. dvacetiletá voda).
K tvorbě podmáčených míst může docházet v těch místech, kde těleso komunikace přehradí
přirozený odtok povrchových nebo podzemních vod, aniž by tato skutečnost byla kompenzována
technickými opatřeními (odvodňovací příkopy, propustky apod.). V projektové dokumentaci jsou
navržena příslušná technická opatření při křížení vodních toků.
Vliv výstavby na podzemní vody
Těleso silnice může v určitých úsecích znamenat zásah do režimu proudění podzemních vod.
V úsecích, kde je trasa vedena po násypu, se přitížením povrchu znesnadní komunikační cesty pro
proudění mělké podzemní vody. To může vést k lokálnímu vzdutí její hladiny. Naopak v úsecích, kde
je trasa vedena v zářezu a pod úrovní hladiny podzemní vody, dojde k poklesu hladiny vlivem umělého snižování formou drenáží. Vliv umělého snížení hladiny podzemní vody se pak projeví v blízkém
nebo širším okolí, především v závislosti na hloubce zářezu, morfologii terénu a charakteru zasažeSilnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, dokumentace EIA
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ného hydrogeologického kolektoru v dané lokalitě. I při menších zářezech však tento zásah znamená
zmenšení ochranné krycí vrstvy nad vodonosnými horninami.
Obecně lze konstatovat, že k lokálnímu ovlivnění hladiny podzemní vody může dojít pouze
u nejsvrchnější, kvartérní zvodně. Hladina podzemní vody u hlouběji uložených zvodní krystalinika
nebude uvedenou stavbou zastižena, a tudíž ani dotčena.
Při výstavbě zářezů silnice dojde k dotčení podzemní vody, jejíž hladina je cca 3 - 4 m pod
současným povrchem terénu. Podzemní voda bude také zastižena při budování základových konstrukcí mostních objektů v údolních terasách vodotečí, zejména Jeřice, jejíž údolí bude v Nové Vsi
překonáno přes 30 m vysokým a 700 m dlouhým mostem o několika pilířích založených na pilotách.
V rámci výstavby budou dotčeny meliorace provedené v různých místech celé plánované trasy
- dojde k přerušení stávajícího plošného odvodňovacího systému. DÚR řeší jejich úpravy podchycením přerušených drenážních per. Tato podchycení budou dle místních podmínek napojena do vodotečí, příkopů nebo stávajících melioračních stok (ne do dešťových stok silnice). Podchycení bude
provedeno z drenážního potrubí PVC flex. DN 200. Podchody pod komunikacemi budou provedeny
z betonového nebo plastového potrubí DN 300. Návrh byl vypracován na základě přehledných situací meliorovaných oblastí a částečně na základně podrobných situací předaných Povodím Labe (tam,
kde byly k dispozici). Celková délka upravovaných meliorací je 1709 m.

Vliv na kvalitu podzemní vody
S ohledem na stavební práce pod hladinou podzemní vody hrozí při výstavbě její kontaminace
v případě havarijního úniku závadných a/nebo nebezpečných látek do horninového prostředí.
Pokud by k takovému úniku došlo, bude kontaminovaná zemina co nejrychleji odtěžena a odvezena na zabezpečenou plochu, např. na skládku nebezpečných odpadů nebo dekontaminační
stanici. Obdobný postup je obvyklý i v případě havárie vozidel s únikem závadných látek při běžném
provozu na komunikacích. Tím bude zabráněno případnému prosáknutí závadné látky až do podzemní vody.
Při provozu po nové silnici může dojít k ovlivnění kvality podzemních vod v důsledku používání
chemického posypu k údržbě vozovky v zimním období a splachu posypu srážkovou vodou do nezpevněných příkopů se vsakováním (těchto úseků je však podél plánované silnice minimum).
Ke kontaminaci podzemní vody může dojít v případě havárií silničních vozidel s následným
únikem většího množství závadných a nebezpečných látek (technické kapaliny, pohonné hmoty)
z automobilů do půdy mimo zpevněné plochy.

Změny proudění podzemních vod
Výstavba silničního tělesa může způsobovat změny hladiny kvarterní přípovrchové zvodně
v obou směrech (tzn. snížení i zvýšení) v závislosti na hydrogeologických podmínkách a technickém
řešení (zářezy, násypy). K ovlivnění režimu podzemních vod může obecně dojít především v oblasti
budování hlubších zářezů (narušení proudění a odtokového režimu podzemní vody v zářezu, umělé
vytvoření infiltračních zón) a v místech, kde byly provedeny velkoplošné meliorace.
Druhá možnost ovlivnění je obecně v oblastech, kde budovaná komunikace jde po násypech
vybudovaných v místech mělké přípovrchové zvodně, jejíž hladina dosahuje blízko k povrchu terénu.
Zde se může projevit vytvoření překážky pro proudění přitížením terénu násypem, což může mít za
následek zvýšení hladiny podzemní vody na návodní straně. Zde je rovněž třeba zdůraznit zvýšenou
možnost průsaků či vzlínání vody do tělesa náspu. Tyto skutečnosti je třeba zohlednit při technickém
řešení.
V roce 2008 byl zpracován jako jeden z podkladů pro DÚR předběžný hydrogeologický průzkum trasy silnice I/13 Krásná Studánka – Dětřichov (Svoboda, J., 2008), který byl součástí geotechnického průzkumu. Ověřovány byly podmínky pro založení silnice (úrovně hladiny podzemní vody, charakteristika zvodněných hornin, směry proudění a jakost podzemních a povrchových vod).
Během podrobného hydrogeologického průzkumu v rámci další fáze přípravy stavby je třeba
řešit především problematiku dosahu a velikosti případného ovlivnění množství podzemních vod
Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, dokumentace EIA
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v místech, kde půjde trasa pod současnou hladinu podzemní vody. Zde je potřebné řešit obecnou
ochranu proti poškození množství podzemních vod samostatným jímáním podzemních vod, vytékajících do zářezu silnice podélnou drenáží, zaústěnou do sběrné šachty tak, aby mohly být potenciálně
využity. Při jejich nevyužití je zapotřebí je v maximální míře vrátit do horninového prostředí následnou infiltrací (nevypouštět je do povrchového toku). Tato drénovaná podzemní voda nesmí být míchána s vodami srážkovými.
Tabulka č. 55. Úsek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Zářezy a násypy v trase plánované silnice I/13

Staničení - km
4,13-4-47
4,47-4,72
4,72-4,91
4,91-5,515
5,15-5,70
5,70-5,86
5,86-7,01
7,01-7,70
7,70-8,17
8,17-8,47
8,47-9,00
9,00-10,51
10,51-11,20
11,20-11,50
11,50-11,96
11,96-12,33
12,33-12,61
12,61-13,05
13,05-13,34

Charakter úseku
násypy do 8 m
zářez do 7 m
násyp do 5 m
zářez do 4 m
násypy do 10 m
zářez do 1 m
násypy do 11 m u mostu Nová Ves
zářez do 8 m
násyp do 3 m
zářez do 5 m
násypy do 11 m u mostního objektu
zářez do 14 m
násypy do 10 m
zářez do 2 m
násypy do 5 m u mostního objektu
zářez do 7 m
násyp do 5 m
zářez do 6 m
násypy do 2 m a niveleta v úrovni terénu

Vliv na zdroje vody
Do prostoru záměru nezasahují ochranná pásma léčivých přírodních vod.
Do CHOPAV Jizerské hory zasahuje záměr pouze okrajově kolem km 11, kde nová silnice bude křížit stávající trasu I/13, která je hranicí CHOPAV. V tomto prostoru nebude umístěna žádná
usazovací nádrž dešťových vod. Srážkové vody z komunikace budou odváděny příkopem.
Významné negativní vlivy na povrchové ani podzemní vody se nepředpokládají. Rizika znečištění vod související se stavebními pracemi budou minimalizována přijetím preventivních opatření
např.:
-

zpracování a dodržování havarijního plánu,
vyloučení skladování nebezpečných a závadných látek na staveništi
školení pracovníků apod.

V prostoru západního cípu k.ú. Mníšek se záměr přibližuje k ochrannému pásmu vodního
zdroje 1. stupně Mníšek a Nová Ves a prochází ochranným pásmem 2. stupně (viz obrzek v kapitole
C.II.2. výše v textu, a přílohu č. 2 v hydrogeologickém posudku, který tvoří přílohu č. 11 dokumentace EIA). Ochranné pásmo chrání zdroj pitné vody skupinový vodovod obcí v okolí. Přes ochranné
pásmo bude záměr přecházet po mostní estakádě (SO 203) Nová Ves. Odvodnění silnice bude pomocí uličních vpustí umístěných u obrubníku. Přípojky od vpustí budou napojeny do šachet kanalizace. Kanalizace jde přes dešťovou usazovací nádrž SO 331 a dále je vyústěna do Jeřice.
Vodovodní síť se postupně rozšiřuje dle potřeb připojení nové výstavby Nové Vsi. Dle územního plánu se počítá s rozšířením vodovodní sítě do částí Nová Víska, Mlýnice, Brazílie a do míst nové
výstavby na k.ú. Nová Ves u Chrastavy (Amerika).
V návrhu územního plánu Nová Ves http://www.nova-ves.eu je řešeno zásobování vodu takto:
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-

-

-

Zachovat napojení současného systému zásobení Nové Vsi ze skupinového vodovodu Mníšek
- Nová Ves - Oldřichov v Hájích na zdroj Mníšek přes úpravnu Nová Ves.
Zachovat systém zásobování vodou tvořený hlavními přívodními řady, vodojemy, čerpacími
stanicemi a rozvodnými řady včetně propojení celé vodovodní soustavy obce.
Systém zásobování vodou doplnit o prvky:
- rozšíření vodovodních řadů do zastavěných částí obce Mlýnice a Nová Víska,
- hlavní vodovodní řady do rozvojových ploch.
Systém zásobování vodou doplnit o prodloužení vodovodních řadů do rozvojových ploch a do
ploch s intenzivní stávající zástavbou. V místech, jejichž nadmořská výška neumožňuje prosté
prodloužení řadů, navrhnout v podrobnější dokumentaci posilovací stanici.
V místních částech obce značně vzdálených od stávajících řadů povolovat rozvoj zástavby na
zastavěných a zastavitelných plochách s využitím individuálního řešení zásobování vodou, jehož přípustnost resp. podmínky určí podrobná dokumentace.

Území Albrechtic je zásobováno z individuálních vodních zdrojů (domovních studní). Dílčí vlivy
na ochranná pásma vodních zdrojů jsou řešitelné technickými opatřeními a budou předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. Stavbou pravděpodobně budou ovlivněny některé stávající jímací objekty, proto musí být řešeno zajištění náhradního zásobování pitnou vodou - konkrétně bude
řešeno ve vyšším stupni projektové dokumentace.
Pro posouzení ovlivnění stávajících vodních zdrojů záměrem bylo zpracováno hydrogeologické posouzení, které tvoří přílohu č. 11 této dokumentace EIA.
V rámci posudku byl proveden monitoring studní, vrtů a jímacích objektů v okolí plánované
trasy silnice I/13, který navázal na hydrogeologický průzkum realizovaný v roce 2008 (Svoboda:
Krásná Studánka - Dětřichov - předběžný hydrogeologický průzkum trasy silnice I/13).
Pomocí archivních údajů a místního šetření bylo provedeno celkové hodnocení trasy v úseku
6.0 - 10.5 km, resp. po dílčích úsecích, které jsou v příloze č. 3 posudku definovány a byly převzaty
z původního materiálu. Jedná se o sídla Nová Ves, Mlýnice, Mníšek a Albrechtice u Frýdlantu.
Výsledkem provedených prací je specifikace rizik pro existující zdroje vody pro zásobování
obyvatelstva v zájmovém území pitnou vodou.
♦ Největší riziko z hlediska případného negativního ovlivnění podzemních vod představuje úsek trasy vedený v ochranném pásmu vodního zdroje Nová Ves - Mníšek (vrt M-1). Pro výstavbu estakády v km 5,86 - 7,01 budou pro založení mostních pilířů vrtány piloty, jejichž hloubková úroveň
není dosud definována.
Pro tento úsek jsou navržena následující preventivní opatření:
-

-

-

V ochranném pásmu vodního zdroje 1. stupně nebude umístěn žádný z mostních pilířů estakády.
Piloty pro mostní pilíře v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně lze vybudovat pouze za
předem definovaných podmínek spojených s detailním technologickým postupem vrtání, který
bude určovat především materiály použité při vrtání pilot a jejich betonáži. K realizaci pilot bude zpracován provozně manipulační řád, který bude technické aspekty definovat, a bude také
obsahovat opatření pro případ havárie z hlediska zákona o vodách. Tak bude zajištěno, že realizací stavby nedojde k dotčení a přerušení provozu stávajících vodárenských zařízení pro
zásobování vodou obcí Mikroregionu Jizerské podhůří.
V ochranném pásmu vodního zdroje 1. stupně nebudou budovány žádné trvalé stavební objekty.
Ke stávajícím vodárenským objektům bude vybudován přístup po zpevněné komunikaci
s živičným povrchem.
Srážkové vody zachycené na tělese vozovky silnice I/13 budou odvedeny přes usazovací nádrže povrchových vod dle návrhu projektanta stavby. Usazovací nádrže budou vybaveny nornými stěnami na výtoku/přepadu do povrchového toku pro případ havárie.
Při realizaci stavby je nezbytné trvale sledovat kvalitu vody a vydatnost zdroje - vrtu M-1
a v kooperaci s investorem údaje pravidelně vyhodnocovat. V případě negativního ovlivnění
kvalty vody a vydatnosti zdroje (což nelze vyloučit i za splnění veškerých požadovaných opatření) budou přijata účinná technická, případně organizační opatření, tak aby byla zajištěna nepřerušená dodávka kvalitní pitné vody v dostatečném množství do obecního vodovodu.
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♦ Jako problematický z hlediska ovlivnění či ohrožení stávajících vodních zdrojů je rovněž hodnocen úsek v km 6,7 - 10,5 především v místech, kde jsou projektovány hluboké zářezy, které pravděpodobně nevratně poškodí stávající studny především ve zdrojové oblasti Chrastavského lesa
(oblast jímání podzemní vody) a studny v blízkosti komunikace v Albrechticích u Frýdlantu.

Pro tento úsek jsou navržena následující preventivní opatření:
-

-

-

-

Kvartální monitoring by měl být zahájen v rámci podrobného hydrogeologického průzkumu,
který bude proveden pro účely dokumentace pro stavební povolení. Předmětem monitoringu
bude měření hladin na studnách, které byly vytipovány v rámci těchto prací, resp. monitoringu
2008 - viz tabulku v příloze č. 5 posudku. Doporučujeme rovněž odběr vzorků podzemní vody
ze studní v okolí stavby a jejich analýzu 1x ročně v rozsahu základního chemického rozboru.
V úseku km 6.7 až 8.0 budou s největší pravděpodobností trvale poškozeny stávající vodní
zdroje v důsledku budování hlubokého zářezu v km 7.0 - 9.0. V tomto úseku je nutno v předstihu nahradit tyto zdroje vodovodní přípojkou (napojením na stávající vodovod obce) či individuálními trubními studnami na náklad investora.
V úseku 8.6 - 10.5 km jsou rovněž vyjmenovány a zakresleny studny, především v katastru Albrechtice u Frýdlantu, které budou ovlivněny výstavbou. K nejrozsáhlejšímu ovlivnění, možná
až ztrátě vody ve studních, bude docházet v místech, kde se projektovaný zářez zasahuje pod
hladinu podzemní vody (km 9.5 - 10.5) a bude podzemní vody mělkého oběhu drénovat.
Podrobné zhodnocení možnosti ovlivnění jednotlivých studní je nutno dořešit v podrobné etapě hydrogeologického průzkumu, obdobně by měly být v této etapě posouzeny možnosti utrácení srážkových vod zasakováním.

Posouzení záměru, zda nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nezpůsobí nedosažení
dobrého stavu vod do budoucna
♦ Dotčené vodní útvary - povrchové vody
Záměrem budou dotčeny dva vodní útvary (VÚ) povrchových vod:
1) LNO_0140 Jeřice od pramene po ústí do toku Lužická Nisa
2) LNO_0200 Oleška od pramene po státní hranici
-

Ekologický stav a ekologický potenciál VÚ povrchových vod

Dle Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry (dostupné na http://plapdp.cz/)
je ekologický stav a ekologický potenciál obou vodních útvarů dobrý.
Dle hodnocení specifických znečišťujících látek je stav u LNO_0140 Jeřice dobrý, v případě
LNO_200 Oleška - neznámý.
VÚ LNO_0140 (Jeřice) je územím vyhrazeným pro lidskou spotřebu vody, vodní útvar je charakterizován jako citlivý a zranitelný, využitelný k rybolovu.
V případě VÚ LNO_0200 (Oleška) je útvar vyhrazen pro odběr vod pro lidskou spotřebu.
V roce 2012 byl hodnocen stav VÚ Jeřice jako nevyhovující, v případě Olešky - stav dobrý.
Výhled na období 2015 pro VÚ Jeřice rovněž stav nevyhovující, pro Olešku dobrý. Podrobnější (novější) údaje o cílech nejsou k dispozici.
-

Chemický stav VÚ povrchových vod

Vodní útvar Jeřice od pramene po ústí do toku Lužická Nisa - LNO_0140 je po chemické
stránce hodnocen jako „nedosažení dobrého stavu“, přičemž nevyhovujícím ukazatelem je vysoký
obsah olova a jeho sloučenin.
U vodního útvaru LNO_0200 Oleška od pramene po státní hranici je hodnocen chemický stav
jako dobrý.
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Kvalita povrchové vody obou útvarů je poškozována drobnými znečišťovateli a obcemi (EO do
2000 obyvatel), vypouštění odpadních vod z ČOV. Navržené opatření je vybudování ČOV a kanalizace - ID opatření LNO 0207010.
Pro vodní útvar LNO_0140 je pro období 2015 - 2021 stanoven environmentální cíl: snížení
obsahu olova a jeho sloučenin.
-

Vliv záměru na budoucí vývoj vodních útvarů povrchových vod

Vybudování projektované silnice I/13 ovlivní částečně oba vodní útvary (VÚ), především vnesením látek spojených s ošetřováním povrchu komunikací v zimním období (solanky). Nezanedbatelný je rovněž přítomnost látek spojených s obrusem pneumatik a brzdových systémů, které ulpívají
na vozovce a při dešti jsou splachovány do kanalizačního systému.
Vody z komunikací jsou dle projektu odváděny kanalizačními systémy do usazovacích nádrží
na trase a odsud do povrchových toků Albrechtický potok, Jeřice, Heřmanický potok, Oleška a jejich
přítoků. V průběhu projekčních prací dosud nebyly dosud studovány možnosti zasakování srážkových vod zachycených na komunikaci I/13. V potaz je potřeba brát stav, kdy projektovaná silnice bude doplňovat původní dopravní systém, stávající komunikace bude zachována s původním systémem odvedení srážkových vod.
Vybudováním zářezů pod hladinu podzemní vody a jejich odvodňováním dojde ke zvýšení průtoků v povrchových tocích, resp. odtok se navýší a zrychlí. Dojde tedy k navýšení průtoku jak ve
vodním útvaru (VÚ - Jeřice, Oleška), tak k přírůstku látek určených k ošetření povrchu vozovek. Nelze vyloučit rovněž provozní havárie, jejichž výskyt je nahodilý.

♦ Dotčené vodní útvary - podzemní vody
Záměrem bude dotčen jeden útvar podzemních vod: 6413 - Krystalinikum Jizerských hor
a Lužické Nisy - 6413.
Kvalitativní jakost podzemních vod je zde hodnocena jako nevyhovující především pro vysoké
obsahy dusičnanů. Další vytipované doprovodné znečišťující látky:
-

hliník, anthracen, arsen, benzo[a]pyren, benzo[b]fluoranthen, benzen, benzo[ghi]perylen, benzo[k]fluoranthen, kadmium a jeho sloučeniny,
DDT (para-para-DDT), fluoranthen, hexazinon, rtuť a její sloučeniny, indeno[1,2,3-cd]pyren,
naftalen, nikl a jeho sloučeniny, dusičnany, olovo a jeho sloučeniny, terbuthylazine-hydroxy,
1,1,2-trichlorethen (trichlorethylen)(TCE, TRI), tetrachlorethen, tetrachloro-ethylen (PCE,PER)

Při hodnocení trendů odběrů podzemních vod v daném hydrogeologickém rajónu - není vzestupný trend odběrů, obdobně jako není zvýšený trend ostatního užívání podzemních vod. Při hodnocení jednotlivých trendů - bodové zdroje znečištění ani plošné zdroje znečištění nejsou zastoupeny.
Pro daný vodní útvar nejsou vymezeny žádné environmentální cíle týkající se kvantitativních
parametrů. Z hlediska chemického stavu se na daný VÚ vztahuje zejména environmentální cíl
ID LNO207203 Drobní znečišťovatelé a obce do 2000 EO.
Kvantitativní stav podzemních vod v daném vodním útvaru je vyhovující; zatím není nutné
problematice věnovat zvýšenou pozornost ani omezovat současné odběry.
Mezi nejvýznamnější vlivy, způsobující nedosažení dobrého chemického stavu je zemědělské
hospodaření (tj. překročení prahových hodnot pro dusičnany, pesticidy a jejich metabolity), případně
vliv atmosférické depozice (znečištění kovy a polyaromatickými uhlovodíky mimo staré zátěže).
-

Vliv záměru na budoucí vývoj vodního útvaru podzemních vod

Vybudováním obchvatu silnice I/13 v projektované trase dojde k narušení celistvosti útvaru
podzemních vod v místech budování hlubinných základů pilířů estakády a zejména v místech hlubokých zářezů v prostoru Albrechtic u Frýdlantu tam, kde zemní práce zasáhnou pod hladinu podzemní
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vody. Zde dojde k odvodnění (drénování) s dosahem desítek až prvních stovek metrů od zářezu.
Tento hydraulický zásah ovlivní vydatnost okolních vodních zdrojů pro individuální zásobování, mnohé z nich zaniknou, či se sníží jejich vydatnost. Není rovněž vyloučen vliv na jakost podzemních vod
v důsledku úpravy povrchu vozovek v zimních měsících.
Výše uvedené zásahy do vodních útvarů a rizika spojená s výstavbou a provozem nové silnice
však nebudou znamenat významné ohrožení dosažení dobrého stavu VÚ z hlediska chemického, ani
by neměly narušit dobrý ekologický stav a potenciál podzemních vod. Vlivy na dotčené vodní útvary
lze celkově hodnotit jako mírně negativní, lokální dosahu, dlouhodobé až nevratné.

Celkové zhodnocení vlivů na vody
Vlivy na podzemní vody byly vyhodnoceny na základě stávajících údajů o území a o záměru
jako mírně negativní z důvodů pravděpodobného ovlivnění řady zdrojů vody pro individuální zásobování obyvatelstva. Dále se zvýší se riziko kontaminace jak při výstavbě, tak při provozu. Vlivy mají
lokální dosah a lze je hodnotit jako dlouhodobé až nevratné.
Vlivy na povrchové vody lze hodnotit jako mírně negativní až nevýznamné s ohledem na zvýšení rizika znečištění toků při havarijních stavech, a riziku zvýšení obsahu chloridů v důsledku zimní
údržby vozovky.
Pro snížení uvedených rizik jsou navržena preventivní technická a organizační opatření. Co se
týče dopadu záměru na domovní studny, zde budou přijata kompenzační opatření spočívající ve vytvoření náhradních zdrojů vody - ať již napojením na skupinový vodovod či vybudováním individuálních vrtaných studní.

D.I.5.

Vlivy na půdu

Záměr si vyžádá celkový trvalý zábor ZPF v rozsahu cca 35,9 ha a trvalý zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) cca 4 ha. V následujících tabulkách je uveden přehled trvalých
a dočasných záborů.
Tabulka č. 56. -

Předpokládaný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Druh pozemku
Lesní půda

Trvalý zábor
2
39 761 m

Dočasný zábor nad 1 rok
2
1 394 m

V příloze č. 1.5. je uvedeno závazné stanovisko orgánu státní správy lesů k záměru - souhlas
se záborem PUPFL.
Tabulka č. 57. -

Předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu (% zastoupení)

Druh pozemku
orná půda
trvalý travní porost
zahrada
celkem

2

Trvalý zábor (m )
78 842
280 360
82
359 284

%
21,94
78
0,023
100

Dočasný zábor nad 1 rok
2
)
14(m
818
52 019
66 837

%
22,17
77,83
100

V rámci přípravy stavby byl proveden pedologický průzkum - je součástí DUR (GeoTec-GS,
a.s., 2011).
Závažnost záboru půdy není daná pouze jeho absolutní velikostí, ale také zastoupením půd
různé kvality. Hodnocení vychází z BPEJ, které jsou sdruženy do 5 tříd ochrany (1. třída = nejvyšší
ochrana, 5. třída = nejnižší ochrana).
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Obrázek č. 24. - Třídy ochrany ZPF
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Tabulka s přehledem BPEJ zastoupených v zájmovém území + třída ochrany je uvedena
v kapitole C.II.3. V následující tabulce je uvedena délka a procentuální zastoupení tříd ochrany,
kterými záměr prochází.
Tabulka č. 58. Třída ochrany
I.
II.
III.
IV.
V.

Relativní zastoupení tříd ochrany ZPF na trase
Délka průchodu (m)
136.1
694,6
1351,1
2651,7
2679,2

% délky trasy
1,81
9,25
17,98
35,30
35,66

Z tabulky vyplývají následující závěry:
-

Záměr prochází ze 70 % půdami ve IV. a V. třídě ochrany, tedy půdami nejméně kvalitními.
Nejkvalitnější půdy v I. třídě ochrany záměr zabírá pouze z cca 2 %.
Půdy v I. a II. třídě kvality zabírají cca 11 % trasy.
Celkově je možné hodnotit vliv na půdy z hlediska její kvality jako nízký.

Kontaminace půdy
V daném území není zjištěno plošné zvýšení obsahů rizikových látek v půdě vlivem
geologických podmínek nebo předešlé antropogenní činnosti (údaje dle registru kontaminovaných
ploch ÚKZÚZ).
♦ Emise a obrusy z vozidel
Doprava je zdrojem rizikových anorganických i organických látek. Jedná se především o polyaromatické uhlovodíky a rizikové prvky (Cd, Zn, Ni, Be, Cr, As, Hg, Cu), jejichž zdrojem mohou být
nejen emise výfukových plynů, ale i oděr a obrušování pneumatik, brzdových destiček, karoserií vozidel, samotné vozovky apod.
Emise a obrusy z vozidel mohou způsobovat kontaminaci pozemků kolem komunikace v různých vzdálenostech podle intenzity a doby provozu a podle lokálních podmínek. Úroveň kontaminace
klesá exponenciálně se vzdáleností od krajnice. U komunikace jako je posuzovaný záměr, se uvažuje o kontaminaci soustředěné především do krajnice a silničního příkopu.
♦ Kontaminace půd zimní údržbou
Znečištění půdy v bezprostředním okolí komunikací je dáno dvěma mechanismy:
-

primární kontaminací sněhu při posypu, pluhování, frézování komunikace a vlivem rozstřiků
vozidel – tato kontaminace je maximální na krajnici, potom prudce klesá a ve vzdálenosti 20 m
od krajnice vozovky již není rozeznatelná od okolí.

-

sekundární kontaminace – rozplavováním zasoleného sněhu v době tání do okolí. Tam, kde
se vlivem geomorfologie terénu vytváří při tání „potoky“ ze silniční vody, se mohou vyšší koncentrace sodíku i chloridů dostat do větší vzdálenosti. To je problémem na prudkých svazích
a především u lesních pozemků, což není případ hodnoceného záměru.

Kromě výše popsaných jevů je zde možné riziko kontaminace půdy během výstavby, zejména
z úniků pohonných hmot a olejů z mechanizačních prostředků v prostoru staveniště. Riziko
kontaminace půdy v průběhu výstavby lze minimalizovat udržováním předepsaného technického
stavu veškeré mechanizace, její preventivní pravidelnou údržbou a dodržováním bezpečnostních
předpisů. Celkově budou vlivy na běžné úrovni pro daný typ stavby.
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Stabilita půdy – eroze a sesuvy
U silničního tělesa je riziko eroze závislé na výšce a rozloze vysokých násypů a zářezů (viz
následující tabulka).
Tabulka č. 59. -

Úseky vysokých násypů a zářezů (nad 10 m)

Úsek (km)

Zářez / násyp

7,210 - 7,250
10,450 - 10,650
11,150 - 11,200
11,480 - 11,550

zářez
zářez
násyp
násyp

Z tabulky je patrné, že velké násypy a zářezy se v trase vyskytují omezeně. Riziko eroze zde
bude minimalizováno protierozními vegetačními úpravami (SO 801), které jsou realizovány na celé
trase - viz popis v kapitole B.I.6 výše v textu.

Vlivy na lesní půdu
V této části je hodnocen vliv na les z pohledu lesního hospodářství. Hodnocení lesa z hlediska
biologického je v kap. D.I.7.
Trasa záměru je navržena tak, aby se vyhýbala souvislým lesním pozemkům a tím byl zábor
PUPFL minimalizován. Zábor lesní půdy v jednotlivých katastrálních územích uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 60. -

Zábor lesní půdy

Katastrální území
k.ú. Krásná Studánka
k.ú. Nová Ves u Chrastavy
k.ú. Mníšek u Liberce
k.ú. Mlýnice
k.ú. Albrechtice u Frýdlantu
k.ú. Dětřichov u Frýdlantu
CELKEM

2

Trvalý zábor (m )
1 161
4 793
0
18 523
15 284
0
2
39 761 m

2

Dočasný zábor nad 1 rok (m )
485
0
909
0
0
0
2
1 394 m

Na katastrálním území Krásná Studánka, Nová Ves u Chrastavy a Mníšek je zábor lesní půdy
minimální. Větší zábor lesní půdy se týká:
-

K.ú. Mlýnice - delší souvislejší zábor 1,9 ha, kde trasa silnice zasahuje do okrajové části lesního komplexu Chrastavský les. Pozemek náleží městu Chrastava. Dočasný zábor je nulový.
Jedná se o soubor lesního typu 4S – svěží bučinu a lesní typ 4S5.

-

K.ú. Albrechtice u Frýdlantu – trasa prochází v km 9,05-9,26 středem remízu, který je lesní
půdou. Pozemek náleží fyzickým osobám a Lesům ČR. Trvalý zábor je cca 1,5 ha, dočasný
zábor je opět nulový. Jedná se o soubor lesního typu 5S – svěží jedlová bučina, lesní typ 5S6.
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Opatření
K omezení rizika eroze jsou navrženy vegetační úpravy, které budou provedeny na násypových a zářezových svazích nových zemních těles silnice a dále na středových ostrůvcích okružních
křižovatek.
Rozprostřením humózního horizontu a výsadbou dřevin dojde ke zpevnění svahů a k zabránění jejich erozi. Ke snížení rušivého vlivu na krajinný ráz a k odclonění zastavěného území jsou ve
vybraných úsecích podél tělesa záměru navrženy pásy zeleně. V rámci projektových prací ve stupni
DÚR byla zpracována studie vegetačních úprav s návrhem výsadeb.
Součástí záměru je i rekultivace ploch dočasného záboru (SO 851). Cílem rekultivace je úprava dočasně zabraných ploch do původního stavu, tj. do přibližně stejného stavu, v jakém jsou ostatní
zemědělské pozemky poblíž stavby. Po rekultivaci budou plochy dočasného záboru vráceny a připojeny k původním nebo sousedním zemědělským pozemkům. Rekultivace musí zajistit svými technickými a biologickými prostředky vytvoření nové půdy, urychlení a zkvalitnění přeměny devastovaných
ploch na půdu s dostatečnou produkcí a s vytvořením funkční, vysoce ekologicky hodnotné a biologicky plně aktivní krajiny přilehlé k tělesu silnice.
Rekultivace původní silnice I/13 je součástí SO 852. Část původní silnice I/13, která se nebude
využívat, bude zrušena. Na této rušené části bude vybourána konstrukce vozovky. Na upravený terén se rozprostře ornice v mocnostech odpovídajících těsnému sousedství komunikace a provede se
technická a biologická rekultivace. Z důvodu zachování biologické diverzity zůstane zachováno těleso násypu komunikace.
V souvislosti se stavbou záměru, který má zabírat trvale pozemky PUPFL ve vlastnictví města
2
Chrastavy ve výši 18 523 m , byl vypracován Návrh kompenzačních opatření (Moravec, F., 2016).
Navržena jsou následující opatření:
-

Cesta č. 1: Jedná se o úsek lesní cesty mezi porosty 529B/C. OLH v této části navrhuje zavézt
erozní rýhy v cestě a cestu částečně zpevnit volně navezeným původním materiálem (např.
štěrk) včetně vybudování příčných žlabů pro odtok vody. Délka navrženého úseku je cca
340 metrů.

-

Cesta č. 2: Jedná se o úseky lesní cesty mezi porosty 529A/B, 529A/C, 529C/E a 529D/E.
I zde se jedná o zavezení a zpevnění cesty a OLH zde připouští i použití recyklovaných materiálů. Délka navrženého úseku je cca 940 metrů.

-

Tůň č. 1: Jedná se vyhloubení prameniště v porostní skupině 529B5. Místo je silně podmáčeno a vyhloubením malé tůňky a navršením hrázky dojde nejen k zadržení vody, ale i ke zvýšení biodiverzity.

-

Tůň č. 2: Jedná se vyhloubení podmáčeného místa v porostní skupině 529D10b. Vyhloubením
malé tůňky dojde nejen k zadržení vody, ale i ke zvýšení biodiverzity. Zde OLH nepožaduje vytvoření hrázky, ale pouze vyhrábnutí v místě podmáčení.

-

Cesta na hraně svahu silnice: Zajistit možnost jízdy po hraně nad svahem silnice podél okraje
lesa.

Tato navržená kompenzační opatření jsou vyznačena v Problémové mapě (1 : 10 000), která
je samostatnou přílohou oznámení.
Shrnutí
Vlivy na lesní i zemědělské půdy lze hodnotit jako lokální, negativní, dlouhodobé až trvalé,
s ohledem na rozsah předpokládaných trvalých záborů.
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D.I.6.

Vlivy na přírodní zdroje

V následující tabulce je uveden přehled potenciálních vlivů dopravy na horninové prostředí
a přírodní zdroje.
Tabulka č. 61. -

Potenciální vlivy dopravy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Vliv
vliv na ložiska nerostů

vliv na poddolovaná
území
vliv na dobývací
prostory
vliv na sesuvy
kontaminace horninového prostředí

Charakteristika
Ložiska nerostů definuje zákon č. 44/1988 („horní zákon"), jedná se
o přírodní nahromadění nerostů, jakož i základka v hlubinném dole,
opuštěný odval, výsypka nebo odkaliště, které vznikly hornickou činností
a obsahují nerosty.
Jako poddolovaná území se rozumí polygony, zahrnující známý nebo
předpokládaný výskyt hlubinných důlních děl, vzniklých za účelem těžby
nebo průzkumu nerostných surovin.
Jako dobývací prostory se rozumí administrativní hranice stanovená pro
těžbu nerostů povrchově i dolem.
K sesuvům půdy dochází při porušení stability svahu, a to v důsledku přírodních procesů nebo lidské činnosti (výstavba, těžba). Sklon svahu náchylného k sesuvu bývá zpravidla větší než 22°.
Kontaminace vlivem výstavby, běžného provozu nebo při haváriích.

těžba a přemísťování
Těžba v důsledku výstavby záměru.
velkého množství hornin
vliv na geologické
a paleontologické
lokality

Lokality s výskytem významných geologických nebo paleontologických
jevů.

Na severním okraji Chrastavského lesa je evidováno ložisko nerostných surovin Mlýnice
(č. 32444000). Jedná se o dosud netěžené ložisko stavebního kamene – ortoruly. Nachází se na
lesní půdě cca 150 m východně od osy trasy záměru. Výstavbou ani provozem nebude toto ložisko
narušeno.
Nepředpokládá se vznik sesuvů půdy v důsledku porušení stability svahu. Z hlubších zářezů
budou těženy žuly a ruly v různém stupni zvětrávání, tj. mírně zvětralé, navětralé až zdravé. Při těžbě
budou použity pravděpodobně i trhací práce. Podloží násypů bude nutné většinou sanovat. Hlavní
příčinou sanací jsou nevhodné zeminy do podloží násypů, ale místy i mělká úroveň hladiny podzemní vody.
Při výstavbě a běžném provozu nebude docházet k významné kontaminaci horninového prostředí. Kontaminace při havárii musí být řešena v souladu s příslušnými nařízeními a zákony.
Rozsah těžby surovin na stavbě bude upřesňován v dalších stupních projektové dokumentace.
Taktéž bude dořešeno nakládání s přebytkem zeminy a horniny odtěžené při budování zářezů.
Záměr nemá vliv na geologické a paleontologické památky, protože se v území nenacházejí.
Záměr se nepřibližuje k žádnému geoparku.
Součástí záměru nejsou žádná speciální opatření na ochranu horninového prostředí a přírodních zdrojů.

Vlivy na přírodní zdroje a horninové prostředí lze hodnotit jako nevýznamné. Dojde pouze lokálně k navýšení rizika znečištění horninového prostředí v případě havárií.
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D.I.7.

Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)

Pro hodnocení vlivů na faunu a flóru byla v roce 2017 provedena aktualizace biologického
průzkumu, který byl přílohou oznámení záměru. Výsledky biologického průzkumu a jejich vyhodnocení je obsahem Aktualizovaného biologického posouzení a průzkumu (Kočvara 2017a), které tvoří
přílohu č. 6 této dokumentace EIA.
Jako příloha č. 7 je uvedena Migrační studie (Kočvara 2017b), která také je aktualizací předchozího materiálu zpracovaného v rámci oznámení záměru - tato aktualizace byla provedena na základě požadavků orgánů ochrany přírody při zjišťovacím řízení.
Následující text čerpá z obou těchto materiálů.

Vlivy na biologickou rozmanitost
Biologickou rozmanitost (biodiverzitu) lze vymezit jako variabilitu všech žijících organizmů
a ekosystémů (biotopů), jejichž jsou součástí, zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi
ekosystémy.
Hlavním prvkem je tak míra variability mezi těmito organizmy a ekosystémy. Při posouzení biologické rozmanitosti a jejího možného ovlivnění se vychází z kvality dotčeného území v kontextu okolí, plochy záboru biotopů dle jejich kvality a využití jednotlivými organizmy ve vztahu ke zbývajícímu
území, zejména z pohledu lokální a dálkové migrace.
Záměr se v předmětném území dotýká mozaiky biotopů od polních monokultur, přes plošně
větší luční biotopy a pastviny až po mozaiku menších a hodnotnějších biotopů zahrnující podmáčené
biotopy, keřové a dřevinné porosty. Důležitá je z pohledu záměru skutečnost, že zasahuje převážně
do méně hodnotných biotopů, v případě hodnotnějších pak pouze do jejich méně reprezentativních
částí. Všechny dotčené biotopy jsou ve větším poměru zastoupeny mimo plochu záměru. Na dotčené plochy pak nejsou výhradně vázány některé z druhů, vyskytují se i v okolí, a to v rámci všech taxonů v silnějších populacích, než budou dotčeny. I běžné druhy jsou zde zastoupeny v minimálních
počtech čítajících často jednotlivé jedince. Zábor biotopu v podobném případě nepředstavuje negativní vliv na biologickou rozmanitost.
Tam, kde záměr kříží hodnotnější či přírodní biotopy (v území se jedná zejména o travnaté
plochy, lesní okraje a plochy křovin), dojde pouze k lokálnímu ovlivnění druhů vázaných zejména na
otevřené biotopy. Toto ovlivnění není v rámci biologického hodnocení posuzováno jako významné,
neboť nikde v území nedojde k dotčení větší plochy (biotopu, stanoviště) či větší populace některého
z druhů. Vždy se jedná o zásah, dotýkající se poměrově menší plochy, a současně biotopu zastoupeného výrazně více i v okolí (tj. nejen na ploše záměru).
Ovlivnění biodiverzity ve smyslu snížení kontaktu populací, omezení migrace, či mortality jedinců je zcela minimalizováno řadou navržených opatření, ke kterým patří úprava a doporučení pro
stavební objekty, prostorové a časové termínování prací a zajištění odborného dozoru, který bude
postup prací monitorovat a bude dohlížet nad nutností a realizací jednotlivých opatření a bude provádět transfery jedinců. Důležitá opatření jsou vyjmenována níže (viz kapitolu D.IV.).

Ačkoli dojde k záboru zemědělské půdy, v kontextu dotčeného fragmentovaného území dojde
lokálně i k podpoře biodiverzity, a to právě v případě nejvíce ohrožených druhů vázaných na nelesní
(luční) společenstva. Na násypech/svazích komunikace a disturbancí v území vzniknou dočasně, ale
i trvale příhodné nelesní biotopy, které bude řada druhů obsazovat a využívat jak k rozmnožování,
tak šíření či komunikaci mezi mikropopulacemi. To platí zejména pro bezobratlé vázané na luční
ekosystémy. Za tímto účelem byla rovněž navržena řada opatření pro podporu nelesních biotopů
v rámci takto vzniklých ploch podél nové komunikace.
Pozitivní ovlivnění včetně lokálního zvýšení biodiverzity lze spatřovat i v doplňující výsadbě
dřevin, která bude součástí realizované výstavby. Nedojde k izolaci některých biotopů či liniových
prvků v území.
Významným momentem je v tomto pohledu plánovaná rekultivace části tělesa I/13 a jeho návrat do zemědělského půdního fondu. Takovéto řešení je nejméně vhodné, neboť těleso komunikace
je příčinou vzniku podmáčených lučních biotopů, na které jsou v území vázány nejsilnější populace
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střevlíka zlatého a některé další druhy. Jedná se přitom o stanoviště nejbohatšího výskytu v oblasti,
jehož ovlivnění by znamenalo výrazné negativní ovlivnění stanoviště i druhu samotného.
Vhodným a navrženým řešením je tedy ponechání tělesa komunikace s odstraněním pouze
svršku a ponechání tělesa a jeho využití jako liniového interakčního krajinného prvku. Primárně jako
prvku bezlesí, s převažujícím kamenitým neúrodným substrátem, s dosadbou solitérních dřevin
v podobně např. dubu zimního a preferencí autochtonních druhů křovin. Cílem je především udržení
zachycování povrchových srážkových vod a bránící nadměrnému odvodnění výše položených svažitých podmáčených pozemků. Podobný prvek se zastoupením solitérních dřevin a skupinek křovin je
přitom rovněž velmi vhodným doplňkem ke zvýšení atraktivity území pro migraci k mostnímu objektu
SO 206 (velmi vhodné prostředí zejména jak pro rysa, tak pro vlka).
Dopad na hydrický režim podmáčených pastvin pod komunikací (severně) se nezdá být významný s ohledem na realizaci propustků vodotečí, které jsou zde přítomny. Výraznější vliv představuje způsob (absence) hospodaření a meliorace lučních ploch. Negativní bude spíše samotná přítomnost komunikace, snižující atraktivitu biotopu pro některé hnízdící druhy v bezprostředním okolí
komunikace (bekasina otavní). Vezmeme-li však v úvahu současnou silnici (její relativní blízkost)
a zbývající plochy v okolí, nejeví se tento vliv významný na okolí. Ovlivnění čejky chocholaté a drabčíka huňatého proto není považován za významný.

Vlivy na faunu
V následující tabulce je uveden přehled potenciálních vlivů dopravy na faunu, flóru
a ekosystémy.
Tabulka č. 62. Č.

Potenciální vlivy dopravy na faunu, flóru a ekosystémy - obecně

Vliv

Charakteristika

Výstavba

1

přímá
likvidace
stávajících
biotopů

disturbance
(rušení)
znečištění
3
prostředí
Provoz
2

4

fragmentace
krajiny

5

bariérový
efekt

6
7

mortalita
disturbance

8

znečištění
prostředí

9

změny ve
využití krajiny

Jedná se o nejzávažnější vlivy, protože při nich dochází k nevratné a trvalé likvidaci
určitých biotopů. O závažnosti zásahu rozhodují především dvě skutečnosti: (i) rozsah zásahu a technické řešení včetně minimalizačních opatření, (ii) přítomnost daného biotopu v zájmovém území, kde je velmi důležitou skutečností, zda je postižená lokalita jediným refugiem daných společenstev v oblasti, nebo zda je tento biotop
v oblasti hojně zastoupený, tedy nahraditelný.
Hluk, vibrace vlivem výstavby (zvýšená aktivita v území, těžká mechanizace atd.)
Odpadní vody ze staveniště, možná kontaminace ropnými látkami z těžké mechanizace atd., možné ovlivnění vodních druhů.
Proces, kdy dochází k rozdělení souvislých biotopů/populací vlivem bariéry (komunikace) na menší a menší části. Tyto části postupně ztrácejí potenciál k plnění
původních funkcí, dochází tedy k postupnému snižování kvality biotopů.
Silnice svým liniovým charakterem působí jako bariéra pro pohyb volně žijících
živočichů v krajině. Silniční těleso rozděluje přirozené areály živočichů a znesnadňuje nebo znemožňuje migraci za potravou, na místa rozmnožování apod. Při nevhodném řešení může dojít k izolaci určitých částí populace a ke snižování její životaschopnosti. Pro ptáky většinou trasa netvoří zásadní překážku, jiná situace je
u savců a u obojživelníků. Savci se pravidelně pohybují krajinou při vyhledávání
potravy. Zde je třeba zajistit dostatečnou průchodnost trasy a současně zabránit
vstupu živočichů na komunikaci z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
Mortalita živočichů na silnicích vlivem autoprovozu.
Hluk, vibrace, světelné rušení z autoprovozu.
Kontaminace emisemi z automobilů (oxidy dusíku, oxid uhelnatý, těžké kovy atd.),
další polutanty vzniklé při provozu (obrušování pneumatik, posypové materiály,
úniky látek při haváriích automobilů atd.).
Ovlivnění dalšího vývoje přilehlých biotopů (zánik hospodářského využití, jindy
naopak nežádoucí kultivace).
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změny
stanovištních
poměrů
ruderalizace
přírodního
prostředí
(flóra)
pravidelná
údržba vozovky a krajnic, rekonstrukce (flóra)

10

11

12

Např. odvodnění či zástin zemním tělesem nebo mostním objektem.

Tento vliv spočívá především v expanzi ruderálních rostlinných společenstev na
odkrytých plochách silničního tělesa a v nebezpečí zavlečení invazních druhů. Je
tedy diskutován zejména v kapitole vlivů na flóru.
V okolí silnice se hromadí cizorodý materiál a často dochází i k narušení již regenerované vegetace v blízkosti silnice.

♦ Vliv na bezobratlé živočichy
Celkově lze shrnout ovlivnění bezobratlých jako málo významné. Dotčení populací nalezených
druhů není významné, neboť v rámci řešeného území osidlují biotopy (lokality) především mimo plochu záměru. Lze očekávat alespoň u některých druhů kolonizaci náspů nové komunikace a migraci
těmito biotopy, kde dojde k propojení některých liniových prvků, které komunikace kříží.
Nejvýrazněji je zásah vnímán v prostoru severní části území, kde kříží stávající komunikaci.
Jedná se o biotopy s výskyty význačnějších druhů, především střevlíka zlatého. Je zde nutné minimalizovat pojezdy a zásahy do podmáčených částí luk. Současně je požadováno, i v rámci kompenzace negativního vlivu na střevlíka zlatého, aby zde bylo ponecháno těleso stávající komunikace
(s odstraněním pouze asfaltového svršku). Těleso je důvodem většího podmáčení lokality a určuje
stávající charakter lokality. Právě díky této skutečnosti zde vznikly hodnotnější mokřadní biotop
♦ Vliv na obratlovce
-

Mihulovití a ryby

Nejcennějším tokem je bezesporu říčka Jeřice, kde se (ve zkoumaném úseku) vyskytuje bohatá populace mihule potoční Lampetra planeri – KO, EN, II. Říčka má velmi vhodný substrát jak pro
rozmnožování, tak vývoj larev druhu. Larvy se zde vyskytují prakticky plošně napříč tokem při obou
březích, v rámci 100 m úseku lze předpokládat početnost min. stovek larev. Záměr do toku však nezasahuje, dotčení mihule se tedy neuvažuje.
Potenciální dotčení ryb mimo pstruha potočního při zásazích do toků se neuvažuje, riziko havárie (úniku látek) je ošetřeno retenčními a havarijními nádržemi (objekty) a vhodnými technologickými postupy.
Záměr kříží či zasahuje do vodotečí a jejich přítoků u toku Jeřice, Albrechtický potok (revír 443
016 JEŘICKÝ POTOK 1, MO ČRS Chrastava), Heřmanický potok, Oleška (revír 443 042 OLEŠKA 1,
MO ČRS Frýdlant v Čechách).
-

Obojživelníci

Hlavní riziko lze spatřovat při samotné realizaci komunikace, kdy změnou podmínek v území
(přeměna ploch zemědělské půdy na plochy neudržované se vznikem kaluží) pravidelně dochází
k dočasné migraci a obsazování nových biotopů většinou druhů žab. Řešením je stanovení biologického dozoru, který tuto situaci podchytí, provede včas transfery z dotčených ploch i v průběhu stavby, případně zajistí vhodnou instalaci migračních bariér.
Vhodnost migračních objektů a doporučení pro jejich optimalizaci je uvedena v následující
části textu týkající se migrace.
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-

Plazi

Hlavní riziko lze u plazů spatřovat při výstavbě komunikace, kdy změnou podmínek v území
(přeměna ploch zemědělské půdy, zásahy a disturbance stávajících biotopů) pravidelně dochází
k vyvolané migraci a obsazování nových biotopů. Dotčení a jednotlivou potřebu transferů lze předpokládat u všech druhů plazů.

-

Ptáci

Ptáci jsou v zájmovém území vázáni především na keřové a stromové porosty, případně neudržované ruderální biotopy. Řada zajímavějších druhů zde hnízdí i v rámci trvalých travnatých ploch,
hodnotné jsou zejména nepravidelně udržované a pozdně kosené louky. V rámci polních kultur je
hnízdění omezené a týká se pouze některých druhů. Případné hnízdění je navíc silně ovlivněno
(omezeno) skladbou polních kultur.
Druhově i kvantitativně bohatší bývají výskyty zejména na jarním nebo podzimním tahu, kdy
v rámci polních kultur sbírají potravu či odpočívají i vzácnější druhy ptáků. Případné ovlivnění tahu,
situováním rychlostní komunikace především ke stávající komunikaci a sídelním útvarům, je zcela
bezvýznamné. Druhy využívají k odpočinku bezprostřední okolí podobných liniových staveb
a v území je dostatečný prostor pro přelety i výskyty v rámci migrační trasy. Největší ovlivnění tak lze
u některých druhů spatřovat především v plošném záboru biotopů a v ovlivnění potravních stanovišť.
Lokální přelety realizované některými druhy podél liniových porostů dřevin, které budou kříženy komunikací, nejsou významné. Z pohledu lokálních přeletů a migrace pěvců se tak nezdá být některý z úseků potenciálně konfliktní s předpokladem zvýšené mortality. V případě všech druhů ptáků
platí ochrana zaručení jejich hnízdění ze zákona, v případě §5a zákona č. 114/1992 Sb. pak přímá
ochrana jejich hnízd. Z tohoto pohledu je nezbytné, aby prvotní zásahy do vegetace probíhaly mimo
období hnízdění ptáků, tj. obvykle mimo 1. 4. až 31. 7. kalendářního roku.

-

Savci

Taxon savci zahrnuje velmi variabilní skupinu živočichů s naprosto odlišnými nároky na charakter prostředí, kteří můžou být dotčeni záměrem naprosto zanedbatelně anebo naopak velmi výrazně. A to zejména omezením možností migrace v území a případnou mortalitou.
Zejména při existenci/vzniku komunikací a důsledku navedení/zabránění pohybu v určitém
směru (částí území), což často nutí živočichy překonávat nebezpečné úseky, kam by např. za normálních podmínek nepronikali.
Zcela specifickou skupinou jsou letouni Chiroptera. Jejich ovlivnění je popsáno níže v textu této kapitoly v části zabývající se migračními překážkami.

Dotčení zvláště chráněných druhů živočichů
Z provedeného průzkumu a dalších poznatků lze vyvodit, že v území se vyskytují zvláště
chráněné druhy taxonů s vazbami na dotčené území, kdy pro některé z nich představuje zásah negativní ovlivnění jedinců a jejich biotopu. Je tak nezbytné požádat o výjimky z ochranných podmínek
druhů dle §56 zákona č. 114/1992 Sb. těch živočichů, pro které lze zásah označit jako škodlivý. Výčet druhů je vhodné konzultovat s KÚ Libereckého kraje a Správou CHKO Jizerské hory dle realizovaných opatření a doby a rozsahu provádění prací.
Negativní ovlivnění lze očekávat u níže uvedených druhů.
střevlík zlatý Carabus auratus – KO
střevlík Carabus problematicus – O
svižník polní Cicindela campestris – O
drabčík huňatý Emus hirtus – O
zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta – O
ohniváček černočárný Lycaena dispar – SO
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čolek horský Mesotriton alpestris – SO
ropucha obecná Bufo bufo – O
ještěrka živorodá Zootoca vivipara – SO
ještěrka obecná Lacerta agilis – SO
slepýš křehký Anguis fragilis – SO
užovka obojková Natrix natrix – O
zmije obecná Vipera berus – KO
křepelka polní Coturnix coturnix – SO
chřástal polní Crex crex – SO
bekasina otavní Gallinago gallinago – SO
bramborníček hnědý Saxicola rubetra – O
lejsek šedý Muscicapa striata – O
ťuhýk obecný Lanius collurio – O
strnad luční Miliaria calandra – KO
KO - druh kriticky ohrožený, SO - druh silně ohrožený, O - druh ohrožený
Úvaha o možném dotčení druhů vychází ze splnění navržených podmínek a aktuálního stavu
na lokalitě, termínování prací a jejich rozsahu, dotčení druhů se tak může změnit dle konečné formy
a doby realizace záměru.
Popis a vyhodnocení území z hlediska migrace živočichů
Řešená komunikace má délku 8,53 km. Nejbližší podchod vhodný pro zvěř (šířka cca 25 m),
nadprůměrný pro kategorii B a průměrný pro kategorii A se nachází cca 380 m od začátku trasy (okružní křižovatka) na jihu území. Jižněji nemá území migrační potenciál (ve smyslu komunikace východ – západ, tj. kolmo na komunikaci) s ohledem na navazující zástavbu a aglomeraci Liberec. Podobná situace platí severněji, kde ubývá lesních celků, a v širším území převládají polní monokultury.
Z pohledu savců lesních ekosystémů se tak jedná o významné území, kde by se měly realizovat min.
dva vhodné průchody kategorie A, což i odpovídá dvěma dálkovým migračním koridorům.
Z nejvýznamnějších prvků v území je nutno věnovat pozornost dvěma dálkovým migračním
koridorům (DMK). Ty jsou schematicky vymezeny mezi km 8,1 a 8,2 (komunikace zde vede na svahu v zářezu, dále Albrechtice jih) a mezi km 10,7 a 10,8, kde vede komunikace v zářezu po obou
stranách (dále Albrechtice sever). Průběh DMK je vyznačen na obrázku v kapitole C.II.5. výše v textu
dokumentace EIA a také v Migrační studii - příloha č. 7).
♦ Vliv záměru na DMK Albrechtice jih
Vymezený koridor je komunikací přerušen. Vzdálenost navazujících lesních celků v místě koridoru činí 540 m, koridor přechází údolí Albrechtického potoka s rozptýlenou zástavbou a stávající
komunikací. V místě křížení je s ohledem na svažitý terén nemožné realizovat podchod či nadchod.
Nejbližší přirozené křížení je přes Albrechtický potok 470 m severněji, kde se potok stáčí k západu
a komunikace jej přechází mostem (objekt SO 204). V tomto místě koridor prochází v ose Albrechtického potoka a dále na východ rozptýlenou zástavbou. Vzdálenost spojnice lesních celků v těchto
místech činí cca 1 km.
Objekt SO 204 - z pohledu navrženého řešení se jedná o zcela funkční stav pro střední
a menší živočichy, pro jelena se jedná o nadprůměrnou, vysokou funkčnost pouze s malými omezeními. Potenciál místa lze dále zvýšit doplněním výsadeb navazujících na lesní porost, čímž se sníží
i negativní jev stávající komunikace a rozptýlených sídel východně od koridoru.
Objekt SO204 tak může sloužit jako funkční koridor umožňující migraci v rámci blízkého vymezeného dálkového migračního koridoru. Týká se to zejména jelena a rysa, tj. největších savců
v území s předpokladem potřeby migrace přes novou komunikaci. U losa se tato potřeba neuvažuje.
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♦ Vliv záměru na DMK Albrechtice sever
Vymezený koridor je komunikací přerušen. Vzdálenost navazujících lesních celků v místě koridoru činí 770 m, koridor přechází luční porosty s rozptýlenou zelení a liniovým porostem přes stávající silnice I13. V místě křížení vede nová komunikace v zářezu. V rámci migračních objektů lze uvažovat o SO205, který byl za tímto účelem zřízen, SO206 (křížení Heřmanického potoka) a SO212
(most nad novou komunikací převádějící stávající komunikaci I/13, které bude převedena na obecní
cestu). Tento most má však minimální parametry (šířka 5,6 m, délka 20,8) a není pro migraci vhodný.
Při úpravách lze uvažovat pouze minimální využití v případě nejmenších savců (kategorie C). Most
se nachází v blízkosti osy DMK.
♦ Vyhodnocení průchodnosti jednotlivých mostních objektů pro živočichy
-

Most SO 206 - tento severnější migrační objekt kříží Heřmanický potok, nachází se 600 m severně od dálkového migračního koridoru. Vzdálenost spojnice lesních celků zde činí cca
950 m. Most má průměrné parametry pro jelena a parametry na dolní hranici praktického optima pro prase a srnce; pro střední a menší živočichy jde o nadprůměrné řešení. Potenciál lze
dále zvýšit doplněním výsadeb navazujících na lesní porost, čímž se sníží i negativní jev stávající a nové komunikace. Objekt SO 206 tak může sloužit jako funkční koridor umožňující migraci v rámci blízkého vymezeného dálkového migračního koridoru, zejména pro střední
a menší živočichy.

-

Most SO 205 - tento jižnější migrační objekt se nachází 550 m jižně od dálkového migračního
koridoru. Vzdálenost spojnice lesních celků zde činí cca 1200 m, počítáno mimo rozptýlenou
sídelní zástavbu východně (koridor SV směrem). Se zahrnutím lesního remízku a potoka západně od koridoru činí vzdálenost 850 m. Teoreticky má most průměrné parametry pro jelena,
prase a srnce. Nicméně při bližším prostudování parametrů objektu a terénu je patrné, že komunikace zde vede při prudším SZ svahu, kdy od jihu opouští zářez a přechází v násep a následně most. Severně pak opět přechází do zářezu. Okolní terén je tak po obou stranách (východ a západ) výše než komunikace. Ze západní strany by se dal přístup akceptovat – je zde
níže umístěná údolnice toku, z východní strany však svah klesá prudce k mostnímu objektu a
výrazně snižuje jeho migrační parametry, zhruba na polovinu (průměrná výška cca 2,1 m). To
jsou již parametry na hranici praktického minima a nefunkčního stavu pro jelena, pro prase
a srnce jde o průměr.
Z pohledu navrženého řešení se tak jedná o limitní podprůměrné řešení pro jelena a průměrné
řešení pro střední a menší živočichy. Potenciál lze částečně zvýšit doplněním výsadeb navazujících na lesní porost, čímž se sníží i negativní jev stávající a nové komunikace, nicméně
prostorově se jedná o nevhodné upořádání, které nelze s ohledem na konfiguraci terénu zlepšit. Objekt SO205 tak může sloužit jako funkční koridor umožňující migraci v rámci blízkého
vymezeného dálkového migračního koridoru, částečně pro střední a zejména pro menší živočichy.

Z důvodů uvedených výše, a dále z hlediska prostorových parametrů, přítomnosti vodoteče
a absence sídel se jako vhodnější pro dálkovou migraci jeví severnější objekt (SO 206). Stávající parametry výšky 5,8 m a šířky 18,8 m (I = 7,1) je nutné navýšit – konstrukčně patrně nejlepší bude
zvětšit šířku podchodu (délku mostu) na min. 26,5 m, s rezervou a při zohlednění technické stránky
konstrukce 30 m.
Pak bude objekt splňovat stanovené požadavky na migraci v území a spolu s dalším navýšením ekologických parametrů (výsadby dřevin v okolí) lze očekávat vysokou funkčnost pro cílové druhy v území – zejména jelena evropského a rysa ostrovida, pro které je tento koridor nejdůležitější
spojnicí v rámci migrace pohraničních pohoří v ČR, tj. mezi Jizerskými a Lužickými horami.
Podrobně byla rovněž zkoumána otázka možného zprůchodnění území pro losa evropského,
který jen velmi nerad využívá podchody a preferuje nadchody. V rámci tohoto druhu bylo vyhodnoceno, že stávající parametry průchodnosti komunikace jsou dostačující.
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-

Most SO 202 - jedná se o most přes vodoteč v oblasti Novoveského vrchu a Ameriky. Most
má velmi dobré parametry, rovněž okolní prostředí představuje vysoký potenciál pro využívání
živočichy všech kategorií.

-

Most SO 203 - jedná se o estakádu přes řeku Jeřici. V území je vymezen lokální biokoridor
podél Jeřice a Albrechtického potoka v návaznosti na lokální biocentrum Závětří. Z pohledu
migračního potenciálu jsou parametry objektu nadprůměrné, potenciál migrace však výrazně
snižuje stávající silnice okolní navazující zástavba.

-

Most SO 204 je popsán výše v textu u migračního koridoru Albrechtice jih.

-

Most SO 207 - lokální migrace, lokální biokoridor podél levostranného přítoku Olešky. Parametry objektu jsou podprůměrné, zejména malou výškou jsou nevhodné pro kategorii velkých
savců, průměrný pro střední savce. Vhodné a účelné zejména pro menší živočichy.

♦ Vyhodnocení vlivů záměru jako migrační překážky pro živočichy
-

Bezobratlí

Ovlivnění bezobratlých lze celkově shrnout jako bezvýznamné. Dotčení populací nalezených druhů
není významné, neboť v rámci řešeného území osidlují biotopy (lokality) především mimo plochu
záměru. Komunikace nepředstavuje fragmentaci některých biotopů v území, která by mohla omezit
šíření nebo výskyty některých cennějších druhů.
Lze očekávat alespoň u některých druhů kolonizaci náspů nové komunikace a migraci těmito
biotopy, kde dojde k propojení některých liniových prvků, které komunikace kříží. V případě řady
druhů dochází v rámci okrajů komunikací, obzvláště v případě širších náspů/zářezů ke vzniku
náhradních travních biotopů, kterými se řada druhů šíří a využívá je.
-

Mihulovití a ryby

Ovlivnění migrace ryb a obecně vodních živočichů se neuvažuje. Některé dotčené úseky jsou velmi
málo zvodnělé a v letních měsících lokálně vysychají. Vzhledem k tomu, že se jedná o horní úseky
toků s žádným, případně pouze omezeným výskytem ryb, nepředstavují mostní objekty a úpravy
toků v území ovlivnění migrace.
-

Obojživelníci

Navržená konfigurace propustků a mostních objektů je vhodně řešena. Na většině míst, kde byla
prokázána migrace či existuje zvýšený potenciál (údolí s vodotečemi) migrace, je tato umožněna.
V území se jedná především o podmáčené vlhké louky s rybníčky na levostranném přítoku Jeřice
(km 5,2–5,5), nivu Jeřice pod mostní estakádou Nová Ves nedaleko vodní nádrže Mlýnice a v místě
Albrechtického potoka (km 6,2–6,9), křížení toku v km 8,6, prameništní louka s navazujícím tokem
v km 10, SO 206 v km 11,6, propustek v km 12,158, 12,285, SO 207.
Problematickým zůstává úsek mezi km 9,1 a 9,4, kde dochází k migraci z přilehlého lesíku a okolí do
rybníčku v Albrechticích u Frýdlantu. V rámci úseku stávající silnice bývá pravidelně registrována
mortalita jedinců, zejména ropuchy obecné. Řešením, které je požadováno, je realizace propustku
(ideální je rámový 2x2 m), min. 1,2 m, a to nejlépe okolo km 9,1 až 9,2 (nejblíže spojnice k rybníčku
a současně v co nejnižší části lesíku).
Druhým problematickým úsekem je dlouhý úsek bez propustku v lemu Chrastavského lesa. Zde je
rovněž nutné realizovat propustek (2 x 2 m), a to v místě sníženiny a navazujících přítoků nejlépe
okolo km 7,9.
Opatření pro zlepšení podmínek migrace obojživelníků, ale i ostatních drobných obratlovců, jsou
uvedena v kap. D.IV. níže v textu.
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-

Plazi

Hlavní riziko lze u plazů a ostatních živočichů spatřovat při samotné realizaci komunikace, kdy
změnou podmínek v území (zásahy a disturbance stávajících biotopů) pravidelně dochází k vyvolané
migraci a obsazování nových biotopů. Řešením je stanovení biologického dozoru u podobných
staveb, který tuto situaci případně podchytí, provede včas transfery z dotčených ploch i v průběhu
stavby.
K velmi vhodným opatřením dále patří preference přirozeného povrchu v okolí migračních objektů,
pod mosty a v rámci vodních toků. Výrazným podpůrným prvkem pak je instalace různých drobných
úkrytů, ve formě kamenů, kmenů, pařezů apod. Cílem je diverzifikovat povrch a poskytnout tak
drobným živočichům úkryty, usnadnit jejich pohyb v rámci objektů. Opatření pro zlepšení podmínek
migrace jsou stejná jako v případě obojživelníků.
-

Ptáci

Z pohledu omezení migrace není u ptáků uvažován negativní vliv. Nejsou dotčena místa
početnějšího výskytu, komunikace není lokalizována mezi místa častějších přeletů. K hlavním
migračním pohybům v území dochází v severojižním směru v ose komunikace, díky výrazným
výškovým rozdílům v rámci řešené komunikace pak není žádný úsek vnímán jako rizikový.
Lokální přelety realizované některými druhy podél liniových porostů dřevin, které budou kříženy
komunikací, nejsou významné. Z pohledu lokálních přeletů a migrace pěvců se tak nezdá být některý
z úseků potenciálně konfliktní s předpokladem zvýšené mortality.
Při realizaci protihlukových stěn, případně objektů s velkými průhlednými plochami včetně
autobusových zastávek, je zakázáno použití průhledných anebo lesklých ploch (viz ustanovení §5a
z. č. 114/1992 Sb. – ochrana volně žijících ptáků). Alternativou je použití neprůhledných materiálů,
případně mléčně zabarveného skla. Použití siluet dravců je nefunkční a nevhodné. Jediným
efektivním řešením je dodatečné polepení nebezpečných ploch svislými pruhy hustě vedle sebe
(min. 2 cm pruhy 10 cm od sebe, alternativně 1 cm co 5 cm).
-

Savci

V případě netopýrů je podstatné, s jakou intenzitou a které části území jednotlivé druhy využívají
k lovu a zejména přeletům. Obecně nebezpečnými jsou zejména úseky, které jsou atraktivní (či
prostorově ovlivňující) k nízkým přeletům v místě křížení dálnic. Jedná se především o situace, kdy
druhy překonávají vyvýšenou komunikaci mezi atraktivními biotopy, což jsou typicky vodní plochy
(vodoteče) či křížení dřevinných liniových prvků. Naopak optimální jsou situace, kdy je komunikace
níže oproti okolnímu terénu či je kryta dřevinnými porosty, netopýři pak přelétají výše nad komunikací
a ohrožení ze strany provozu je minimální. Díky četným zářezům komunikace právě v místech
pozorovaných či předpokládaných přeletů v blízkosti lesních celků není proto dotčení této skupiny
uvažováno a specifická opatření nejsou navrhována.
Specifickým druhem v území je vydra říční Lutra lutra. Druh se v současné době v území vyskytuje
pravidelně při migraci, a to zejména mimo dobu rozmnožování a ve vazbě na potoky. Opatření pro
vydru v daném území nejsou nutná. Vodoteče s potenciálním výskytem druhu splňují požadavky na
vhodné přemostění, tj. realizací komunikace nedojde nikde v území k vytvoření bariéry a rizikovému
místu při migraci druhu. Vhodné podmínky jsou v území splněny. To platí i pro ostatní běžné
obratlovce podobné velikosti. Níže je vhodné poukázat na některé specifické větší druhy lokality
a širšího okolí.
V rámci území to je zejména jelen evropský, medvěd hnědý, vlk obecný, rys ostrovid a los evropský,
přičemž území lze charakterizovat jako mimořádně významné zejména pro rysa, jelena a losa.
-

medvěd hnědý Ursus arctos – Výskyt druhu v území není znám a je velmi nepravděpodobný.
Bližší rozbor vhodných podmínek pro migraci tak není uváděn.
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-

vlk obecný Canis lupus – výskyt druhu v území není znám, je spíše nepravděpodobný, ojedinělou migraci ale nelze vyloučit s ohledem na blízkost německé (polské) populace. V případě
tohoto druhu je očekáváno, že případný migrační výskyt v území bude převážně vázán na
prostor vymezeného migračního koridoru, tj. dotčení záměrem je považováno za minimální.
V případě ojedinělého výskytu lze předpokládat využití některého z podchodů v řešeném území (SO206).

-

rys ostrovid Lynx lynx – výskyt druhu v řešeném území není znám, nicméně migrace v ose západ východ je považována za vysoce pravděpodobnou. Migrační zprůchodní komunikace je
považováno za mimořádně významné. I to je důvod požadovaného navýšení parametrů objektu SO206. Dle upraveného návrhu objekt splňuje parametry pro rysa s tím, že v případě tohoto
druhu bude obzvláště významné provedení dodatečných opatření ve formě výsadeb dřevin
a zkrácení vzdálenosti navazujících lesních celků na migrační trase.

-

los evropský Alces alces – výskyty druhu v rámci řešeného území nejsou známy, nicméně ze
zjištěných informací vyplývá, že se jedná o západní okraj migračního koridoru druhu. Z pohledu vyhodnocení pak je podstatné, že osa řešené komunikace vede při okraji tohoto migračního
koridoru a zejména ve směru migračního koridoru, tj. nepředstavuje potenciální omezení migrace druhu.

-

jelen evropský Cervus elaphus - přímo v prostoru záměru nebyl jelen zjištěn, nicméně se vyskytuje v blízkém okolí, zejména v rámci Jizerských hor zahrnující i okraje CHKO v blízkosti
záměru. Očekává se, že případný migrační výskyt v území bude spíše ojedinělý a bude převážně vázán na prostor vymezeného migračního koridoru, tj. dotčení záměrem je považováno
za minimální. Parametry podchodů v území jsou dostačující a při zvýšení migračního tlaku lze
předpokládat jejich využití.

Vlivy na flóru
V rámci botanického průzkumu byly zjištěny dva zvláště chráněné druhy rostlin:
♦ ďáblík bahenní Calla palustris L. (ohrožený druh). V území se druh vyskytuje na dvou lokalitách,
kde záměr nezasahuje. Dotčení druhu se tak neuvažuje s tím, že plocha bude monitorována
v rámci biologického dozoru stavby, v daných lokalitách je vyloučena deponie materiálů a pojezdy
vozidel.
♦ vemeník zelenavý Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (ohrožený druh). V území je výskyt
druhu znám (Anonymus 2017) z mezofilní ovsíkové louky v oblasti Ameriky cca 300 m východně
od plochy uvažované komunikace v prostoru mimo předpokládané dotčení stavbou.
Stavební činnosti výrazně posilují rozmach invazního druhu - křídlatky japonské Reynoutria japonica. V území se vyskytují menší ostrůvky rostlin kolem jižní části trasy komunikace. Pro likvidaci
je vypracováno několik postupů (viz ka. D.IV. a Biologické posouzení v příloze č. 6)
Negativním vlivem na flóru bude kácení mimolesní zeleně. V rámci dokumentace DÚR byl
zpracován dendrologický průzkum (v r. 2011), na nějž navázal dendrologický průzkum provedený
v letě 2017 v rámci dokumentace EIA, jež tvoří přílohu č. 8.
Solitérní dřeviny, které bude zapotřebí v rámci stavby odstranit, mají charakter doprovodné zeleně podél stávajících komunikací (místní komunikace, silnice III/27252, III/27253, II/592, stávající
I/13), dále se jedná o porosty v okolí polních cest a mezí, roztroušené stromy na pastvinách a porosty podél vodotečí.
Z hlediska druhů se jedná především o porosty náletových dřevin, jako je bříza bělokorá (Betula pendula) a vrba jíva (Salix caprea). Ve střední části trasy, kde se komunikace dostává do blízkosti
přehradní nádrže Mlýnice a Albrechtického potoka v místě křížení stávající silnice převládají olše
lepkavá (Alnus glutinosa), javor mléč (Acer platanoides) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Na severu zájmového území, podél klesání z Albrechtic směrem k Dětřichovu, se k výše zmíněným stromům přidává jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a topol černý (Populus nigra).
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Trasa kříží dvě významnější vodoteče: Jeřici a Albrechtický potok. V místě křížení Jeřice dochází ke střetu s porostem olší (Alnus glutinosa) doplněných krušinou olšovou (Frangula alnus). Břehové porosty Albrechtického potoka tvoří zejména javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a bříza bělokorá (Betula pendula). Místy se zde vyskytuje dub letní (Quercus robur). V jižní části trasy dochází ke křížení menší bezejmenné vodoteče
s porosty olše lepkavé (Alnus glutinosa). V malém množství se zde vyskytuje opět dub letní (Quercus
robur), bříza bělokorá (Betula pendula), topol černý (Populus nigra) a vrba jíva (Salix caprea).
Roztroušené porosty v rámci pastvin, polních cest a mezí jsou tvořeny převážně břízou bělokorou (Betula pendula), dubem letním (Quercus robur), lípou srdčitou (Tilia cordata) a topolem černým (Populus nigra). Místy se zde vyskytují ovocné stromy: jabloň domácí (Malus domestica), višeň
obecná (Prunus cerasus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia).
Kompletní seznam inventarizovaných dřevin je uveden v Dendrologickém průzkumu - viz přílohu č. 8.
Dendrologický průzkum (DP) obsahuje celkem 429 položek. Položkou může být jak solitérní
dřevina, tak také zapojený porost dřevin (stromů, keřů). Celkově bylo v DP zahrnuto 327 solitérních
2
dřevin a 102 porostů o celkové ploše 43 437 m . Z tohoto počtu je ke kácení navrženo celkem
2
304 solitérních dřevin a 41 803 m porostů.
Před zahájením stavební činnosti bude nutno dřeviny mimo zábor zajistit dle ČSN 83 9061 –
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zejména je nutné minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a skladování nebezpečných látek v kořenové zóně.
Kácení dřevin bude kompenzováno v rámci vegetačních úprav, které zahrnují výsadby stromů
a keřů na svazích nově vytvořených násypů a zářezů i v pásech podél komunikace; dále formou výsadeb břehových porostů a popínavých rostlin. Po výsadby budou použity místně příslušné (autochtonní) druhy.
Výsadby jsou plánovány v těchto úsecích: km 4,2-4,8, km 4,8-5,55, km 5,55-6,3, km 6,3-7,75,
km 7,68-8,15 (pravá strana), km 8,05-8,58 (levá strana), km 8,15-8,58 (pravá strana), km 8,58-8,8,
km 8,8-9,7, km 9,7-10,95, km 10,95-12,6. Z výčtu vyplývá, že výsadby jsou navrženy prakticky podél
celé trasy komunikace.
Podrobný popis výsadeb je uveden v kap. B.I.6. výše v textu.
Vliv na ekosystémy
Obecně je možné považovat výstavbu pozemní komunikace jako typický civilizační stresor
dočasného i trvalého charakteru. V období výstavby se jedná o dočasné vlivy, které budou odpovídat
danému typu stavby a vzhledem k charakteru zájmového území je možné tyto vlivy považovat za
přijatelné. V zájmovém území se nenacházejí žádné významné ani cenné ekosystémy. V následující
kapitole je hodnocen vliv na kategorie ochrany podle zákona č. 114/1992 Sb.: zvláště chráněná
území, soustavu Natura 2000, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability krajiny,
památné stromy.

Shrnutí
Vlivy na faunu lze hodnotit jako negativní z důvodu dotčení biotopů zvláště chráněných druhů
živočichů. Vlivy jsou spíše lokálního dosahu, dlouhodobé. Pro jejich prevenci a zmírnění je navržena
pro období výstavby řada opatření - viz kap. D.IV.
Vlivy na flóru jsou hodnoceny jako mírně negativní až nevýznamné - nedojde k dotčení žádného zvláště chráněného druhu, trasa vede převážně po zemědělských plochách - pastvinách. Vlivy
jsou lokální, dlouhodobé.
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D.I.8.

Vlivy na krajinu a její ekologické funkce

Zvláště chráněná území
Předkládaný záměr se dotýká v místě OK Krásná Studánka IV. zóny CHKO, dále na 8,5 km
přiléhá ke III. zóně, pouze v závěrečném úseku prochází v první části esíčka, 10,5 až 11 km,
IV. zónou. Nová silnice I/13 je po většinu trasy více vzdálena hranici CHKO oproti současnému
stavu, kdy silnice I/13 tvoří západní hranici CHKO.
Vliv záměru lze hodnotit jako mírně pozitivní až nevýznamný. Záměr nemá vliv na jiná ZCHÚ.

Natura 2000
V zájmovém území záměru se nevyskytuje žádná lokalita soustavy Natura 2000, vliv záměru
je nulový. Toto hodnocení potvrzují i vydaná stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje (KULK
75441/2016) a Správy CHKO Jizerské hory (SR/1411/LI/2016 – 2), která významný vliv na soustavu
Natura 2000 vylučují (viz Přílohu č. 1.3 a 1.4).

Významné krajinné prvky
Celkové zhodnocení míry vlivu ukazují následující tabulky.
Tabulka č. 63. -

Stupnice celkového hodnocení vlivu záměru na VKP
Míra
vlivu

Kategorie Symbol
neutrální
vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv, ani pozitivní, ani negativní. VKP leží mimo reálný dosah záměru, nebo je vliv zanedbatelný.
Záměr má velmi omezený nevýznamný negativní vliv, na hranici prokazamalý telnosti. Prochází v blízkosti VKP, jeho ekologická funkce nebude narušena. Není třeba přijímat žádná opatření.
Záměr má reálný negativní vliv, který odpovídá běžnému vlivu u daného
střední typu záměrů. Záměr částečně prochází VKP, jeho ekologická funkce bude vlivem záměru negativně ovlivněna. Je třeba hledat a přijímat minimalizační a kompenzační opatření.
Vysoce negativní vliv, který může vést ke znehodnocení nebo likvidaci
velký VKP. Záměr zasahuje do VKP takovým způsobem, že ho významně
ovlivní či zcela likviduje, jeho ekologická funkce je zásadně narušena.

/0/

žádný

/-1/

negativní
vliv

/-2/

/-3/

Tabulka č. 64. VKP (km)

Charakteristika

Vliv záměru na VKP
Kategorie

Hodnocení vlivu

Symbol

VKP ze zákona
VKP 1 (4,56)

les

Vliv střední, dojde zde ke kácení dřevin rostoucích mimo les

-2

VKP 2 (5,00)

les

Vliv střední, dojde zde ke kácení dřevin rostoucích mimo les

-2

VKP 3
(5,30-5,50)

VKP 4 (6,30)

Les - vliv střední, dojde zde ke kácení dřevin rostoucích mimo les
les, niva ¨ Drobná vodoteč - vliv nízký, vodní tok přemostěn, ekologická
a drobná funkce nebude narušena.
vodoteč Niva - vliv střední, niva přemostěna, ekologická funkce bude
ovlivněna minimálně.
Jeřice - vliv nízký, vodní tok přemostěn, ekologická funkce
vodní tok nebude narušena.
a niva Niva - vliv střední, niva přemostěna, ekologická funkce bude
ovlivněna minimálně.
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VKP (km)

Kategorie

VKP 5
(6,70)

vodní tok

VKP 6
(6,85-6,95)
VKP 7
(7,40-7,90)

les

Hodnocení vlivu
Vliv nízký, vodní tok přemostěn, ekologická funkce nebude
narušena.

-1

Vliv střední, dojde zde ke kácení dřevin rostoucích mimo les

-2

Vliv střední, dojde k trvalému záboru PUPFL na okraji
Chrastavského lesa.
Les - vliv střední, zásah do břehového porostu.
Albrechtický potok - vliv nízký, vodní tok přemostěn, ekologická
les,
funkce nebude narušena.
vodní tok
Niva - vliv střední, niva přemostěna, vliv odpovídá běžnému vlivu
tok s nivou
u daného typu záměru, ekologická funkce bude ovlivněna
minimálně.
Vliv střední, dojde zde ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
les
les

VKP 8
(8,60)

VKP 9
(9,10-9,22)
VKP 10
(10,0)
VKP 11
(11,5)
VKP 12
(12,42)

Symbol

les a vodní
Mimo zásah záměru, bez vlivu.
tok
Heřmanický potok - vliv nízký, vodní tok přemostěn, ekologická
vodní tok
funkce nebude narušena.
Vliv nízký, vodní tok přemostěn, ekologická funkce nebude
vodní tok
narušena.

-2
-2
-1
-2
-2
0
-1
-1

Územní systém ekologické stability
Celkové zhodnocení míry vlivu viz následující tabulka.
Tabulka č. 65. -

Stupnice celkového hodnocení vlivu záměru na ÚSES

Kategorie Symbol

Míra
vlivu

neutrální
vliv

/0/

žádný

/-1/

malý

/-2/

střední

/-3/

velký

negativní
vliv

Charakteristika
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv, ani pozitivní, ani negativní.
Biocentrum či biokoridor leží mimo reálný dosah záměru, nebo je
vliv zanedbatelný.
Záměr má velmi omezený nevýznamný negativní vliv, na hranici
prokazatelnosti. Prochází v blízkosti biokoridoru nebo biocentra,
jejich funkčnost nebude narušena. Není třeba přijímat žádná
opatření.
Záměr má reálný negativní vliv, který odpovídá běžnému vlivu
u daného typu záměrů. Biokoridor je záměrem přerušen, je však
odpovídajícím způsobem převeden tak, že jeho funkčnost bude
nadále zajištěna. V případě biocentra je částečně snížena jeho
funkčnost, ovšem vliv není významný. Je třeba hledat a přijímat
minimalizační a kompenzační opatření.
Vysoce negativní vliv, který může vést ke znehodnocení nebo
likvidaci biocentra nebo biokoridoru. Biokoridor je záměrem
přerušen a jeho funkčnost není zajištěna. V případě biocentra do
něj záměr zasahuje takovým způsobem, že ho významně ovlivní či
zcela likviduje, jeho funkčnost je zásadně narušena.
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Tabulka č. 66. -

Ovlivnění skladebných části ÚSES v kontaktu se záměrem

Prvek ÚSES

Charakteristika vlivu

Toto regionální biocentrum leží mimo reálný dosah záměru. Bez
vlivu.
Tento regionální biokoridor leží mimo reálný dosah záměru. Bez
RBK 646
vlivu.
Vychází z LBC Závětří, je veden nivou Jeřice, dále Albrechtickým
LBK 4/1679 Mlýnice,
potokem. Vliv nízký, biokoridor je odpovídajícím způsobem
Jeřice
převeden, funkčnost bude nadále zachována.
Biokoridor je vymezen podél Albrechtického potoka - vliv nízký,
LBK 1367 Dolní
Albrechtický potok biokoridor je odpovídajícím způsobem převeden, funkčnost bude
nadále zachována.
6,730 km
LBK 1366
Biokoridor je vymezen podél Albrechtického potoka - vliv nízký,
(1399/L052) Horní
biokoridor je odpovídajícím způsobem převeden, funkčnost bude
Albrechtický potok
nadále zachována.
8,614 km
Spojuje dvě lokální biocentra, je veden po zemědělské půdě (TTP),
LBK 1365 (1398/L047) je nefunkční, opatření: založení linie remízů vyšší víceetážové
Albrechtice-západ zeleně v travnatém pásu, o min. šířce 15 m. Vliv nízký, biokoridor je
odpovídajícím způsobem převeden, funkčnost bude nadále
10,020 km
zachována.
LBK 1364 V
Biokoridor je vymezen podél Heřmanického potoka - vliv nízký,
Albrechtickém kopci biokoridor je odpovídajícím způsobem převeden, funkčnost bude
11,200-11,580 km nadále zachována.
Biokoridor je vymezen podél toku Olešky - vliv nízký, biokoridor je
LBK 1363 Údolí Olešky odpovídajícím způsobem převeden, funkčnost bude nadále
12,430 km
zachována.
Pozn. Podrobný popis ÚSES je uveden v kapitole C.I. 4. výše v textu.
RBC 1913 (RBC 4)
Novoveský vrch

Symbol
0
0
-1

-1

-1

-1

-1

-1

Památné stromy
Bez vlivu, v zájmovém území se nenacházejí žádné památné stromy.

Vliv na krajinný ráz
-

Vliv vlastního tělesa silnice

Viditelnost trasy je ovlivněna především celkovým technickým řešením a zvláště podílem úseků, které jsou vedeny v zářezech a jsou tedy málo viditelné jak z blízkých, tak vzdálených pohledů.
Zcela zásadní skutečností je možnost realizace vhodných vegetačních úprav trasy, které dokáží pohyb vozidel po komunikaci na naprosté většině úseků odclonit. Výjimkou jsou velké mostní objekty.
V dálkových pohledech se nová silnice výrazněji neuplatní, a pokud bude z některých vyvýšených míst patrná, nebude působit příliš rušivě vzhledem ke své kategorii a směrovému zakřivení.
Rušivější vliv na estetiku krajiny je možné uvažovat pouze v lokálním měřítku. Vizualizace jsou uvedeny v příloze č. 13.
-

Vliv okružních křižovatek a velkých technických objektů

Z velkých technických objektů se na trase vyskytují dvě okružní křižovatky (jedna stávající,
která bude pouze upravena), pět mostů menších rozměrů, dva nadjezdy a jeden velký mostní objekt
(SO 203). Z hlediska krajinného rázu nebudou mít výše zmíněné technické objekty významný negativní vliv. Výjimkou je velký mostní objekt SO 203.
Velké mostní objekty jsou obecně nejrizikovějšími prvky silniční stavby z hlediska krajinného
rázu. Jedná se o výrazné ryze technické objekty, které se stávají krajinnou dominantou. Existují sice
Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, dokumentace EIA
G-Consult 2017 0098, DOPRAVOPROJEKT 170146

Strana 168

mosty, které se svým charakterem staly neodmyslitelnými pozitivními prvky v území (např. Bechyňský most přes Lužnici), ale ve většině případů je jejich vliv rušivý. Navíc je nelze odclonit pomocí vegetačních úprav.
Vizualizace budoucí silnice jsou uvedeny v příloze č. 13.
-

Vliv násypů a zářezů

Vysoké násypy a hluboké zářezy mohou mít významný negativní vliv na krajinný ráz. Niveleta
silnice se snaží maximálně kopírovat členitý terén s ohledem na kategorii silnice. Většinou se jedná
o násypy a zářezy do 10 m. V následující tabulce jsou úseky, kde zářezy či násypy převyšují 10 m.
Tabulka č. 67. -

Úseky vysokých násypů a zářezů nad 10 m

Úsek (km)

Zářez / násyp

7,210 - 7,250
10,450 - 10,650
11,150 - 11,200
11,480 - 11,550

zářez
zářez
násyp
násyp

Pro posouzení vlivů záměru na krajinný ráz byl zpracován odborný posudek - viz přílohu č. 9.
Z tohoto materiálu uvádíme závěrečné vyhodnocení.
Tabulka č. 68. -

Posouzení míry vlivu záměru na identifikované hlavní znaky přírodních charakteristik
Klasifikace identifikovaných hodnot

Identifikované hlavní znaky
přírodní charakteristiky

Mozaika lesů, pastvin, luk
a roztroušené individuální
zástavby
Zvlněná krajina s výrazným
georeliéfem, s táhlými oblými
hřbety a s nevýraznými údolími
Hustá síť liniových útvarů
v krajině doprovázených
vzrostlou zelení různých výšek
Blízkost CHKO Jizerské hory
Výskyt lesních porostů
s doprovodem listnatých
(opadavých) dřevin
Výskyt solitérních stromů,
skupin stromů a menších
porostů

DLE
PROJEVŮ

DLE
VÝZNAMU

DLE CENNOSTI

Posouzení míry vlivu
záměru na
identifikované znaky
Pozitivní vliv
+
Žádný vliv
0
Negativní vliv
Slabý vliv
X
Středně silný vliv XX
Silný vliv
XXX
Stírající vliv
XXXX

Pozitivní vliv
+
Žádný vliv
0
Negativní vliv
-

XXX - zásadní
XX spoluurčující
X - doplňující

XXX - jedinečný
XX - význačný
X - běžný

+

zásadní

význačný

X

+

zásadní

význačný

X

+

spoluurčující

význačný

0

0

doplňující

běžný

0

+

doplňující

běžný

0

0

doplňující

běžný

0
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Tabulka č. 69. -

Posouzení míry vlivu záměru na identifikované znaky kulturní a historické
charakteristiky
Klasifikace identifikovaných hodnot

Identifikované hlavní znaky
kulturní a historické
charakteristiky

DLE
PROJEVŮ
Pozitivní vliv
+
Žádný vliv
0
Negativní vliv
-

Výškově rozrůzněná krajina
s extenzivně obhospodařovanými
plochami
Harmonické měřítko krajiny
historicky formované zejména
lesními pozemky a liniovými útvary
v krajině
Místa dalekých výhledů
Zřetelné linie vegetač. prvků (lesní
porosty, krajinná zeleň)
Výskyt měřítkově a konstrukčně
výrazných technických objektů

Tabulka č. 70. -

DLE
VÝZNAMU

DLE CENNOSTI

Posouzení míry vlivu
záměru na
identifikované znaky
Pozitivní vliv
+
Žádný vliv
0
Negativní vliv
Slabý vliv
X
Středně silný vliv XX
Silný vliv
XXX
Stírající vliv
XXXX

XXX - zásadní
XX spoluurčující
X - doplňující

XXX - jedinečný
XX - význačný
X - běžný

zásadní

jedinečný

XXX

zásadní

význačný

XX

doplňující

běžný

X

spoluurčující

význačný

XX

spoluurčující

běžný

X

Posouzení míry vlivu záměru na identifikované prostorové vztahy a estetické hodnoty krajinné scény
Klasifikace identifikovaných hodnot

Identifikované hlavní znaky
prostorové vztahy a estetické
hodnoty krajiny

Dlouhodobě extenzivně využívaná
krajina s ustálenou strukturou
rozsáhlých a na svazích
situovaných lesů, menších polí
Dlouhodobě přítomný antropický
prvek v místě stavby (stožár
telekomunikačních antén) spolu
s VTE
Dlouhodobě přítomný antropický
prvek v místě stavby (VTE v okolí
blízkém i vzdálenějším), který je
krajinně dominantnější a výraznější
Malá hustota osídlení, nízká
zastavěnost
Přítomnost vzdušného vedení sítě
VVN v blízkosti místa realizace
Absence architektonických nebo
historických krajinných dominant

DLE
PROJEVŮ

Posouzení míry vlivu
záměru na
identifikované znaky
Pozitivní vliv
+
Žádný vliv
0
Negativní vliv
Slabý vliv
X
Středně silný vliv XX
Silný vliv
XXX
Stírající vliv
XXXX

DLE
VÝZNAMU

DLE CENNOSTI

XXX - zásadní
XX spoluurčující
X - doplňující

XXX - jedinečný
XX - význačný
X - běžný

+

zásadní

jedinečný

0

-

spoluurčující

běžný

X

+

spoluurčující

význačný

+

+

spoluurčující

běžný

0

-

doplňující

význačný

0

0

doplňující

význačný

0

Pozitivní vliv
+
Žádný vliv
0
Negativní vliv
-
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Celkové lze vliv záměru na zákonná kritéria (dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) přehledně sumarizovat takto:
Tabulka č. 71. -

Vlivy záměru na zákonná kritéria krajinného rázu
Ukazatel

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na významné krajinné prvky
Vliv na zvláště chráněná území
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko v krajině
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Míra vlivu
Slabý
Bez vlivu
Slabý
Bez vlivu
Bez vlivu
Slabý
Slabý
Slabý

Na základě výše uvedené analýzy je možné konstatovat, že navrhovaný záměr „Silnice I/13
Krásná Studánka - Dětřichov“ vykazuje slabý vliv na pět z osmi zákonných kritérií ochrany krajinného
rázu, konkrétně se jedná o rysy a hodnoty přírodní charakteristiky, o vliv na významné krajinné prvky,
o vliv na estetické hodnoty, vliv na harmonické měřítko v krajině a o vliv na harmonické vztahy v krajině. Ve zbývajících třech kritériích je vliv hodnocen jako nulový.
Hodnocený záměr je projekčně navržen s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu, a je
proto hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny.

Fragmentace krajiny
V zájmovém území se nacházejí dva polygony UAT:
-

UAT č. 219 (výborná kvalita) – trasa se mu přibližuje na začátku úseku, nezasahuje do něj.
Vliv je nulový.
UAT č. 223 (dobrá kvalita) – trasa prochází okrajovou částí polygonu od cca km 6,3 do konce
úseku. Dojde pouze k malému zmenšení plochy polygonu, celkový vliv je možné označit jako
nízký.

Vegetační úpravy
Součástí záměru jsou výsadby dřevin na násypových a zářezových svazích nových zemních
těles silničních komunikací a dále pak i ve středových ostrůvcích okružních křižovatek. Cílem provedení vegetačních úprav je ozelenění silničních těles a jejich začlenění do krajiny se zaměřením na
vhodný výběr a prostorové uspořádání dřevin. Rozprostřením humózního horizontu, zatravněním
a výsadbou dřevin dojde ke zpevnění svahů a zabrání jejich erozi.
V rámci projektových prací ve stupni DÚR byla zpracována studie vegetačních úprav s návrhem výsadeb. Tato studie vegetačních úprav byla projednána na Odboru životního prostředí
Magistrátu města Liberce a Odboru stavebního úřadu a životního prostředí města Frýdlant.
Ke zlepšení estetického vnímání technického díla, tedy silnice s násypy, zářezy a mosty, slouží doprovodná vegetace. DÚR obsahuje návrh vegetačních úprav v následujícím rozsahu:
♦ km 4,2-4,8 - Výsadby dřevin budou v tomto úseku realizovány na ploše okružní křižovatky, dále
pak na zemním tělese komunikace na násypových a zářezových svazích. Dále je navržena realizace zeleného pásu pro odclonění silnice od blízké zástavby.
♦ km 4,8-5,55 - Výsadby dřevin budou v tomto úseku realizovány na násypových a zářezových
svazích zemního tělesa komunikace. Je také navržena výsadba břehových porostů podél přeložky potoka.
♦ km 5,55-6,3 - Výsadby dřevin budou v tomto úseku realizovány na zářezových a násypových
svazích komunikace, dále je navržena výsadba alejových stromů podél polní cesty. Podél zárubní
zdi budou vysázeny popínavé rostliny.
♦ km 6,3-7,75 - Výsadby budou prováděny na násypech a zářezech komunikace. Dále je navržena
realizace zeleného pásu za pravým zářezem pro odclonění silnice od blízké zástavby.
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♦ km 7,68-8,15 (pravá strana) - Na násypu bude vysazena jedna čtyřřada keřů. Dále je navržena
realizace zeleného pásu pro odclonění silnice od blízké zástavby.
♦ km 8,05-8,58 (levá strana) - Na tomto úseku jsou navrženy výsadby na levém zářezovém svahu
navržené komunikace.
♦ km 8,15-8,58 (pravá strana) - Na zářezu je navržena výsadba keřů v pásech, podél tělesa komunikace je navržena výsadba zeleného pásu pro odclonění vlivů dopravy na blízké okolí komunikace.
♦ km 8,58-8,8 - Na násypu je navržena výsadba jednoho pásu keřů, pod nimi budou vysazeny pouze solitérní stromy. V tomto úseku budou voleny vlhkomilné druhy.
♦ km 8,8-9,7 - Pro tento úsek jsou navrženy výsadby v zářezu komunikace, na konci úseku potom
výsadba v oku okružní křižovatky. Podél silnice III/27252 směrem ke stávající I/13 je navržena výsadba alejových stromů. Dále je navržena realizace zeleného pásu na pravé straně silničního tělesa, pro odclonění dopravy od blízké obytné zástavby.
♦ km 9,7-10,95 - V rámci tohoto úseku jsou navrženy výsadby na svazích, konkrétně na násypech
a zářezech silničního tělesa. Na zářezech jsou navrženy výsadby keřů v pásech a výsadby stromů mezi těmito pásy. Na násypech bude vysazena pouze jedna čtyřřada keřů, pod ní se vysazují
jen solitérní stromy. V rámci kompenzačních opatření je navržena výsadba zeleného pásu podél
lokálního biokoridoru.
♦ km 10,95-12,6 - V celém tomto úseku trasa vede v násypu, proto je navrženo ozelenění násypových svahů. Na násypech bude vysazena pouze jedna čtyřřada keřů, pod ní se vysazují jen solitérní stromy.
Podrobný popis výsadeb je uveden v kap. B.I.6. výše v textu.
Vlivy na rekreační využití krajiny
Realizace záměru povede ke zkvalitnění přístupu do západní části Jizerských hor i celého
Frýdlantského výběžku. Zvýší se rekreační potenciál daného území. Vliv na rekreační využití území
bude spíše pozitivní.

Shrnutí
Vliv na krajinný ráz je hodnocen jako akceptovatelný, mírně negativní, dlouhodobý, lokální.
Největší vliv bude mít nový dlouhý most (estakáda) přes údolí Jeřice v obci Nová Ves. Z pohledu
vlivu na ostatní složky životního prostředí je však navržené řešení průchodu silnice I/13 přes toto
údolí významně šetrnější než vedení komunikace na povrchu terénu a překonání toku Jeřice pouze
krátkým mostem. Zejména se tím maximálně sníží riziko ovlivnění vodního zdroje Nová Ves Mníšek, jehož ochranným pásmem trasa prochází.
Vliv na zvláště chráněná území je hodnocen jako mírně pozitivní až zanedbatelný;
vliv na ÚSES a na významné krajinné prvky jako mírně negativní, dlouhodobý, lokální;
vliv na soustavu Natura 2000 nulový;
vliv na fragmentaci krajiny mírně negativní, dlouhodobý, s lokálním až regionálním dosahem;
vliv na rekreační využití krajiny je mírně pozitivní až zanedbatelný.
Opatření ke snížení predikovaných negativních vlivů jsou uvedena v kapitole D.IV. níže
v textu.
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D.I.9.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů

Součástí záměru jsou přeložky dotčených úseků navazujících silničních komunikací a vedení
inženýrských sítí - nadzemní i podzemní.
V následujícím přehledu jsou uvedeny dotčené objekty a způsob dotčení v souvislosti se záměrem:
-

Úprava silnice III/27253 km 6,880 Liberecký kraj / KSS LK
Přeložka silnice III/27252 km 9,678 Liberecký kraj / KSS LK
Přeložka místní komunikace km 4,113

-

Přeložka odpadu z vodojemu km 6,101 Mikroregion Jizerské podhůří
Přeložka přívodního vodovodu PVC 160 km 6,100 Mikroregion Jizerské podhůří
Přeložka zásobního vodovodu PVC 160 km 6,099 Mikroregion Jizerské podhůří

-

Venkovní vedení 110kV – přeložka vedení V1543, V1548, km 5,127-5,573
Venkovní vedení 110kV – přeložka vedení V1543, V1548, V1550, km 5,810-7,000
Venkovní vedení 110kV – přeložka vedení V1548, V1550, km 10,452-10,960
Venkovní vedení 110kV – úprava vedení V1548, V1550, km 12,297
Venkovní vedení 22 kV – přeložka vedení VN TR Větrov-Albrechtice, km 4,857
Venkovní vedení 22 kV – přeložka vedení VN TR Větrov-Albrechtice, km 6,275
Venkovní vedení 22 kV – přeložka vedení VN TR Větrov-Albrechtice, km 10,781
Venkovní vedení 22 kV – přeložka vedení VN TR Větrov-Albrechtice, km 12,371
Vedení NN – přeložka vrchního vedení NN, km 6,244
Vedení NN – přeložka vrchního vedení NN, km 6,67
Vedení NN – přeložka kabelových vedení NN MJP Nová Ves, km 6,036
Vedení NN – přeložka vrchního vedení VO, km 6,244
Vedení NN – přeložka vrchního vedení VO, km 6,670
Vedení PVSEK - přeložka optického kabelu DKO 411011, km 9,701
Vedení PVSEK - přeložka optického kabelu DKO 411011, km 12,453
Vedení VVSEK - přeložka vrchního vedení, km 6,244
Vedení VVSEK - přeložka vrchního vedení, km 6,731
Vedení PVSEK - přeložka metalického vedení, km 9,701
Vedení PVSEK - přeložka metalického vedení, km 12,453
Vedení ČEZ ICT – přeložka kombinovaného zemnícího lana, km 5,811 – K.Ú.
Telematická zařízení

-

Přeložka VTL přípojky DN100 v km 5,900
Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 6,900 – 7,200
Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 8,500
Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 9,600 – 9,900
Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 10,250
Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 11,300
Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 12,000

Stávající vodovodní řady, kanalizace a meliorace jsou překládány nebo upravovány v místech,
kde překáží výstavbě silničních nebo mostních objektů, a v místech, kde je vozovka v zářezu či ve
vyšším násypu nebo kde sítě kříží vozovku v nevyhovujícím úhlu.
Přehled přeložek stávajících silnic a cest v důsledku výstavby záměru je uveden v kapitole
B.II.6. výše v textu.
Součástí záměru nejsou demolice rodinných domů ani jiných objektů k bydlení.

Během výstavby bude provoz těžkých nákladních vozidel a stavebních strojů po staveništi
a okolních komunikacích zdrojem vibrací. Objekty v okolí stavby by mohly být těmito vibracemi ovlivněny. Po ukončení výstavby dojde z tohoto pohledu ke zlepšení současného stavu, neboť převážná
část nákladní dopravy bude přesunuta z center obcí na nový obchvat.
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Kulturní památky nebudou realizací záměru dotčeny.
Co se týče archeologických lokalit - přímo v trase plánované silnice se nenachází lokalita UAN
I ani II. Zahájení stavebních prací bude v předstihu oznámeno Archeologickému ústavu nebo Národnímu památkovému ústavu.
Vlivy na hmotný majetek jsou významné, ale většinou se jedná o změnu stavu, kterou lze hodnotit spíše jako pozitivní, neboť při budování nových přeložek budou použity nové materiály a prodlouží se životnost jednotlivých sítí technické infrastruktury. Vlivy spojené s budováním těchto přeložek na životní prostředí se projeví v období výstavby na kvalitě ovzduší a hlukové situaci, což jsou
parametry hodnocené v jiných kapitolách tohoto oznámení.
Vlivy na kulturní památky jsou hodnoceny jako zanedbatelné. V trase záměru se žádné nemovité památky nenacházejí.

D.I.10.

Kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry

V zájmovém území bude docházet ke kumulaci vlivů s ostatními stávajícími silničními komunikacemi. U těchto komunikací může docházet zejména ke kumulaci hluku a imisí, a jsou proto uvažovány v rámci rozptylové a hlukové studie a hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele.
V rozptylové studii je zohledněna přítomnost všech existujících zdrojů znečišťování ovzduší
v zájmovém území v tzv. imisním pozadí, které vstupuje do modelového výpočtu imisních koncentrací v zájmovém území.
V hlukové studii se modelový výpočet opírá o aktuální měření hluku provedené v říjnu 2017
a o sčítání dopravy z roku 2016.
Dále je nutné uvažovat kumulaci negativních vlivů v období výstavby záměru, a to hlavně
v souvislosti s možnými dopravními omezeními na komunikacích dotčených výstavbou.
Co se týče plánovaných staveb v okolí záměru - nejsou známy žádné plánované záměry,
u kterých by ve vazbě na posuzovaný záměr docházelo ke kumulaci vlivů na životní prostředí.
Výstavba rodinných domů v lokalitě Nová Amerika v Mníšku bude v době zahájení výstavby
silnice I/13 již pravděpodobně ukončena. (poznámka: Trasa posuzovaného záměru silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov byla již v době přípravy a samotné výstavby rodinných domů stabilizována
v územním plánu jako veřejně prospěšná stavba.)
Výstavba obchvatu silnice I/13 ve Frýdlantu zasahuje do katastrálního území Dětřichov u Frýdlantu - začíná však až na severním okraji obce Dětřichov a vede dále směrem k severu - tedy zcela
mimo zájmové území záměru I/13 Krásná Studánka - Dětřichov. Souvislost se zde posuzovaným
záměrem má tato stavba z dopravního hlediska, a to s dosahem regionálním a přeshraničním (tah do
Polska). Obě stavby jsou součástí širší koncepce a kategorizace silnic.

Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, dokumentace EIA
G-Consult 2017 0098, DOPRAVOPROJEKT 170146

Strana 174

D.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

V souvislosti se záměrem přicházejí v úvahu hlavně dopravní nehody. Mezi hlavní příčiny dopravních nehod patří
-

-

lidský faktor - nedodržování pravidel silničního provozu (zejména povolené rychlosti jízdy), nepozornost, únava, nepřizpůsobení stylu jízdy povětrnostním podmínkám, přecenění svých
schopností apod.;
závady na silničních objektech - výmoly, nezpevněná krajnice, poškozená svodidla aj.;
nečekané překážky na vozovce - odstavené/havarované vozidlo, pneumatika a různé jiné větší
předměty uvolněné z vozidel, spadlé stromy, větší větve, přebíhající zvěř apod.;
živelné pohromy - vichřice, krupobití, hustá mlha, náledí, extrémní dešťové nebo sněhové
srážky.

Velmi málo pravděpodobný je případ technické závady na mostech, při které by došlo
k uvolnění části konstrukce a spadnutí pod most, kde by zároveň tento předmět zranil člověka nebo
zvíře.
Naopak dopravní nehody jsou bohužel časté a při nich dochází jak k negativním vlivům na veřejné zdraví (zranění, příp. usmrcení osob), tak na životní prostředí. Vlivy na kulturní dědictví se
v případě posuzovaného záměru nepředpokládají, neboť žádné nemovité ani jiné památky se
v blízkosti plánované komunikace nenacházejí.
Všechny uvedené vlivy i příčiny nehod přicházejí v úvahu jak v období výstavby, tak následného provozu.
Za největší environmentální riziko způsobené při dopravní nehodě je únik závadných látek do
půdy, horninového prostředí, povrchové a podzemní vody. K těmto případům dochází u nehod spojených s poškozením vozidel takovým způsobem, že dojde k vytékání technických kapalin a pohonných hmot z nádrží, případně při nehodě automobilu převážejícího nebezpečný náklad.
Pokud by došlo k úniku závadných látek mimo zpevněné plochy při výstavbě, bude kontaminovaná zemina co nejrychleji odtěžena a odvezena na zabezpečenou plochu, např. na skládku nebezpečných odpadů nebo dekontaminační stanici. Obdobný postup je obvyklý i v případě havárie
vozidel s únikem závadných látek při běžném provozu na komunikacích.
Realizace záměru bude znamenat snížení stávajících rizik dopravních nehod z těchto důvodů:
-

tranzitní doprava se přesune na novou trasu a tím se sníží intenzita dopravy v centrech obcí;
na nově vybudované komunikaci je menší pravděpodobnost vzniku technických závad (výmolů
apod.);
srážkám vozidel se zvěří zabrání oplocení podél nové silnice;
díky novému trasování silnice se zmenší podélný sklon komunikace a zvětší se poloměry oblouků zatáček, což přispívá k bezpečnějšímu průjezdu.
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D.III.

Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodu I a II z hlediska
jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů

Vlivy na veřejné zdraví - po dokončení výstavby a zahájení provozu na nové sinici I/13 Krásná Studánka - Dětřichov se zvýší plynulost provozu a zejména tranzitním vozidlům bude umožněn
lepší průjezd územím.
Vymístěním tranzitní dopravy z center obcí zde dojde ke zklidnění dopravy a ke snížení hlukové zátěže. Rovněž dojde ke zvýšení osobní bezpečnosti účastníků silničního provozu.
Zlepšení komfortu jízdy pocítí řidiči jak na nové, tak na stávající silnici I/13.
Realizace záměru neznamená absolutní navýšení intenzity celkové dopravy v zájmovém území - povede hlavně k její reorganizaci.
Co se týče vlivu na psychickou pohodu obyvatel, během výstavby lze předpokládat na přechodnou dobu narušení psychické pohody v důsledku zvýšení dopravy na okolních komunikacích.
Z důvodu omezení očekávaných negativních vlivů na obyvatelstvo během výstavby budou přijata následující opatření:
-

staveništní komunikace a části staveniště budou v suchém a větrném období zkrápěny vodou,
vozidla vyjíždějící ze staveniště na veřejné komunikace budou čištěna,
veřejné komunikace, znečištěné vozidly stavby, budou dle potřeby čištěny,
vozidla dopravující sypké materiály budou používat k zakrytí nákladu plachty.

Uvedená opatření budou součástí plánu organizace výstavby v rámci vyššího stupně projektové dokumentace. Investor pak bude jejich plnění vyžadovat po dodavateli stavebních prací.
Vliv na obyvatelstvo lze celkově považovat za pozitivní, dlouhodobý, s regionálním dosahem.
Vlivy na veřejné zdraví mají přímou vazbu na kvalitu ovzduší a úroveň hluku, které jsou lidé
vystaveni. Proto byly zpracovány studie modelující vliv záměru na tyto dvě složky životního prostředí.
Vliv na ovzduší - Rozptylová studie byla vypočtena jako porovnávací a je tedy možné vyhodnotit vliv záměru na kvalitu ovzduší v podobě rozdílu imisní zátěže v nulovém a výhledovém stavu.
Je možné sledovat navýšení nebo snížení imisní zátěže způsobené tím, že bude realizována a zprovozněna komunikace s názvem Silnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov.
V lokalitě nejsou v současné době překračovány imisní limity pro žádnou ze sledovaných
škodlivin (prach, oxid dusičitý, benzen a benzo/a/pyren), kvalita ovzduší je dobrá. Stejně tomu bude
také po výstavbě plánovaného záměru, neboť její vliv na celkovou imisní zátěž není příliš významný.
Dle očekávání v některých méně obydlených oblastech (zejména v okolí nové komunikace) přinese
mírné navýšení imisní zátěže, v jiných oblastech (zejména v okolí stávající komunikace procházející
obytnou zástavbou) přinese mírné snížení imisní zátěže.
V případě navýšení nedojde vlivem provozu komunikace v žádném případě k překročení imisních limitů pro sledované škodliviny, a to v žádném místě lokality.
Uvedené změny jsou dlouhodobé, vratné, s lokálním dosahem. V období výstavby bude vliv
negativní, přechodný, s lokálním dosahem; pro jeho snížení jsou navržena opatření.

Vlivy na hlukovou situaci jsou celkově hodnoceny jako pozitivní, dlouhodobé, vratné,
s lokálním dosahem. V období výstavby bude vliv - podobně jako v případě ovzduší - negativní, přechodný, s lokálním dosahem.
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Vlivy na podzemní vody byly vyhodnoceny na základě stávajících údajů o území a o záměru
jako mírně až středně negativní z důvodů pravděpodobného ovlivnění řady zdrojů vody pro individuální zásobování obyvatelstva. Dále se zvýší se riziko kontaminace jak při výstavbě, tak při provozu.
Vlivy mají lokální dosah a lze je hodnotit jako dlouhodobé až nevratné.
Pro snížení uvedených rizik jsou navržena preventivní technická a organizační opatření. Co se
týče dopadu záměru na domovní studny, zde budou přijata kompenzační opatření spočívající ve vytvoření náhradních zdrojů vody - ať již napojením na skupinový vodovod či vybudováním individuálních vrtaných studní.
Vlivy na povrchové vody lze hodnotit jako mírně negativní až nevýznamné s ohledem na
zvýšení rizika znečištění toků při havarijních stavech a při výstavbě.
Vlivy na půdu lze hodnotit jako negativní vzhledem k trvalým záborům zemědělské a lesní
půdy. Vlivy budou mít lokálním dosah a jsou dlouhodobé až trvalé. Zmírňující a kompenzační opatření zde prakticky nejsou možná.
Vlivy na přírodní zdroje a horninové prostředí lze hodnotit jako nevýznamné. Dojde pouze
lokálně k navýšení rizika znečištění horninového prostředí v případě havárií.
Vlivy na faunu lze hodnotit jako negativní z důvodu dotčení biotopů zvláště chráněných druhů
živočichů. Vlivy jsou lokálního dosahu, dlouhodobé. V rámci hodnocení vlivů na faunu byla pozornost
zaměřena i na migrační potenciál území - zejména dálkové migrační koridory. Pro předcházení
a zmírnění vlivů je navržena pro přípravy stavy a pro období výstavby řada opatření - viz kap. D.IV.,
některé z nich se týkají i úprav navržených stavebních objektů.
Vlivy na flóru jsou hodnoceny jako mírně negativní až nevýznamné - nedojde k dotčení žádného zvláště chráněného druhu, trasa vede převážně po zemědělských plochách - pastvinách. Vlivy
jsou lokální, dlouhodobé.
Vlivy záměru na lokality Natura 2000 a zvláště chráněná území se neočekávají (vliv na
CHKO Jizerské hory je mírně pozitivní, spíše zanedbatelný).
Vlivy na významné krajinné prvky (VKP) a na územní systém ekologické stability (ÚSES)
byly vyhodnoceny jako mírně negativní, dlouhodobé, s lokálním dosahem - dojde k zásahu do prvků
lokálního ÚSES a k zásahu do VKP typu les, niva, vodní tok. Opatření ke snížení predikovaných negativních vlivů jsou uvedena v kapitole D.IV. níže v textu.
Vliv na krajinný ráz je hodnocen jako akceptovatelný, mírně negativní, dlouhodobý, lokální.
Největší vliv bude mít nový dlouhý most (estakáda) přes údolí Jeřice v obci Nová Ves. Z pohledu vlivu na ostatní složky životního prostředí je však navržené řešení průchodu silnice I/13 přes toto údolí
významně šetrnější než vedení komunikace na povrchu terénu a překonání toku Jeřice pouze krátkým mostem. Zejména se tím maximálně sníží riziko ovlivnění vodního zdroje Nová Ves - Mníšek,
jehož ochranným pásmem trasa prochází.
V rámci posudku o vlivech záměru na krajinný ráz byly zohledněny i další složky životního prostředí, jako jsou zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, kulturní památky, charakter osídlení aj.
Vlivy na hmotný majetek jsou významné, ale většinou se jedná o změnu stavu, kterou lze
hodnotit spíše jako pozitivní, neboť při budování nových přeložek budou použity nové materiály
a prodlouží se životnost jednotlivých sítí technické infrastruktury. Vlivy spojené s budováním těchto
přeložek na životní prostředí se projeví v období výstavby na kvalitě ovzduší a hlukové situaci, což
jsou parametry hodnocené v jiných kapitolách tohoto oznámení.
Vlivy na kulturní památky jsou hodnoceny jako zanedbatelné. V trase záměru se žádné nemovité památky nenacházejí. Vliv na archeologické památky se rovněž nepředpokládá, bude však
stanoven na základě vyjádření Národního památkového ústavu.
Podrobně jsou vlivy na jednotlivé složky životního prostředí popsány v kapitole D.I. Vedení trasy záměru je vykresleno na situacích v příloze č. 2.
Vlivy záměru přesahující státní hranice se nepředpokládají.
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D.IV.

Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních 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)
Preventivní opatření vyplývají zejména z dodržování požadavků platných právních předpisů,
relevantních k danému typu stavby. Při zpracování projektové dokumentace (DÚR, 2011) byly zohledněny charakteristiky a specifika zájmového území tak, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí - při současném dodržení technických podmínek pro plánovanou stavbu.
V následujícím textu uvádíme přehled hlavních opatření, která vyplynula při zpracování dokumentace a jejích příloh. Opatření jsou rozdělena pro fázi přípravy stavby, pro období výstavby
a období provozu.

D.IV.1.

Opatření pro fázi další přípravy stavby

Opatření pro ochranu živočichů
♦ Navýšit světlou šířku podchodu SO 206 na 30 m, aby byly splněny požadavky na zajištění migrace pro největší druhy savců kategorie A.
♦ Nahradit trubní propusti rámovými propustky na vybraných místech a doplnění propustků
v místech zjištěné migrace a mortality žab a migrace živočichů.
Navržená místa propustků - ideální je rámový 2 x 2 m, min. 1,2 m:
- cca km 9,1 až 9,2 - nejblíže spojnice k rybníčku a současně v co nejnižší části lesíku,
- cca km 7,9 v lemu Chrastavského lesa, a to v místě sníženiny a navazujících přítoků,
- km 12,16; 4,84 a 4,24 - náhrada trubního propustku za rámový.
♦ Prostor vstupu a výstupu migračních objektů musí být pozvolný bez výškových rozdílů a migračních bariér vůči okolnímu terénu.
♦ Opatření pro obojživelníky a další drobné živočichy:
- Vytvořit různé drobné úkryty, ve formě kamenů, kmenů, pařezů apod. v blízkosti propustků
a migračních objektů. Cílem je diverzifikovat povrch a poskytnout tak drobným živočichům
úkryty, usnadnit jejich pohyb v rámci objektů.
- Realizovat naváděcí bariéry v místech, kde nejsou výrazné výškové rozdíly a zvyšuje se tak
pravděpodobnost pronikání na komunikaci. Jedná se o úseky v km 4,9–5,3 (oboustranně),
km 7,2 až 7,9 (Chrastavský les – západní okraj), km 9,1–9,4 (oboustranné navedení na propustek) a km 12,16 až 12,5 (oboustranné navedení na propustky). Konkrétní délka a umístění
bude provedena na základě výsledku monitoringu v průběhu realizace stavby.
- V případě všech propustků je potřeba preferovat přirozený nezpevněný substrát navržené suché cesty. Tam, kde to není z konstrukčních důvodů možné, preferovat obložení kamenem
namísto rovné hladké betonové plochy, či dodatečně konstrukční plochu přisypat přirozeným
substrátem.
♦ Zejména v rámci objektu SO 206 realizovat naváděcí doprovodné výsadby, a to v kombinaci dřevin a křovin, s výhradním využitím autochtonních druhů místní provenience.
♦ Oplocení s ohledem na význam území je doporučeno realizovat v celé délce komunikace (je to
v souladu s projektem). Standardní plot z pletiva uchyceného na sloupcích, výška min 2,2 m. Obvyklé rozměry, dolní třetina 50–150 mm x 150 mm, zbytek 150–200 mm x 150 mm (vodorovně x
svisle). Zviditelňující prvky realizovat na základě závazně stanoveného průzkumu v době celoročního monitoringu po uvedení komunikace do provozu.
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♦ Výsadby zeleně je doporučeno neprovádět plošně, ale pouze skupinově (druhy přirozené skladby), část plochy ponechat přirozené sukcesi a část výsadeb realizovat také v případě křovin. Na
sušší stanoviště je doporučeno provést výběr z druhů jako dub letní Quercus robur, dub zimní
Quercus petraea, jasan ztepilý Fraxinus excelsior, javor babyka, j. klen, j. mléč Acer campestre,
A. pseudoplatanus, A. platanoides, habr obecný Carpinus betulus, jabloň lesní Malus sylvestris,
jeřáb ptačí Sorbus aucuparia, jilm drsný, j. vaz, j. habrolistý Ulmus glabra, U. laevis, U. minor, lípa
malolistá a l. velkolistá Tilia cordata, T. platyphyllos a třešeň ptačí Prunus avium, Z keřů brslen
evropský Euonymus europaeus, hloh jednosemenný a hloh obecný Crataegus laevigata, kalina
obecná Viburnum opulus, líska obecná Corylus avellana, řešetlák počistivý Rhamnus cathartica,
střemcha obecná Prunus padus a svída krvavá Cornus sanguinea, trnka obecná Prunus spinosa.
Pro dřeviny měkkého a potočního luhu, tj. na vlhčí až mokrá stanoviště je doporučeno ze stromů
druhy jako olše lepkavá Alnus glutinosa, vrba křehká Salix fragilis, topol černý Populus nigra.
Z křovin pak druhy jako krušina olšová Frangula alnus, střemcha obecná Prunus padus, vrba košíkářská Salix viminalis, vrba křehká Salix fragilis, vrba nachová Salix purpurea, vrba popelavá
Salix cinerea, vrba trojmužná Salix triandra a vrba ušatá Salix aurita.
♦ Vhodným a navrženým řešením je ponechání tělesa stávající komunikace I/13 na svahu směrem
k Dětřichovu („serpentiny“) s odstraněním pouze asfaltového svršku a ponechání tělesa a jeho
využití jako liniového interakčního krajinného prvku. Primárně jako prvku bezlesí, s převažujícím
kamenitým neúrodným substrátem, s dosadbou solitérních dřevin v podobě např. dubu zimního
a preferencí autochtonních druhů křovin. Cílem je především udržení zachycování povrchových
srážkových vod a bránící nadměrnému odvodnění výše položených svažitých podmáčených pozemků. Dalším důvodem pro ponechání tělesa stávající komunikace je kompenzační opatření vůči negativnímu vlivu záměru na střevlíka zlatého.
♦ Při projektování objektů křížících vodní toky je nutno zajistit zachování dostatečné drsnosti koryta
toku v podmostí, která neomezí poproudovou a protiproudovou migrační prostupnost pro ryby.
Jako nejvhodnější se jeví modelace přírodě blízkého koryta se suchými bermami po stranách založení mostů, což umožní také migraci suchozemským organismům pod komunikacemi. V případě křížení regulovaného koryta pro tento úsek navrhnout přiměřenou změnu k přírodě bližšímu
korytu.
♦ Při realizaci protihlukových stěn, případně objektů s velkými průhlednými plochami včetně autobusových zastávek, je zakázáno použití průhledných anebo lesklých ploch (viz ustanovení §5a
zákona č. 114/1992 Sb. – ochrana volně žijících ptáků). Alternativou je použití neprůhledných materiálů, případně mléčně zabarveného skla. Použití siluet dravců je nefunkční a nevhodné. Jediným efektivním řešením je dodatečné polepení nebezpečných ploch svislými pruhy hustě vedle
sebe (min. 2 cm pruhy 10 cm od sebe, alternativně 1 cm co 5 cm).
♦ Požádat o povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a dodržet podmínky vydaného rozhodnutí.
(za vykácené dřeviny bude stanovena náhradní výsadba - závisí na rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody).
♦ Požádat o výjimky z ochranných podmínek druhů dle §56 zákona č. 114/1992 Sb. těch živočichů,
pro které lze zásah označit jako škodlivý. Výčet druhů je vhodné konzultovat s KÚ Libereckého
kraje a CHKO Jizerské hory dle realizovaných opatření a doby a rozsahu provádění prací.
K žádosti o povolení je možné použít biologické posouzení a biologický průzkum (Kočvara 2017),
který tvoří přílohu č. 6 dokumentace EIA.
♦ Požádat o stanovisko k zásahu do prvků lokálního územního systému ekologické stability.
(Závazné stanovisko k zásahu do PUPFL a k dotčení ochranného pásma lesa již bylo vydáno.
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Opatření pro minimalizaci vlivu na krajinný ráz
♦ V úseku cca 11 km komunikace umísťované do prostoru prameniště a části navazující vodoteče
(č.h.p. 2-04-09-003), která je pravostranným přítokem Heřmanického potoka, je nutné s ohledem
na statut vodního toku, jako významného krajinného prvku, vytvořit přírodě blízké koryto včetně
vegetačního doprovodu, namísto striktně technického řešení a tím neurychlovat odtok vod z území.
♦ Nepřipustit zvyšování nivelety silnice před, za a na mostní estakádě SO 203.
♦ Nepřipustit záměnu materiálu z nyní navržených gabionů u SO 251 (zárubní zeď) na jiný materiál.
♦ Protihlukové stěny navrhovat v nerušících barevných kombinacích (šedá, odstíny zelené); nosné
sloupky realizovat v obdobných barvách. Nepřipustit realizaci výrazně barevných protihlukových
stěn (červená, oranžová barva).
♦ Mostní objekty řešit jako pohledově lehčí (předepjaté mostní konstrukce); u konstrukce mostu
SO 203 preferovat variantu s tenčí mostovkou, případně navrhnout další vhodná opatření zmírňující negativní vliv objektu na krajinný ráz.
♦ Preferovat výsadbu stromů s dostatečným prostorovým vymezením pro správný a rovnoměrný
vývoj korun po zakořenění.
♦ V rozpočtu stavby vyčlenit dostatečné finanční prostředky pro dlouhodobější (min. 5 let) péči o zeleň vysazenou v rámci SO 801 Vegetační úpravy; ihned obměňovat stromy, které budou poškozeny.
♦ Požádat o stanovisko k zásahu do krajinného rázu.
Opatření k ochraně vodního zdroje Nová Ves - Mníšek
♦ V ochranném pásmu vodního zdroje 1. stupně nebude umístěn žádný z mostních pilířů estakády.
♦ V ochranném pásmu vodního zdroje 1. stupně nebudou budovány žádné trvalé stavební objekty.
♦ Piloty pro mostní pilíře v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně (vnější) vybudovat pouze za
předem definovaných podmínek spojených s detailním technologickým postupem vrtání, který
bude určovat především materiály použité při vrtání pilot a jejich betonáži. K realizaci pilot bude
zpracován provozně manipulační řád, který bude technické aspekty definovat, a bude také obsahovat opatření pro případ havárie z hlediska zákona o vodách.
♦ Ke stávajícím vodárenským objektům bude zachován nebo vybudován přístup po zpevněné komunikaci s živičným povrchem. Nezbytné přeložky inženýrských sítí vyvolané záměrem a související s vodním zdrojem a vodovodem Nová Ves - Mníšek bude hradit investor záměru (ŘSD).
♦ Budou dodržena ochranná pásma vodojemu na p.p.č. 920/12 v k.ú. Nová Ves u Chrastavy
a úpravny vody na p.p.č. 797/7 v k.ú. Nová Ves u Chrastavy.
♦ Během výstavby i po jejím dokončení bude zachován provoz všech vodárenských zařízení.
♦ Srážkové vody zachycené na tělese vozovky silnice I/13 budou odvedeny přes usazovací nádrže
povrchových vod dle návrhu projektanta stavby. Usazovací nádrže budou vybaveny nornými stěnami na výtoku/přepadu do povrchového toku pro případ havárie.
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Opatření k ochraně domovních studní
♦ Kvartální monitoring by měl být zahájen v rámci podrobného hydrogeologického průzkumu, který
bude proveden pro účely dokumentace pro stavební povolení. Předmětem monitoringu bude měření hladin na studnách v zájmovém území. Doporučeny jsou rovněž odběry vzorků podzemní
vody ze studní a jejich analýza 1x ročně v rozsahu základního chemického rozboru.
♦ V úseku km 6.7 až 8.0 budou s největší pravděpodobností trvale poškozeny stávající vodní zdroje
v důsledku budování hlubokého zářezu. V tomto úseku je nutno v předstihu nahradit tyto zdroje
vodovodní přípojkou (napojením na stávající vodovod obce) či individuálními trubními studnami
na náklad investora. Obdobě řešit i náhradu studní v Albrechticích u Frýdlantu - v úseku km 8.6 10.5. Zhodnocení možnosti ovlivnění jednotlivých studní záměrem je nutno dořešit v podrobné
etapě hydrogeologického průzkumu. Obdobně by měly být v této etapě posouzeny možnosti utrácení srážkových vod zasakováním.

Ostatní
♦ Na společném jednání investora, projektanta a KULK, odboru dopravy a odboru životního prostředí a zemědělství v dalším stupni projektové dokumentace dořešit následující připomínky a požadavky Krajského úřadu, odboru dopravy, vznesené ve zjišťovacím řízení:
-

rozsah rekultivace stávající silnice I/13 v úseku na svahu z Albrechtic u Frýdlantu do Dětřichova, KULK OD doporučuje rekultivaci původní, opuštěné komunikace v daleko menším rozsahu
- rekultivovat pouze přímý úsek komunikace původní silnice I/13, který je přetnut nově navrženou přeložkou. To umožní v budoucnu propojení tělesa stávajících úseků I/13 na severní straně Albrechtického kopce pro komunikace pro bezmotorovou dopravu za využití existujících
polních a lesních cest;

-

navrhnout vhodné terénní a vegetační úpravy v úseku cca km 9,950 – 10,300 a dále km
11,000 – 12,000, kde je komunikace vedena v násypu a tím je nechráněna proti klimatickým
podmínkám v zimním období (dochází k vytváření sněhových jazyků a tím neprůchodnosti);

-

z hlediska bezpečnosti silničního provozu navrhnout nasvětlení okružní křižovatky „Krásná
Studánka“. Po otevření úseku přeložky silnice I/13 Svárov – Krásná Studánka se stala okružní
křižovatka nehodovým místem, především v nočních hodinách.

♦ Dohodnout údržbu stávající silnice I/13 v úseku od křižovatky se silnicí III/27252 (v Albrechticích
u Frýdlantu) po konec stavby silnice I/13 Krásná Studánka – Dětřichov, která bude vyřazena ze
sítě silnic I. tříd a bude přeřazena do sítě místních komunikací.
♦ V rámci přípravy záměru oznámit zahájení prací Národnímu památkovému ústavu z důvodu
ochrany archeologických památek.
♦ Městský úřad Frýdlant upozorňuje z hlediska státní správy lesa, že trasa silnice protíná příčně
lesní komplex p.p.č. 502, 509, 533, 543/1 a 543/2 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu. Vzhledem k tomu, že dělením těchto pozemků by vznikly pozemky nevhodného tvaru a velikosti, u kterých by
bylo obtížné řádné lesnické obhospodařování a velmi ztížený přístup, je nutno, aby došlo k odnětí
celých parcel.
♦ Městský úřad Frýdlant požaduje v dalším stupni projektové dokumentace vypracování protiprašných opatření při realizaci záměru.
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D.IV.2.

Opatření pro fázi výstavby

Opatření pro ochranu živočichů
♦ Na řešené lokalitě je nezbytná přítomnost biologického dozoru, zajišťovaná odborně způsobilou
osobou, a to zejména ve fázi před zahájením prací, kdy budou provedeny transfery jedinců. Účelná je rovněž přítomnost dozoru při realizaci stavby zejména z důvodu kontroly výskytu zejména
obojživelníků a plazů, kteří se mohou v území vyskytovat či migrovat a s oblibou obsazují plochy
staveniště v důsledku vzniku nových tůní a kaluží, které preferují. Na základě aktuálního stavu
a při posouzení aktivity živočichů v území při realizaci stavby je pak možné provést další opatření,
např. lokální realizaci migračních bariér (toto a další opatření jsou pokryta biologickým dozorem).
♦ Jednou z náplní dozoru bude rovněž ověřování migrace obojživelníků ve vztahu ke změnám na
lokalitě za použití dočasných odchytových bariér a tím fyzicky ověřit migrační cesty obojživelníků.
Na základě těchto výsledků bude upřesněn rozsah a způsoby převedení obojživelníků skrze komunikaci trvalými zábranami.
♦ Biologický dozor je nutný i pro kácení dřevin s dutinami, kdy je účelná přítomnost nejlépe zoologa
s praxí, který dohlédne na realizaci navržených opatření po dobu kácení a zejména ověří přítomnost živočichů v pokácených dřevinách a v případě potřeby provede jejich záchranné transfery do
odpovídajících biotopů (úkrytů) v rámci lokality (odpadá tak nejistota termínového omezení
a zejména možných rizik s kácením v zimních/jarních měsících).
♦ Činnosti, při kterých bude zásadně dotčeno stávající prostředí (větší zásahy do porostů a půdní
skrývky) je obecně doporučeno realizovat mimo období reprodukce většiny živočišných druhů (tj.
mimo 1. 4. až 31. 7.). S ohledem na možnosti realizace záměru a zkušenosti s podobnými stavbami lze konstatovat následující (z pohledu očekávaného vlivu na rostliny a živočichy):
-

Plošné kácení dřevin bude realizováno v době vegetačního klidu (v době 1. 10. až 31. 3.).
V případě dodatečných zjištění lze realizovat jednotlivá kácení v době mimo 1. 4. až 31. 7. bez
omezení (viz dále). V případě jednotlivého kácení v hnízdním období lze toto realizovat pouze
při zajištění biologického dozoru, který provede ohledání dřevin a jejich okolí před samotným
kácením.

-

Prvotní zásahy do přírodních částí území (tj. plochy mimo polní kultury a mimo pravidelně kosené luční plochy) je doporučeno realizovat v období mimo 15. 3. až 15. 7. kalendářního roku
za předpokladu, že bezprostředně (myšleno do 10 dnů před zahájením) proběhne kontrola lokality odborně způsobilou osobou, která zajistí transfery živočichů.

-

Následné provádění stavby v období 15. 3. až 15. 7. je možné při zajištění odborně způsobilé
osoby, která zajistí naplnění obecné ochrany, tj. monitoring a následná ochrana průběhu
hnízdění ptáků a výskytu živočichů, a s tím souvisejících transferů, případně omezování stavby (časové a prostorové v případě nutnosti, při absenci jiných zákonných řešení).

-

Přítomnost biologického dozoru, zajišťovaná odborně způsobilou osobou, je pak doporučena
i v období 16. 7. až 31. 10. z důvodu monitoringu migrace a transferu živočichů. Pro provádění
stavby v období 1. 11. až 15. 3. není odborný dozor nezbytně nutný.

-

Výše uvedené termíny lze v některých případech upravit, při zohlednění aktuálního vývoje počasí v daném roce. Zejména se jedná o termín zahájení stavby v souvislosti s aktuálním vývojem počasí. Při opožděném nástupu jara lze posunout i termín zahájení, ne však později než
15. 4. kalendářního roku. Při vhodném zahájení prací již není nutné stavbu termínově omezovat.

♦ Zejména v rámci realizace stavby byl navržen biomonitoring, jehož cílem bude sledování řady jevů souvisejících s realizací nové komunikace. Především je to činnost tzv. biologického dozoru,
zajišťující ověření aktuálního stavu lokality bezprostředně před zahájením prací, a na základě toho doporučení pro postup prací, realizaci bariér a opatření, provádění transferů. Současně je navrženo monitorovat pohyby a migraci živočichů v území, a to nejen pro zajištění transferů, ale
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žených prvků souvisejících s jednotlivými stavebními objekty. Vhodné je to zejména s ohledem na
podchycení změn, které budou nastávat v průběhu realizace stavby a úpravám stávajících prostředí.
♦ Vzhledem k zjištěnému výskytu ryb je nutné v dostatečném předstihu před zahájením prací ve
vodním prostředí informovat hospodáře MO ČRS (místní organizace Českého rybářského svazu)
o termínu prací, aby mohl být proveden odlov a transfer ryb do úseku, který není ohrožen stavebními pracemi. Místo transferu je vhodné ponechat na rozhodnutí hospodáře MO ČRS a osobě
odborného dozoru. Záměr kříží či zasahuje do vodotečí a jejich přítoků u toku Jeřice, Albrechtický
potok (revír 443 016 JEŘICKÝ POTOK 1, MO ČRS Chrastava), Heřmanický potok, Oleška (revír
443 042 OLEŠKA 1, MO ČRS Frýdlant v Čechách).
♦ Odlov ryb bude proveden pomocí elektrického agregátu. Úseky dotčené stavbou budou sloveny
2x, s jednohodinovým odstupem. Je nutné vzít v úvahu, že záchranné transfery nelze provádět za
a) zvýšených průtoků, které by znemožnily slov ryb, b) při zvýšeném zákalu vody c) při teplotě
vody nižší než 4 ºC nebo vyšší než 20 ºC, d) při částečně zamrzlé hladině vody.
♦ Odchycení jedinci budou neprodleně přemístění do nedotčeného úseku téhož toku, a budou rozptýleni v úsecích 30–50 m na místa, odpovídající biotopovým nárokům druhu, anebo na jiná
vhodná místa, která budou vybrána biologickým dozorem po dohodě s MO ČRS. Práce v toku
budou prováděny plynule, bez plánovaných časových prodlev. V případě nenadálé potřeby jejich
přerušení na dobu delší než 30 dnů, je nutné provést opakovaný odlov a transfer dle výše uvedených podmínek. Při provádění prací je nezbytné maximum úkonů provádět ze břehu – bez pojezdu mechanizmů v korytě toku. Firma realizující práce v korytě musí přijmout taková opatření, která zamezí úniku PHM a stavebních hmot do vodního prostředí. Standardní podmínkou je trvalá
přítomnost funkční záchytné stěny pod úsekem stavby.

Opatření z hlediska ochrany rostlin a ekosystémů
♦ Monitorovat plochu záměru z hlediska výskytu ďáblíku bahenního Calla palustris (ohrožený druh)
v rámci biologického dozoru stavby. V místě výskytu (v zachovalém jasano-olšovém luhu nad silnicí v těsné blízkosti záměru 50.8411600N, 15.0249719E) je vyloučena deponie materiálů a pojezdy vozidel.
♦ Monitorovat výskyt nebezpečných invazních druhů a doporučit jejich včasnou likvidaci, zejména
pokud jde o křídlatku japonskou Reynoutria japonica. Při výkopech zeminy v místě výskytu křídlatky japonské postupovat tak, aby rostliny nebyly rozšiřovány (především oddenky, zeminou se
semeny). Kontaminovaná zemina (včetně nadzemních částí rostlin) bude deponována na skládku
anebo bude zemina použita ve stejném místě k zásypu. Pak je doporučena následná péče, jejímž
cílem bude chemická likvidace. Křídlatku je doporučeno likvidovat v součinnosti s orgány ochrany
přírody dle tzv. Beskydského způsobu.
♦ Při stavbě se bude po celou dobu postupovat v souladu s požadavky ČSN 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
♦ Dotčené luční plochy budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu a budou osety výhradně luční směsí místní provenience, na vlhčích místech s podílem krvavce totenu.
♦ Náspy komunikace je doporučeno neosazovat dřevinami, či je pouze omezeně osadit mozaikou
křovin a jednotlivých dřevin do pokryvnosti 30 %, a to se zahrnutím autochtonních druhů.
♦ Horninové a jiné na živiny chudé půdy ponechat obnažené, případně podobné prvky na náspech
přímo vytvářet (pásy z kamení apod.). Neprovádět záměrně rekultivace typu převrstvení podobných výchozů zeminou. Na prudších svazích upřednostňovat namísto geotextilií přirozené materiály z kamení či přímo vytvářet pásy a terasy z kamení nebo zídky.
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Ostatní opatření
♦ Před zahájením stavby je nutno vypracovat Plán opatření pro případ havárie (havarijní plán)
a v případě havárie podle něj postupovat. Havarijní plán bude schválen příslušným vodoprávním
úřadem a správcem vodního toku. V případě havárie bude zabráněno dalšímu unikání závadných
látek a budou podle potřeby zahájeny sanační práce.
♦ Opatření pro omezení prašnosti:
- staveništní komunikace a části staveniště budou v suchém a větrném období zkrápěny vodou,
- vozidla vyjíždějící ze staveniště na veřejné komunikace budou čištěna,
- veřejné komunikace, znečištěné vozidly stavby, budou dle potřeby čištěny,
- vozidla dopravující sypké materiály budou používat k zakrytí nákladu plachty,
- vypínání motorů mechanizace v době nečinnosti.
Orgán ochrany ovzduší doporučuje při navrhování opatření proti zvýšené prašnosti ze stavby
využít Metodiku pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení
částicemi PM10. Tento dokument je k dispozici na webových stránkách MŽP ČR
http://www.mzp.cz/cz/castice_pm10.
♦ Provádět monitoring podzemních vod na základě doporučení vzešlých z podrobného hydrogeologického průzkumu, který bude proveden pro účely dokumentace pro stavební povolení. Kromě
úrovně hladin, sledovat i kvality podzemních vod (sledování koncentrací ropných látek a zejména
chloridů), a to u studní v místech odtoku podzemní vody od plánované komunikace (v úseku silnice km 6.8 - 10.5).
♦ Při realizaci stavby je nezbytné trvale sledovat kvalitu vody a vydatnost vodního zdroje pro hromadné zásobování obyvatel Nová Ves - Mníšek (vrt M-1) a v kooperaci s ŘSD údaje pravidelně
vyhodnocovat. V případě negativního ovlivnění kvalty vody a vydatnosti zdroje (což nelze vyloučit
i za splnění veškerých požadovaných opatření) budou přijata účinná technická, případně organizační opatření, tak aby byla zajištěna nepřerušená dodávka kvalitní pitné vody v dostatečném
množství do skupinového vodovodu.
♦ Stavební práce nebudou prováděny v noční době.
♦ Hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou prováděny
pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod.

D.IV.3.

Opatření pro fázi provozu

♦ V rámci následné údržby travnatých ploch preferovat kosení namísto mulčování, rovněž lze využít
některé přirozené biologické prvky potlačující ruderální druhy typu třtiny křovištní, a to cílený výsev např. kokrhele menšího Rhinanthus major. Ten nejen snižuje náročnost kosení a objem biomasy, ale přispívá také ke zvýšení druhové diverzity lučních porostů.
♦ Z pohledu ověření úspěšnosti realizovaných opatření pro ochranu živočichů a jejich biotopů a zjištění následných skutečností při provozu komunikace by bylo vhodné provádět biomonitoring po
zahájení provozu komunikace, přednostně na ověření možné mortality a migrace živočichů ve
vztahu k nové situaci v území. Takto mohou být vhodně odhaleny některé drobné nedostatky
související s realizací bariér či charakterem jednotlivých objektů, které je často poměrně snadné
řešit, pokud jsou podchyceny. Takovýto monitoring je vhodné provést první ucelený rok po uvedení komunikace do provozu.
Další náplní monitoringu provozu komunikace v prvním roce bude ověření případné mortality na
oplocení komunikace. Teoretické návrhy opatření pro zamezení mortality na oplocení či dalších
objektech jen málokdy odpovídají následnému skutečnému stavu na lokalitě. Jako vhodnější se
tak jeví skutečné ověření mortality po realizaci objektů a na základě zjištění realizovat opatření
v konkrétních místech.
S odstupem několika let (např. po 5 letech) by bylo možné také navrhnout zopakování průzkumu
trasy komunikace (jejího okolí), jehož cílem bude jednak ověření dřívější likvidace případně šíření
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invazních druhů rostlin a ověření výskytu cílových druhů, zdali došlo ke změnám početnosti či
míst výskytu druhů ve vazbě na nově vzniklé biotopy a realizovaná opatření.
♦ Po realizaci záměru je vhodné provést odpovídající terénní měření hluku charakterizující skutečnou cílovou hlukovou situaci v dotčeném území. Místa měření hluku budou vybrána ve spolupráci
s Krajskou hygienickou stanicí v Liberci.

D.V.

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

Podkladem pro zpracování dokumentace EIA bylo oznámení záměru (Anděl 2016). Údaje zde
uvedené byly ověřeny a doplněny o aktuálně zjištěné skutečnosti a výsledky nově provedených průzkumů a studií.
Základní údaje o technickém řešení záměru pocházejí z DÚR (Kořínek 2011) a z konzultací
s projektantem a oznamovatelem.
Údaje o současném stavu jednotlivých složek životního prostředí byly získány především z internetových zdrojů, z účelových map a z terénního průzkumu.
Přehled použitých zdrojů je uveden v závěru dokumentace - v referenčním seznamu.
Problematika vlivů na ovzduší je řešena v Rozptylové studii (Lollek, Výtisk 2017) - v příloze
č. 3. Problematika hluku je řešena v Hlukové studii (Damek 2017) - v příloze č. 4. Z nich vycházející
Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví (Skácel 2017) je předmětem přílohy č. 5. Použitá
metodiky a zdroje jsou uvedeny přímo v textu jednotlivých studií. Studie vycházely z aktuálních dat
(intenzita dopravy dle sčítání ŘSD v r. 2016, aktuální větrná růžice zpracovaná ČHMÚ speciálně pro
zájmové území, údaje o imisních koncentracích znečišťujících látek za období 2011 -2015 apod.).
Studie zpracované v rámci dokumentace EIA zcela nahradily studie přiložené k oznámení záměru ty pocházely z r. 2011.
V oblasti biologie byla provedena aktualizace zoologického a botanického průzkumu (Kočvara
2017), která prověřila přítomnost rostlinných a živočišných druhů v zájmovém území a doplnila údaje
požadované Krajským úřadem Libereckého kraje v závěru zjišťovacího řízení. Dále byla zpracována
migrační studie (Kočvara 12017), která prověřila navržené řešení záměru z hlediska zachování průchodnosti krajiny zejména pro velké savce.
V zájmové trase byla také provedena aktualizace dendrologického průzkumu (Klimša 2017) viz přílohu č. 8.
V oblasti ochrany vod byl zpracován hydrogeologický posudek (Šmít 2017) - viz přílohu č. 11,
který navázal na předběžný hydrogeologický průzkum provedený v zájmové trase v r. 2008 (Svoboda 2008). Součástí prací bylo zaměření hladin v domovních studních v prostoru předpokládaného
ovlivnění záměrem a navržení opatření pro další fáze přípravy stavby.
Dále byl zpracován posudek hodnotící vlivy záměru na krajinný ráz (Hanslík 2017) a posudek
hodnotící riziko klimatických změn (Lollek 2017).
Metodiky a podkladové materiály použité v jednotlivých studiích a posudcích jsou uvedeny
vždy v příslušném materiálu.
Hodnotící kapitoly o vlivech záměru na jednotlivé složky životního prostředí byly zpracovány
na základě komplexního posouzení informací získaných ze všech uvedených zdrojů a platných právních předpisů v oblasti životního prostředí. Při posuzování vlivů byly využity dlouholeté zkušenosti
řešitelského týmu, byla využita metoda rešerše, analýzy a expertního odhadu.
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D.VI.

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve
znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích

Při zpracování dokumentace EIA bylo k dispozici dostatek podkladových matriálů a informací
jak o záměru, tak o všech složkách životního prostředí. Je to dáno mj. tím, že záměr je dlouhodobě
připravován a projednáván, a všechny aspekty a případné střety byly zjištěny již v předchozích fázích
přípravy.
Drobné nedostatky ve znalostech se týkají jednak vlastního záměru a vyplývají z daného stupně projekční přípravy (DÚR), jednak údajů o životním prostředí.
Chybějící údaje o záměru:
-

Není známa hloubka pilot pro založení mostních pilířů estakády (mostního objektu SO 203) tyto údaje budou doplněny po provedení podrobného geotechnického průzkumu.
Rozsah demolic, množství odpadů při výstavbě, nakládání s přebytkem zeminy z hloubení zářezů.
Místa odběru stavebních surovin při výstavbě.
Chybějící údaje o životním prostředí v zájmovém území:

-

Nesleduje se kvalita vody ve vodotečích v zájmovém území.
Nesleduje se kvalita podzemní vody v kvartérní zvodni. (Odebírány jsou však pravidelně vzorky vody ze skupinového vodovodu Nová Ves - Mníšek.)
Nesleduje se kvalita půdy z hlediska obsahu kontaminantů.

Lze však konstatovat, že uvedené nedostatky jsou nevýznamné z hlediska možnosti zhodnotit
předpokládané vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Naopak množství a kvalita podkladů pro zpracování dokumentace EIA byla spíše nadprůměrná.
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ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Hodnocený záměr byl předložen oznamovatelem k posouzení v jedné variantě, která je
podrobně popsána v části B dokumentace EIA a znázorněna na grafických přílohách č. 2.1., 2.2.
a 2.4.
Pro porovnání byla tedy vzata v úvahu pouze varianta nulová, tj. zachování současného
stavu. Při srovnání varianty nulové a varianty „aktivní“ (tzn. realizace záměru v popsaném rozsahu)
vyplývá z provedeného hodnocení vlivů, že realizace záměru mírně zhorší současný stav životního
prostředí v zájmovém území.
Navržený záměr není však z hlediska životního prostředí natolik zatěžující, aby to vylučovalo
jeho umístění v daném prostoru. Vlivem provozu záměru nebude překročeno únosné zatížení životního prostředí v zájmovém území.
Z hlediska vlivů na obyvatelstvo je aktivní varianta vhodnější - dojde ke zklidnění dopravy na
komunikaci v centrech obcí, což má za následek zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního
provozu a snížení negativních dopadů dopravy na obývané objekty v okolí stávající komunikace I/13.
Naopak dopravní spojení Liberce s Frýdlantskem a Polskem se výrazně zrychlí - odstraní se kolizní
místa a zvýší se plynulost dopravy.
Tabulka č. 72. -

Hlavní důvody (i z hlediska životního prostředí) pro výběr, resp. odmítnutí
variant
Důvody pro řešení

Důvody proti řešení

Nevyhovující dopravní řešení - v následujících
letech dojde ke zvýšení dopravních intenzit,
Nedochází k otevření nového dopravního kapacitně nebude stávající situace únosná.
Současný koridoru se všemi potenciálními
Negativní dopady na obyvatelstvo - silnice vede
stav
negativními dopady (zábory půdy, krajinný středem obcí Mníšek a Albrechtice u Frýdlantu,
ráz, zásahy do biotopů aj.).
obyvatelé jsou vystaveni nadměrnému působení
hluku, emisí, riziku dopravních nehod. Současný
stav má negativní vliv na faktory pohody obyvatel.
Zlepšení celkové dopravní situace v území
(zvýšení bezpečnosti, plynulosti dopravy,
zlepšení obslužnosti celého území).
Vytvoření nového dopravního koridoru.
Realizace Snížení zátěže obyvatel obcí Mníšek
Lokální negativní vlivy na složky životního
záměru
a Albrechtice u Frýdlantu (hluk, emise),
prostředí (půda, podzemní voda, krajina, fauna).
zvýšení faktoru pohody, zvýšení
bezpečnosti pro všechny účastníky
silničního provozu.

ČÁST F. ZÁVĚR
Dokumentace byla zpracována v rozsahu podle přílohy č. 4, ve smyslu § 6 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (tzn. ve znění zákona
č. 326/2017 Sb.). Při zpracování dokumentace byly popsány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní prostředí. Předložený výstup odpovídá úrovni podkladů, zohledňuje existenci
jiných zájmů na využívání území a jeho okolí a prozkoumanost základních složek životního prostředí.
Při posuzování nebyly zjištěny takové negativní vlivy, které by vyloučily možnost realizace
hodnoceného záměru v dané lokalitě. Záměr nebude působit významně negativně na žádnou složku
životního prostředí ani na veřejné zdraví. Realizace záměru v plánovaném rozsahu, popsaném výše
v textu, je v daném území akceptovatelná.
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ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Základní údaje
♦ Název záměru:
Silnice I/13 Krásná Studánka – Dětřichov
♦ Umístění záměru:
- Kraj: Liberecký
- Obce: Liberec, Nová Ves, Mníšek, Frýdlant, Dětřichov
- Katastrální území: Krásná Studánka, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Mníšek u Liberce, Albrechtice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu
♦ Druh stavby:

novostavba, liniová

♦ Oznamovatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec,
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1

Popis záměru
Záměr je součástí silnice I/13, která je regionálně významnou silnicí I. třídy vedoucí v trase
Karlovy Vary – Chomutov – Teplice – Děčín – Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou - Stráž nad Nisou –
Frýdlant – Habartice – Polsko. Silnice propojuje krajské město Liberec s Frýdlantským výběžkem
a převádí veškerou tranzitní dopravu směřující do Frýdlantského výběžku a dále do Polska a Německa. Současný stav silnice vzhledem ke stále rostoucím intenzitám dopravy neodpovídá zvyšujícím se nárokům na přepravní vztahy a bezpečnost dopravy. Výstavba nové komunikace moderních
parametrů bude mít pozitivní význam nejen z dopravního hlediska, ale zlepšení dopravní dostupnosti
Frýdlantska přispěje k celkovému hospodářskému rozvoji a oživení této příhraniční oblasti. Záměr
rovněž umožní kvalitní propojení Libereckého kraje s přilehlým regionem v Polsku.
Hodnocený úsek je součástí koncepčního řešení silnice I/13 mezi Libercem a Frýdlantem
v Čechách s perspektivou dokončení na státní hranici s Polskem. První část Stráž nad Nisou – Krásná Studánka byla již postavena a je v provozu. Na ni navazuje hodnocený úsek Krásná Studánka –
Dětřichov. A na něj by v budoucnu měl navázat obchvat Frýdlantu v Čechách. Stavba byla předložena k hodnocení v jedné technické trase. Srovnávací variantou je varianta nulová.
Předkládaný záměr tedy navazuje na již zrealizovanou přeložku silnice I/13 Stráž nad Nisou –
Krásná Studánka a začíná na okružní křižovatce Krásná Studánka. Odtud je trasa vedena severně
do oblasti zvané Amerika a ze západu obchází obec Mníšek. Údolí Jeřice překonává dlouhým mostním objektem u západního úpatí vrchu Závětří. Dále trasa pokračuje v souběhu se stávající silnicí
I/13 až na Albrechtické sedlo, kde se okružní křižovatkou napojuje silnice III/27252 na Vysoký. Dále
klesá po severním svahu serpentinami k obci Dětřichov, kde se napojuje na stávající silnici I/13.
Záměr zahrnuje kromě hlavní trasy tyto objekty:
-

přestavbu stávající okružní křižovatky,
výstavbu nové okružní křižovatky,
přeložky a úpravy komunikací,
výstavbu 8 mostních objektů,
výstavbu 4 protihlukových stěn,
přeložky a úpravy inženýrských sítí,
vybudování systému odvodnění,
rekultivaci ploch dočasných záborů a části zrušené silnice I/13,
vegetační úpravy.

Intenzity dopravy po novém obchvatu byly převzaty z dopravního modelu zpracovaného firmou
CityPlan, Praha. Výhledovým horizontem je rok 2035, kdy je uvažováno s intenzitami až 8,6 tis. vozidel za 24 hodin a s přibližně 12 % podílem nákladní dopravy.
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Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí
♦ Vlivy na obyvatelstvo
Obyvatelstvo vystupuje při hodnocení záměru v řadě vzájemně se prolínajících rolích. Rozlišit
je třeba 4 základní: (i) rezidenti v okolí současné trasy (ii) rezidenti u nově navržené trasy, (iii) řidiči
využívající trasu, (iv) ostatní uživatelé území. Za základní jsou z hlediska vlivů na životní prostředí
považováni rezidenti, ostatní kategorie jsou doplňkové. Záměr působí na rezidenty (a) hlukem, (b)
imisemi chemických látek, (c) narušením faktorů pohody, (d) rizikem dopravní nehody z hlediska
chodce, (e) dělícím efektem.
-

Vliv na rezidenty: Základním pozitivem aktivní varianty je, že se zcela vyhýbá souvislé zástavbě a počet obytných domů, ke kterým se přibližuje, je minimální. Hlukové a imisní limity budou
splněny a záměr nebude mít vliv na zdraví obyvatel. Obyvatelstvo se nebude dostávat do přímého kontaktu s dopravou, takže bude minimalizováno riziko dopravních nehod s chodci.
Současně se zásadním způsobem zlepší situace podél stávající silnice I/13, a to jak z hlediska
hluku a imisí, tak rizika dopravních nehod.

-

Vliv na obyvatelstvo během výstavby. Tento vliv se bude odehrávat jak podél nové trasy, tak
v blízkosti přepravních tras. Silnice bude stavěna v maximální míře přímo z trasy. Vliv během
výstavby bude negativní, krátkodobý, běžný pro daný typ stavby. Minimalizace dopadů bude
řešena v Plánu organizace výstavby.

-

Vliv na řidiče: Realizace záměru povede ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy, minimalizován bude kontakt s chodci. Výsledkem bude vyšší bezpečnost, zvýšení komfortu a zlepšení faktoru pohody jak pro řidiče, tak ostatní účastníky silničního provozu.

♦ Vlivy na ovzduší a klima
Na základě výsledků rozptylové studie je možné konstatovat, že vypočtené změny příspěvků
škodlivin z dopravy v okolí záměru jsou malé a realizace záměru nebude mít výrazný vliv na kvalitu
ovzduší zájmového území. V blízkosti stávající trasy I/13 dojde k mírnému zlepšení, v blízkosti obchvatu dojde k mírnému zhoršení. Zákonné imisní limity nejsou a nebudou překročeny. Současně
dojde k poklesu imisní zátěže u obyvatel dotčených obcí v okolí stávající trasy silnice I/13.
Vliv na klima bude lokálního charakteru, na běžné úrovni daného typu stavby.
♦ Vlivy na hlukovou situaci
Na základě zpracované hlukové studie lze konstatovat, že vypočtené hodnoty příspěvků hluku
z dopravy v okolí záměru nezpůsobí překročení hygienických limitů. Současně dojde k poklesu hlukové zátěže u několika set obyvatel dotčených obcí v okolí stávající trasy silnice I/13.
♦ Vlivy na vodu
Vliv záměru na povrchové toky je na standardní úrovni běžné pro daný typ stavby. Vodní toky
jsou odpovídajícím způsobem přemostěny, či vedeny propustky. Minimalizace zásahů do průtokových i kvalitativních poměrů je řešena navrženými technickými opatřeními, kterými jsou dešťové usazovací a retenční nádrže a norné stěny na silničních příkopech. Opatření na ochranu vodních zdrojů
jsou řešitelná technickými postupy a budou předmětem dalších stupňů projektové dokumentace.
Stavbou mohou být ovlivněny stávající individuální jímací objekty (domovní studny), a proto bude řešeno zajištění náhradního zdroje pro zásobování pitnou vodou.
♦ Vlivy na půdu
-

Celkový zábor půdy je dán délkou trasy, šířkovým uspořádáním, technickým řešením a geomorfologií terénu. Trvalý zábor ZPF je 35,9 ha (z 80% se jedná o trvalé travní porosty), dočasný 10,8 ha. Z hlediska kvality prochází záměr z více než 85 % půdami 3. až 5. třídy ochrany,
jedná se o půdy s průměrnou, podprůměrnou a velmi nízkou produkční schopností. Trvalý záSilnice I/13 Krásná Studánka - Dětřichov, dokumentace EIA
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-

bor lesní půdy je 4 ha a dočasný 0,14 ha. Jedná se o hospodářské lesy s nízkým produkčním
potenciálem.
Riziko půdní eroze. Při dodržení navržených protierozních opatření je riziko erozí a sesuvů na
nízké úrovni - běžné pro daný typ stavby.

♦ Vlivy na horninové prostředí
Vliv záměru na horninové prostředí je možné označit jako nevýznamný. Nedojde k ovlivnění
ložisek nerostných surovin. Riziko kontaminace horninového prostředí je relativně nízké.
♦ Vlivy na ekosystémy, faunu, flóru
V trase se vyskytují 3 základní typy biotopů: (i) louky a pastviny, (ii) vodní toky a vodní nádrže,
(iii) les. Podstatná část posuzované trasy je vedena po loukách a pastvinách, které se běžně vyskytují v celém širším zájmovém území. Přímo v trase se nenachází žádná vodní plocha významná
z hlediska rozmnožování obojživelníků. Zásah trasy do lesů je omezený.
Významnější zoologické lokality se vyskytují především v druhé polovině trasy (Albrechtice Dětřichov), ve které se střídají louky a pastviny s remízky a drobnými vodními toky. V rámci zoologického průzkumu zde byl zaznamenán výskyt zvláště chráněných a vzácnějších druhů. Vlivem záměru
dojde k dílčí fragmentaci stanovišť těchto druhů. Nejedná se však o vyloženě specifické biotopy vyskytující se pouze v trase. Cennějšími zoologickými lokalitami jsou i drobné vodní toky, které jsou
odpovídajícím způsobem převedeny mostními objekty. Záměr je principiálně průchodný pro všechny
kategorie živočichů. Negativní vliv bariérového efektu komunikace je výrazně snížen systémem navrženého oplocení v kombinaci s dostatkem migračních objektů. Tím dojde oproti současnému stavu
k poklesu mortality živočichů na silnici. Lokálně i regionálně významné migrační trasy jsou převedeny
dostatečně velkými mostními objekty, řešeny jsou migrační cesty všech kategorií živočichů, od obojživelníků po velké savce.
Co se týče rostlin - celkově je možné konstatovat, že vliv stavby na vegetaci území (resp. biotopy) bude nízký. Botanicky se nejedná o cenné území. Trasa prochází většinou trvalými travními porosty. V trase nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy rostlin podle zákona č. 114/1992 Sb.
♦ Vlivy na krajinu
Trasa záměru okrajově prochází IV. zónou Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, vliv je
možné označit jako zanedbatelný. Záměr neovlivní žádná maloplošná zvláště chráněná území ani
území soustavy Natura 2000, a to ani nepřímým způsobem. Záměr kříží lokální prvky územního systému ekologické stability, všechny jsou dostatečně převedeny mostními objekty. Vliv na významné
krajinné prvky (lesy, nivy, vodní toky) je možné označit za mírně negativní.
Záměr je veden zejména ve své druhé polovině mimo souvislou zástavbu obcí, vzhledem
k přítomnosti stávající silnice I/13 zde však nedochází k otevření zcela nového dopravního koridoru
ve volné krajině. Dílčí negativní vliv záměru bude minimalizován navrženými opatřeními, budou realizovány vhodné vegetační úpravy jak na vlastním tělese komunikace, tak i v krajinných prvcích navazujících na záměr. Významnějším konfliktním místem z hlediska vlivu na krajinný ráz je pouze přemostění údolí Jeřice, velká mostní estakáda bude působit jako lokální krajinná dominanta.
Vliv na fragmentaci krajiny. Záměr má dílčí negativní vliv na fragmentaci krajiny, okrajově zasahuje do nefragmentované oblasti (polygonu UAT). Závažnost vlivu je možné označit jako nízkou.
♦ Vliv na kulturní a archeologické památky
Vliv záměru kulturní a archeologické památky je zanedbatelný. Záměr nezasahuje do žádné
památkové rezervace (městská, vesnická, archeologická), ani památkové zóny (městská, vesnická,
krajinná), ani nemá vliv na žádnou nemovitou památku. Z hlediska archeologického leží záměr
v UAN III – tedy kategorii, která zahrnuje většinu území ČR. Záměr bude mít vliv na hmotný majetek,
ale pouze formou přeložek vedení inženýrských sítí a napojení stávajících komunikací na novou trasu I/13. Obytné domy ani jiné objekty soukromých vlastníků nebudou dotčeny
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Závěr
Předkládaná zpráva je dokumentací ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí v platném znění (dále jen „zákon“) k záměru „Silnice I/13 Krásná Studánka – Dětřichov“. V dokumentaci byly zhodnoceny veškeré vlivy záměru na obyvatelstvo a životní prostředí,
včetně vlivů přímých, nepřímých, kumulativních, synergických. Z provedeného hodnocení vyplývají
následující základní závěry:
a) Realizací záměru dojde ke zlepšení dopravní situace v dané oblasti. Silnice I/13 je součástí
celorepublikové páteřní silniční sítě s napojením na hraniční přechod do Polské republiky. Je po ní
vedena veškerá doprava do Frýdlantského výběžku a dále silniční doprava na přeshraniční propojení
do Polska. Dojde rovněž ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ke snížení imisní a hlukové
zátěže obyvatel obcí Mníšek, Nová Ves-Mlýnice a Albrechtice u Frýdlantu. Současný stav vedení
silnice je jak z dopravního hlediska, tak z hlediska vlivů na obyvatelstvo, nevyhovující.
b) Při posuzování nebyly zjištěny takové negativní vlivy, které by vyloučily možnost realizace hodnoceného záměru v dané lokalitě. Záměr nebude působit významně negativně na žádnou složku životního prostředí ani na veřejné zdraví. Realizace záměru v plánovaném rozsahu, popsaném výše
v textu, je v daném území akceptovatelná.
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