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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Pardubice

A.II. IČO
65993390

A.III. Sídlo
Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Pardubice
Hlaváčova 902
Pardubice
530 02

A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Oznamovatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Pardubice

jméno:
telefon:

Hlaváčova 902
Pardubice
530 02
Ing. Bohumil Vebr
466046516

pro proces EIA na základě plné moci uvedené na následující stránce zastoupen
firmou:
AZ Inženýring Pardubice s.r.o.
Pavlína Landovská
B. Němcové 231
530 02 Pardubice

Projektant:

telefon:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Brno
Bohunická 50
619 00 Brno
547 212 236
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Název záměru: Most ev. č. 11-068 Jablonné nad Orlicí
Jedná se o záměr, kde je uplatněn §4, odst.(1), písmeno e): dle přílohy č.1, kategorie
II: stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody
vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení
s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; tyto
stavby, činnosti a technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve
zjišťovacím řízení, kde příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní
prostředí je Krajský úřad Pardubického kraje.
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Jedná se o kompletní rekonstrukci kamenného mostu o třech klenbových polích se
světlostí cca 6,3 m a šířce stávající nosné konstrukce 9,65 m a jeho rozšíření.
Rekonstrukce mostu je navržena jako komplexní, kompletně se vyměňuje
příslušenství mostu a opravuje se nosná konstrukce a spodní stavba. Objekt se navíc
rozšiřuje pro převedení vozovky š. 7,00 m a oboustranných chodníků šířky 1,50 m.
Součástí opravy mostu bude i oprava soch umístěných na podstavcích nad pilíři na
pravé straně mostu. Sochy budou z mostu odborně sejmuty a oprava bude provedena
mimo most.
Provedenou rekonstrukcí mostu dojde ke zlepšení technického stavu mostu a tím i ke
zlepšení životního prostředí v prostoru mostu. Negativním vlivem je nutnost vykácení
dvou vzrostlých javorů na návodní straně levého břehu.
B.I.3. Umístění záměru
kraj:
Pardubický
obec:
Jablonné nad Orlicí
katastrální území: Jablonné nad Orlicí

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Z hlediska navrženého řešení záměru a jeho situování v terénu není očekávána
možnost kumulace s jinými záměry. Jedná se o kompletní rekonstrukci mostu při
zachování provozu, protože pro potřeby přemostění Tiché orlice bude použito mostní
provizorium s rozpětím 32 m, s plnostěnnými nosníky. Provizorium je umístěno osově
cca 8,00 m od osy stávajícího mostu, to je 3,675 m od levého líce klenby
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Most je situován v údolí Tiché Orlice, která teče u západní strany údolí. Most je
v intravilánu města Jablonné nad Orlicí, kdy souběžně s řekou vedou na všech
stranách komunikace, na jejichž odvrácené straně od řeky je souvislá městská
zástavba. Výjimkou je návodní strana levého břehu, kde je umístěno autobusové
nádraží. Dále na silnici I/11 je cca 50 m umístěna křižovatka se silnicí II/311, za kterou
souběžně s ní vede jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať. Na protějším svahu
údolí je historické centrum města. Nadmořská výška v okolí mostu je cca 417 m.n.
Most svými parametry nevyhovuje současnému provozu a komfortu dopravy
z hlediska šířkového uspořádání. Rekonstrukce odstraní špatný stavebně-technický
stav celého mostu. V neposlední řadě bude touto rekonstrukcí zvýšena i estetická
hodnota mostního díla.
Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby je hodnocen podle provedeného
diagnostického průzkumu jako V – špatný. Od roku 2002 došlo k výraznému zhoršení
stavu zdiva spodní stavby v úrovni hladiny.
Poruchy mostní konstrukce jsou dle provedené diagnostiky popsány následovně:
-

narušení kamenů pískovcového zdiva podpěr do velké hloubky od povrchu, a to
zejména v úrovni hladiny
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-

trhliny v pilířích, kterými je odděleno zhlaví podpěr od jádra pilíře. Tyto trhliny
probíhají převážně ve spárách, výjimečně vedou přes kámen, obvykle přes jeho
roh

-

klenba je na mnoha místech vzhledem k absenci hydroizolace promočena, škody
od zatékání jsou naštěstí poměrně malé.

-

podélné trhliny v klenbách jsou v pásmu 0,5-2,5 m od čel kleneb s velikostí do
2mm, opět probíhají převážně ve spárách, výjimečně vedou přes kámen, obvykle
přes jeho roh. Cca v 10 případech potom jdou přímo přes kámen

-

čelní zdi jsou poškozeny vodorovnou trhlinou v úrovni paty (ne u všech kleneb)
s maximálním posunem 16 mm bez vyklonění. Dále jsou zde svislé trhliny
v důsledku tepelných dilatací kleneb, které přecházejí až do říms

-

poruchy vznikají různou kvalitou pískovcového zdiva, které dle diagnostiky má
nasákavost 3,1 – 7%, pevnost v tlaku 20 – 47 MPa

-

vypadaná (i hloubkově) spárovací malta vykazuje téměř nulovou pevnost

-

vymleté dno řeky u pěry 4 (na levém břehu) – vlivem povodní v roce 1997, kdy řeka
vytvořila pod mostem „meandr“ vedoucí třetím mostním otvorem (u levého břehu
na povodní i návodní straně se vytvořil ostrůvek)

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
C 101 - Úprava komunikace
Tento stavební objekt řeší úpravu stávající silnice I/11 a přilehlých úseků místních
komunikací ve vztahu k rekonstrukci mostu – objekt C201 a dopravně inženýrským
opatřením – objekt C102. Z těchto skutečností vyplývá celková délka úpravy, která je
65 m.
Stávající silnice I/11 má
před mostem šířku zpevněné vozovky cca 7,0 m
s nezpevněnými krajnicemi a na pravé straně silniční svodidlo, které je před
křižovatkou ukončeno zapuštěním. Tato šířka bude zachována, provádí se zvýšení
šířky chodníků na mostě na 1,25 m, což vede k mírnému posunu osy silnice vlevo.
Směrově silnice přechází z levotočivého oblouku o poloměru cca 109 m do přímé,
výškově z klesání 2,7% údolnicovým obloukem o poloměru R = 1000 m do klesání
0,7%. Příčný sklon je střechovitý 2,5%, na začátku a na konci úpravy se překlápí na
stávající stav.
Ve většině plochy úpravy komunikace se mění pouze obrusná a ložná vrstva
v průměrné tloušťce 100 mm, pouze v některých úsecích se zřizuje plná konstrukční
výška vozovky.
C 102 – Dopravně inženýrské opatření
Objekt řeší vedení dopravy během stavby po mostním provizoriu, které je umístěno na
návodní straně mostního objektu. Jedná se o jednosměrné, plnostěnné provizorium,
např. typ Vítkovice s rozpětím 32 m, Doprava je řízena přenosnou semaforovou
soupravou a svislým dopravním značením. Pěší jsou vedeni po chodníku š. 2m, který
je zavěšen na levé straně provizoria.
Součástí objektu je i návrh napojovacích klínů vozovky a chodníků, úprava terénu pro
založení provizoria a uvedení prostoru do původního stavu.
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C 201 – Rekonstrukce mostu ev.č. 11 – 068 přes Tichou Orlici v Jablonném nad
Orlicí
Rekonstrukce mostu je navržena jako komplexní, kompletně se vyměňuje
příslušenství mostu a opravuje se nosná konstrukce a spodní stavba. Objekt se navíc
rozšiřuje pro převedení vozovky š. 7,00m a oboustranných chodníků šířky 1,50 m
(volná šířka 10,0 m). Součástí opravy mostu bude i oprava soch umístěných na
podstavcích nad pilíři na pravé straně mostu. Sochy budou z mostu odborně sejmuty a
oprava bude provedena mimo most.
Budou odbourány a odtěženy všechny konstrukční vrstvy až na horní povrch kamenné
klenby. Stávající zídky budou rozebrány. Kamenné zdivo klenby bude očištěno,
hloubkově spárováno, zesílenou vrstvou torkretu průměrné tl. 100 mm, který bude
vyztužen Kari sítí. Torkret je spojen s klenbou trny umístěnými do spár zdiva. Dále se
vyzdí nové poprsní zídky z původního kamene, které se z vnitřní strany zpevní
dobetonováním žb stěny tl. 200 mm. Vzniklá vana bude izolována vodotěsnou sanační
stěrkou, která bude chráněna dvojitou vrstvou geotextilie. Vlastní zásyp klenby se
provede z mezerovitého betonu, na něm a na zídkách se provede nová žb deska,
která umožní rozšíření mostu. Ve stěnách i v zásypu klenby jsou navrženy dilatační
spáry, aby se zabránilo jejich spolupůsobení s klenbou. Deska bude celoplošně
izolována s dvěma úžlabími. Vozovka se provádí trojvrstvá v tl. 140 mm, římsy jsou žb
monolitické s kamennými kotvenými obrubníky a s kamenným obkladem římsových
nosů. Římsy převádí veřejný chodník š. 1,5 m a budou dlážděny kamennou
mozaikovou dlažbou. Zábradlí se provádí ocelové, se svislou profilovanou výplní,
kotvené na patní desku. V římsách jsou umístěny chráničky, v pravé dvě rezervní,
v levé jedna rezervní a jedna s kabelem. Ve středu rozpětí vnitřního pole jsou
umístěné nové odvodňovače se šikmými vývody zakončené kamennými chrliči.
Spodní stavba bude opravena pomocí stažení nerezovými kleštinami, které se
umísťují do vyfrézovaných drážek nebo do vyvrtaných otvorů. Bude provedeno
očištění zdiva, hloubkové spárování zdiva, spárování zdiva, jádro pilíře z kamenné
rovnaniny bude proinjektováno. Dále budou vyměněny rozpadlé kameny metodou
plombování a zakryty otvory po stálém zařízení. Kolem spodní stavby je zřizován
ochranný žb práh , který má zabránit podemílání. Spodní stavba pod úrovní paty
klenby bude chráněna impregnačním nátěrem. Vymleté koryto v třetím mostním poli
bude vyrovnáno těžkým kamenným záhozem.
Příčné uspořádání na mostě po opravě bude následující: chodník š. 1,5 m, vozovka š.
7,0 m, chodník š. 1,5 m, celková volná šířka mostu bude 10,0 m. Napojení chodníků
bude provedeno v bezbariérové úpravě – je zapracováno řešení dle studie zklidnění
dopravy, kterou pro město zpracoval Atelier MOK.
Úprava terénu bude po dokončení stavby shodná s původním stavem, prostor břehů
zabraných provizoriem bude zpětně ohumusován původní zeminou a zatravněn,
případně odlážděn.
Při provádění stavby nejsou nutné demolice žádných okolních objektů, navržené
bourací práce mají přímou souvislost s rekonstrukcí mostu.
Před zahájením prací je nutno provést pasportizaci domu č.p. 213, aby byl možné
zadokumentovat případné poškození domu při provozu na provizoriu. Majitelé
nemovitosti s tímto vyslovili souhlas.

10

Most ev.č. 11-068 Jablonné nad Orlicí
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

dům č.p. 213
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby:
Dokončení stavby:

2010
2010

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Jablonné nad Orlicí, Pardubický kraj
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Určujícím navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude v případě realizace stavby vydání územního rozhodnutí na uvedený
záměr.
Kromě jiného je zjevné, že pro předkládaný záměr bude nezbytné řešit řadu správních
rozhodnutí v předběžných otázkách:
-

závazné stanovisko podle § 4 odst., 2 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění k zásahu do vodního
toku a VKP údolní nivy řeky Tiché Orlice

-

souhlas s odnětím ze ZPF

Širší vztahy v zájmovém území jakož i situace stavby jsou uvedeny v následujících
podkladech, podrobněji potom v příloze předkládaného oznámení.
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
ZPF
Se záměrem je spojeno nevýznamné trvalé odnětí ZPF a dočasný zábor ZPF do
jednoho roku.
Napojení levého chodníku mostu na chodník vedoucí souběžně s levým břehem řeky
si vyžádá trvalý zábor ze ZPF – trvalý travní porost. Pozemek je ve vlastnictví města
Jablonné nad Orlicí, které požadavek levostranného chodníku iniciovalo.
Město Jablonné nad Orlicí souhlasí s majetkoprávním vypořádáním po ukončení
stavby. Situace trvalých a dočasných záborů je patrná z následující tabulky.
pozemky dotčené trvalým záborem trvalého travního porostu
parcelní číslo
185

využití

výměra (m )

2

mapa

106

DKM

15

Napojení levého chodníku mostu

106

DKM

trvalý travní porost

trvalý zábor pozemků – přibližná plocha
185
pozemky dotčené dočasným záborem
185

trvalý travní porost

188/2

ostatní komunikace

229

DKM

188/3

ostatní komunikace

1936

DKM

zastavěná plocha

1538

5412

574/3

ostatní komunikace

137

DKM

575/3

silnice

809

DKM

617/1

vodní tok

43230

DKM

639/17

ostatní komunikace

858/1

silnice

858/2

ostatní komunikace

860/6
862/1

288

159

DKM

27218

DKM

974

DKM

ostatní komunikace

747

DKM

ostatní komunikace

4839

DKM

Z pozemků dotčených dočasným záborem nepřipadá žádná parcela na ZPF. Nároky
na plochy u dočasně dotčených parcel jsou patrné z následující tabulky:
dočasný zábor pozemků – přibližná plocha
pozemek

popis

výměra m2

185

Rozšíření silnice, napojení provizoria

63

188/2

Rozšíření silnice, napojení provizoria

188/3

Napojení mostního provizoria

167

288

Napojení mostního provizoria

23

575/3

Oprava mostu a vozovky, zařízení staveniště, napojení provizoria

574/3

Napojení místní komunikace

617/1

Oprava mostu včetně pásu kolem něho a mostního provizoria

639/17

Napojení místní komunikace

858/1

Oprava mostu a vozovky, napojení mostního provizoria

858/2

Oprava vozovky, napojení místní komunikace

35

860/6

Oprava mostu, napojení místní komunikace

22

862/1

Napojení provizoria, oprava napojení místní komunikace

93

31

260
8
630
42

14

265
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Specifikace parcely č.p. 185 je patrná z následujícího podkladu:
p.č. 185
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PUPFL
Se záměrem není spojen žádný dočasný ani trvalý zábor PUPFL. Stavba není
realizována v ochranném pásmu lesa.
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Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území podle horního zákona.
Most je technickou památkou (p.č. 3926), památkově chráněné jsou i dvě sochy na
mostě umístěné (p.č. 3926a a 3926b – nemovité kulturní památky). Projekt byl
zpracován na základě podmínek Národního památkového ústavu, územní
pracoviště Pardubice, v součinnosti s touto organizací musí probíhat i realizace
stavby.
Ochranná pásma
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena. Záměr se nenachází
v ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném
znění ani v OP zvláště chráněných území přírody (§ 37 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
Území je součástí CHOPAV Žamberk – Králíky (ustanovená NV č.10/1979 Sb.).
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
Stavba probíhá v ochranném pásmu STL plynovodu, dále v ochranných pásmech
jednotlivých vodovodních řadů, vzdušného vedení NN a VO, sdělovacích kabelů a
kabelu VO. Zhotovitel musí dodržovat při provádění platné předpisy a zejména
požadavky správců sítí uvedené ve stavebním povolení.
Práce v korytě řeky se musí řídit podmínkami správce toku – Povodí Labe a.s. a
podmínkami havarijního plánu.
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení – dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV – vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV – vodiče s izolací
1 kV až 35 kV – závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic
§

u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách – 20 m od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
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§
§

§
§

u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší
než 52 kV na úroveň nízkého napětí – 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV
a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí – 2 m,
u vestavěných elektrických stanic – 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické
stanice.

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení – dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn
v zastavěném území obce – 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení – dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla – 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic – 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok – dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí
nebo kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve
vzdálenosti:
•
•
•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo
od osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace
II. třídy

B.II.2. Voda
Výstavba
Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště jednak pro sociální účely a jednak
pro potřeby stavby. Množství vody pro sociální účely bude záviset na počtu pracovníků
a rychlosti stavebních prací. Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka:
pitná 5 l/os./směna
mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)
Spotřeba vody pro technologické procesy není vyčíslena. Bude upřesněna v dalším
stupni projektové dokumentace po výběru dodavatele stavby, nemá však praktický
význam při hodnocení stavby, neboť pro účely stavby bude dovážena hotová betonová
směs a další nároky jsou minimální. Ze zkušeností z obdobných staveb lze orientačně
uvést následující přibližné nároky na pitnou vodu odpovídající obvyklému počtu
pracovníků při stavbách jednotlivých částí železničního koridoru.
V prostoru stavby se nachází vodovodní hydranty. Zhotovitel stavby může těchto
hydrantů po dohodě s jejich správcem použít pro potřeby stavby.
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Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

80
500
1000

Nároky na technologickou vodu v etapě výstavby – zejména pro výrobu betonů a
maltových směsí pro rekonstrukci respektive přestavbu mostních těles nebyly v etapě
zpracování zadání stavby specifikovány. Hlavní spotřeba se předpokládá u
standardních dodavatelů betonů a maltových směsí v regionu.
Technologická voda bude spotřebovávána pro:
⇒ výrobu betonových a maltových směsí
⇒ kropení betonů během tuhnutí
⇒ kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako ochrana proti
nadměrnému prášení
⇒ očistu vozidel a stavebních strojů

Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a
sociální potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na
základě požadavků hlavního dodavatele stavby.
Provoz
Etapa provozu negeneruje žádné nové nároky na vodu.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
V rámci stavby budou spotřebovávány standardní stavební hmoty od subdodavatelů
realizátora stavby v co nejmenší vzdálenosti od stavby, podle vhodnosti ekonomických
ukazatelů. V rámci stavby bude zpracovávána i převážná většina výkopové zeminy,
která bude uložena v místě.
Je tudíž patrné, že při realizaci stavby vzniknou následující nároky na suroviny pro
zajištění stavby:
§
§
§
§
§

kamenivo a štěrkopísky
cement a přísady do betonů
materiál pro kryt vozovky
ocel
prefabrikáty

Nároky na energie
Elektrická energie
Etapa výstavby
Zhotovitel může pro potřeby stavby využívat energii z přenosných elektrocentrál nebo
si může vyřídit staveništní přípojku z probíhajícího vzdušného vedení NN. Nároky na
elektrickou energii pro etapu výstavby budou upřesněny v další projektové přípravě
záměru. Tato informace není pro hodnocení vlivů na životní prostředí podstatná.
Etapa provozu
S etapou provozu nejsou spojeny žádné nároky na energie.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
Pro etapu výstavby bude především využíváno stávající komunikační sítě. Pro
staveniště není třeba budovat nové komunikace.
Bilance nároků na staveništní dopravu bude známa až po výběru zhotovitele stavby a
znalostech o jeho organizace výstavby a nasazení stavební techniky. V této souvislosti
jsou také pro další projektovou přípravu formulována odpovídající doporučení. Lze
však předpokládat, že vzhledem k charakteru záměru související s rekonstrukcí mostu
budou vyvolané přepravní nároky minimální.
Přeložky inženýrských sítí nejsou navrženy. Provádí se pouze vybourání nefunkčního
vodovodu včetně vodovodní šachty za opěrou 4, přesunutí kabelu do nové chráničky
v levé římse mostu a odborné rozpojení sdělovacího kabelu, který v současnosti vede
pod pravým chodníkem.
Přeložky toků se neuvažují, pouze pro opravu dolní části spodní stavby je nutno
vyhradit jez a na tuto dobu vyloučit provoz malé vodní elektrárny. Zbývající průtok
bude usměrňován pomocí zemních hrázek, které musí být bezprostředně po konci
jejich funkce z koryta odstraněny.
Provoz
S realizací záměru nesouvisí žádná změna z hlediska silničního provozu, v úseku kde
je navrhována posuzovaná rekonstrukce mostu.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje znečištění

V rámci předkládaného záměru nejsou uvažovány bodové zdroje znečištění ovzduší.
Liniové a plošné zdroje znečištění

Liniové zdroje znečišťování mohou být představovány provozem nákladních
automobilů při návozu stavebního materiálu. Rozsah materiálových bilancí
souvisejících se stavbou je poměrně nízký.
Upřesnění údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude
možno provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen
dodavatel stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a
dodávek strojního zařízení.
Při požadavku dodržování technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné
respektovat doporučení uvedená v další části oznámení.
Provoz
V rámci provozu není očekávána žádná změna z hlediska bilancí emisí oproti
stávajícímu stavu, tedy nedojde ke změně v intenzitách dopravy dle sčítání ŘSD na
nejbližším sčítacím profilu.
B.III.2. Odpadní vody
Odpadní vody v rámci posuzovaného záměru budou vznikat pouze v etapě výstavby,
nikoliv v rámci vlastního provozu.
Etapa výstavby
Splaškové vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v areálech stavebních firem a
budou řešeny v rámci těchto areálů.
Na základě předpokládaných počtů zaměstnanců lze odhadnout produkci cca 1000
m3 splaškových vod. Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství
pro sociální potřebu bude provedeno v prováděcích projektech na základě požadavků
hlavního dodavatele stavby. V rámci stavby budou využívána chemická WC.
Srážkové vody
Srážkové vody lze očekávat pouze z navrženého zařízení staveniště. Dle názoru
zpracovatele oznámení nelze vzhledem k pohybu staveništní techniky vyloučit
možnost kontaminace těchto srážkových vod. Je doporučeno realizovat zemní jímky
nebo jiná ekvivalentní opatření pro drobná zařízení stavenišť (mosty, propustky)
v případě, že hrozí nebezpečí znečištění povrchových vod. Zemní jímky mají
zabezpečit ochranu povrchových vod (a potažmo i podzemních vod) z hlediska
nerozpustných látek, případně ropných látek. V rámci posuzovaného záměru
nepovažujeme za účelné vybavení zemních jímek nornými stěnami nebo jiným
opatřením z hlediska ochrany vod vůči ropným látkám. Za dostatečné opatření
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považujeme zabezpečení předmětného provozu (zařízení staveniště) prostředky na
likvidaci ropných látek (Vapex apod.).
Pro všechna tato staveniště platí v podstatě stejná opatření, která jsou specifikována
v příslušné kapitole předkládaného oznámení. V rámci další projektové přípravy jsou
respektovány zásady, které jsou uvedeny v další části předkládaného oznámení.
Technologické vody
Nové technologické odpadní vody v rámci předkládaného záměru v etapě vznikají
v prostorech zařízení staveniště mimo posuzovaný záměr a jeho zařízení stavenišť.
Etapa provozu
Splaškové vody
Ve vztahu k posuzovanému záměru nevznikají splaškové vody.
Technologické vody
Nové technologické vody v etapě provozu nevznikají.
Srážkové vody
Záměr negeneruje nové zpevněné plochy, tudíž lze konstatovat, že v rámci
předkládaného záměru nevznikají nové objemy srážkových vod.
B.III.3. Odpady
Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů
z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími
v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při
nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.
Předpokládaná produkce druhů odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce:
Kód
020103
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170201
170203
170302
170504
170904
200301
200307

Název odpadu
Odpad rostlinných pletiv
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
Beton
Cihly
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

Kategorie
O
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze ve fázi
zpracování tohoto oznámení objektivně určit. Využití, příp. odstranění odpadů
vzniklých v etapě výstavby bude zabezpečeno oprávněnou firmou (firmami).
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Oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby přehled o druzích a množstvích jednotlivých
odpadů vzniklých v etapě výstavby, včetně způsobu jejich využití či odstranění.
Provoz
Etapa provozu negeneruje vznik odpadů.
B.III.4. Hluk, vibrace
Hluk
Výstavba
Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů použitých při
stavbě. Největší ovlivnění hlukem lze očekávat při hloubení základů a sypání a hutnění
násypů. V následujících tabulkách jsou uvedeny stroje navržené pro jednotlivé etapy
výstavby. Dále je uvedena hlučnost strojů a doba jejich používání během stavby.Nutno
zdůraznit, že v této fázi projektové dokumentace není znám dodavatel stavby a že
uvedené stroje a zařízení jsou pouze příklady. Také doba použití stroje za pracovní
směnu je odhadem, který se od skutečných hodnot může lišit.
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů
Strojní vybavení
Elektrické sbíjecí kladivo
Rozrušovací kladivo
Autojeřáb (při zvedání)
Kolové rypadlo
Buldozer
Nakladač (pracovní cyklus)
Sanační čistička
Podbíjecí kladivo
Kompresor
Pokladač kolejí
USP 3000 C pro úpravu štěrkového lože
Automíchače a autodomíchávače
Čerpadlo na betonovou směs

LAeq [dB]
74 dB
92 dB
71 dB
81 dB
86 dB
72 dB
82 dB
74 dB
77 dB
76 dB
77 dB
68 dB
72 dB

v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m
v 10 m

Minimalizace hlukového zatížení obyvatelstva při výstavbě je možná dobrým
vytěžováním nákladních aut, udržováním jejich dobrého technického stavu,
prováděním prací pouze v denní době, zkrácení doby provádění dobrou organizací
práce apod. Všechna tato opatření jsou v možnostech dodavatele stavby lze je zavést
jako součást stavebního řádu.
Provoz
Z hlediska provozu nedojde k žádné změně v porovnání se stávajícím stavem.
Výjimkou tohoto konstatování může být etapa výstavby ve vztahu k obytnému objektu
č.p. 213. Tento aspekt je ošetřen příslušným doporučením v další části předkládaného
oznámení.
Vibrace
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rekonstrukci mostu postupem, uvedeným
v úvodní části oznámení, lze vyslovit názor, že záměr ve stadiu realizace není zdrojem
vibrací.
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Záření
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření,
jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným
Nařízením vlády 480/2001 Sb.
B.III.5. Doplňující údaje
Z hlediska předkládané kapitoly není nezbytné uvádět žádné další doplňující
informace.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

a) dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Most svými parametry nevyhovuje současným požadavkům silničního provozu a
komfortu dopravy z hlediska šířkového uspořádání. Rekonstrukce odstraní špatný
stavebně-technický stav celého mostu. V neposlední řadě bude touto rekonstrukcí
zvýšena i estetická hodnota mostního díla.
Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby je hodnocen podle provedeného
diagnostického průzkumu jako V – špatný. Od roku 2002 došlo k výraznému zhoršení
stavu zdiva spodní stavby v úrovni hladiny.
Zájmová lokalita nezasahuje do prvků ÚSES. V blízkosti záměru je veden
nadregionální biokoridor, který nezahrnuje vodní složku.
Bioregion leží převážně v oreofytiku ve fytogeografickém okrese 95. Orlické hory
přesněji v podokresu 95 b Králická hornatina. Potenciální přirozenou vegetaci na
většině plochy bioregionu jsou květnaté bučiny (Dentario eneapylli-fagetum), které se
střídají s acidofilními bučinami podhorského až horského typu (Luzulo-fagetum i
calamagrostio villoae- Fagetum). Na prudkých svazích jsou suťové lesy svazu tilioAcerion, (Aceri-CmercurialiFraxinetum, a LunarioAcerierum).
b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Neobnovitelné přírodní zdroje nejsou v zájmovém území zastoupeny.
Za obnovitelný přírodní zdroj je možno pokládat rovněž doprovodný dřevinný porost
podél toku Tiché Orlice. Dle podkladů projektanta je území pro rekonstrukci mostu
stavebně připraveno a již nevyžaduje kácení prvků dřevin rostoucích mimo les.
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že v zájmovém území stavby se
prakticky nevyskytují stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť
nebo rašelinných luk). Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního
charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. vysychavá lada nebo
stepní stanoviště na původních či obnažených výchozech bazičtějšího podloží
(amfibolity, hadce, vápence, slepence, andezity, durbachity apod.), případně
ekosystémy kyselých písčin.
V území se nenacházejí extrémní přírodní či jiné poměry, prostor není postižen
poklesy, případně poddolováním.
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí
k předpokladu jejich existence.
c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Zájmové území není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Přímo v zájmovém území se nacházejí
vodní toky, tedy VKP ve vztahu k zákonu č. 114/92 Sb. v platném znění, za VKP „ze
zákona“ lze pokládat i údolní nivu toku Tiché Orlice.
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C.2. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Podle výsledků prací v oblasti klimatické regionalizace leží správní území města
Jablonné nad Orlicí v pásmu mírně teplé klimatické jednotky MT2. Tato oblast je
charakterizována krátkým létem, mírným až mírně chladným, mírně vlhkým
přechodným obdobím s krátkým mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně
dlouhá s mírnými teplotami, suchá, s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou.
Tab.: Základní klimatické charakteristiky klimatické jednotky MT2
KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA
Počet letních dnů
0
Počet dnů s prům. teplotou 10 C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Prům.počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

KLIMATICKÁ OBLAST – MT2
20-30
140-160
110-130
40-50
-3 až -4
16-17
6-7
6-7
120-130
450-500
250-300
80-100
150-160
40-50

Přímo v řešeném území není provozována žádná klimatologická ani srážkoměrná
stanic ČHMÚ. Nejbližší stanice se nachází v Nekoři (515 m n.m), cca 5 km
severozápadně od Jablonného nad Orlicí. Průměrný roční úhrn srážek (třicetiletý
průměr z období let 1963 – 1993) v této lokalitě je 844 mm, nejvyšší úhrny srážek jsou
dosahovány v červenci (102 mm), nejnižší v dubnu (49 mm).
Znečištění ovzduší
Se záměrem není spojen žádný významný zdroj znečištění ovzduší, proto dle názoru
zpracovatele posudku není nezbytné se touto problematikou dále podrobněji zabývat.
C.2.2. Voda
Povrchová voda
C.II.2. Voda

Záměr představuje rekonstrukci silničního mostu přes řeku Tichá Orlice, která je
vodohospodářsky významným tokem a vytváří výraznou aluviální nivu mimo
zastavěnou část města. Zájmové území náleží do úmoří Severního moře.
Tichá Orlice má v profilu Dolní Libchavy – vodočet – průměrný roční průtok 3,36 m3/s,
náleží povodí s průměrnou srážkou 798 mm, specifickým odtokem 11,04 km2 a
odtokovým součinitelem 0,44. V dolní části území rozsáhle inunduje.
Velké vody a M – denní průtok:
Q1 = 40 m3/s
3
Q2 = 60 m /s
3
Q3 = 88 m /s
3
Q10 = 109 m /s

Q20 = 129 m3/s
3
Q50 = 157 m /s
3
Q100 = 178 m /s
3
Q355 = 0,78 m /s
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Lokalita leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV Žamberk –
Králíky) avšak vliv záměru na kvalitu podzemní ani povrchové vody není nutno
vzhledem k charakteru záměru uvažovat. Jakost vody v toku Tichá Orlice není trvale
monitorována, její recipient – tok Orlice – je monitorován podnikem Povodí Labe.
Tok patří dle vodohospodářské klasifikace mezi toky ostatní. Tok Tichá Orlice je
biotopem chráněným systémem Natura 2000. Předmětem ochrany vodního biotopu
Tichá Orlice (kód lokality CZ0533314) z hlediska systému Natura 2000 je mihule
potoční (Lampetra planeri). Zranitelnost biotopu z hlediska systému Natura 2000 je
definována jako „nedodržování minimálních zůstatkových průtoků, úpravy koryta,
vypouštění odpadních vod nebo látek škodlivých vodám“.
Po kvalitativní stránce je možno kvalitu vody v toku odhadnout na hranici
oligo/betamezosaprobity.
Podzemní voda

Hydrogeologické poměry jsou dány geologickou stavbou území a jsou mimořádně
komplikované. Jablonská synklinála patří k rajónu 426 Kyšperská synklinála, okolí
krystalinické horniny k rajónu 642 Krystalinikum Orlických hor. Dílčí jednotka jablonská
synklinála tvoří samostatnou hydrogeologickou strukturu s infiltrační oblastí,
představovanou celou její plochou včetně přilehlých výchozů krystalinika po jejím
obvodu. V osové části struktury probíhající ve směru SZ-JV, se vytváří spojitá nádrž
podzemní vody ve spojené cenomansko – spodnoturonské zvodni. Její nejhlubší místo
se nachází v oblasti jímacího území Lubník (s využívaným vodárenským vrtem J-8a)¨.
Směr proudění podzemní vody ve struktuře je generelně k její ose a dále k místu
přírodní drenáže, tj. k toku Tiché Orlice. Průtočnost horninového prostředí
cenomansko-spodnoturonského kolektoru se pohybuje v řádu 10-3m2/s až 10-5m2/s.
Nejvyšší zavodnění je vázáno kvartérní náplavy v údolní nivě Tiché Orlice a
Orličského potoka.
C.2.3. Půda
Záměr s výjimkou parcely p.č.185, ze které je potřeba trvale vyjmout ze ZPF 15 m2
nepředstavuje žádné jiné nároky na trvalý nebo dočasný zábor ZPF respektive
PUPFL.
Z hlediska zabírané části pozemku náleží tento dle BPEJ do 8.58.00.
Vysvětlivky k BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
8 – je charakterizován jako mírně chladný, vlhký, s průměrnou roční teplotou 5 – 60 C,
s průměrným ročním úhrnem srážek 700 – 800 mm, s nižší střední pravděpodobností suchých
vegetačních období (5-15) a s vysokou vláhovou jistotou. Jedná se o k.ú. Jablonné nad Orlicí,
Jamné nad Orlicí, Těchonín, Celné, Mladkov a Dolní Lipka.

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
58 – nivní půdy glejové na nivních uloženinách; středně těžké, váhové poměry méně příznivé,
po odvodnění příznivější
68 – glejové půdy zrašeliněné a glejové půdy úzkých údolí včetně svahů, obvykle lemující
malé vodní toky; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze pro
louky
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4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
svažitost
0
1
2
4
5
6

expozice
Bez sklonu
Bez sklonu
Jih (JZ – JV)
Jih (JZ – JV)
Sever (SZ-SV)
Jih (JZ – JV)

0 – 30
3 - 70
3 - 70
70 - 120
70 - 120
70 - 120

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
hloubka *)

skeletovitost
0
1
4
8
*)

žádná
žádná až slabá
středně skeletová
středně až silně skeletovitá

hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká

vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geologie, geologické poměry
Správní území města Jablonné nad Orlicí se nachází v hraniční oblasti
svrchnokřídových sedimentů severovýchodního okraje české křídové pánve
s krystalinickými horninami, které z hlediska regionálně geologického členění náleží
orlicko-kladenskému a zábřežskému krystaliniku proterozoického stáří.
Horniny orlicko-kladenského krystalinika, představované rulami, se nacházejí podél
severního a východního okraje území a vystupují rovněž ve výběžku katastrálního
území podél Orličského potoka.
V jižní části zájmového území jsou výše uvedené starší horniny kryty terciérními
fluviálními štěrkopísky, které vyplňují hlubokou brázdu související s původním korytem
Tiché Orlice. Kvartérní pokryv pak představují deluviální a smíšené hlíny a sutě o
proměnlivé mocnosti v závislosti na konfiguraci terénu a fluviální štěrkopísky
s holocénními hlínami v údolí Tiché Orlice a Orličského potoka.
Geomorfologicky je územní reliéf tvořen sedimentární tabulí, při okrajích silně
tektonicky
porušených
struktur
subhorizontálně
uložených
zpevněných
předneogenních sedimentů, s výraznými průlomovými údolími jednotlivých vodotečí,
zejm. řeky Orlice. Území je členěno výrazným svahem ve směru SZ-JV tektonicky
podmíněným.
Hydrologicky je převážná část území tvořena křídovými sedimenty mezozoika –
písčitými slínovci a vápnitými pískovci, místy s výběžky permských sedimentů –
pískovců a jílovců. V území probíhá hranice artézké pánve, včetně zlomových pásem
tektonicky podmíněných. Zvodnění oblasti lze charakterizovat st. 6.-7., tj. s vydatností
řádově l/s, vyjímečně i desítek l/s.
Z geomorfologického hlediska se řešené území nachází na rozhraní dvou
geomorfologických celků. Celek IVB-3 Podorlická pahorkatina, podcelek IVB-3B
Žamberská pahorkatina, okrsek IVB-3B-b Dobroučská pahorkatina a v JZ části území
celek VIC-3 Svitavská pahorkatina, podcelek VICB-3A Českotřebovská vrchovina,
okrsek VIC-3A-a Hřebečovský hřbet.
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Hřebečovský hřbet tvoří východní část Českotřebovské vrchoviny. Je to plochá
vrchovina v povodí Tiché Orlice, Třebovky, Svitavy a na rozvodí Třebovky a Svitavy a
Moravské Sázavy a Třebůvky. Podloží tvoří slínovce, spongility, jílovce a pískovce
spodního a středního turonu, s horninami letovického krystalinika. Reliéf je silně
rozčleněný, erozně denudační, v oblasti asymetrické litické antiklinály s pásmem nejv.
elevací charakterizovaný řadou kuest na SV-V. Je proťatý hluboce zařízlými údolími
Libchavského potoka, Tiché Orlice a Třebovickou bránou, příčnou depresí, vyplněnou
neogenními mořskými sedimenty a odvodňovanou Lukavským potokem k Moravské
Sázavě. Převážně zalesněný smrkovými porosty, místy s příměsí jedle, ojediněle
bukovými porosty.
Území má ze seismologického hlediska menší intenzitu než 6 ° M.C.S., a proto není
potřeba využití zvláštních ochranných prvků a opatření při výstavbě.

C.2.5. Fauna a flora
Biogeografické členění
Bioregion leží převážně v oreofytiku ve fytogeografickém okrese 95. Orlické hory
přesněji v podokresu 95 b Králická hornatina. Potenciální přirozenou vegetaci na
většině plochy bioregionu jsou květnaté bučiny (Dentario eneapylli-fagetum), které se
střídají s acidofilními bučinami podhorského až horského typu (Luzulo-fagetum i
calamagrostio villoae- Fagetum). Na prudkých svazích jsou suťové lesy svazu tilioAcerion, (Aceri-CMercurialiFraxinetum, a LunarioAcerierum).
Přirozenou náhradní vegetaci tvoří květnaté horské louky svazu polygono-Trisetion,
které v nižších polohách přecházejí ve vlhké louky svazu Caltion.
Flora

Lokalita se nachází v centru města Jablonné nad Orlicí. Jedná se o historický most
přes Tichou Orlici na hlavním silničním tahu Hradec Králové - Ostrava. Na březích
řeky jsou travnaté porosty a keře. Na lokalitě bylo zjištěno celkem 60 druhů cévnatých
rostlin včetně dřevin.
Geobotanická charakteristika lokality

Fytogeografické členění
Fytogeografická oblast: mezofytikum
Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum
Fytogeografický okres: Českomoravské mezihoří
Potenciálně přirozená vegetace podle Neuhäuslové et.al. (1998)
květnaté bučiny (Eu - Fagenion)
Seznam lokalizací
1 - Jablonné nad Orlicí, SZ od mostu silnice I 11 přes T.Orlici
2 - Jablonné nad Orlicí, nálety ve zdivu mostu silnice I 11 přes T.Orlici
3 - Jablonné nad Orlicí, SV od mostu silnice I 11 přes T.Orlici
4 - Jablonné nad Orlicí, JV od mostu silnice I 11 přes T.Orlici
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Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
Acer platanoides L. - javor mléč (+) : 1, 2
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha : 1, 4
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný : 1
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský : 4
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olše lepkavá (+) : 2
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+) : 4
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní : 4
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. - huseníček rolní : 1
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl - ovsík vyvýšený : 1, 3
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl : 1
Athyrium filix-femina (L.)Roth - papratka samičí : 4
Atriplex patula L. - lebeda rozkladitá : 1
Barbarea vulgaris R.Br. s.l. - barborka obecná : 1
Betula pendula Roth - bříza bělokorá : 2
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka : 1
Carex hirta L. - ostřice srstnatá : 4
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl. subsp.triviale (Spenner)Möschl - rožec obecný luční : 1
Echium vulgare L. - hadinec obecný : 1
Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá + : 1
Epilobium roseum Schreber - vrbovka růžová : 1
Fallopia convolvulus (L.)Á.Löve - opletka obecná : 1
Fragaria vesca L. - jahodník obecný : 3
Geranium pusillum Burm.fil. - kakost maličký : 3
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný : 4
Hypericum maculatum Crantz - třezalka skvrnitá : 4
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná : 4
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší : 3
Lactuca serriola L. - locika kompasová : 1
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý (+) : 1
Lysimachia nummularia L. - vrbina penízková : 3, 4
Matricaria recutita L. - heřmánek pravý : 1
Myosotis sylvatica Hoffm. - pomněnka lesní : 3
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá : 1, 4
Philadelphus coronarius L. - pustoryl věncový ++ : 3
Picea abies (L.)Karsten - smrk ztepilý (+) : 4
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý : 1
Poa angustifolia L. - lipnice úzkolistá (+) : 1
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá : 4
Poa palustris L. - lipnice bahenní (+) : 1
Poa pratensis L. - lipnice luční (+) : 1
Polygonum arenastrum Bor. - truskavec obecný : 4
Potentilla anserina L. - mochna husí : 1
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký : 1
Rosa canina L. - růže šípková : 3
Rubus caesius L. agg. - ostružiník ježiník : 1
Rubus idaeus L. - ostružiník maliník : 3
Rumex aquaticus L. - šťovík vodní : 4
Salix fragilis L. - vrba křehká (+) : 4
Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý : 4
Solidago gigantea Ait. - celík obrovský + : 4
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný : 1
Stellaria nemorum L. - ptačinec hajní : 4
Symphoricarpos albus (L.)Blake - pámelník bílý ++ : 3
Symphytum officinale L. - kostival lékařský : 3
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská : 1
Trifolium pratense L. - jetel luční (+) : 1, 4
Trisetum flavescens (L.)P.B. - trojštět žlutavý : 1
Ulmus minor Mill. - jilm habrolistý (+) [C4a] : 3

30

Most ev.č. 11-068 Jablonné nad Orlicí
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá : 1
Veronica beccabunga L. - rozrazil potoční : 1

Ochranářsky významné druhy

Ulmus minor Mill. - jilm habrolistý (+) [C4a] : 3
Byly nalezeny výmladky nad levým břehem Tiché Orlice, pravděpodobně po
odumřelém původním stromu.
Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva
životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a pouze jeden druh dřeviny
obsažený v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v nejnižší kategorii
C4 - druh vyžadující pozornost.
Vůči navržené stavbě nelze vznést z botanického hlediska žádné námitky.

Prvky dřevin rostoucích mimo les

Při rekonstrukci mostu se počítá s likvidací náletových travin a drobných dřevin
uchycených ve spárách zdiva a dále s kácením 1 ks javoru s průměrem kmene do 10
cm, který se uchytil v povodním křídle opěry 4. Dle aktuálního stavu a sdělení
oznamovatele záměru není nutné žádné další kácení prvků dřevin rostoucích mimo
les.
Dle požadavku města Jablonné nad Orlicí bude provedena po ukončení prací
náhradní výsadba (6 ks stromů) – tento požadavek je zapracován do doporučení pro
další přípravu záměru.
Fauna

V zájmovém území převažuje relativně chladnomilná hercynská fauna zkulturnělé
krajiny, s poměrně bohatým spektrem lesních živočichů včetně druhů horského lesa
(ořešník) a s patrným vlivem polonské podprovincie (myšice temnopásá). Bohatá
měkkýší fauna údolí Stěnavy je bez karpatských prvků, nápadná je absence
xerotermních druhů. Tekoucí vody patří do pstruhového pásma. Významné druhy Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus), j. východní (E. concolor), netopýr severní
(Eptesicus nilssoni). Ptáci: ořešník kropenatý (Nuczfraga caryocatactes). Obojživelníci:
mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Plazi: ještěrka živorodá (Lacerta vivipara),
zmije obecná (Vipera berus). Měkkýši: vrásenka pomezní (Discus ruderatus).
Charakter lokality
Lokalita v současném stavu je produktem urbanizace. Koryto toku je upravené a
prakticky po celé délce toku v zastavěném území směrově i výškově udržované. Břehy
odpovídají upravenému stavu profilu umělého lichoběžníkového koryta. Jsou
pravidelně sečené. Samotný vodní rok je v místě záměru ve vzdutí malé vodní
elektrárny, která využívá spádu toku a těleso jezu je asi 50 m po proudu vodního toku.
Samotný vodní tok není vybaven rybím přechodem, který by zabezpečoval komunikaci
takto oddělených částí toku. Samotná stavba nevytváří překážku pro vodní organizmy,
nebo organizmy na vodu vázané. Fauna bezprostředního okolí mostu je velmi chudá,
neboť se jedná o městskou zástavbu s minimem ploch vhodných pro kolonizaci. Za
důležité lze považovat savce s vazbou na vodní prostředí a to ondatra pižmová
(Ondatra zibethicus) a potkan (Ratus norvegucus). Z ptáků má ke stavbě vazbu
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konipas horský (Motacilla cinerea), který využívá rozpadu stavby k hnízdění a je také
nejcennějším druhem nalezeným na lokalitě. Mimo vlastní stavbu je na hladině toku
nejhojnější polák chocholačka (Athia fuligula). Mimo vazbu ke stavbě nebo toku se zde
vyskytují další běžné druhy ptáků jako např. pěnkava obecná, zvonek zelený,
zvonohlík zahradní ale také do břehových partií zaletují sýkory (modřinka a końadra) a
také strakapoud velký.
Ve vodním prostředí byla věnována pozornost přítomnosti mihule potoční (Lampetra
planerii). Vzhledem ke skutečnosti, že stavba mostu je v nadjezí, dochází zde
k usazování jemného sedimentu, což je optimální prostředí pro život larev mihulí. Bylo
pozorováno dno v blízkosti pat jednotlivých pilířů mostu. Především na dolní straně
mostu je u pat pilířů silná vrstva sedimentu, která umožňuje snažší pozorování.
V bezprostředním okolí pilířů nebyly zjištěni žádní jedinci mihule potoční. V další části
je pozorování obtížnější vzhledem ke vzdutí jezu, ale také vlivy stavby jsou mimo
bezprostřední okolí pilířů mostu prakticky nulové.
Vhledem k umístění záměru nelze předpokládat z biologického pohledu žádnou
významnou změnu ve vztahu k prvkům fauny, flóry a ekosystémů blízkého okolí.
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Fotodokumentace:

Vodní tok v zastavěném území města je regulován.

Most je ve vzdutí MVE. Rychlost prodění vody je nízká. Dochází zde k sedimentaci jemných
částic, což je vhodné prostředí pro život mihule potoční.

33

Most ev.č. 11-068 Jablonné nad Orlicí
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Polák chocholačka (samec) na lokalitě.

Ondatra se pohybuje na lokalitě i v průběhu dne.
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Zvláště chráněná území a území přírodních parků

Nejbližší zvláště chráněným území je přírodní rezervace Sutice.
Přírodní rezervace Sutice. Hlavním předmětem ochrany jsou opukové skály a výchozy
na pravém břehu Tiché Orlice. Svahy mezi skalami jsou porostlé smíšeným listnatým
porostem charakteru dubohabřiny.

Přírodní rezervace Sutice je nejbližším zvláště chráněným územím.

V blízkosti záměru se nachází přírodní park Suchý vrch – Buková Hora a přírodní park
Orlice.
Přírodní park Suchý vrch – Buková hora: Význam tohoto přírodního parku spočívá
v přítomnosti cenných botanických i zoologických druhů vázaných především na lesní
ekosystémy. Další význam přírodního parku spočívá v ochraně dochovaného
krajinného rázu území. Proto je nutné zvláště při umisťování nových staveb (nových
zón výstavby) postupovat v souladu s územně plánovací dokumentací (schválené ÚP)
ve které je zahrnuto jak hledisko orgánů ochrany přírody, tak hledisko architektonické.
Přírodní park Orlice: Jeho délka je asi 200km. Je územím, které v estetickém
krajinném rámci jedinečným způsobem kumuluje hodnoty přírodovědné i rekreační,
aniž by ochrana výrazněji omezovala hospodářský potenciál oblasti.
Významné krajinné prvky

Vodní tok Tiché Orlice je významným krajinným prvkem „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zák.
č. 114/1992 Sb., v platném znění).
Zpracovatelům Oznámení není známa skutečnost, že by některé porosty či krajinné
segmenty byly aktuálně registrovány jako VKP podle § 6 zákona.
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Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Samotný záměr je situován přímo v EVL CZ0533314 Tichá Orlice.
Popis:
Poloha
Tichá Orlice od Kunčic u Letohradu (10 km sv. od Ústí nad Orlicí) k pramenům
Ekotop
Podhorský tok v kamenitém nebo štěrkovitém korytě, lokálně jemnější usazeniny.
Biota
Druhy pstruhového a lipanového pásma - pstruh obecný, vranka obecná, střevle
potoční, mihule potoční, lipan podhorní, mřenka mramorovaná, mník jednovousý.
Kvalita
Mihule potoční obývá Tichou Orlici od Kunčic u Letohradu k pramenům ve velmi hojné
početnosti.
Stanoviště a druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany: mihule potoční
Pro posouzení vlivu záměru na lokalitu je nutné samostatné hodnocení, které je
přílohou předkládaného oznámení.
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C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení
na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany
genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším
okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného
prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, územní systém ekologické stability definuje jako vzájemně propojený
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují
přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona mezi
základní povinnosti při obecné ochraně přírody. Ochrana systému ekologické stability
je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření
je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2
stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z
„předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot v území“.
Katastrálním územím Jablonné nad Orlicí procházejí přibližně ve směru SJ regionální
koridor č.872. Vede od RK 822 k RBC 1926. Směrově je dán vodotečí Tiché Orlice,
v jejíž trase prochází (směr propojení) urbanizovanou částí města. Řešeného území
se týká „Generel místního územního systému ekologické stability – k.ú. Jablonné nad
Orlicí, Mistrovice, Sobkovice, Studené – Zdeněk Bauer 1998“. ÚSES se týká zejména
linií vodotečí, které byly ponechány bez návrhového zásahu. V rámci územního plánu
byl tedy zachován původní návrh. Nejblíže se posuzovanému záměru nachází
skladebný prvek LB 6 (lokální biocentrum, na hraně lesa) a navrhovaný biokoridor č.
42.
Přímo zájmová lokalita nezasahuje do prvků ÚSES. V blízkosti záměru je veden
nadregionální biokoridor, který nezahrnuje vodní složku.
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Krajinný ráz

Z hlediska charakteru krajinného rázu se jedná o rekonstrukci silničního mostu přes
řeku Tichou Orlici.
Navrhovaný stav se nebude významněji lišit v konečné podobě stávajícímu stavu,
tudíž z hlediska charakteru krajinného rázu nedochází v porovnání se stávajícím
stavem k žádným podstatným změnám.
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Jablonné n.O. bylo založeno na ostrohu při soutoku potoka Orličky s Tichou Orlicí.
Ostroh se sklání mírněji k Orličce, jejíž údolí se pod soutěskou v Hradiskách rozšiřuje
a podle níž se také město původně jmenovalo Jablonné nad Orličkou. Rovněž údolí
Tiché Orlice je podstatně širší než nad ústím Jamenského potoka proti proudu a mezi
oběma velkými lomy pod městem. Tyto povrchové tvary jsou výsledkem výmolné
činnosti hlavní řeky a jejich přítoků v různě odolných horninách, se kterými se ve
městě a jeho okolí setkáváme.
V roce 1838 - 30. dubna byla inženýrem Josefem Bachem vyměřována přes Jablonné
nad Orlicí moravsko - haličská silnice. Propachtování parcel začalo 1. března a 3.
prosince 1838 byl tento úsek silnice kolaudován. Mýto se vybíralo při vjezdu na
náměstí. V roce 1886 bylo městskou radou usneseno, že vybírání silničního mýta
bude přeloženo k mostu. Ten byl dokončen v roce 1841 a slavnostně otevřen v roce
1843.
Krajinný ráz, který je tvořen přírodními, kulturními a historickými charakteristikami
určitého místa, má na lokalitě investičního záměru charakter antropicky ovlivněného
okraje malého města s navazující mozaikou lučních a lesních ekosystémů, které jsou
využívány jak k produkčním tak mimoprodukčním účelům. Není předpoklad, že by se
realizace posuzovaného záměru jevila jako významný zásah do stávajícího krajinného
rázu v této lokalitě jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího mostu.
Realizace rekonstrukce mostu nevytvoří novou dominantu krajiny.
Ochranná pásma

V nejbližším zájmovém území se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů, záměr
není realizován v ochranném pásmu lesa.
Architektonické a jiné historické památky

Ve městě Jablonné nad Orlicí však byla vyhlášena městská památková rezervace,
která zahrnuje především objekty v okolí centra města – náměstí a přilehlé uličky.
Městská památková zóna (MPZ) byla vyhlášena v roce 1990. V řešeném území se
nacházejí památkově chráněné objekty zapsané v ústředním seznamu nemovitých
kulturních památek. Katastrální území Jablonné nad Orlicí je i územím
s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/2987 Sb. o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
Přehled nejvýznamnějších chráněných nemovitých památek, které se nalézají v MPZ
Jablonné nad Orlicí:
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22523/6

32996/6
19339/6
38304/6
37778/6
45261/6
46207/6
21843/6
19983/6
46446/6
37880/6
19769/6
45194/6
37613/6
45521/6
24661/6
23917/6
38673/6

49641/6

3915- areál kostela sv. Bartoloměje
(MPZ)
3915/1 kostel
3915/2 hřbitov
3915/3 ohradní zeď s branami, kaplí a márnicí
3915/4 kříž z roku 1760 u hlavního vchodu
3915/5 kříž z roku 1821 u márnice
3915/6 smírčí kříž u cesty 100 m severně
3916-fara čp.1
(MPZ)
4399-dům čp.23, náměstí 5.května
(MPZ)
3917-chalupa čp.24, náměstí 5.května (MPZ)
4400-dům čp.29, náměstí 5.května
(MPZ)
3918-chalupa čp.30, náměstí 5.května (MPZ)
3919-dům čp.31, náměstí 5.května
(MPZ)
3920-dům čp.32, náměstí 5.května
(MPZ)
4402-dům čp.79, náměstí 5.května
(MPZ)
3923-dům čp.81, ulice Aloise Hanuše (MPZ)
4403-dům čp.83, ulice Aloise Hanuše (MPZ)
3921-dům čp.87, náměstí 5.května
(MPZ)
3922-dům čp.89, náměstí 5.května
(MPZ)
4401-dům čp.91, náměstí 5 května
(MPZ)
3924-sloup se sochou P.Marie
(MPZ)
Immaculaty
3925-socha sv.Jana Nepomuckého,
ulice Českých bratří
4954-symbolický památník boje za svobodu,
ulice Aloise Hanuše
3926-most přes Orlici se sochařskou výzdobou
3926a socha sv.Jana Nepomuckého
3926b socha sv.Floriána
6029-dům čp.5, náměstí

Jak již bylo uvedeno v úvodní části oznámení, most je technickou památkou (p.č.
3926), památkově chráněné jsou i dvě sochy na mostě umístěné (p.č. 3926a a 3926b
– nemovité kulturní památky). Projekt byl zpracován na základě podmínek Národního
památkového ústavu, územní pracoviště Pardubice, v součinnosti s touto organizací
musí probíhat i realizace stavby.
Zájmové území je územím s možnými archeologickými nálezy. Vzhledem k tomu je
stavebník provádějící stavby v tomto území povinen předem oznámit zahájení
výkopových prací pověřené organizaci (tj. např. Archeologickému ústavu AV ČR nebo
Ústavu archeologické památkové péče středních Čech). Dále je stavebník povinen
umožnit provedení případného záchranného průzkumu a náhodné archeologické
nálezy oznamovat zmíněným organizacím. V případě archeologického nálezu, který
nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu je nálezce nebo osoba
odpovědná za provádění prací, při nichž k nálezu došlo, povinen podat o tomto nálezu
oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu
nejpozději druhý den po archeologickém nálezu. Oznámení může učinit
prostřednictvím městského úřadu. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány
beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však
po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
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Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

V řešeném území ani v jeho blízkém okolí se nenachází žádné oblasti surovinových
zdrojů ani jiných přírodních bohatství.
Podle regionální surovinové studie okresu Ústí nad Orlicí - map ložiskové ochrany,
předávané Ministerstvem životního prostředí na okresní úřady zejména pro potřeby
územního plánování zasahuje na jihozápadní okraj katastrálního území Jablonné nad
Orlicí chráněné ložiskové území (ve smyslu zákona) Mistrovice:
§
§
§
§
§

Ložisko B3 023700 Mistrovice, chráněná plocha 13,37 ha (zákres č.10)
Chráněné ložiskové území Mistrovice, chráněná plocha 46,35 ha
Dobývací prostor 700921 Mistrovice, chráněná plocha 20,39 ha (zákres č.13)
Držitel těžebních práv – Silnice Hradec Králové
Těžba je prováděna stěnovým lomem, těženou surovinou je stavební kámen

Jiné charakteristiky životního prostředí

Jiné charakteristiky životního prostředí v rámci předkládaného záměru nejsou
uváděny.

Vztah k územně plánovací dokumentaci

Záměr není v rozporu s územním plánem, jak je patrné z přílohy
oznámení.

42

předkládaného

Most ev.č. 11-068 Jablonné nad Orlicí
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky
Výstavba
Znečištění ovzduší

V období výstavby se negativní vlivy mohou potenciálně projevit zejména znečištěním
ovzduší. V rámci etapy výstavby lze očekávat liniové a plošné zdroje znečištění
ovzduší. Vzhledem k charakteru předkládaného záměru však nelze předpokládat, že
by se stavbou byly spojeny významnější emise, které by mohly ovlivnit imisní situaci
v zájmovém území stavby. Opatření pro eliminaci sekundární prašnosti jsou uvedena
v předkládaném oznámení. Pro proces výstavby lze očekávat krátkodobě navýšení
emisí z nákladní dopravy a tudíž lze očekávat i částečnou, i když nevýznamnou změnu
imisní zátěže podél komunikací. Pro další přípravu záměru jsou předkládaným
oznámením navržena následující opatření:
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích
měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní
prostředí a na celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu
prostředí šetrných technologií)
• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací;
dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po
ukončení stavby
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti budou minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

Hluk

Etapa výstavby bude zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné
zástavby. Na úrovni předkládaného oznámení sice lze specifikovat rozhodující zdroje
hluku, objektivně obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je vyhodnotit
etapu výstavby z hlediska konkrétní akustické zátěže. Z hlediska etapy výstavby jsou
proto formulována pro další projektovou přípravu následující doporučení:
• součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby
• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu
• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době
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Výstavba – provoz s provizorním mostem

V rámci předkládaného oznámení je provedeno porovnání akustické situace ve vztahu
k obytnému objektu č.p. 213. Je řešen stav v roce 2010 před rekonstrukcí mostu a
stav v průběhu samotné stavby při provozu po provizorním mostu, která je
odhadována na dobu cca 4 až 6 měsíců.
Pro potřeby přemostění Tiché Orlice bude použito mostní provizorium. Toto mostní
provizorium je umístěno osově cca 8,00 m od osy stávajícího mostu, to je 3,675 m od
levého líce klenby. Na pravém břehu bude nutno propojit provizorium se stávající
silnicí I/11 pomocí šikmo vedoucího nájezdu. Na straně domu č.p. 213 bude osazeno
betonové svodidlo jako ochrana domu před dopravou. Předpokládaná délka svodidla
bude 20m. Minimální odstup komunikace od rohu domu jsou 3 m.
Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 8.26 profi na základě registrační karty z ledna 2000.

Řešené varianty

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících 2 variantách a vychází ze vstupních podkladů sčítání ŘSD z roku
2005, navýšené růstovými koeficienty na rok 2010.
VARIANTA 0 – stav v roce 2010
VARIANTA 1 – stav v roce 2010 v průběhu rekonstrukce mostu
Situace po dobu rekonstrukce mostu je patrná z následujícího obrázku:
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dům č.p. 213
provizorní most
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Doprava pro rok 2010 je bilancována dle následujícího postupu odpovídajícímu sčítání
v roce 2005 pro úsek 5-3700:
USEK

N1

N2

5-4550 405 180

PN2

N3

35 171

PN3

NS

A

18 136

24

PA

TR

0 36

PTR

T

O

M

S

32 1037 3049 13 4099

5-3700:

OA = O + M = 3062
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 701
Pro uvažovaný časový horizont byla doprava navýšena se zohledněním následujících
růstových koeficientů ŘSD:
rok
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace
I.
II.
III.
I.
II.
III.

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

nákladní
1,15
1,13
1,11
1,13
1,10
1,06

Následující údaje odpovídají 24 hodinám, ve výpočtu je zohledněna odpovídající
doprava pro denní dobu dle programu HLUK +
OA = O + M = 3 491
TNV = 0,1. N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 792
Výpočtové oblasti a výpočtové body
Výpočet byl proveden v jedné výpočtové oblasti pro čtyři výpočtové body, které
reprezentují obytný objekt č.p. 213 (výpočtové body 1 a 2), čelní fasádu obytného
objektu č.p. 222 (výpočtový bod 3) a zadní obytný trakt objektu č.p. 137 (výpočtový
bod 4).
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VB 1

VB 2

VB 3

VB 4

Použitá metoda výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 8.26 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.
Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním
prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 3272 - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.
Nejistoty výpočtu hluku programem HLUK+ byly systematicky průběžně ověřované
terénními měřeními pro potřeby deklarací nejistot výsledků výpočtů. Předpokládaná
nejistota vlastního predikčního modelu od verze 8 je podle autora metodiky RNDr.
Liberka je Um = 1,5 dB. Uvedená nejistota výsledků výpočtů platí za předpokladu
korektního zadání všech dopravně – urbanistických výpočtových parametrů. Nejistota
výsledku výpočtu není daná jenom softwarem, který tuto problematiku výpočtově
ověřuje, ale primárně zejména použitou akustickou metodikou a následně rovněž i
kvalitou výpočtového modelu, který se pro kvantifikaci řešené úlohy zmíněnou
metodou použije.
Hygienické limity
Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů,
či na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
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§ 11
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného
impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích
výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém
třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se
stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční
době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních
komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého
provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní
(LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při
střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti
trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického
tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých
impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové
složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další
korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického
impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu
LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte
způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se
vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební
činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k
posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní
hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a
21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3
k tomuto nařízení.
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Část B
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba [hod.]

Korekce [dB]

Od 6:00 do 7:00
Od 7:00 do 21:00
Od 21:00 do 22:00
Od 22:00 do 6:00

+10
+15
+10
+5
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Část C
Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14
hodin
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku a pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se vypočte
ze vztahu

L Aeq , s = L Aeq ,T + 10 lg[(429 + t1 ) / t1 ]

kde
t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou
LAeq je hygienický limit stanovený podle § 11 odst. 3.

Důsledky pro řešení studie

Z dikce Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných
hodnot hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před
fasádou obytných a ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k
rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti. K výpočtovým bodům lze uplatnit
korekci 10 dB dle odst.3) uvedené přílohy, platí tedy hladiny akustického tlaku 50 dB
(A) pro noční dobu, respektive 60 dB pro noční dobu.
Pro obytné objekty zájmového území byly pro účely hodnocení stavu akustické situace
ve venkovním prostředí ovlivňovaném hlukem ze stavby uvažovány tyto hygienické
limity v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb:
LAeq,S = 60 dB pro dobu 6 - 7 hod
LAeq,S = 65 dB pro dobu 7 - 21 hod
LAeq,S = 60 dB pro dobu 21 - 22 hod
LAeq,S = 45 dB pro dobu 22 - 6 hod – pro chráněný venkovní prostor staveb
LAeq,S = 55 dB pro dobu 22 - 6 hod – pro chráněný venkovní prostor
Hluk z dopravy:
Pro dobu 7 – 21 hod LAeq,s = 65 dB
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Výsledky výpočtu
Varianta 0 – den

T A B U L K A

Č.
1
1
2
3
3
4
4

výška
3.0
6.0
3.0
3.0
6.0
3.0
6.0

B O D Ů

Souřadnice
119.2;
91.2
119.2;
91.2
108.3;
88.3
98.4;
74.4
98.4;
74.4
146.0;
30.1
146.0;
30.1

V Ý P O Č T U

doprava
59.4
59.4
65.1
64.8
64.7
58.5
58.5

51

( D E N )

LAeq (dB)
průmysl celkem
59.4
59.4
65.1
64.8
64.7
58.5
58.5

předch.

měření
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Varianta 0 – noc

T A B U L K A

Č.
1
1
2
3
3
4
4

výška
3.0
6.0
3.0
3.0
6.0
3.0
6.0

B O D Ů

Souřadnice
119.2;
91.2
119.2;
91.2
108.3;
88.3
98.4;
74.4
98.4;
74.4
146.0;
30.1
146.0;
30.1

V Ý P O Č T U

doprava
53.0
53.0
58.7
58.4
58.3
52.1
52.1
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( N O C )

LAeq (dB)
průmysl celkem
53.0
53.0
58.7
58.4
58.3
52.1
52.1

předch.

měření
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Varianta 1 – den

T A B U L K A

Č.
1
1
2
3
3
4
4

výška
3.0
6.0
3.0
3.0
6.0
3.0
6.0

B O D Ů

Souřadnice
119.2;
91.2
119.2;
91.2
108.3;
88.3
98.4;
74.4
98.4;
74.4
146.0;
30.1
146.0;
30.1

V Ý P O Č T U

doprava
62.0
62.0
66.7
64.6
64.4
58.0
58.0
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( D E N )

LAeq (dB)
průmysl celkem
62.0
62.0
66.7
64.6
64.4
58.0
58.0

předch.

měření
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Varianta 1 – noc

T A B U L K A

Č.
1
1
2
3
3
4
4

výška
3.0
6.0
3.0
3.0
6.0
3.0
6.0

B O D Ů

Souřadnice
119.2;
91.2
119.2;
91.2
108.3;
88.3
98.4;
74.4
98.4;
74.4
146.0;
30.1
146.0;
30.1

V Ý P O Č T U

doprava
55.8
55.8
60.4
58.3
58.1
51.8
51.8
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( N O C )

LAeq (dB)
průmysl celkem
55.8
55.8
60.4
58.3
58.1
51.8
51.8

předch.

měření
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Závěr

V rámci předkládaného oznámení bylo provedeno vyhodnocení akustické situace
v zájmovém území porovnáním běžného provozu a stavu v etapě výstavby. V rámci
předkládaného oznámení tak byly řešeny následující varianty:
VARIANTA 0 – stav v roce 2010
VARIANTA 1 – stav v roce 2010 v průběhu rekonstrukce mostu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 8.26, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.
Výsledky výpočtů jsou sumarizovány v následujícím přehledu:
Varianta 0 – den
T A B U L K A

Č.
1
1
2
3
3
4
4

výška
3.0
6.0
3.0
3.0
6.0
3.0
6.0

B O D Ů

Souřadnice
119.2;
91.2
119.2;
91.2
108.3;
88.3
98.4;
74.4
98.4;
74.4
146.0;
30.1
146.0;
30.1

V Ý P O Č T U

doprava
59.4
59.4
65.1
64.8
64.7
58.5
58.5

( D E N )

LAeq (dB)
průmysl celkem
59.4
59.4
65.1
64.8
64.7
58.5
58.5

předch.

měření

Varianta 1 – den
T A B U L K A

Č.
1
1
2
3
3
4
4

výška
3.0
6.0
3.0
3.0
6.0
3.0
6.0

B O D Ů

Souřadnice
119.2;
91.2
119.2;
91.2
108.3;
88.3
98.4;
74.4
98.4;
74.4
146.0;
30.1
146.0;
30.1

V Ý P O Č T U

doprava
62.0
62.0
66.7
64.6
64.4
58.0
58.0

( D E N )

LAeq (dB)
průmysl celkem
62.0
62.0
66.7
64.6
64.4
58.0
58.0

předch.

měření

Varianta 0 – noc
T A B U L K A

Č.
1
1
2
3
3
4
4

výška
3.0
6.0
3.0
3.0
6.0
3.0
6.0

B O D Ů

Souřadnice
119.2;
91.2
119.2;
91.2
108.3;
88.3
98.4;
74.4
98.4;
74.4
146.0;
30.1
146.0;
30.1

V Ý P O Č T U

doprava
53.0
53.0
58.7
58.4
58.3
52.1
52.1
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( N O C )

LAeq (dB)
průmysl celkem
53.0
53.0
58.7
58.4
58.3
52.1
52.1

předch.

měření
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Varianta 1 – noc
T A B U L K A

Č.
1
1
2
3
3
4
4

výška
3.0
6.0
3.0
3.0
6.0
3.0
6.0

B O D Ů

Souřadnice
119.2;
91.2
119.2;
91.2
108.3;
88.3
98.4;
74.4
98.4;
74.4
146.0;
30.1
146.0;
30.1

V Ý P O Č T U

doprava
55.8
55.8
60.4
58.3
58.1
51.8
51.8

( N O C )

LAeq (dB)
průmysl celkem
55.8
55.8
60.4
58.3
58.1
51.8
51.8

předch.

měření

Z uvedených výsledků výpočtů vyplývá, že po dobu výstavby sice dojde u nejbližšího
objektu obytné zástavby ke zvýšení hladin akustického tlaku v denní i noční době,
avšak toto navýšení lze považovat za akceptovatelné, protože nedojde k překročení
hygienických limitů jak z hlediska uplatněné korekce na starou ekologickou zátěž, tak
ani ve vztahu k limitům pro etapu výstavby.
Vzhledem k dočasnosti etapy výstavby lze záměr ve vztahu k nejbližší obytné zástavě
považovat za akceptovatelný.
Provoz
Imisní zátěž

Vzhledem k charakteru záměru, kdy po rekonstrukci nedojde ke změně silniční
dopravy, nebude představovat provoz po rekonstrukci mostu žádný nový zdroj emisí
ovlivňující imisní zátěž zájmového území.
Pro etapu provozu proto nejsou navrhována žádná doporučení.
Hluková zátěž

Vzhledem k charakteru záměru nebude představovat provoz po rekonstrukci mostu
žádný nový zdroj hluku ovlivňující hlukovou zátěž zájmového území. Zpracovatel
oznámení proto soudí, že v uvedeném případě není relevantní vyhodnocovat
akustickou situaci výpočtem nebo měřením.
Pro etapu provozu proto nejsou navrhována žádná doporučení.
Vibrace

Vibrace jsou mechanická chvění vznikající při pohybu motorového vozidla. Vibrace se
podložím přenášejí do obytné zástavby, kde způsobují nežádoucí účinky. Přesné
stanovení hodnot zrychlení mechanického chvění (vibrací) je obtížné. Vibrace
v obytných budovách, kde jsou měřeny a posuzovány, závisí na mnoha aspektech.
Ve vztahu k další projektové přípravy záměru je formulováno následující doporučení:
•

před zahájením rekonstrukce mostu bude provedena s již vysloveným souhlasem majitelů
objektu pasportizace domu č.p. 213 tak, aby bylo možno zdokumentovat případné poškození
domu při provozu na provizorním mostě; případně vzniklé škody budou odstraněny
investorem záměru; vydání kolaudačního rozhodnutí bude podmíněno odstraněním
případných škod vzniklých na obytném objektu č.p. 213
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Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr nemá v zásadě vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu,
protože nevytváří nová pracovní místa. Pozitivním aspektem nepochybně je
zkvalitnění komfortu dopravy v rekonstruovaném mostu.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k situování řešeného úseku se nepředpokládá významné negativní
ovlivnění obyvatelstva s výjimkou zástavby nejblíže situované k řešenému úseku.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou očekávány.
Celkově lze vlivy záměru na veřejné zdraví označit za malé a málo významné.
Negativní vlivy v etapě výstavby v důsledku doby trvání rekonstrukce lze označit sice
za středně významné, avšak akceptovatelné.

D.I.2. Vlivy na ovzduší
Výstavba

Vlastní stavební práce nebudou významným zdrojem sekundární
Odpovídající doporučení již byla uvedena v předcházející části oznámení.

prašnosti.

Provoz

S posuzovaným záměrem není spojen žádný nový zdroj znečištění ovzduší. Doprava
po rekonstruovaném mostě zůstane zachována jako ve stávajícím stavu. Celkově lze
vlivy záměru na ovzduší označit jak pro etapu výstavby, tak i pro etapu provozu za
malé a málo významné.
D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky

V rámci řešeného záměru je patrné, že z hlediska odtokových poměrů v zájmovém
území nedojde k žádné změně. Vlivy na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky
lze tedy označit za malé a málo významné. Vzhledem ke skutečnosti, že přímá
informace z oznamovatelem doložených podkladů nevyplývá, je pro další projektovou
přípravu formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy bude jednoznačně dokladováno, že most bude rekonstruován
na Q100 řeky Tiché Orlice

Vlivy na jakost vod

Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní vody při stávajícím provozu i po
provedené rekonstrukci považovat případné havárie.
Za havárii jsou podle paragrafu 40 zákona 254/2001Sb. (vodní zákon) považovány
případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě
radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení
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jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené
akumulace podzemních vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. V tomto
zákoně jsou stanoveny také povinnosti původce havárie při vzniku havarijního stavu a
s tím související nápravná opatření.
Doporučení eliminující riziko kontaminace podzemních vod jsou v zásadě shodná
s doporučeními týkajícími se ochrany povrchových vod, a proto jsou formulována
v další části předkládaného oznámení.
Z oznámení vyplývá, že předmětem předkládaného oznámení je rekonstrukce
silničního mostu přes Tichou Orlici. Veškeré stavební práce spojené s touto stavbou
vyžadují vytvoření nezbytné minimální plochy zařízení staveniště. Z hlediska ochrany
vodního toku bude nezbytné zajistit nutné manipulační plochy pro stavbu mostu
způsobem, minimalizujícím riziko ohrožení vod, a to zejména s ohledem na existenci
Evropsky významné lokality. Vzhledem k charakteru staveniště v inundačním území
řeky Tiché Orlice lze riziko stavebních prací ve vztahu k vlivům na jakost povrchových
(ale i podzemních) vod označit za relativně významné. Předkládaným oznámením jsou
pro případ realizace záměru prezentována následující doporučení:
•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku látek
závadných vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni
všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů
zpracovaných v tomto plánu

•

pro stavbu bude vypracován a příslušnému orgánu státní správy předložen k odsouhlasení
povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)

•

na plochách zařízení stavenišť v inundačním území je vyloučeno skladování látek škodlivých
vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

•

veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť
v inundačním území odváženy

•

na plochách zařízení staveniště v inundačním území nebudou stavební mechanismy
odstaveny; pod stojícími stavebními mechanismy v prostoru zařízení staveniště budou
instalovány
záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy budou vybaveny
dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

Problematika zajištění zařízení staveniště

Ve vztahu k zařízení staveniště jsou předkládaným oznámením formulována
následující doporučení:
•

před zahájením stavby musí být zpracován povodňový a havarijní plán, který musí být
předán Povodí Labe s.p. ke schválení

•

s povodňovým a havarijním plánem musí být seznámeni všichni zodpovědní pracovníci;
musí být stanoveni kontaktní pracovníci s telefonickým spojením v i po pracovní době

•

při stavbě je nutno provádět sledování průtoků na svislé vodotečné lati a zaznamenávat je
do stavebního deníku; musí být stanoven způsob ochrany staveniště při jednotlivých
stupních povodňových stavů

•

dodavatel stavby musí být v kontaktu s odpovědnými pracovníky jednotlivých dotčených
organizací, zejména správců sítí, dodržovat jejich podmínky dané jejich vyjádřeními; dotčené
organizace musí být investorem obeznámeny s termínem zahájení stavby v dostatečném
předstihu

Vzhledem k existenci EVL se z hlediska ochrany vod dále jako prvořadá nutnost jeví
vyloučení možnosti ohrožení kvality a čistoty povrchových a podzemních vod zejména
v prostoru zařízení staveniště v blízkosti vodního toku. Obecně lze požadovat, aby
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zabezpečení zařízení staveniště bylo takového charakteru, že bude maximálně
eliminováno riziko kontaminace povrchových a podzemních vod v souvislosti s jeho
provozem. Z tohoto důvodu je formulováno následující doporučení:
• zařízení staveniště bude vybudováno na zpevněné ploše vyspádované
záchytné jímky s dostatečným objemem

do bezodtoké

• před každou likvidací odpadní vody z bezodtoké jímky u zařízení staveniště
kontrolní analýzu a dle výsledku rozhodnout o způsobu likvidace odpadní vody

provést

• v dalších stupních projektové dokumentace doložit způsob likvidace splaškových odpadních
vod pro etapu výstavby; tyto odpadní vody mohou být např. akumulovány v odpovídajících
jímkách a dále odváženy na městskou čistírnu odpadních vod, případně budou na dočasných
zařízeních stavenišť použita chemická WC
• kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách
v regionu

Z popisné části oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí vyplývá, že se
zvýšenou opatrností je třeba provádět stavební práce v inundačním území, respektive
v těsné blízkosti vodního toku, a to zejména s ohledem na existenci EVL. Proto jsou
v doporučeních předkládaného oznámení k této problematice formulována následující
opatření:
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat v rámci rekonstrukce mostu v
bezprostředním okolí vodoteče musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je
kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna
pravidelně, vždy před zahájením prací ; v průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou
tyto podloženy těsnými vanami pro případné zachycení uniklých produktů
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na očistu vozidel
•

vzhledem k existenci EVL Tichá Orlice je nezbytné, aby při veškerých pracích na montáži
nových konstrukcí a likvidaci stávajících konstrukcí byly zřízeny ochranné sítě proti spadu
nečistot do koryta řeky

Při provozu

Ze samotného provozu nevznikají žádné rizikové faktory, které by mohly mít přímý vliv
na kvalitu podzemní vody. Ke znečištění podzemní vody by mohlo potenciálně dojít jen
při havárii.V porovnání se stávajícím stavem nedojde k žádné prokazatelné změně.
D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy
Trvalý zábor ZPF a PUPFL

Jak je patrné z údajů o vstupech, s posuzovaným záměrem nejsou spojeny žádné
nároky na trvalý nebo dočasný zábor PUPFL. Se záměrem souvisí trvalý zábor 15
m2 v kategorii ZPF, a to v BPEJ 8.58.00.
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v
článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
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1)

2)

Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k
zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše
určené schválenou dokumentací.
Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona
vydá zejména:

a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to
do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s
pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro
eventuální výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen
„BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých,
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Dle uvedené BPEJ se jedná o zábor zemědělské půdy v třídě ochrany III u obou
zastoupených BPEJ. Tedy se jedná o půdy ve vztahu k třídě ochrany III o půdy s
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno
územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.
Obecně ve vztahu k existující třídě ochrany lze záměr z hlediska velikosti vlivu označit
za malý, z hlediska významnosti vlivu s odkazem na třídu ochrany III. za málo
významný.
Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:
•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF
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Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Jak je patrné i z fotodokumentace, s rekonstrukcí mostu
není spojena žádná problematika nakládání se štěrkovým ložem. Pro shromažďování
jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné podmínky. Za dodržování
předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu využití nebo
odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá hlavní dodavatel stavby. Tato
povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech
odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z hlediska problematiky
odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních projektové dokumentace
respektovány následující podmínky:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie. Realizace záměru
nemá vliv na stabilitu a erozi půdy. Vliv nenastává.
Vlivy na chráněné části přírody

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nepředstavuje vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. Z předběžného
průzkumu vyplývá, že uvažované rozšíření je z inženýrsko-geologického hlediska
realizovatelné.
D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
V souvislosti s rekonstrukcí mostu nelze zcela vyloučit vlivy na přírodní složky
ekosystémů.
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Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les

Při rekonstrukci mostu se počítá s likvidací náletových travin a drobných dřevin
uchycených ve spárách zdiva a dále s kácením 1 ks javoru s průměrem kmene do 10
cm, který se uchytil v povodním křídle opěry 4. Dle aktuálního stavu a sdělení
oznamovatele záměru není nutné žádné další kácení prvků dřevin rostoucích mimo
les. Dle požadavku města Jablonné nad Orlicí bude provedena po ukončení prací
náhradní výsadba (6 ks stromů) – tento požadavek je zapracován do doporučení pro
další přípravu záměru.
Pro další projektovou přípravu jsou formulována následující doporučení:
•

prověřit a důsledně zajistit ochranu maxima doprovodného porostu podél vodního toku
Tiché Orlice

•

v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný
zásahů do porostů dřevin

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů)

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

v případě kácení v únoru nebo v březnu (ještě období vegetačního klidu) za mírné zimy
provést kontrolu stromů ornitologem aby bylo zamezeno skácení stromů s aktivními hnízdy

rozsah

Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru nedojde k významnější změně z hlediska charakteru
lokality.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze
konstatovat, že nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů
rostlin. Záměr tak zasahuje pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů
rostlin, které jsou zcela hojné na řadě analogických ploch v okolí, lokalita zájmového
území záměru sama o sobě nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či
unikátních fytocenóz, resp. lokalitu přirozené původní vegetace.
S ohledem na ochuzené fytocenózy bez přítomnosti ochranářsky hodnotnějších druhů
rostlin nejsou předpokládány závažné dopady na floru a fytocenózy.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na
floru nevyžadují žádná další specifická opatření.
Vlivy na faunu

Na základě provedeného průzkumu lze předpokládat, že místa známého výskytu
zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu
reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce
těchto populací, nebudou dotčena.
Přímá opatření k záchraně dotčených částí populací prakticky nejsou možná. Zmírnění
uvedených vlivů je možno ošetřit následujícími doporučeními:
•

do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve ke
konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně
žijících živočichů
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Vzhledem ke skutečnosti, že stavba již existuje a nevytváří migrační bariéru nemá
současná stavba výrazně negativní vliv na faunu blízkého okolí. Rekonstrukce stavby
bude mít negativní vliv na hnízdění konipase horského, který opravou přijde o hnízdní
příležitost. Proto doporučuji při rekonstrukci stavby v podmostí (v těsné blízkosti okraje
mostu) vytvořit umělé polodutiny (kapsy ) o hloubce asi 10cm, tak aby neohrozili
statiku a konstrukci mostu. Tyto polodutiny pak budou soužit jako hnízdiště uvedeného
cenného druhu. Proto je dále z hlediska vlivů na faunu formulováno následující
doporučení:
•

v rámci rekonstrukce mostu vytvořit v podmostí (v těsné blízkosti okraje mostu) umělé
polodutiny (kapsy) o hloubce asi 10 cm, které budou sloužit jako hnízdiště konipase
horského

Vlivy na ekosystémy a ÚSES
Lokalita je součástí silně antropogenně ovlivněného systému města Jablonné nad
Orlicí. Významně je ovlivněna především složka vodního ekosystému a to směrovou
úpravou koryta vodního toku a úpravou spádu toku. V této části toku je peřejnatý
meandrující tok upraven do charakteru téměř nížinného klidného vodního toku se
širokým korytem. Tyto úpravy jsou dány především protipovodňovými úpravami
prováděnými v minulosti a také využití energie vodního toku (MVE). Tyto skutečnosti
mají historický vývoj a nelze je se stavbou spojovat. Za významně negativní vliv
v území lze považovat právě MVE, která není opatřena rybím přechodem, což
napomáhá k fragmentaci toku a vytváření geneticky oddělených populací.
Vzhledem k pouze lokálnímu významu rekonstrukce – rekonstruovaná stavba nebude
výrobnou, nebude produkovat látky uvolňované do blízkého nebo vzdáleného okolí,
nelze přepokládat negativní vliv na blízká maloplošná zvláště chráněná území.
Na základě výše uvedeného rozboru doporučuje zpracovatelský tým oznámení
respektovat následující podmínky:
•

během stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek mimo mostní těleso

•

v rámci rekultivace zajistit výsadbu stanovištně odpovídajících dřevin

Vlivy na významné krajinné prvky

Prostor údolní nivy se nachází v částečně upraveném stavu, takže při zachování
dostatečného kapacitního profilu nového mostu přes řeku nelze očekávat výraznější
změnu oproti stávajícímu stavu.
Žádný z jiných významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm., b/ zák. č.
114/1992 Sb.) není realizací posuzovaného záměru dotčen.
Vlivy na vodní toky jinak v zásadě splývají s vlivy na prvky ÚSES, žádný lesní porost
není záměrem dotčen ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Nejvýznamnějšími faktory ohrožení pro mihuli potoční jsou nevhodné úpravy toků, při
nichž dochází k likvidaci vhodných náplavů a dnového substrátu pro život minoh a také
dlouhodobé znečištění některých potoků a řek a nadměrná rybí obsádka.
K informaci o stavu druhu na lokalitě byly použity dvě metody zjištění.
1) terénní šetření na lokalitě
2) informace nálezové databáze AOPK ČR.
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Pro záměr a jeho případný vliv na druh je důležitý stav v blízkém okolí jednotlivých
mostních pilířů, které budou rekonstruovány. Při šetření na místě bylo provedeno
přímé pozorování sedimentu v těsném okolí pilířů. Ve větší vzdálenosti je toto
pozorování obtížné vzhledem k vzdutí MVE, která je několik desítek metrů po proudu.
Na lokalitě, která byla vytipována jako potenciálně ohrožená, nebyl zjištěn výskyt
druhu mihule potoční.
Z výsledků nálezové databáze vyplývá, že část toku Tiché Orlice v Jablonném je
kolonizován populací mihule potoční. Tato populace není homogenní, tak jako každá
živočišná, nebo rostlinná populace.
Z výše uvedeného popisu stavby záměru, ekologických nároků předmětu ochrany a
jeho aktuální stav v lokalitě a blízkosti záměru vyplývá, že negativní vliv na předměty
ochrany lze očekávat od výstavby příčného prahu, který vytváří vzdutí a s ním spojené
změny v toku Tiché Orlice. Vytváří také potenciální migrační bariéru ve vodním
prostředí toku. Tento negativní vliv lze očekávat u druhu mihule potoční.
Jako přímý možný negativní vlivy záměru lze uvést případnou změnu dochovalého
proudění vlivem osazení příčného prahu v řece Tichá Orlice.
Vzhledem ke
skutečnosti, že bližší specifikace příčného prahu chybí, lze konstatovat, že uvedené
vlivy budou pouze lokálního charakteru, a to v malém nebo velmi malém rozsahu.
Vzhledem ke skutečnosti, že v hodnocené dokumentaci není upřesněna výška
přelivné hrany prahu, který bude součástí rekonstrukce, je vliv hodnocen tak aby byl
ochráněn předměty ochrany EVL Tichá Orlice. Z tohoto důvodu je navrženo zmírňující
opatření, která zeslabují potenciálně mírně negativní vliv záměru. Nesplnění tohoto
opatření nebude mít pro záměr významný negativní vliv. Pro druh mihule potoční je
navržena i maximální výška přelivné hrany 10 cm. Překročení této výšky by mohlo mít
negativní vliv z důvodu snížení migrační prostupnosti toku pro uvedený druh.
Pro další projektovou přípravu záměru je formulováno následující doporučení:
•

v rámci projektové přípravy rekonstrukce mostu pro zeslabení potenciálního negativního
vlivu na druh mihule potoční nebude překročena maximální přelivná hrany 10 cm tak, aby
nevznikla migrační bariera pro tento druh

Z nepřímých vlivů, které záměr pravděpodobně přinese, lze očekávat vlivy spojené
s realizací stavby. Tyto vlivy je možné omezit správnou organizací práce. Jde
především o možné znečistění vodního toku odpady a materiály ze stavby.
Odpovídající opatření jsou již zapracována v jiných částech předkládaného oznámení.
Další aspekty

Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Je proto doporučeno uplatnit následující podmínku:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů
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D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Posuzovaný úsek nemá charakter přírodě blízkého území. Navrhovaný stav se
nebude významněji lišit v konečné podobě stávajícímu stavu, tudíž z hlediska
charakteru krajinného rázu nedochází v porovnání se stávajícím stavem ke změnám

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani
neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na
dlouhodobé historické osídlení území vyloučit archeologické nálezy.
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je v daném území oznámením posouzen ze všech podstatných
hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu
navrhovanou v souladu s územním plánem města.
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí a na EVL Tichá Orlice. Z hlediska posuzovaných vlivů
hodnocených dle kapitol předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy
z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na přírodní
složku ekosystémů a z hlediska vlivů na jakost povrchového toku.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v jednotlivých bodech předkládaného oznámení lze záměr označit
z hlediska vlivů za akceptovatelný při respektování doporučení, která jsou
sumarizována v příslušné kapitole předkládaného oznámení.

D.III. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Pro minimalizaci vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí
jsou předkládaným oznámením navržena následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy bude jednoznačně dokladováno, že most bude
rekonstruován na Q100 řeky Tiché Orlice

•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude hluková studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet z POV stavby a upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních
mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby

•

před zahájením rekonstrukce mostu bude provedena s již vysloveným souhlasem majitelů
objektu pasportizace domu č.p. 213 tak, aby bylo možno zdokumentovat případné poškození
domu při provozu na provizorním mostě; případně vzniklé škody budou odstraněny
investorem záměru; vydání kolaudačního rozhodnutí bude podmíněno odstraněním
případných škod vzniklých na obytném objektu č.p. 213

•

v rámci projektové přípravy rekonstrukce mostu pro zeslabení potenciálního negativního
vlivu na druh mihule potoční nebude překročena maximální přelivná hrany 10 cm tak, aby
nevznikla migrační bariera pro tento druh

•

v dalších stupních projektové dokumentace doložit způsob likvidace splaškových odpadních
vod pro etapu výstavby; tyto odpadní vody mohou být např. akumulovány v odpovídajících
jímkách a dále odváženy na městskou čistírnu odpadních vod, případně budou na
dočasných zařízeních stavenišť použita chemická WC

•

kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách
v regionu

•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na očistu
vozidel

•

v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný
zásahů do porostů dřevin

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu ve
smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů)

•

v rámci projektové přípravy rekonstrukce mostu pro zeslabení potenciálního negativního
vlivu na druh mihule potoční nebude překročena maximální přelivná hrany 10 cm tak, aby
nevznikla migrační bariera pro tento druh

•

v rámci rekonstrukce mostu vytvořit v podmostí (v těsné blízkosti okraje mostu) umělé
polodutiny (kapsy) o hloubce asi 10 cm, které budou sloužit jako hnízdiště konipase
horského

rozsah

• prověřit a důsledně zajistit ochranu maxima doprovodného porostu podél vodního toku Tiché
Orlice
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•

do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve ke
konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně
žijících živočichů

•

při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích
měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní
prostředí a na celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu
prostředí šetrných technologií)

•

před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací;
dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po
ukončení stavby

•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku látek
závadných vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni
všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů
zpracovaných v tomto plánu

•

před zahájením stavby musí být zpracován povodňový a havarijní plán, který musí být
předán Povodí Labe s.p. ke schválení

•

s povodňovým a havarijním plánem musí být seznámeni všichni zodpovědní pracovníci;
musí být stanoveni kontaktní pracovníci s telefonickým spojením v i po pracovní době

•

pro stavbu bude vypracován a příslušnému orgánu státní správy předložen k odsouhlasení
povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

v případě kácení v únoru nebo v březnu (ještě období vegetačního klidu) za mírné zimy
provést kontrolu stromů ornitologem aby bylo zamezeno skácení stromů s aktivními hnízdy

•

vzhledem k existenci EVL Tichá Orlice je nezbytné, aby při veškerých pracích na montáži
nových konstrukcí a likvidaci stávajících konstrukcí byly zřízeny ochranné sítě proti spadu
nečistot do koryta řeky

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především
v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti budou minimalizovány

•

celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

•

vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů
pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu

•

veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době

•

na plochách zařízení stavenišť v inundačním území je vyloučeno skladování látek škodlivých
vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

•

při stavbě je nutno provádět sledování průtoků na svislé vodotečné lati a zaznamenávat je
do stavebního deníku; musí být stanoven způsob ochrany staveniště při jednotlivých
stupních povodňových stavů

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
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využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
•

veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť
v inundačním území odváženy

•

na plochách zařízení staveniště v inundačním území nebudou stavební mechanismy
odstaveny; pod stojícími stavebními mechanismy v prostoru zařízení staveniště budou
instalovány záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným
množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

•

dodavatel stavby musí být v kontaktu s odpovědnými pracovníky jednotlivých dotčených
organizací, zejména správců sítí, dodržovat jejich podmínky dané jejich vyjádřeními; dotčené
organizace musí být investorem obeznámeny s termínem zahájení stavby v dostatečném
předstihu

•

zařízení staveniště bude vybudováno na zpevněné ploše vyspádované
záchytné jímky s dostatečným objemem

•

před každou likvidací odpadní vody z bezodtoké jímky u zařízení staveniště
kontrolní analýzu a dle výsledku rozhodnout o způsobu likvidace odpadní vody

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat v rámci rekonstrukce mostu v
bezprostředním okolí vodoteče musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je
kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna
pravidelně, vždy před zahájením prací ; v průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou
tyto podloženy těsnými vanami pro případné zachycení uniklých produktů

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

během stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek mimo mostní těleso

•

v rámci rekultivace zajistit výsadbu stanovištně odpovídajících dřevin

•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

73

do bezodtoké
provést

Most ev.č. 11-068 Jablonné nad Orlicí
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
§
§
§

literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
osobní jednání
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení (dokumentace)
Prognostické metody použité v oblasti hluku jsou postaveny na základě současného
stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale pouze
maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. Podle toho je k nim třeba
také přistupovat.
Oznámení bylo připravováno na základě rozpracované dokumentace ke stavebnímu
povolení.
Za nezbytné je však požadovat v případě další projektové přípravy záměru a jeho
realizace respektování doporučení, která vzešla ze zpracování oznámení, jejichž
respektováním lze negativní vlivy na životní prostředí částečně omezit.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr byl z hlediska procesu posuzování vlivů na životní prostředí
předložen jednovariantně. Oznamovatel předkládá do procesu posuzování vlivů na
životní prostředí jednu variantu, kterou označuje za reálné řešení pro zajištění
předloženého záměru. Vzhledem k charakteru záměru, kterým je rekonstrukce mostu,
nelze mít k navrhovanému jednovariantnímu řešení námitek.
Navrhované technické řešení (jehož velikost a významnost vlivů v etapě výstavby je
posouzena předkládaným oznámením) by mohlo být dle názoru zpracovatelů posudku
realizovatelné bez podstatnějších negativních dopadů do jednotlivých složek životního
prostředí při respektování doporučení prezentovaných předkládaným oznámením.

F. ZÁVĚR
Předkládané oznámení vyhodnocuje velikost a významnost vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí na základě všech dostupných informací o předloženém záměru a
poskytuje tak ucelený přehled o velikosti a významnosti vlivů tohoto záměru jako
vstupní podklad pro další etapu procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Most ev.č. 11-068 Jabloné nad Orlicí.
Jedná se o záměr, kde je uplatněn §4, odst.(1), písmeno e): dle přílohy č.1, kategorie II:
stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle
zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit
území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; tyto stavby, činnosti a technologie
podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, kde příslušným úřadem pro
proces posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad Pardubického kraje.
V období výstavby se negativní vlivy mohou potenciálně projevit zejména znečištěním
ovzduší. V rámci etapy výstavby lze očekávat liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší.
Vzhledem k charakteru předkládaného záměru však nelze předpokládat, že by se stavbou byly
spojeny významnější emise, které by mohly ovlivnit imisní situaci v zájmovém území stavby.
Opatření pro eliminaci sekundární prašnosti jsou uvedena v předkládaném oznámení.
Etapa výstavby bude zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu nejbližší obytné zástavby. Na
úrovni předkládaného oznámení sice lze specifikovat rozhodující zdroje hluku, objektivně
obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je vyhodnotit etapu výstavby z hlediska
konkrétní akustické zátěže.
V rámci předkládaného oznámení je provedeno porovnání akustické situace ve vztahu
k obytnému objektu č.p. 213. Je řešen stav v roce 2010 před rekonstrukcí mostu a stav
v průběhu samotné stavby při provozu po provizorním mostu, která je odhadována na dobu
cca 4 až 6 měsíců.
Pro potřeby přemostění Tiché Orlice bude použito mostní provizorium. Toto mostní
provizorium je umístěno osově cca 8,00 m od osy stávajícího mostu, to je 3,675 m od levého
líce klenby. Na pravém břehu bude nutno propojit provizorium se stávající silnicí I/11 pomocí
šikmo vedoucího nájezdu. Na straně domu č.p. 213 bude osazeno betonové svodidlo jako
ochrana domu před dopravou. Předpokládaná délka svodidla bude 20m. Minimální odstup
komunikace od rohu domu jsou 3 m.
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen v následujících 2
variantách a vychází ze vstupních podkladů sčítání ŘSD z roku 2005, navýšené růstovými
koeficienty na rok 2010.
VARIANTA 0 – stav v roce 2010
VARIANTA 1 – stav v roce 2010 průběhu rekonstrukce mostu
Z uvedených výsledků výpočtů vyplývá, že po dobu výstavby sice dojde u nejbližšího objektu
obytné zástavby ke zvýšení hladin akustického tlaku v denní i noční době, avšak toto navýšení
lze považovat za akceptovatelné, protože nedojde k překročení hygienických limitů jak
z hlediska uplatněné korekce na starou ekologickou zátěž, tak ani ve vztahu k limitům pro
etapu výstavby.
Vzhledem k dočasnosti etapy výstavby lze záměr ve vztahu k nejbližší obytné zástavě
považovat za akceptovatelný.
Vzhledem k charakteru záměru, kdy po rekonstrukci nedojde ke změně silniční dopravy,
nebude představovat provoz po rekonstrukci mostu žádný nový zdroj emisí ovlivňující imisní
zátěž zájmového území.
Uvažovaný záměr nemá v zásadě vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu, protože
nevytváří nová pracovní místa. Pozitivním aspektem nepochybně je zkvalitnění komfortu
dopravy v rekonstruovaném mostu.
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S posuzovaným záměrem není spojen žádný nový zdroj znečištění ovzduší. Doprava po
rekonstruovaném mostě zůstane zachována jako ve stávajícím stavu. Celkově lze vlivy
záměru na ovzduší označit jak pro etapu výstavby, tak i pro etapu provozu za malé a málo
významné.
V rámci řešeného záměru je patrné, že z hlediska odtokových poměrů v zájmovém území
nedojde k žádné změně.
Vlivy na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky lze tedy
označit za malé a málo významné.
Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní vody při stávajícím provozu i po
provedené rekonstrukci považovat případné havárie.
Jak je patrné z údajů o vstupech, s posuzovaným záměrem nejsou spojeny žádné nároky na
trvalý nebo dočasný zábor PUPFL. Se záměrem souvisí trvalý zábor 15 m2 v kategorii ZPF, a
to v BPEJ 8.58.00.
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena
v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební
materiály.
Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie. Realizace záměru nemá vliv na
stabilitu a erozi půdy. Vliv nenastává.
V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné území ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Záměr nepředstavuje vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. Z předběžného průzkumu
vyplývá, že uvažované rozšíření je z inženýrsko-geologického hlediska realizovatelné.
Při rekonstrukci mostu se počítá s likvidací náletových travin a drobných dřevin uchycených ve
spárách zdiva a dále s kácením 1 ks javoru s průměrem kmene do 10 cm, který se uchytil
v povodním křídle opěry 4. Dle aktuálního stavu a sdělení oznamovatele záměru není nutné
žádné další kácení prvků dřevin rostoucích mimo les. Dle požadavku města Jablonné nad
Orlicí bude provedena po ukončení prací náhradní výsadba (6 ks stromů) – tento požadavek je
zapracován do doporučení pro další přípravu záměru.
S ohledem na ochuzené fytocenózy bez přítomnosti ochranářsky hodnotnějších druhů rostlin
nejsou předpokládány závažné dopady na floru a fytocenózy.
S výjimkou důsledné rekultivace pozemků, dotčených stavebními pracemi, vlivy na floru
nevyžadují žádná další specifická opatření.
Na základě provedeného zoologického průzkumu lze předpokládat, že místa známého výskytu
zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu reprezentativních
nebo unikátních populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce těchto populací, nebudou
dotčena.
Vzhledem ke skutečnosti, že stavba již existuje a nevytváří migrační bariéru nemá současná
stavba výrazně negativní vliv na faunu blízkého okolí. Rekonstrukce stavby bude mít negativní
vliv na hnízdění konipase horského, který opravou přijde o hnízdní příležitost. Proto doporučuji
při rekonstrukci stavby v podmostí (v těsné blízkosti okraje mostu) vytvořit umělé polodutiny
(kapsy ) o hloubce asi 10cm, tak aby neohrozili statiku a konstrukci mostu. Tyto polodutiny pak
budou soužit jako hnízdiště uvedeného cenného druhu.
Lokalita je součástí silně antropogenně ovlivněného systému města Jablonné nad Orlicí.
Významně je ovlivněna především složka vodního ekosystému a to směrovou úpravou koryta
vodního toku a úpravou spádu toku. V této části toku je peřejnatý meandrující tok upraven do
charakteru téměř nížinného klidného vodního toku se širokým korytem. Tyto úpravy jsou dány
především protipovodňovými úpravami prováděnými v minulosti a také využití energie vodního
toku (MVE). Tyto skutečnosti mají historický vývoj a nelze je se stavbou spojovat. Za
významně negativní vliv v území lze považovat právě MVE, která není opatřena rybím
přechodem, což napomáhá k fragmentaci toku a vytváření geneticky oddělených populací.
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Vzhledem k pouze lokálnímu významu rekonstrukce – rekonstruovaná stavba nebude
výrobnou, nebude produkovat látky uvolňované do blízkého nebo vzdáleného okolí, nelze
přepokládat negativní vliv na blízká maloplošná zvláště chráněná území.
Prostor údolní nivy se nachází v částečně upraveném stavu, takže při zachování dostatečného
kapacitního profilu nového mostu přes řeku nelze očekávat výraznější změnu oproti
stávajícímu stavu.
Žádný z jiných významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm., b/ zák. č. 114/1992 Sb.)
není realizací posuzovaného záměru dotčen.
Vlivy na vodní toky jinak v zásadě splývají s vlivy na prvky ÚSES, žádný lesní porost není
záměrem dotčen ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
Nejvýznamnějšími faktory ohrožení pro mihuli potoční jsou nevhodné úpravy toků, při nichž
dochází k likvidaci vhodných náplavů a dnového substrátu pro život minoh a také dlouhodobé
znečištění některých potoků a řek a nadměrná rybí obsádka.
K informaci o stavu druhu na lokalitě byly použity dvě metody zjištění.
ü
ü

terénní šetření na lokalitě
informace nálezové databáze AOPK ČR.

Pro záměr a jeho případný vliv na druh je důležitý stav v blízkém okolí jednotlivých mostních
pilířů, které budou rekonstruovány. Při šetření na místě bylo provedeno přímé pozorování
sedimentu v těsném okolí pilířů. Ve větší vzdálenosti je toto pozorování obtížné vzhledem
k vzdutí MVE, která je několik desítek metrů po proudu. Na lokalitě, která byla vytipována jako
potenciálně ohrožená, nebyl zjištěn výskyt druhu mihule potoční.
Z výsledků nálezové databáze vyplývá, že část toku Tiché Orlice v Jablonném je kolonizován
populací mihule potoční. Tato populace není homogenní, tak jako každá živočišná, nebo
rostlinná populace.
Z výše uvedeného popisu stavby záměru, ekologických nároků předmětu ochrany a jeho
aktuální stav v lokalitě a blízkosti záměru vyplývá, že negativní vliv na předměty ochrany lze
očekávat od výstavby příčného prahu, který vytváří vzdutí a s ním spojené změny v toku Tiché
Orlice. Vytváří také potenciální migrační bariéru ve vodním prostředí toku. Tento negativní vliv
lze očekávat u druhu mihule potoční.
Jako přímý možný negativní vlivy záměru lze uvést případnou změnu dochovalého proudění
vlivem osazení příčného prahu v řece Tichá Orlice. Vzhledem ke skutečnosti, že bližší
specifikace příčného prahu chybí, lze konstatovat, že uvedené vlivy budou pouze lokálního
charakteru, a to v malém nebo velmi malém rozsahu.
Vzhledem ke skutečnosti, že v hodnocené dokumentaci není upřesněna výška přelivné hrany
prahu, který bude součástí rekonstrukce, je vliv hodnocen tak aby byl ochráněn předměty
ochrany EVL Tichá Orlice. Z tohoto důvodu je navrženo zmírňující opatření, která zeslabují
potenciálně mírně negativní vliv záměru. Nesplnění tohoto opatření nebude mít pro záměr
významný negativní vliv. Pro druh mihule potoční je navržena i maximální výška přelivné
hrany 10 cm. Překročení této výšky by mohlo mít negativní vliv z důvodu snížení migrační
prostupnosti toku pro uvedený druh. Pro další projektovou přípravu záměru je formulováno
odpovídající doporučení.
Posuzovaný úsek nemá charakter přírodě blízkého území. Navrhovaný stav se nebude
významněji lišit v konečné podobě stávajícímu stavu, tudíž z hlediska charakteru krajinného
rázu nedochází v porovnání se stávajícím stavem ke změnám
Záměr neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje
jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické
osídlení území vyloučit archeologické nálezy.
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