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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I. 1. Název záměru
Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ
I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Jedná se o novostavbu silnice II. třídy v extravilánu. Začátek stavby je v budoucí
okružní křižovatce silnice I/35 a přivaděče dálnice D35 od MÚK Vysoké Mýto –
západ. Konec stavby je na stávající silnici II/312 mezi obcemi Hemže a Mostek.
Přeložka silnice II/312 je navržena v kategorii S9,5/90 dle ČSN 736101 (září 2018).
Délka přeložky II/312 je 12,59 km (varianta „Červená“), resp. 12,73 km (varianta
„Modrá“), částečně je využíván modernizovaný úsek silnice II/357 mezi Vysokým
Mýtem a Chocní v dl. 1,36 km.
Součástí stavby musí být kromě vlastní přeložky silnice II/312 a jejího vybavení i
odvodnění, dopravní značení a vyvolané přeložky dopravní a technické infrastruktury
v území.
Dle předpokládané etapizace výstavby je hlavní stavební objekt rozčleněn na 3 části:
 SO 101 - silnice II/312 Km 0,03 - 2,74 (etapa č.1)
 SO 102 - silnice II/312 Km 4,10 - 10,37 (etapa č.2)
 SO 103 - silnice II/312 Km 10,37 - 12,59 (etapa č.3)
I. 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:

Pardubický

obec:

Vysoké Mýto, Slatina, Choceň, Sruby, Mostek

katastrální území: Vysoké Mýto, Slatina u Vysokého Mýta, Choceň, Dvořisko,
Sruby, Hemže, Mostek nad Orlicí
I. 4. Obchodní firma oznamovatele
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p. o.
I. 5. IČ oznamovatele
000 85 031
I. 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená kapitola obsahuje všechny potřebné informace; ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II. 1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č. 4. zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění, a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou
osobou Mgr. Tomášem Šikulou, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti
autorizace 69749/ENV/07, autorizace prodloužena č. j. 81390/ENV/16.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci tato akceptovatelná
k možnosti posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a
dostatečným způsobem.
Část B – Údaje o záměru – popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného
posudku.
Z hlediska části C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu k uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
 Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých,
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních
vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru, použitých technologií
a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru
s jinými stávajícími nebo povolenými záměry se zohledněním požadavků jiných
právních předpisů na ochranu životního prostředí
 Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivů z nich plynoucích
 Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem
na možnost přeshraničních vlivů
 Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné,
popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí,
které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se
připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů
pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
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 Charakteristika všech obtíží, které se vyskytly při zpracování dokumentace,

a hlavních nejistot z nich plynoucích
Část E - Porovnání variant řešení záměru
Hodnocený záměr „Napojeni silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ“, je
hodnocen ve dvou aktivních variantách („Červená“ a „Modrá“), které byly předloženy
investorem. Varianty se liší pouze v lesním úseku o délce cca 2,5 km.
Předložená dokumentace dále obsahuje požadované kapitoly F. Závěr, G.
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
Součástí posuzované přepracované Dokumentace EIA jsou dále následující přílohy:
Textová příloha 1: Vyjádření stavebního úřadu k souladu s územně plánovací
dokumentací
Textová příloha 2: Stanoviska orgánů ochrany přírody a krajiny podle §45i zákona
č. 114/1992 Sb.
Textová příloha 3: Vrácení dokumentace
Grafická příloha 1:
Expertní příloha 1:
Expertní příloha 2:
Expertní příloha 3:
Expertní příloha 4:
Expertní příloha 5:
Expertní příloha 6:
Expertní příloha 7:

Přehledná situace hodnocené stavby (1:10 000)
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
Rozptylová studie
Hluková (akustická) studie
Hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb.
Prognóza intenzit dopravy
Studie vyhodnocení vlivů na klima
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz dle §12 zákona č.
114/1992 Sb.
Expertní příloha 8: Migrační studie
Expertní příloha 9: Studie vlivu na vodní útvary
Expertní příloha 10: Botanický průzkum s prvky dendrologického průzkumu
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku po formální stránce pokládá dokumentaci za akceptovatelnou
pro vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
z hlediska předložených variant.
V úvodní části dokumentace bylo provedeno vypořádání všech obdržených
vyjádření, které příslušný úřad obdržel k dokumentaci EIA, na základě kterých byla
dokumentace vrácena k přepracování.
Veškerá obdržená vyjádření k dokumentaci jsou doložena v Příloze 1 předkládaného
posudku.
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Napojení silnice II/312 na D35
MÚK Vysoké Mýto-západ“ na životní prostředí považuje zpracovatel posudku
z hlediska hodnocení variant za akceptovatelnou k možnosti posoudit vlivy na životní
prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i formulovat návrh závazného stanoviska k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro
příslušný úřad – OŽPZ KÚ Pardubického kraje – a ukončit proces posuzování podle
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění vydáním závazného stanoviska o
hodnocení vlivů. Lze konstatovat, že rozsah a podrobnost přiložených odborných
studií je přiměřený stupni projektové přípravy.

A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČ,
jméno a příjmení oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům
uvedeným v zákoně.

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Napojení silnice II/312
na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ“. Dle dokumentace záměr odpovídá následujícímu
bodu dle přílohy č. 1 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění:


49 – Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech
jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od
stanovené délky (2 km) a od stanovené návrhové intenzity dopravy
předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro
stávající stavby (1000 voz/24 hod).

Příslušným úřadem je Krajský úřad Pardubického kraje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zařazení záměru ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Jedná se o novostavbu silnice II. třídy v extravilánu. Začátek stavby je v budoucí
okružní křižovatce silnice I/35 a přivaděče dálnice D35 od MÚK Vysoké Mýto –
západ. Konec stavby je na stávající silnici II/312 mezi obcemi Hemže a Mostek.
Přeložka silnice II/312 je navržena v kategorii S 9,5/90 dle ČSN 736101 (září 2018),
s variantním úsekem mezi km 6,60 – 9,00. Délka přeložky II/312 je 12,59 km, resp.
12,73 km u variantního úseku (tj. varianty „Modré“). Částečně je využíván
modernizovaný úsek silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a Chocní v délce 1,36 km.
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Součástí stavby musí být kromě vlastní přeložky silnice II/312 a jejího vybavení i
odvodnění, dopravní značení a vyvolané přeložky dopravní a technické infrastruktury
v území.
Dle předpokládané etapizace výstavby je hlavní stavební objekt rozčleněn na 3 části:
 SO 101 - silnice II/312 Km 0,03 - 2,74 (etapa č.1)
 SO 102 - silnice II/312 Km 4,10 - 10,37 (etapa č.2)
 SO 103 - silnice II/312 Km 10,37 - 12,59 (etapa č.3)
Stanovisko zpracovatele posudku:
K popisu kapacity a rozsahu záměru ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:

Pardubický

obec:

Vysoké Mýto, Slatina, Choceň, Sruby, Mostek

katastrální území: Vysoké Mýto, Slatina u Vysokého Mýta, Choceň, Dvořisko,
Sruby, Hemže, Mostek nad Orlicí
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované
dokumentace ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Dokumentace uvádí, že z hlediska lidských činností, které byly realizovány nebo jsou
v území plánovány a dostávají se do kumulace se zde hodnoceným záměrem lze
uvést následující silniční a železniční stavby:
 Dálnice D35, stavby Ostrov – Vysoké Mýto, Vysoké Mýto – Džbánov, Džbánov –
Litomyšl
 Přeložka silnice II/317 Choceň – Běstovice
 Přeložka silnice II/315 Zářecká Lhota
 Propojení silnic II/315 a II/357 Choceň
 Modernizace silnice II/357 Vysoké Mýto – Choceň
Již bylo realizováno, modernizovaný úsek bude částečně využit pro hodnocený
záměr.
 Modernizace silnice II/315 Choceň – Loučky
Již bylo realizováno.
 Železniční trať Choceň – Ústí nad Orlicí včetně souvisejících staveb a opatření
 Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) – Choceň
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby umístění záměru a popis oznamovatelem
zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě
daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí
Dokumentace v této kapitole zejména uvádí, že Po zprovoznění dálnice D35 kolem
Vysokého Mýta bude nutné pro cesty z Chocně a okolí na dálnici projet centrem
Vysokého Mýta směrem k MÚK Vysoké Mýto západ nebo MÚK Džbánov. Nedojde
tedy k žádoucímu odlehčení stávajícího průjezdního úseku silnice I/35.
Navýšení kapacity stávající komunikace by bylo provázeno zvýšením negativních
dopadů na obyvatele, zhoršily by se podmínky z hlediska životního prostředí v
bezprostředním okolí komunikace a zhoršila by se i bezpečnost zranitelných
účastníků silničního provozu, zejména chodců a cyklistů. Navýšení kapacity je i
obtížně realizovatelné z prostorového hlediska.
Z výše uvedených důvodů a vzhledem k tomu, že vyústění silnice II/357 na I/35 není
pro kapacitní napojení na dálnici D35 vhodně situováno, je navržena přeložka
(prodloužení) silnice II/312 do prostoru MÚK Vysoké Mýto – západ. Tato přeložka
odvede tranzitní dopravu mimo průjezdní úseky Chocně a Vysokého Mýta a zajistí
homogenizaci trasy až k obci Mostek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku ve vztahu ke zdůvodnění umístění záměru bez
připomínek.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě
záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně
porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi
emisí a dalšími parametry
Dokumentace v této kapitole konstatuje, že je zpracována pro dvě aktivní varianty,
lišící se pouze v lesním úseku o délce cca 2,50 km. Dle dokumentace se jedná se o
stavbu liniovou, bez zvláštních urbanistických a architektonických požadavků. Jde o
novostavbu silnice II. třídy, z velké části trasované v extravilánu. Začátek stavby je v
budoucí okružní křižovatce silnice I/35 a přivaděče dálnice D35 od MÚK Vysoké Mýto
– západ. Konec stavby je na stávající silnici II/312 mezi obcemi Hemže a Mostek.
Přeložka silnice II/312 je navržena v kategorii S9,5/90 dle ČSN 736101 (září 2018).
Délka přeložky II/312 je 12,59 km (varianta „Červená“), resp. 12,73 km (varianta
„Modrá“), částečně je využíván modernizovaný úsek silnice II/357 mezi Vysokým
Mýtem a Chocní v dl. 1,36 km.
Součástí stavby musí být kromě vlastní přeložky silnice II/312 a jejího vybavení i
odvodnění, dopravní značení a vyvolané přeložky dopravní a technické infrastruktury
v území.
Dále jsou v této kapitole podrobněji popsány nejdůležitější stavební objekty záměru:
Dle předpokládané etapizace výstavby je hlavní stavební objekt rozčleněn na 3 části:
SO 101 - silnice II/312 KM 0,031-2,740 (etapa č.1)
SO 102 - silnice II/312 KM 4,100-10,370 (etapa č.2)
SO 103 - silnice II/312 KM 10,370-12,590 (etapa č.3)
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Trasa navrhované silnice II/312 je vedena od budoucí okružní křižovatky přivaděče
dálnice D35 a silnice I/35 na severním okraji Vysokého Mýta. Silnice je vedena
východním směrem, severně míjí zástavbu Vysokého Mýta a místní části Lipová a v
km 2,74 se napojuje na stávající silnici II/357. Po ní je vedena do km 4,20, kde se
odpojuje, míří na sever a západně míjí Dvořisko a Choceň. Nad Chocní se stáčí opět
k východu a mezi Chocní a Běstovicemi kříží silnici II/317. Poté severně míjí místní
část Hemže a před obcí Mostek se napojuje na stávající silnici II/312.
Základní údaje:
Druh komunikace:
Délka hlavní trasy:
Délka komunikace:

silnice II. třídy
12,590 km
12,559 km respektive 11,199 km (bez stávající části
II/357 v dl. 1,360 km)
Kategorie:
S9,5/90
Počet křižovatek:
4 ks, úrovňové
Počet okružních křižovatek:
2 ks
Počet řešených mostů na hlavní trase: 7 ks, celková délka 1,070 km
Počet řešených nadjezdů:
2 ks, celková délka 0,135 km
Tunelový úsek:
1 ks, obousměrný, délka 0,099 50 km, kategorie T10
Zemní práce:
560.000 m3
Základní příčné uspořádání návrhové kategorie S9,5/90:
jízdní pruhy
2 X 3,50 m
7,0 m
vodící proužky
2 X 0,25 m
0,5 m
Zpevněné krajnice 2 X 0,50 m
1,0 m
nezpevněné krajnice 2 X 0,50 m
1,0 m
volná šířka celkem
9,5 m
Úrovňové křižovatky:
- okružní křižovatka s II/357 ve Vysokém Mýtě (Limperkách) - km 2,550
- styková křižovatka se silnicí II/357 západně od Dvořiska - km 4,440
- průsečná křižovatka s MK Dvořisko – Sruby - km 5,650
- průsečná křižovatka se silnicí III/3058 Choceň - Horní Jelení - km 9,270
- okružní křižovatka se silnicí II/31610 Choceň – Koldín - km 10,370
- průsečná křižovatka se silnicí III/3153 Hemže - Sudličkova Lhota - km 12,336

Na hlavní trase II/312 jsou z důvodu maximální bezpečnosti provozu navrženy
samostatné pruhy pro levá odbočování. Navržené křižovatky plně zajišťují dopravní
obsluhu okolního území, vzdálenost křižovatek je 1,890, 1,210, 3,620, 1,100 a 1,966
km.
Návrhová rychlost je 90 km/h.
Varianta „Modrá“
Variantní řešení trasy (varianta „Modrá“) je navrženo ve staničení 6,60– 9,00
„Červené“ varianty. Tento úsek původního návrhu o délce 2,40 km byl na základě
požadavků města Chocně variantě přetrasován, čímž došlo k jeho prodloužení o
délku 135,81 m. Celková délka „Modré“ varianty je tedy 12,73 km. Pro lepší orientaci
bude tento úsek v rámci dokumentace EIA (a v souladu se studií proveditelnosti)
popisován v lokálním staničení 0,00 – 2,54, přičemž staničení 0,00 = 6,60 varianty
červené a km 2,54 = 9,00 červené varianty.
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Vzhledem k tomu, že „Modrá“ varianta má většinu stavebních objektů společných
s variantou červenou, jsou v této podkapitole uvedeny pouze stavební objekty
obsažené mezi km 6,60 – 9,00, tedy ve variantním úseku. Objekty na zbývajících
částech trasy jsou uvedeny v předchozí podkapitole u varianty „Červené“. Jedná se o
všechny uvedené stavební objekty s výjimkou červeně označených.
Základní údaje
Druh komunikace
Délka hlavní trasy
Délka komunikace

silnice II. třídy
12,725 km
12,725 km respektive 11,365 km (bez stávající části
silnice č. II/357 v délce 1,360 km)
Kategorie
S9,5/90
Počet křižovatek
4 ks, úrovňové
Počet okružních křižovatek
2 ks
Počet řešených mostů na hlavní trase 6 ks, celková délka 959,50 m
Počet řešených nadjezdů
2 ks, celková délka 0,14 km
Zemní práce
440.000 m3
Základní příčné uspořádání návrhové kategorie S9,5/90:
jízdní pruhy
2 X 3,50 m
7,0 m
vodící proužky
2 X 0,25 m
0,5 m
Zpevněné krajnice 2 X 0,50 m
1,0 m
nezpevněné krajnice 2 X 0,50 m
1,0 m
volná šířka celkem
9,5 m

Stanovisko zpracovatele posudku:
Popis technického řešení stavby lze označit za postačující pro hodnocení velikosti a
významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Popis technického řešení
odpovídá projekční přípravě před zpracováním dokumentace pro územní řízení.
V rámci porovnání navrhovaných variant dokumentace konstatuje, že v aspektech
týkajících se ochrany obyvatelstva převažují jednoznačně vlivy pozitivního charakteru
srovnatelného rozsahu u obou Aktivních variant. Varianta nulová (nerealizace
záměru) je z dlouhodobého hlediska nevhodná - tedy s významnými negativními vlivy
– a to právě z důvodu ovlivnění zdraví obyvatel obcí na trase po zprovoznění Dálnice
D35, zejména hlukem.
U varianty „Červené“ však byly identifikovány významné negativní vlivy v dalších
oblastech - z hlediska krajinného rázu, likvidace kulturní památky Zítkov a vlivů na
přírodní park Orlice. Významný je také zásah do paleontologického naleziště a
ekologických funkcí krajiny. Proto dokumentace Červenou variantu nedoporučuje
k realizaci.
Dále dokumentace konstatuje, že varianta „Modrá“ je k realizaci vhodná, avšak
v dalším stupni projektové dokumentace je nutné zapracovat a následně realizovat
opatření (mimo jiné, zejména dílčí úpravy trasy, které byly prověřeny s projektantem,
jako reálné) na ochranu ekosystémů. Bez nich by nastaly významné negativní vlivy
na biotu, ÚSES, VKP a přírodní park Orlice.
Jak je z dalšího textu předloženého posudku patrné, zpracovatel posudku se
ztotožňuje s doporučenou variantou „Modrá“. Protože však z dokumentace vyplývají
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některá další doporučení projektového charakteru vedení trasy (jak v trase „Modrá“),
tak i ve společných úsecích v ose varianty „Červená“, spočívající v podstatných
návrzích projektových změn, považuje zpracovatel posudku za účelné v návrhu
závazného stanoviska formulovat jako první následující podmínku:
 pro zmírnění zásahů do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a významných
krajinných prvků a minimalizaci vlivů na PHO II. stupně Vysoké Mýto Choceň vrt CH-1 a
celkového dopravního řešení změnit v rámci dokumentace pro územní řízení navržené
technické řešení následovně:














mostní opěru mostu SO 201 v km 0,49 umístit tak, aby násypem a opěrou nebylo zasaženo do
porostu dřevin u řeky Loučná (biocentrum Šnakov)
v km 4,20 – 4,35 řešit odpojení trasy záměru od stávající silnice II/357 způsobem, který vyloučí
zásah do cenné vlhké louky mezi zahrádkami Pod Babkou a lesem, který se silnicí sousedí
přeložku silnice č. II/312 posunout v km 4,50 – 5,10 o cca 100 m východně tak, aby nebyla zasažena
zatravněná mez s remízy. Úpravu projektu provést v souladu s řešením prověřeným v Technické
pomoci pro EIA (MDS Projekt, 04/2020)
přeložku silnice č. II/312 posunout v km 5,50 – 7,00 o cca 45 m východně tak, aby se vyhnula v
maximální míře Srubským mokřinám a zároveň nezasahovala do ochranného pásma PP
Vstavačová louka; násypy mostních objektů SO 202 a 203 na nejcennějších podmáčených
plochách nahradit estakádou, a to v délce cca 340 m; úpravu projektu provést v souladu s řešením
prověřeným v Technické pomoci pro EIA (MDS Projekt, 04/2020); v rámci další projektové přípravy
zamezit odvádění dešťové vody kanalizací z estakády či jiných částí záměru do prostoru
Srubských mokřin
v trase varianty „Modré“ v lesním celku v cca km 1,50 zachovat rozměry mostu SO 204 přes údolí
v délce přemostění minimálně 60 m; migrační potenciál mostního objektu musí dosahovat hodnoty
minimálně 0,8; lesní potok podél lesní cesty pod trasou „Modré“ varianty záměru v km 1,50 – 1,80
nesmí být stavbou zasažen; tomu je nutné přizpůsobit řešení trasy ve svahu nad potokem realizací
opěrné zdi místo náspu
křížení Tiché Orlice řešit navrženou estakádou SO 242 (varianta „Modrá“), které přemostí jedním
mostním objektem železniční trať č. 020, nivu i tok Tiché Orlice, čímž dojde k vyloučení jakéhokoliv
zásahu do říční nivy; při přemostění Tiché Orlice respektovat dokument „Upřesnění technického
řešení přechodu silnice II/312 přes Tichou Orlici“ (MDS Projekt, 04/2020)
v km 10,50 – 12,50 v oblasti strže a louky Hemže přeložku silnice II/312 trasovat severně od strží
tak, aby došlo k minimalizaci zásahu do travních porostů, pramenišť a strží v trase; v případě
nutnosti křížení některé ze strží musí být toto křížení realizováno kapacitním mostním objektem,
který umožní zachování kontinuity vodní linie a její napojení na podzemní vody; trasování
realizovat v souladu s řešením prověřeným v Technické pomoci pro EIA (MDS Projekt, 04/2020)
prověřit nahrazení stykové křižovatky s ulicí Újezdská kruhovým objezdem na základě projednání
s dotčenými orgány dopravy a Policií ČR

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
Zahájení stavby:
2024
Dokončení stavby: 2026
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Pardubický

Obce: Vysoké Mýto, Slatina, Choceň, Sruby, Mostek
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Dokumentace uvádí, že v dalších stupních projektové přípravy bude následovat
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Záměr bude připravován
v souladu s ustanoveními zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
v platném znění.
– územní rozhodnutí – krajský úřad Pardubického kraje, Odbor rozvoje,
Oddělení územního plánování
– stavební povolení - stavební úřad města Choceň, Vysoké Mýto, obec Mostek,
speciální stavební úřady
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole bez připomínek s tím, že oznamovatel bude muset získat řadu
dalších rozhodnutí, které jsou spojeny s příslušnými složkovými zákony, a proto jejich
absence jejich výčtu nijak nemůže ovlivnit závěr procesu posuzování vlivů na životní
prostředí v rámci posuzovaného záměru.
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda
Dokumentace uvádí, že realizací záměru dojde k následujícím nárokům na trvalé a
dočasné zábory ZPF, respektive PUPFL:
Trvalý a dočasný zábor ZPF
VARIANTA „Červená“
trvalý zábor
dočasný zábor
VARIANTA „Modrá“
trvalý zábor
dočasný zábor

31,1284 ha
20,3363 ha
30,4340 ha
20,6244 ha

Trvalý a dočasný zábor PUPFL
VARIANTA „Červená“
trvalý zábor
dočasný zábor
VARIANTA „Modrá“
trvalý zábor
dočasný zábor

5,4525 ha
3,6245 ha
5,6825 ha
1,8798 ha

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku z hlediska nároků na plochy v kategorii ZPF
respektive PUPFL bez připomínek. Vynětí pozemků se řídí příslušnými složkovými
zákony bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Je zřejmé, že
záměr bude realizován v ochranném pásmu lesa.

B.II.2 Voda
Dokumentace konstatuje, že v této fázi nejsou známy počty pracovníků ani orientační
plochy zařízení stavenišť. Proto nelze v této fázi projektové přípravy objektivně
stanovit nároky na vodu v etapě výstavby.
Po dokončení výstavby bude voda používána pouze pro zimní údržbu vozovky a
příležitostné čištění komunikace, které bude zajišťováno správcem komunikace.
Množství vody bude záviset na aktuálních povětrnostních podmínkách a dalších
okolnostech, které nelze předem stanovit.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Nároky na vodu nemohou nijak
významně ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů.

B.II.3 Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
Dokumentace konstatuje, že druh a množství stavebních materiálů a surovin je dáno
charakterem stavby. Z hlediska objemu budou nejvýznamnějšími surovinami:
kamenivo, štěrkopísky, asfalty pro konstrukční vrstvy vozovek, kamenivo – betonové
konstrukce, asfaltové směsi, materiál pro kryty vozovek, cement a přísady do betonů,
prefabrikáty, potrubí, železobeton, beton, ocel atd.
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Dále pro obě varianty dokumentace dokladuje bilance zemních prací.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek.
Kvantifikace bilancí zemin je podstatná zejména pro etapu výstavby z hlediska vlivů
na akustickou a imisní situaci zájmového území.

B.II.4 Energetické zdroje
Dokumentace uvádí, že v souvislosti s výstavbou záměru se předpokládá využití
pouze elektrické energie.
Spotřeba elektrické energie v období provozu není v posuzované projektové
dokumentaci řešena. Lze však předpokládat její využití pro technologické části
záměru a případné osvětlení některých úseků.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Způsob napojení zařízení staveniště na elektrickou energii a dodávky elektrické
energie po trase stavby budou řešeny ve vyšších stupních projektové dokumentace.
Dodávky energií budou zajištěny ze stávajících vedení, a budou vycházet z možností
a požadavků konkrétního vybraného zhotovitele stavby.
Dle názoru zpracovatele posudku nároky na energii v rámci hodnoceného záměru
nejsou podstatné pro hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

B.II.5 Biologická rozmanitost
Dokumentace v této kapitole úvodem deklaruje obecný přehled potenciálních dopadů
liniových staveb na biodiverzitu liniovými stavbami s tím, že tyto obecné vlivy
(zejména zábor a znehodnocení biotopů, ruderalizace území a šíření nepůvodních
druhů, fragmentace území, přerušení migračních tras, rušení hlukem, světly a
pohybem osob, znečištění území, ovlivnění vodního režimu v území nárůstem
zpevněných ploch, zásahy do toků, odvod vody z území), které generuje výstavba
většiny standardně technicky řešených komunikací II. třídy, jsou v tomto konkrétním
případě ještě umocněny umístěním stavby v přírodně zachovalém území Podorlicka.
V této souvislosti kromě jiného uvádí, že stavbou bude také zasažen poměrně
rozsáhle lesní porost (6 ha v případě „Červené“ varianty, 6,3 ha v případě „Modré“),
vodní toky s nivami a trvalé travní porosty, které již patří k typům ploch z hlediska
biodiverzity významným. Dokumentace z hlediska dotčení biodiverzity zdůrazňuje
zejména následující lokality:






Loučná a její niva v km 0,49 – 1,25
Luční plochy a remízy v km 4,50 – 5,08
Luční a mokřadní plochy s rozptýlenou zelení v km 6,00 – 6,60
Tichá Orlice a její niva
Potok, porosty dřevin ve stržích a louka u Hemže

Dokumentace pro uvedené lokality specifikuje předpokládané zásahy v souvislosti
s realizací záměru a konstatuje, že poměrně rozsáhlé střety záměru s významnými
lokalitami z hlediska biodiverzity je nutné v rámci další přípravy projektu
minimalizovat. Dokumentace uvádí, že vzhledem k málo pokročilému stupni přípravy,
který je hodnocený v dokumentaci EIA, nebyla ještě naprostá většina těchto opatření
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do projektu zapracována a musí být do projektu zahrnuta v dalších stupních
projektové přípravy (DÚR, DSP). Dokumentace doporučuje, aby uvedené návrhy
konzultované s projektantem technického řešení, které jsou výstupem předkládané
dokumentace EIA, byly převzaty do podmínek závazného stanoviska.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V této kapitole bývá obvyklé uvést alespoň rámcové nároky na biodiverzitu např.
záborem ploch s výskytem přírodních biotopů, což vzhledem k rozsahu a podrobnosti
průzkumů, provedených zpracovatelským, týmem dokumentace, mohlo být alespoň
řádově v této kapitole podchyceno. Dokumentace v kapitole C.II.5.2 prezentuje
nejhodnotnější dotčené lokality, které byly stanoveny i jako lokality provedených
průzkumů flory, fauny a ekosystémů. Dále uvádí i jejich biotopové poměry a přehled
zjištěných biotopů na trase nebo v jejím blízkém okolí v kapitole C.II.5.3. Vzhledem
k tomu, že zábory ZPF a PUPFL byly zatím jen předběžně odhadovány orientačním
propočtem pro obě varianty v prostředí ArcGIS, mohly být se stejnou vypovídací
schopností odhadovány i rámcové nároky na dotčení přírodních biotopů. Zejména v
té souvislosti, že v kapitole C.II.5.3. na str. 146 – 147 jsou odhadovány procentické
podíly zastoupení uvedených biotopů na trase.
Z hlediska popisu této kapitoly ze strany zpracovatele posudku jinak bez
závažnějších připomínek. Veškerá relevantní doporučení jsou zahrnuta v návrhu
závazného stanoviska.

B.II.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace uvádí, že pro potřeby dokumentace EIA byla zpracována prognóza
intenzit dopravy (Valbek, září 2020). Ta byla využita i pro zpracování příloh Hlukové
a Rozptylové studie. Prognóza intenzit dopravy je v dokumentaci uvedena jako
Expertní příloha č. 5.
Výstupem z dopravního modelu jsou kartogramy intenzit, které zobrazují intenzity
vozidel pro denní (06-22h) a noční (22-06h) dobu s dělením na lehká nákladní (do
3,5 t), těžká nákladní (nad 3,5 t) a osobní vozidla. Pro aktivní scénáře byly dále
vytvořeny rozdílové kartogramy mezi aktivními a nulovým scénářem, kde hodnoty
udávají rozdíl celkového součtu vozidel.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního prostředí
Znečištění ovzduší - výstavba
Z hlediska znečištění ovzduší dokumentace konstatuje, že v období výstavby bude
vlastní staveniště působit jako plošný zdroj znečištění přízemní vrstvy atmosféry
(prach, výfukové plyny stavebních mechanismů) a dále dopravní trasy stavebního
materiálu a zejména materiálu do násypů budou zatíženy zvýšeným pohybem
nákladních vozidel. Za rozhodující zdroj emisí do ovzduší lze v tomto období tedy
považovat zemní práce a dopravu stavebního materiálu.
Znečištění ovzduší - provoz
Dokumentace konstatuje, že zdrojem emisí do volného ovzduší v okolí silničních
komunikací bude především provoz motorových vozidel. Vlastní povrch komunikace
je pak, jako každá zpevněná plocha, druhotným zdrojem prašnosti.
Hlavními reprezentanty škodlivin emitovaných při provozu silničních motorových
vozidel jsou oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxid dusičitý, suspendované částice PM10,
benzen a benzo(a)pyren.
Dále jsou v této kapitole doloženy emise z posuzovaných úseků v rámci řešených
variant.
V kapitole je taktéž nastíněna problematika znečištění vod a půd.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k popisu znečištění ovzduší v etapě výstavby ze strany zpracovatele
posudku bez zásadnějších připomínek. Omezování emisí a hluku v etapě výstavby
bude podrobněji řešeno opatřeními v rámci zpracovaných zásad organizace
výstavby. V tomto smyslu jsou formulována odpovídající doporučení do závazného
stanoviska, pokud nejsou uvedena v kapitole B. I. 6., nebo v této kapitole jsou
uvedena, avšak jsou zpracovatelem posudku modifikována.
Ve vztahu k etapě provozu k uvedené kapitole bez připomínek. Jak je z tabulek
bilancí v této kapitole patrné, jsou řešeny i emise PM2,5, které v textu dokumentace
této kapitoly nejsou uvedeny mezi hlavními reprezentanty škodlivin emitovaných při
provozu motorových vozidel.
Otázka znečištění vod a půd je podrobněji komentována v další části předkládaného
posudku.

B.III.2 Odpadní vody
Výstavba
Dokumentace konstatuje, že v období výstavby budou hlavním zdrojem odpadní
vody především sociální části zařízení staveniště. Bude se jednat o běžnou
komunální odpadní vodu, režim jejího vzniku a zneškodnění bude standardní.
Množství těchto vod je závislé na spotřebě vody, tj. počtu pracovníků využívajících
příslušné sociální zařízení.
Likvidace technologických vod bude prováděna standardním způsobem (retenčními
nádržemi) na předem určeném místě v záboru stavby. Dle potřeby je možno
provizorní retenční nádrže doplnit o norné stěny zachycující znečištění ropnými
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látkami. Tento objekt bude součástí odvodnění staveniště a bude jej řešit dodavatel
stavebních prací.
Provoz
Realizací stavby vzniknou nové zpevněné plochy, které neumožňují přirozené
vsakování srážkových vod. Úměrně velikosti zpevněné plochy se zvýší povrchový
odtok z území do recipientů.
Dokumentace uvádí, že detailní řešení odvodnění záměru nebylo ještě v této fázi
projektu řešeno. Dokumentace EIA uvádí základní principy řešení odvodnění:
1. přednostně zajistit jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění
srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo
3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované
vypouštění do jednotné kanalizace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Výstavba
Nakládání se splaškovými vodami v etapě musí být v souladu se zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a s nařízením vlády č.
401/2015, o ukazatelích a hodnotách příslušného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Dodržení standardních postupů
nemůže nijak ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Problematika srážkových vod v etapě výstavby je komentována v dalších částech
předkládaného posudku.
Provoz
Z hlediska identifikace zdrojů, které mohou ovlivnit jakost vod ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek. Způsob technického řešení z hlediska odvádění dešťových
vod (s odkazem na §1 odst. 1 a §5 odst. 3 vodního zákona - v co největší možné
míře upřednostnit vsakování nebo zadržování srážkových vod před jejich odváděním
do vodotečí a aby k případnému odvádění srážkových vod do vodotečí bylo
přistoupeno jen v odůvodněných případech) je komentován v další části
předkládaného posudku.
Dle názoru zpracovatele posudku by mělo být nezbytné v rámci projektu odvodnění
komunikace spíše preferovat zasakování před odváděním do vodního toku. Je proto
nezbytné pro další projektovou přípravu doporučit kromě jiného i vypracování
podrobného hydrogeologického průzkumu, který bude kromě jiného vyhodnocovat i
možnost vsakování vznikajících dešťových vod. V tomto smyslu je formulováno
odpovídající doporučení v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.

B.III.3 Odpady
Výstavba
Dokumentace uvádí, že v období výstavby budou odpady vznikat především v
souvislosti s vlastní výstavbou a v menší míře i demoličními pracemi. Dle
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dokumentace množství bude minimalizováno požadavkem na ekonomickou
efektivnost stavby. Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná
část materiálů z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny.
Příprava území bude spočívat v uvolnění území pro vlastní výstavbu, tzn. v přípravě
podloží pro zemní práce, a malé míře v demolicích stávajících nebytových objektů a
vybraných úseků stávajících vozovek.
Provoz
Dále dokumentace uvádí, že v období provozu budou vznikat odpady spojené s
údržbou komunikace. Jedná se např. o zeminu ze seřezávky krajnic, zbytky
pneumatik, zbytky patníků, asfalt z drobných oprav vozovky, sečená tráva a dřeviny
při úpravách bezprostředního okolí komunikace apod. Z hlediska problematiky
odpadového hospodářství je v období provozu nutné respektovat dle dokumentace
pravidla vyplývající z legislativy související s nakládáním s odpady.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Nakládání s odpady v etapě výstavby i provozu se musí řídit platnou legislativou
v odpadovém hospodářství, a to bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní
prostředí. Ze strany zpracovatele posudku tedy bez připomínek.

B.III.4 Ostatní emise a rezidua
Hluk – etapa výstavby
Dokumentace konstatuje, že posuzovaný záměr je umístěn v extravilánu převážně
mimo zástavbu. Dopravní obsluha stavby (dovoz stavebních materiálů apod.) bude
prováděna převážně v trase stavby. V období výstavby je okolí stavby standardně
zatíženo hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. Po
odstranění části ornice budou postupně následovat základní terénní úpravy a zemní
práce podle projektové dokumentace, souvisící zejména se zakládáním mostních
objektů, budování tunelového portálu (varianta „Červená“), násypů, zářezů,
přeložkami inženýrských sítí apod.
Dále jsou obecně uvedeny akustické charakteristiky rozhodujících stavebních
mechanismů.
Období výstavby nebylo z hlediska hluku modelováno. Organizace postupu výstavby,
stejně jako časový harmonogram výstavby nebyl dosud detailně řešen a bude
předmětem dalších stupňů projektové přípravy.
Hluk – etapa provozu
V období provozu bude zdrojem hluku provoz motorových vozidel. Dokumentace
konstatuje, že předpokládaným výsledkem realizace záměru je výrazné zlepšení
hlukové situace na většině měřících bodů v případě obou aktivních variant oproti
variantě nulové.
Vyhodnocením vlivu hluku z dopravy se zabývá hluková studie, která identifikuje
problematická místa z hlediska hluku a navrhuje další postup pro jejich ochranu, a to
včetně návrhu monitoringu.
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Vibrace
Pro etapu výstavby dokumentace uvádí, že zdroji vibrací, které mohou narušovat
faktory pohody a ovlivňovat statiku jsou stavební práce (vrtání mostní pilotů, ražba
tunelu v případě varianty „Červené“) a provoz těžkých nákladních vozidel. Výraznější
projev vibrací lze obecně očekávat do vzdálenosti řádově jednotek, výjimečně
desítek metrů od osy komunikace. Vznik vibrací v období provozu záměru, který by
měl vliv na obytnou zástavbu, se v budoucnu nepředpokládá. Pozornost je nutné
věnovat mostnímu objektu přes silnici II/317 v km 9,8, kde je komunikace vedena
v blízkosti obytné zástavby (30 m od mostního objektu).
Záření světelné
Z hlediska provozu dokumentace uvádí, že nutnost osvětlené hlavní trasy bude
řešena v následujících stupních projektové dokumentace (DÚR). Na základě
vyjádření zejména policie ČR ve stupni pro územní řízení bude stanoveno, zdali je
potřeba nasvítit kupříkladu okružní křižovatky či mosty.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
V souvislosti s výstavbou a provozem hodnocené stavby, se neočekávají negativní
projevy radioaktivních a elektromagnetických jevů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Hluk – etapa výstavby
Vzhledem ke skutečnosti, že dosud není znám dodavatel stavby ani zásady
organizace výstavby, lze považovat za logické to, že součástí posuzované
dokumentace není detailněji propracovaná hluková studie pro etapu výstavby.
Požadavek na vypracování hlukové studie pro fázi výstavby je zapracován do
podmínek návrhu závazného stanoviska příslušného úřadu, jakož i doporučení pro
zásady organizace výstavby z hlediska eliminace vlivů na hlukovou zátěž.
Hluk – etapa provozu
Podmínky pro etapu provozu z hlediska hlukové zátěže jakož i komentář k hlukové
studii jsou formulovány v další části předkládaného posudku.
Vibrace
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Problematika vibrací týkající se
obytné zástavby v okolí mostu přes silnici II/317 v km 9,8 je komentován v další části
předkládaného posudku.
Záření světelné
Potenciální vlivy světelného znečištění jsou komentovány v další části předkládaného
posudku.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

22

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ

B.III.5 Doplňující údaje
Z dokumentace vyplývá, že výškové řešení hlavní trasy hodnocené stavby vychází z
nivelety navazujících staveb a členitosti terénu. Členitost terénu hlavní trasa stavby
překonává prostřednictvím zářezů, násypů, mostních objektů a tunelu (u varianty
„Červené“), přičemž max. výška násypu na trase přeložky silnice II/312 je 13 m (km
6,30 při přemostění železnice) a max. hloubka zářezu 13 m u varianty „Červené“ (km
8,00), resp. 10 m u varianty „Modré“ (km 1,35). Ve většině trasy však hloubky zářezů
a výšky násypů dosahují nejvíce 4 - 5 m. Větší rozdíly nivelety dálnice a terénu jsou
překonávány mosty nebo tunelem, čímž jsou nepříznivé vlivy na reliéf krajiny
zmenšeny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku k náplni této kapitole bez zásadnějších připomínek.
Doporučení pro další projektovou přípravu záměru týkající se krajinného rázu –
zejména vizualizací a zákresů do panoramatických fotografií záměru v různých
lokalitách jsou formulovány v dalších částech předkládaného posudku.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území

C.I.1 Struktura a ráz krajiny
Dokumentace v této kapitole podává základní informace o charakteristice krajiny
v zájmovém území. Hodnocený záměr je situován ve velmi rozmanitém území, které
je utvářeno jak zastavěným územím a zemědělsky obhospodařovanými pozemky, tak
vlhčími lučními porosty, mezemi, nivami meandrujících vodotečí, zarostlými vodními
stržemi a rozsáhlým lesním komplexem.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému popisu struktury a rázu krajiny ze strany zpracovatelského týmu
posudku není závaznějších připomínek.

C.I.2 Geomorfologie
Z dokumentace vyplývá, že zájmové území se rozkládá na území dvou
geomorfologických celků – Orlické tabule a Svitavské pahorkatiny, na území
geomorfologických okrsků Litomyšlský úval (v rámci geomorfologického celku
Svitavská pahorkatina, podcelku Loučenská tabule) a Brodecká plošina, Orlické nivy
a Vysokochvojenská plošina (v rámci geomorfologického celku Orlická tabule,
podcelku Třebechovická tabule)
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému popisu ze strany zpracovatelského týmu posudku bez připomínek.

C.I.3 Hydrologie
V jiné popisné části dokumentace uvádí, že Území dotčené realizací posuzovaného
záměru Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ náleží z
hydrologického hlediska do povodí řeky Labe, konkrétně do povodí Tichá Orlice
(ČHP: 1-02-02) a Loučná a Labe od Loučné po Chrudimku (ČHP:1-03-02).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podrobnější údaje o povrchových a podzemních vodách jsou uvedeny v kapitole C.
II. posuzované dokumentace.

C.I.4 Fauna a flora
Přílohou č.4 je „Hodnocení vlivů závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a
krajiny ve smyslu §67 zákona 114/1992 Sb.“, jehož rozhodující závěry jsou
v dokumentaci rekapitulovány v kapitole C.II.5 dokumentace.
Na sledovaných lokalitách v trase záměru bylo během průzkumu v roce 2020
zaznamenáno 344 druhů cévnatých rostlin. Zájmové území je botanicky zajímavé a
vyskytují se v něm kromě běžných druhů též různé vzácné nebo nehojné druhy. Byly
nalezeny 2 zvláště chráněné druhy rostlin – měsíčnice vytrvalá a okrotice bílá.
Dalších 17 druhů náleží mezi vzácnější rostliny, uvedené v nižších
kategoriích červeného seznamu ČR.
Z hlediska bezobratlých z hodnocení vyplývá, že na sledovaných lokalitách v trase
záměru bylo během průzkumu v roce 2020 zaznamenáno 94 druhů hmyzu. Celkem
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byl z dotčeného území spolehlivě doložen výskyt 8 zvláště chráněných druhů hmyzu,
konkrétně čmeláci rodu Bombus (O), mravenci rodu Formica (O), zlatohlávek tmavý
(O), klínatka rohatá (SO), modrásek bahenní (SO), modrásek očkovaný (SO),
ohniváček černočárný (SO) a otakárek fenyklový (O). Výskyt pěti posledně
jmenovaných druhů nebyl ověřen terénním průzkumem, avšak jejich výskyt je z
dotčených lokalit opakovaně a věrohodně doložen v databázi NDOP. Kromě
uvedených 4 ZCHD motýlů a 1 ZCHD vážky jsou v databázi NDOP údaje o nálezech
dalších ZCHD hmyzu v okolí záměru – tyto nálezy jsou však ojedinělé nebo nemají
jednoznačný vztah k dotčeným lokalitám, a proto nebyly zařazeny mezi druhy
vyskytující se v trase záměru.
Ve vodních tocích v dotčeném území byl zjištěn výskyt celkem 18 druhů ryb, 1 druh
mihule a 1 druh velkého plže. Z toho 3 druhy jsou zvláště chráněné – jelec jesen,
vranka obecná a minule potoční. Všechny zjištěné druhy obývají záměrem křížené
řeky Loučnou a Tichou Orlici. Průzkum byl prováděn také v menších tocích v trase
záměru nebo v jeho blízkosti (Slatinka a její přítoky, výtok z tůně ve Srubských
mokřinách, bezejmenný potok od Hemže a Teplický potok, do kterého se vlévá)
přičemž bylo zjištěno, že ryby, mihule, velcí mlži ani raci se zde nevyskytují.
V zájmovém území byl terénním průzkumem v roce 2020 zjištěn výskyt 5 druhů
obojživelníků a 1 druhu plaza. Dle údajů z nálezové databáze NDOP a literatury byl v
posledních 10 letech v území doložen výskyt ještě dalších 4 druhů obojživelníků a 4
druhů plazů; celkem je tedy z dotčeného území znám výskyt 9 druhů obojživelníků a
5 druhů plazů. Všechny tyto druhy, kromě skokana hnědého, jsou zvláště chráněné.
V zájmovém území nebyla zjištěna žádná kolizní místa obojživelníků nebo plazů s
vozidly, ani zde nejsou evidována v databázi kolizních úseků spravované AOPK ČR.
Ve sledovaném území bylo během průzkumu v roce 2020 zaznamenáno 79 ptačích
druhů. Z velké části se jedná o běžné druhy, hojně však byly zaznamenány i druhy
uvedené v aktuálním červeném seznamu a také 20 zvláště chráněných druhů ptáků.
Výskyt byl doplněn o zvláště chráněné druhy uvedené databázi NDOP za posledních
10 let o dalších 6 druhů.
Území dotčené záměrem je vzhledem k zastoupení řek, polí, luk a lesů pro savce
atraktivní. V území se stabilně vyskytuje zvláště chráněná vydra říční (SO) a veverka
obecná (O). Vydry se vyskytují nejen v řekách Loučná a Tichá Orlice, ale údaje o
jejich výskytu jsou také z rybníků Rutník, Netušil a z rybníka východně od Bučkova
kopce. Veverka byla pozorována v lesním celku západně od Chocně a v lese u
Hemže, její výskyt lze předpokládat i na dalších místech.
Dokumentace uzavírá, že během botanických a zoologických průzkumů v roce 2020
byly v zájmovém území zjištěny celkem 3 zvláště chráněné druhy rostlin a 63 zvláště
chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí lze ze strany zpracovatele posudku
konstatovat velmi dobrou kvalitu provedených průzkumů, na základě kterých je
podán přehled poměrů o stavu bioty v řešeném území a jsou tak stanovena korektní
východiska pro identifikaci velikosti vlivů posuzovaného záměru. Ze strany
zpracovatele posudku ke zpracování kapitol týkající se flory a fauny nejsou
připomínky.
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Na základě všech výše uvedených konstatovaní jsou v souladu s další částí
předkládaného posudku i se zohledněním obdržených vyjádření k dokumentaci
formulovány podmínky do návrhu závazného stanoviska.

C.I.5 Významné krajinné prvky, ÚSES, zvláště chráněná území, přírodní
parky, Natura 2000
Významné krajinné prvky
Dokumentace uvádí, že v dotčeném území se nachází registrovaný významný
krajinný prvek Srubské mokřiny (registrace dle §6 ZOPK) a dále celá řada
významných krajinných prvků „ze zákona“ (dle §3 ZOPK). Vzhledem k velkému
množství VKP „ze zákona“ jsou v textu dokumentace popsané pouze VKP, které se
nacházejí nejblíže stavbě, případně jsou stavbou dotčeny.
ÚSES
Dle dokumentace pro určení ÚSES byla využita platná územně plánovací
dokumentace (ZÚR PK, ÚP). K identifikaci nadregionálních a regionálních prvků
ÚSES byl použit dokument Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, které byly
vydány dne 29. 4. 2010 a nabyly účinnosti dne 15. 5. 2010. Použito bylo úplně znění
po 2. aktualizaci.
Dokumentace popisuje, které prvky nadregionálního, regionálního a lokálního
systému se dostávají na kontaktu s navrhovaným záměrem v řešených variantách.
Zvláště chráněná území, přírodní parky
Trasa přeložky silnice II/312 dle dokumentace nezasahuje ani se nepřibližuje k
žádnému velkoplošnému zvláště chráněnému území dle zákona č. 114/1992 Sb., v
platném znění (národní park (NP), chráněná krajinná oblast (CHKO). Je dále
prezentován soubor tzv. maloplošných chráněných území v blízkosti záměru (od
jihu): přírodní památka U vinic, přírodní památka Vstavačová louka, přírodní
rezervace Peliny, přírodní rezervace Hemže – Mýtkov včetně uvedení základních
údajů a jejich vymezení na ortofotomapách ve vztahu k posuzované trase (variantním
úsekům) a je dále zmíněna PP Bošínská obora.
V dotčeném území se nachází rozsáhlý přírodní park Orlice. Byl vyhlášen v roce
1996 k ochraně nivy řeky Orlice a jejích přítoků.
V bezprostředním okolí stavby se nevyskytuje žádný památný strom ani památné
stromořadí.
NATURA 2000
V hodnocené trase přeložky silnice II/312 se nenachází žádné lokality zařazené do
soustavy Natura 2000.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části této složky životního prostředí ze strany zpracovatele
posudku bez podstatnějších připomínek. Kladem textu dokumentace jsou přehledné
situace na obrázcích v textu, které dávají dobrou představu o poloze těchto zájmů
vůči koridoru posuzovaného záměru (včetně variantního úseku). Na obr. 28 pouze
chybí u vymezení PP Vstavačová louka (u kilometráže 0,0 modré varianty) uvedení
názvu tohoto posuzované stavbě nejbližšího ZCHÚ.
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C.I.6 Ložiska nerostů, poddolovaná území
Dle dokumentace v kapitole C.II je uvedeno, že dotčeném území se podle
Surovinového informačního systému České geologické služby nenachází žádný
dobývací prostor, chráněné ložiskové území, ložisko a prognózní zdroj ani žádné
průzkumné území. Nenachází se zde ani žádné poddolované území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatelského týmu
posudku bez připomínek.

C.I.7 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Dokumentace uvádí, že zájmové území je územím s archeologickými nálezy, které je
chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle §22,
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Zájmové
území skýtá vhodné podmínky pro osídlení v pravěku i raném středověku a tedy i pro
obyvatelstvo ve vrcholném středověku a novověku. Preference tohoto regionu
nebude proto v zemědělském pravěku a raném středověku tak výrazná, jako v
případě nejúrodnějších oblastí Čech.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Je patrné, že území, na kterém se uskuteční stavba, je nutné pokládat za území
s možnými archeologickými nálezy ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění.
Postup, který je nutné dodržet v kontextu výše uváděných skutečností, jasně vyplývá
z příslušného složkového zákona a musí být respektován bez ohledu na proces
posuzování vlivů na životní prostředí.

C.I.8 Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení,
staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území
Dokumentace uvádí, že záměr vzhledem k svému charakteru (dálniční přivaděč k
městu) prochází jak územím s roztroušeným osídlením ve formě malých obcí (Sruby,
Slatina, Dvořisko), tak i blízkostí větších sídelních celků (města Choceň a Vysoké
Mýto), a to ve formě obchvatů.
Území záměru nepatří k územím zatěžovaným nad míru únosného zatížení. Staré
ekologické zátěže nejsou v prostoru záměru známy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek; je patrné, že nad míru únosného zatížení je část území trasy zatěžováno
v oblasti znečištění ovzduší, a to v ukazateli průměrná roční koncentrace
benzo(a)pyrenu (BaP).
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C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny
v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být
záměrem ovlivněny

C.II.1 Ovzduší a klima
Dle klimatické klasifikace dle Quitta (1971) se území nachází v teplé oblasti T2.
Dále jsou v této kapitole prezentovány aktuální pětileté aritmetické průměry pro roky
2015 až 2019.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
podstatnějších připomínek.
V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší
dokumentace uvádí, že pro hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné
lokalitě vychází z map úrovní znečištění. Tyto mapy zveřejňuje každoročně MŽP a
uvádějí průměrné hodnoty koncentrací znečišťujících látek pro čtverce území o
velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Jak je patrné, podle ČHMÚ
jsou v území splněny všechny imisní limity, ze kterých se vychází při hodnocení
kvality ovzduší. Místy je překročen limit pro roční průměrné koncentrace
benzo(a)pyrenu, k němuž se pouze přihlíží (§ 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.).

C.II.2 Voda
Povrchové vody
Posuzovaný záměr dle dokumentace kříží několik menších bezejmenných vodních
toků a dále vodní toky Slatinku, Loučnou a Tichou Orlici.
Dokumentace dále konstatuje, že vzhledem k lokalizaci stavby jsou jako dotčené
identifikovány následující útvary povrchových vod:
-

HSL_0750 - Skořenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice
HSL_0770 - Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice
HSL_0920 - Loučná od toku Desná po ústí do Labe

Z dokumentace dále vyplývá, že v dotčeném území navrhované trasy jsou vymezena
dvě záplavová území, a to území Loučné a Tiché Orlice.
Podzemní vody
V širším okolí záměru, zejména v zalesněném hřebenu nad Chocní, se nachází
několik pramenů. Nejblíže záměru je studánka Na Srubských okrajích (IDVT
10172619).
V prostoru stavby jsou identifikovány následující útvary podzemních vod:
-

42700 - Vysokomýtská synklinála
11100 - Kvartér Orlice

které jsou dále v této kapitole dále detailněji popsány.
Celý záměr s oběma variantami se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace
vod. Jedná se o CHOPAV č. 216 Východočeská křída.
V dotčeném území se nachází ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně - - Vysoké
Mýto Choceň vrt CH-1.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části této kapitoly ze strany zpracovatele posudku lze formulovat
následující připomínky:
 v popisné části jsou specifikovány vodní toky v prostoru zájmového území stavby
ve formě vodních linií, bezejmenných toků; dále jsou specifikovány vodní toky
Loučná, Slatinka a Tichá Orlice
 dokumentace kromě jasně definovaných vodních toků dále konstatuje, že záměr
kříží několik bezejmenných vodních toků, aniž je z popisné části patrné, o které
bezejmenné toky se jedná
 z popisné části dokumentace není patrné, zda-li mohou být v kontaktu
s navrhovanou trasou individuální zdroje podzemní vody
Ve vztahu k minimalizaci rizik ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod, jakož
i odtokových poměrů v lokalitě, jsou v návrhu závazného stanoviska formulována
odpovídající doporučení, případně komentována navržená doporučení.

C.II.3 Půda
Dokumentace dokládá pedologickou charakteristiku zájmového území. Jsou uvedeny
půdní skupiny v zájmové lokalitě.
Posuzovaná trasa stavby prochází po pozemcích PUPFL z významné části. Plošně
významný lesní komplex se nachází západně od města Choceň. Dále se v území
nacházejí plošně menší lesíky v nivě Loučné, u Srubských mokřin a severozápadně
od obce Hemže. Všechny lesní plochy v dotčeném území patří dle dokumentace do
lesů hospodářských
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace na úrovni procesu EIA poskytuje základní
charakteristikách hlavních půdních jednotek zájmového území.

informace

o

Detailní záborový elaborát bude součástí dokumentace pro stavební povolení a jeho
vypracování musí být provedeno v souladu s příslušnými složkovými zákony i bez
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Dočasné a trvalé zábory PUPFL jsou pro obě varianty specifikované v jiné části
dokumentace. Odnětí pozemků plnění funkcí lesa se řídí příslušným složkovým
zákonem bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Každopádně
v další části posudku jsou formulovány podmínky směřující ke snížení nároků na
zábor ploch v kategorii PUPFL.

C.II.4 Přírodní zdroje
V dotčeném území se podle Surovinového informačního systému České geologické
služby nenachází žádný dobývací prostor, chráněné ložiskové území, ložisko a
prognózní zdroj ani žádné průzkumné území. Nenachází se zde ani žádné
poddolované území.
Přibližně mezi hradištěm Zítkov a Tichou Orlicí se nachází paleontologické naleziště.
Na povrch zde vystupují jílovce a opuky z období křídy, ve kterých se nacházejí
fosilní pozůstatky mořské fauny, zejména mlžů rodu Inoceramus. Lokalita je
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doporučena k ochraně. Toto naleziště by bylo zasaženo červenou variantou záměru
v okolí km 8,0.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.II.5 Biologická rozmanitost
Dokumentace uvádí, že k popisu fauny, flóry a ekosystémů posuzovaného území bylo
jako podklad použito Hodnocení vlivu na přírodu a krajinu podle §67 zákona 114/1992
Sb., které je součástí dokumentace jako Expertní příloha č. 4. Toto hodnocení
zahrnuje výsledky botanických a zoologických průzkumů z první poloviny roku 2020,
doplněné údaje o chráněných zájmech z dalších dostupných zdrojů a je v něm popsán
aktuální stav přírody a krajiny v území. Součástí kapitoly je rovněž popis dotčených
nepřírodních a přírodních biotopů. Součástí této kapitoly jsou i informace o migraci
v území a o nárocích jednotlivých kategorií živočichů z hlediska migrace, které
vycházejí ze souběžně zpracované Migrační studie - Expertní příloha č. 8.
Trasa záměru prochází z větší části přes biologicky málo cenné polní ekosystémy.
V dotčeném území jsou ale v nemalé míře zastoupeny i poměrně cenné ekosystémy –
vodní toky a jejich nivy, louky, mokřady a rozsáhlé lesní ekosystémy. Nejhodnotnější
ekosystémy v trase záměru byly vymezeny jako lokality biologických průzkumů. Jedná
se o 7 hlavních lokalit, na kterých byly prováděny kompletní biologické průzkumy.
Z hlediska biotopů jsou v dotčeném území zastoupeny převážně nepřírodní biotopy
(zejména polní kultury), ale je zde také nezanedbatelné zastoupení přírodních biotopů
(lesy, louky, křoviny, vodní toky a plochy). Přírodní biotopy pokrývají přibližně čtvrtinu
až třetinu trasy záměru. Polopřirozené louky a trávníky pokrývají odhadem 10 % trasy
(z toho většinu tvoří psárkové a ovsíkové louky). Lesní biotopy tvoří dalších přibližně
15 % trasy. Zbytek připadá na mokřadní a křovinné biotopy.
Na sledovaných lokalitách v trase záměru bylo během průzkumu v roce 2020
zaznamenáno 344 druhů cévnatých rostlin. Zájmové území je botanicky zajímavé a
vyskytují se v něm kromě běžných druhů též různé vzácné nebo nehojné druhy. Byly
nalezeny 2 zvláště chráněné druhy rostlin – měsíčnice vytrvalá a okrotice bílá. Dalších
17 druhů náleží mezi vzácnější rostliny, uvedené v nižších kategoriích červeného
seznamu ČR.
Na sledovaných lokalitách v trase záměru bylo během průzkumu v roce 2020
zaznamenáno 94 druhů hmyzu. Celkem byl z dotčeného území spolehlivě doložen
výskyt 8 zvláště chráněných druhů hmyzu, konkrétně čmeláci rodu Bombus (O),
mravenci rodu Formica (O), zlatohlávek tmavý (O), klínatka rohatá (SO), modrásek
bahenní (SO), modrásek očkovaný (SO), ohniváček černočárný (SO) a otakárek
fenyklový (O). Výskyt pěti posledně jmenovaných druhů nebyl ověřen terénním
průzkumem, avšak jejich výskyt je z dotčených lokalit opakovaně a věrohodně doložen
v databázi NDOP. Kromě uvedených 4 ZCHD motýlů a 1 ZCHD vážky jsou v databázi
NDOP údaje o nálezech dalších ZCHD hmyzu v okolí záměru – tyto nálezy jsou však
ojedinělé nebo nemají jednoznačný vztah k dotčeným lokalitám, a proto nebyly
zařazeny mezi druhy vyskytující se v trase záměru.
Ve vodních tocích v dotčeném území byl zjištěn výskyt celkem 18 druhů ryb, 1 druh
mihule a 1 druh velkého plže. Z toho 3 druhy jsou zvláště chráněné – jelec jesen,
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vranka obecná a mihule potoční. Všechny zjištěné druhy obývají záměrem křížené
řeky Loučnou a Tichou Orlici. Průzkum byl prováděn také v menších tocích v trase
záměru nebo v jeho blízkosti (Slatinka a její přítoky, výtok z tůně ve Srubských
mokřinách, bezejmenný potok od Hemže a Teplický potok, do kterého se vlévá)
přičemž bylo zjištěno, že ryby, mihule, velcí mlži ani raci se zde nevyskytují.
V zájmovém území byl terénním průzkumem v roce 2020 zjištěn výskyt 5 druhů
obojživelníků a 1 druhu plaza. Dle údajů z nálezové databáze NDOP a literatury byl
v posledních 10 letech v území doložen výskyt ještě dalších 4 druhů obojživelníků a 4
druhů plazů; celkem je tedy z dotčeného území znám výskyt 9 druhů obojživelníků a
5 druhů plazů. Všechny tyto druhy, kromě skokana hnědého, jsou zvláště chráněné. V
zájmovém území nebyla zjištěna žádná kolizní místa obojživelníků nebo plazů s
vozidly, ani zde nejsou evidována v databázi kolizních úseků spravované AOPK ČR.
Ve sledovaném území bylo během průzkumu v roce 2020 zaznamenáno 79 ptačích
druhů. Z velké části se jedná o běžné druhy, hojně však byly zaznamenány i druhy
uvedené v aktuálním červeném seznamu a také 20 zvláště chráněných druhů ptáků.
Výskyt byl doplněn o zvláště chráněné druhy uvedené databázi NDOP za posledních
10 let o dalších 6 druhů.
Území dotčené záměrem je vzhledem k zastoupení řek, polí, luk a lesů pro savce
atraktivní. V území se stabilně vyskytuje zvláště chráněná vydra říční (SO) a veverka
obecná (O). Vydry se vyskytují nejen v řekách Loučná a Tichá Orlice, ale údaje o jejich
výskytu jsou také z rybníků Rutník, Netušil a z rybníka východně od Bučkova kopce.
Veverka byla pozorována v lesním celku západně od Chocně a v lese u Hemže, její
výskyt lze předpokládat i na dalších místech.
Trasa záměru kříží tzv. biotop velkých savců (dálkový migrační koridor), který prochází
lesním celkem západně od Chocně a pokračuje dále na jih přes lesní celek východně
od obce Dvořisko. Trasa záměru prochází vymezeným biotopem velkých savců
přibližně v úseku od km 5,7 po km 8,4, tzn. od rybníka Aviák po železniční trať u Tiché
Orlice. Oprávněnost vymezení biotopu velkých savců dokládá výskyt jelena
evropského a také pozorování průchodu losa evropského.
Dokumentace uzavírá, že během výše rekapitulovaných botanických a zoologických
průzkumů v roce 2020 byly v zájmovém území zjištěny celkem 3 zvláště chráněné
druhy rostlin a 63 zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Cílem migrační studie - Expertní příloha č. 8 - bylo ověřit migrační význam území – tj.
zjistit v dotčeném území druhy aktivně migrujících živočichů a jejich migrační trasy,
stanovit míru jejich dotčení a navrhnout opatření, která minimalizují zjištěné negativní
vlivy. Studie byla zpracována pro tyto kategorie živočichů: A: velcí savci, B: ostatní
kopytníci, C: savci střední velikosti, D: obojživelníci, plazi a drobní savci, E: ryby a
vodní živočichové, F: ptáci a netopýři, G: společenstva rostlin, bezobratlých živočichů a
drobných obratlovců. Dále je v této kapitole popsán výskyt živočichů v jednotlivých
kategoriích.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu biologické rozmanitosti nejsou ze strany zpracovatele posudku
podstatnější připomínky. Lze pouze upozornit, že v této kapitole mohla být
poskytnuta i základní informace ve vztahu k dosud provedenému dendrologickému
průzkumu. Tyto informace jsou dostupné v příloze č.10, v kapitole 4.3.2. a v tabulce
č.5 této přílohy. V trase záměru a její bezprostřední blízkosti bylo během průzkumu v
roce 2020 zaznamenáno 51 druhů dřevin (stromů a keřů). Jedná se o běžné druhy
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dřevin, ale v malém dřevinném porostu u silnice II/357 (na lokalitě 2) byl zjištěn mj.
výskyt jilmu habrolistého a hrušně polničky, což jsou vzácnější druhy zařazené v
červeném seznamu. Nejhojněji zastoupenými stromy v trase záměru jsou buk, dub,
habr, smrk a borovice (zejména v lesním celku západně od Chocně) a také vrba,
jasan, olše a střemcha (v doprovodných porostech Loučné a Tiché Orlice, u
železniční trati Choceň-Sruby nebo poblíž potoka u Hemže). Dále se v trase
poměrně hojně objevuje také bříza, javor, lípa, osika nebo modřín. Z uvedeného
vyplývá poměrně pestré složení porostů dřevin v trase posuzovaného záměru. Na
druhé straně je nutno konstatovat, že vzhledem k zatím předprojektové přípravě
bude nezbytné ve vyšších stupních projektové dokumentace dendrologický průzkum
konkretizovat ve vztahu ke stanovení skutečného rozsahu dotčení zejména
mimolesních porostů dřevin, s přihlédnutím k podmínkám návrhu závazného
stanoviska.
Za stěžejní část kapitoly je dále nutno pokládat kapitoly C.II.5.2 o biotopovém složení
lokalit provedeného průzkumu a kapitolu C.II.5.3 ohledně výčtu dotčených biotopů.
Zpracovatel posudku ale v této souvislosti postrádá bližší informace o poloze
dotčených přírodních biotopů vzhledem k trase, které by byly vyjádřeny graficky,
alespoň ve vztahu k popisu a zobrazení lokalit biologických průzkumů.
Z uvedeného je patrné, že se záměrem jsou spojeny poměrně významné vlivy na
přírodní složky ekosystémů; na základě výše uvedených skutečností jsou v další
části předkládaného posudku formulovány odpovídající podmínky do návrhu
závazného stanoviska.

C.II.6 Klima
Dokumentace konstatuje, že ve vztahu ke stavbě „Napojeni silnice II/312 na D35
MÚK Vysoké Mýto-západ“ jsou relevantními riziky:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

přívalové deště
bouřky
nárazový vítr
vichřice
období sucha a horka
sněhové vánice
ledovka
mlha
aktivace sesuvů

Vyhodnocení vlivu změny klimatu na stavbu a stavby na klima je kompletně
vyhodnoceno v Expertní příloze č. 6 dokumentace EIA.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené popisné kapitole ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
Důležité je odvedení podstatné části dopravy mimo zastavěná území a tím i snížení
emisí včetně CO2. Za podstatné lze potom považovat ve vztahu ke klimatickým
změnám způsob řešení odvádění dešťových vod z nově vzniklé zpevněné plochy
tělesa komunikace a preference zachování vznikajících vod v území. K této
problematice jsou v další části posudku formulována odpovídající doporučení.
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C.II.7 Obyvatelstvo a veřejné zdraví
V uvedené kapitole dokumentace konstatuje, že hodnocený záměr zasahuje do
území pěti obcí, které leží na území Pardubického kraje v okrese Ústí nad Orlicí.
Jedná se obce Vysoké Mýto, Slatina, Choceň, Sruby a Mostek. Dle dokumentace jde
obecně o venkovskou krajinu s nízkými hustotami osídlení, které se pohybují pod
průměrem jak Pardubického kraje (114 obyvatel/km2), tak pod průměrem
celorepublikovým (134 obyv./km2). Výjimkou jsou městské útvary Chocně a
Vysokého Mýta, kde je hustota osídlení vyšší.
Hodnocený záměr je (kromě obce Slatina) zanesen do územních plánů všech obcí,
jakož i do nadřazené ÚPD (ZÚR Pardubického kraje). Zvolená trasa záměru
hodnocená v této dokumentaci EIA je však místy vedena mimo vymezený koridor
v územním plánu Kraje (ZÚR) - „Modrá“ varianta i některých obcí – Choceň (k.ú.
Hemže, lesní komplex), Sruby („Modrá“ varianta).
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené popisné kapitole ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Lze
pouze vyslovit názor, že dosažení souladu stavby s územním plánem je rizikem
oznamovatele a nemá žádný vliv na vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví.

C.II.8 Hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů
Z dokumentace vyplývá, že zájmové území je historicky významné, vyskytují se zde

nemovité kulturní památky, památkové zóny i archeologické oblasti.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené popisné kapitole ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Ve
vztahu k archeologii lze konstatovat, že v rámci předkládaného záměru musí být
postupováno ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném
znění, a to bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
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C.III Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného
vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě
dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků
posoudit
Dokumentace uvádí, že hodnocená stavba je umístěna do krajinářsky hodnotného
území Podorlicka. Vysokou estetickou hodnotu území dokládá existence přírodního
parku Orlice, který byl vyhlášen na vodních tocích Tiché a Divoké Orlice z důvodu
poměrné zachovalosti jejich přirozených toků. V blízkosti stavby se dále nacházejí
přírodní památka Vstavačová louka a evropsky významná lokalita Orlice a Labe.
V hodnoceném území se nachází řada významných krajinných prvků (vodní toky,
lesní plochy a údolní nivy), je zde také jedno mokřadní registrované VKP. Existuje
zde bohatá síť prvků územního systému ekologické stability všech úrovní. Přivaděč
je veden předměstskou a venkovskou, mírně zvlněnou krajinou s mozaikou polí, luk,
lesů. Lesní plochy se v území nacházejí podél vodních toků (lužní lesy a břehová
zeleň) a ve formě drobnějších remízků ve volné krajině. Významný je výskyt
rozsáhlých lesních ploch jihozápadně od města Choceň. V trase záměru (var.
„Červená“) je evidováno sesuvné území (hradiště Zítkov). Dotčené území je velmi
starou sídelní oblastí s řadou archeologických památek. Nejvýznamnější
archeologická lokalita se nachází v prostoru hradiště Zítkov a v okolí Vysokého Mýta.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č. 4 zákona k tomuto bodu
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku zásadnějších připomínek s tím,
že odpovídající podmínky z hlediska identifikovaných vlivů jsou zapracovány do
podmínek v návrhu závazného stanoviska.
Lze pouze upozornit, že dokumentace v rámci celkového zhodnocení stavu životního
prostředí mohly být zohledněny i ostatní složky životního prostředí (zejména hluková
a imisní zátěž).
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D. Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
D.I.
Charakteristika
a
hodnocení
velikosti
a
významnosti
předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních,
přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i
dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Vlivy na veřejné zdraví
Součástí hodnocené dokumentace je studie Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
„Napojení silnice I/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto - západ“, kterou zpracoval Mgr.
Robert Polák.
Z této studie vyplývá, že v rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly
sledovány imisní hodnoty pro oxid dusičitý, benzen, suspendované částice frakce PM10
a PM2,5, oxid uhelnatý a benzo(a)pyren. Z těchto znečišťujících látek je nutno očekávat
v celé výpočtové oblasti již v nulovém stavu zvýšené riziko z expozice částicím PM10,
PM2,5 a benzo[a]pyrenu. U benzenu nepřekračují hodnoty míru přijatelného rizika a
u oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého nebylo zaznamenáno překračování směrných
hodnot.
Vlivem záměru dojde u všech hodnocených charakteristik k celkovému snížení míry
zdravotního rizika. Ani v nárůstem nejvíce ovlivněné části obytné zástavby není třeba
očekávat překročení směrné hodnoty u akutních ani chronických účinků NO2, ani u
akutních účinků CO. U benzenu byl nárůst zdravotního rizika i v nejvíce dotčené části
obytné zástavby vypočten pod hranicí reálného zvýšení výskytu účinků. V případě
suspendovaných částic lze v lokalitách s nárůstem imisní zátěže očekávat zvýšení
zdravotního rizika vyjádřeného jako kojenecká úmrtnost v řádu miliontin nového
případu v dotčené populaci a v řádu desetitisícin až tisícin nového případu úmrtnosti
u dospělých. Jedná se o hodnoty, které jsou nevýznamné ve smyslu ohrožení zdraví
dotčené populace, které budou v praxi nepostřehnutelné a budou vysoce převáženy
jinými faktory, jako jsou životní styl (například kouření) nebo expozice dalším zdrojům
znečišťování. Ani v případě benzo[a]pyrenu nebylo zaznamenáno rozpoznatelné
zvýšení zdravotního rizika vlivem záměru.
V části zástavby při trase přeložky, kde lze očekávat nárůst hlukové zátěže, není dle
dokumentace třeba očekávat vlivem posuzované změny nárůst zdravotního rizika,
který by byl významný ve smyslu ohrožení zdraví a také změny v míře obtěžování jsou
mírné a v praxi málo významné. Přičemž stále platí závěr, že z celkového pohledu
v celé výpočtové oblasti lze očekávat pokles míry zdravotního rizika z expozice
hlukové zátěži.
Z porovnání variant vyplývá, že obě hodnocené varianty jsou prakticky rovnocenné,
rozdíly jsou zcela zanedbatelné. Významnější pozitivní vliv na celkovou míru
zdravotního rizika lze očekávat v případě uplatnění navržených PHS, kdy dojde ke
snížení míry rizika. Budoucím zprovozněním obchvatu Běstovic pak dojde k dalšímu
zlepšení celkové hlukové situace, a tudíž i dopadů na lidské zdraví.
Dle dokumentace nutnost osvětlené hlavní trasy bude řešena v následujících stupních
projektové dokumentace (DÚR). Na základě vyjádření zejména policie ČR ve stupni
pro územní řízení bude stanoveno, zdali je potřeba nasvítit kupříkladu okružní
křižovatky či mosty.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Znečištění ovzduší
Z hlediska vlivů na ovzduší ve vztahu k vlivům na veřejné zdraví není ze strany
zpracovatele posudku připomínek.
Hluková zátěž
Z hlediska vlivů na akustickou situaci ve vztahu k vlivům na veřejné zdraví ze strany
zpracovatele posudku bez připomínek. Z hlediska smyslu procesu EIA lze za
diskutabilní uvažovat návaznost nebo souběh řešeného záměru s jinou stavbou –
v tomto případě zprovoznění obchvatu Běstovic. Dle názoru zpracovatele posudku
nelze, pokud bude doloženo, že navrhovaný záměr ve zvolené variantě bude i
s navrženými protihlukovými opatřeními plnit hygienické limity, podmiňovat
hodnocený záměr realizací jiné stavby, i když si je zpracovatel posudku vědom, že
toto řešení by znamenalo další pozitivní snížení hlukové zátěže.
Ze strany zpracovatele posudku bez podstatnějších připomínek. Dokumentace
konstatuje, že nutnost osvětlené hlavní trasy bude řešena v následujících stupních
projektové dokumentace.
Dle názoru zpracovatele posudku je třeba upozornit, že případné osvětlení
komunikací vychází z příslušných ČSN, respektive Technických kvalitativních
podmínek staveb.
Potenciální problematiku týkající se osvětlení navrhované trasy ve vztahu
k bezpečnosti provozu na straně jedné a minimalizaci vlivu na světelné znečištění lze
komentovat dle následujícího komentáře.
Problematiku osvětlování venkovních prostorů řeší norma ČSN EN 12464-2 Světlo a
osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů – Část 2 : Venkovní pracovní prostory.
Omezením rušivého osvětlení (známé také jako světelné znečištění) se zabývá
článek 4.5 této normy.
Výběr typů svítidel ve fázi prováděcího projektu musí respektovat ustanovení čl. 4.5
pro omezení rušivého osvětlení pod přípustnou mez, povolenou pro danou oblast
dle tabulky č.2 této normy – Přípustné maximum rušivého světla pro venkovní
osvětlovací soustavy. Pro hodnocený záměr připadá v úvahu zóna životního
prostředí E1: skutečně tmavé oblasti, jako národní parky a chráněná území.
Osvětlení komunikací se řídí Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) staveb
pozemních komunikací - Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
(schváleno: MD-OPK č. j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2. 2. 2015).
Dle těchto TKP se pro osvětlování na pozemních komunikacích volí svítidla v
souladu s Nařízením komise (ES) č. 245/2009, podle kterého by se měl maximální
podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu (ULOR) pohybovat v
mezích uvedených v následující tabulce:

36

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ

Poznámka:
ULOR je podíl světelného toku světelného zdroje ve svítidle, který je vyzařován nad vodorovnou rovinu
proloženou svítidlem umístěným v normální, návrhové poloze.

Dále uvedené TKP uvádějí:
 V oblastech, kde je ve společenském zájmu důležité omezit množství světla emitovaného
do nočního prostředí, se připouští maximální podíl světla vyzařovaného nad horizont u
všech silničních tříd a světelných výkonů nejvýše na 1%. Mezi takové oblasti patří
význačné přírodní rezervace, v nichž by světlo prokazatelně nepříznivě ovlivnilo život.
 Světlo na objektech a svítivost svítidla v potenciálně rušivém směru se posuzuje podle
ČSN EN 12464-2. V zóně životního prostředí E1 se osvětlení pozemních komunikací
zřizuje jen v nezbytných případech.

 V citlivých případech se postupuje tak, že se provede výpočet osvětlovací soustavy
splňující požadavky uvedené v této části a porovná se s jiným řešením, které bude
soustavu optimalizovat tak, aby byla co nejekonomičtější a energeticky nejméně náročná.
Pak se zvolí ta soustava, která bude celkově vhodnější. Ekonomická hlediska se
nenadřazují hlediskům environmentálním ani naopak. Je nutné též přihlédnout k tomu, že
zřízení i provoz osvětlovacích soustav má přímo i nepřímo vliv na životní prostředí.

Z uvedeného rozboru je patrné, že nelze primárně předpokládat, že osvětlení
vybraných části hodnocené komunikace musí být významným rušivým vlivem.
Zpracovatel posudku si je vědom, že živočichové i rostliny mají hluboko v sobě,
stejně jako lidé, zakódovaný denní rytmus střídání světla a tmy. Mnoho druhů
navázalo svůj životní cyklus na periodické změny délky dne během roku, značná část
živočichů se přizpůsobila životu ve tmě a je na ní zcela závislá. Hejna hmyzu jsou
stahována z volné přírody ke zdrojům světla, ptáci bývají dezorientováni, stromy v
blízkosti svítidel na podzim včas neshodí listy a jsou poškozeny mrazem. Jiné druhy
naopak světlo využívají ve svůj prospěch – je tak narušena rovnováha v celém
ekosystému. Nevhodné osvětlení rovněž dramaticky mění ráz noční krajiny, a to i na
místech, která se jinak snažíme chránit
Na základě uvedených skutečností je v návrhu závazného stanoviska formulována
následující podmínka:


v rámci dokumentace pro územní řízení bude napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké
Mýto - západ v doporučené „Modré“ variantě preferováno v maximální míře bez osvětlení,
zejména v úsecích vedených volnou krajinou; tam kde z hlediska bezpečnosti provozu
nelze vyloučit osvětlení, bude postupováno v souladu s příslušnými Technickými
kvalitativními podmínkami staveb – Osvětlení pozemních komunikací s přihlédnutím k zóně
životního prostředí E1 dle ČSN EN 12464-2
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Z hlediska ovlivnění faktorů pohody v rámci stávající projektové přípravy záměru
zatím nebyly jednoznačně identifikovány příjezdové trasy pro stavbu. Nelze proto
vyloučit případné negativní dopady etapy výstavby ve vztahu k faktorům pohody a
majetku (jak obcí, tak soukromého majetku). Ve vztahu k vlivům na faktory pohody
jsou v návrhu závazného stanoviska formulována následující doporučení pro další
přípravu záměru:


investor stavby zajistí, že po celou dobu přípravy a výstavby bude zajištěn kontakt s
veřejností v oblasti komunikace a informování o průběhu přípravy a realizace projektu a
jeho potenciálních dopadech na okolí, včetně operativního reagování na vznesené podněty
a dotazy



investor stavby zajistí, že před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu
vybraných používaných komunikací a pasportizace stavu obytných objektů a jiného
soukromého majetku podél těchto 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, vydání kolaudačního
rozhodnutí bude podmíněno uvedením příjezdových komunikací ke stavbě do původního
stavu; obdobně po ukončení stavebních prací budou vyhodnoceny případné škody na
obytných objektech a jiném soukromém majetku, který bude ovlivněn etapou výstavby;
následně budou provedeny příslušné opravy nebo přijata odpovídající kompenzační
opatření za způsobené škody na náklady investora; vydání kolaudačního rozhodnutí bude
podmíněno provedením příslušných oprav nebo realizací kompenzačních opatření

Z hlediska celkové koncepce navrhovaného řešení zpracovatel posudku konstatuje,
že vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů vychází z navrženého řešení záměru; je
proto nezbytné, dle názoru zpracovatele posudku, pro další přípravu záměru
formulovat do návrhu závazného stanoviska v souladu s dokumentací následující
doporučení:


v rámci každé žádosti o stanovisko pro navazující řízení dle §9a odstavce 6 zákona bude
k zákonem stanoveným podkladům rovněž MŽP doloženo plnění podmínek tohoto
závazného stanoviska

Tato podmínka zabezpečuje realizaci záměru v podobě předložené do procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší - etapa výstavby
Dokumentace konstatuje, že vyhodnocení vlivů na ovzduší pro etapu výstavby
nebylo provedeno. Je patrné, že zdroje znečišťování ovzduší budou v období
výstavby představovány provozem nákladní a stavební techniky během provádění
zemních prací a při dovozu stavebního materiálu. Stanovení množství emisí během
výstavby není prakticky možné a při přípravě staveb není běžně prováděno. Tyto
emise je zapotřebí minimalizovat vhodnými opatřeními v rámci plánu organizace
výstavby.
Dále z dokumentace vyplývá, že negativním působením na kvalitu ovzduší v průběhu
realizace záměru bude zvýšená prašnost v bezprostředním okolí staveniště, a to
zejména při provádění zemních prací. V průběhu stavebních prací je proto nutné
provádět technická a organizační opatření pro snížení znečišťování ovzduší emisemi
tuhých částic.
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Vlivy na ovzduší - etapa provozu
Kapitola dokumentace EIA předkládá shrnutí Rozptylové studie, která je součástí
Dokumentace EIA jako Expertní příloha č. 2.
Výpočet byl proveden pro tři varianty silniční sítě:




varianta Nulová – stávající stav silniční sítě
varianta Aktivní - „Červená“ – silniční síť po výstavbě přeložky silnice II/312
varianta Aktivní - „Modrá“ – silniční síť po výstavbě přeložky silnice II/312
s variantním trasováním v blízkosti Chocně

Z dokumentace vyplývá, že porovnání varianty Nulové a variant Aktivních ukazuje
pozitivní vliv v intravilánech Vysokého Mýta a Chocně, i když rozdíly nejsou velké.
Mírné zhoršení imisních koncentrací se projeví v návaznosti na reorganizaci dopravy
v severní části Chocně, v ulicích Újezdská a na Křepčích.
Z porovnání varianty Aktivní - „Červené“ a varianty Aktivní - „Modré“ vyplývají zcela
nepatrné rozdíly, na hranicích nepřesnosti výpočtového modelu, při severozápadním
okraji Chocně. Dokumentace uvádí, že z tohoto důvodu nebyly hodnoty varianty
Aktivní - „Modré“ přidány do tabelárního přehledu, neboť jsou prakticky totožné s
hodnotami varianty Aktivní - „Červené“.
Dokumentace uzavírá, že na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze
konstatovat, že z hlediska vlivů na ovzduší je záměr přijatelný a realizace kterékoliv
Aktivní varianty přinese mírné zlepšení kvality ovzduší oproti variantě Nulové.
Vlivy na klima
Ve vztahu k tomuto vlivu dokumentace uvádí, že vlivy na klima jsou hodnoceny jako
málo významné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy na ovzduší - etapa výstavby
Zpracovatel posudku konstatuje, že etapa výstavby nepochybně může být zdrojem
emisí ovlivňujících imisní situaci, avšak omezování emisí lze úspěšně řešit v rámci
zásad organizace výstavby z hlediska omezování sekundární prašnosti čištěním
komunikací a zařízením stavenišť, zkrápěním apod.
Dokumentace EIA z hlediska minimalizace vlivů na ovzduší v etapě výstavby
navrhuje doporučení, která zpracovatel posudku reflektuje a částečně modifikuje. Dle
názoru zpracovatele posudku lze považovat za účelné, aby investor, v případě
realizace záměru, smluvně se zhotovitelem stavby zajistil plnění následujících
doporučení, která by měla být zapracována do smlouvy se zhotovitelem stavby a
která by měla směřovat k minimalizaci vlivů na ovzduší v etapě výstavby:


pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů na ovzduší budou smluvně zajištěny se zhotovitelem stavby a budou obsahovat
následující požadavky:
 staveništní komunikace budou pravidelně čištěny, skrápěny nebo budou používány aktivní látky k
potlačení prašnosti
 používat stroje s nižšími emisemi tuhých látek a věnovat se jejich údržbě, jedná se o optimální
nastavení motorů, omezení volnoběhu strojů a zamezení přetěžování techniky
 po dobu stavby je nutné dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem, obsluha strojů
vyškolenými pracovníky, tj. plnit nákladní vozidla ve správné poloze tak, aby nedocházelo k násypu
materiálu mimo vozidlo
 po dobu stavby je nutné redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů mimo silniční
techniky na minimum
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 v případě sucha bude zajištěno skrápění staveništních ploch
 v případě dlouhodobého sucha a při silnějším větru omezit stavební práce, případně zamezit šíření
prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště
 k zajištění kontrolovatelnosti realizace protiprašných opatření při suchém, nebo větrném počasí, je
nezbytné průběžně sledovat aktuální údaje minimálně o směru a rychlosti větru, vlhkosti vzduchu a
teplotě a také předpovědi vývoje těchto údajů; údaje ze sledování vývoje výše uvedených
parametrů průběžně zaznamenávat ve stavebním deníku pro potřebu zpětné kontroly
 minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu o zrnitosti do 4 mm
na staveništi; dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v silech nebo v boxech, ohradit
jednotlivé materiály a zamezit vyfoukávání jemných částic do okolí
 umisťovat venkovní skládky na závětrnou stranu a současně materiály na deponie umisťovat tak,
aby horní vrstvu tvořil vždy nový přirozeně vlhký materiál

Dle názoru zpracovatele posudku při respektování výše uvedené podmínky
vzhledem k dočasnosti etapy výstavby by nemělo být potřebné vyhodnocovat etapu
výstavby s využitím rozptylové studie.
Vlivy na ovzduší - etapa provozu
Z rozptylové studie vyplývá, že záměr je z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší možný. Je
patrné, že přeložka silnice II/312 je v souladu s Programem zlepšování kvality
ovzduší zóny Severovýchod, bodem AB2 Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí.
Vzhledem ke skutečnosti, že mezi přípravou záměru a realizací záměru nepochybně
uplyne delší doba, současně dojde k technickému upřesnění výškových a směrových
parametrů přeložky, je v návrhu závazného stanoviska formulována následující
podmínka:
 součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná rozptylová studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru v době zpracování DÚR pro
doporučenou Modrou variantu
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících dopravu
v řešeném území

Vlivy na klima
Dokumentace z hlediska vlivů na klima uvádí, že vlivy stavby na klima jsou převážně
mírné. Rozhodujícími faktory jsou jednak zpevněné plochy, jednak vegetační úpravy
na svazích zemního tělesa. Vlivem zpevnění ploch lze očekávat snížení retenční
schopnosti krajiny a mírné zvýšení průměrné teploty i extrémních teplot
v bezprostředním okolí stavby. Na druhé straně lze očekávat mírné snížení teploty
v širším okolí díky ozelenění doprovodnou vegetací. Pozitivní vlivy lze díky
vegetačním bariérám očekávat také u faktoru poryvů větru. Doporučené řešení
odvodnění záměru zásakem s retenčními plochami bude mít pozitivní vliv na
mikroklima.
Je přitom patrné, že z globálního měřítka (makroklimatu) záměr negeneruje žádné
nové významnější zdroje skleníkových plynů. Jedná se pouze o územní přerozdělení
zdrojů, které se budou v širším území nacházet bez ohledu na (ne)realizaci
předkládaného záměru.
Současně je patrné, že mezi opatření k minimalizaci vlivů na klima lze zařadit i
takové řešení nakládání s vodami, které budou směřovat k maximálnímu zachování
vznikajících dešťových vod v území. V tomto smyslu jsou v kapitole posudku
hodnotící vlivy na vodu rozpracovány do návrhu závazného stanoviska odpovídající
podmínky.
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D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a další a fyzikální a biologické
charakteristiky
Hluk
Etapa výstavby
Období výstavby nebylo z hlediska hluku modelováno, protože organizace postupu
výstavby, stejně jako časový harmonogram výstavby nebyl dosud detailně řešen a
bude předmětem dalších stupňů projektové přípravy.
Na základě dostupných podkladů lze dle dokumentace předpokládat, že realizace
posuzovaného záměru bude vzhledem k umístění v extravilánu probíhat za běžného
provozu, pouze s dočasnými omezeními v místě připojení na stávající silniční síť.
Posouzení hluku z výstavby bude provedeno v rámci navazujících stupňů projektové
přípravy stavby, kdy budou známy podrobnější údaje o organizaci výstavby, vedení
tras dopravní obsluhy stavby a zařízení staveniště.
Etapa provozu
Předmětem akustického posouzení je výstavba přeložky silnice II/312, respektive
prodloužení této silnice k nadřazené silniční síti. Přeložka silnice II/312 zajistí
napojení Chocně a přilehlého regionu na dálnici D35 prostřednictvím MÚK Vysoké
Mýto – západ. Zároveň bude komunikace sloužit jako severní obchvat Vysokého
Mýta a severní obchvat Chocně. Začátek přeložky je v MÚK Vysoké Mýto – západ,
konec přeložky je na stávající silnici II/312 mezi obcemi Hemže a Mostek. Délka
přeložky II/312 je 12.560 km, s částečným využitím modernizovaného úseku silnice
II/357 mezi Vysokým Mýtem a Chocní v délce 1.36 km.
V rámci akustického posouzení byly hodnoceny následující varianty:
 varianta Nulová – stávající stav silniční sítě, včetně dálnice D35
 varianta Aktivní - „Červená“ – silniční síť po výstavbě přeložky silnice II/312
 varianta Aktivní - „Modrá“ – silniční síť po výstavbě přeložky silnice II/312
s variantním trasováním západně od Chocně
 varianta Aktivní - „Červená“ s PHS – silniční síť po výstavbě přeložky silnice
II/312, včetně navržených protihlukových stěn (PHS)
V severní části Chocně a v Běstovicích byl pak prověřen vliv plánovaného obchvatu
Běstovic (navazující záměr):
 varianta Aktivní s obchvatem Běstovic – silniční síť, kdy na realizovanou
posuzovanou přeložku silnice II/312 naváže realizace přeložky silnice II/317 –
obchvatu Běstovic
Pro modelové situace byly použity intenzity dopravy pro rok 2046 (zprovoznění
posuzovaného záměru 2026 plus 20 let).
Z akustického posouzení jsou patrné následující závěry:
 Pozitivním projevem obou variant Aktivních je pokles hlukového zatížení
v intravilánu Vysokého Mýta, v převážné části intravilánů Chocně a Běstovic, a i
na převážné části okolní silniční sítě.
 Negativní projevem obou variant Aktivních je nárůst hlukového zatížení, jednak
v okolí hlavní trasy, kdy nárůst většinou nepřekračuje limitní hladinu hluku, nebo
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je redukovatelný pomocí navržených protihlukových stěn, a jednak na stávajících
komunikacích mezi Chocní a Běstovicemi, způsobený změnou distribuce dopravy
v návaznosti na připojení obchvatu na stávající komunikační síť bez využití silnice
II/317, a to v ulicích Újezdská a Na Křepčích v Chocni a kolem silnice III/3058
v Běstovicích.
 Realizace variant Aktivních způsobí mírné navýšení intenzit dopravy na dálnici
D35 (která je zahrnuta i do varianty Nulové). Výpočty bylo ověřeno, že hodnoty
hluku v okrajové zástavbě Vysokého Mýta nebudou překračovat hygienické limity
hluku a protihlukové stěny navržené na dálnici D35 (ve stupni DSP) vyhoví i pro
dopravní zatížení pro výhled roku 2046 po zprovoznění hodnoceného záměru.
Porovnání varianty Aktivní - „Modré“ s variantou Aktivní - červenou ukázalo, že ve
variantě Aktivní - „Modré“ bude hlukové zatížení území západního okraje Chocně
(zahrádky) nižší než u varianty Aktivní - „Červené“, i když hygienické limity hluku v
tomto území v žádné z hodnocených variant překračovány nebudou. V ostatním
území jsou varianty totožné, včetně navržených protihlukových opatření.
Pro snížení hlukového zatížení v okolí hlavní trasy byl proveden předběžný návrh
protihlukových opatření v následujícím rozsahu:
 PHS 1 – Protihluková stěna v km 0.000-0.250, vlevo, výška 3.5-4.0 m,
oboustranně pohltivá
 PHS 2 – Protihluková stěna v km 2.250 – okružní křižovatka, vpravo, výška 3.54.0 m, oboustranně pohltivá
 PHS 3 – Protihluková stěna v km v km 2.750 - 3.100, vpravo výška cca 5.0 m,
pohltivá
 PHS 4 – Protihlukové stěny v km v km cca 9.650-9.910, vpravo i vlevo, výška cca
3.5 m, kombinace oboustranně pohltivé / odrazivé (na mostě)
Dále dokumentace uvádí, že v dalších stupních projektové přípravy, po definitivní
stabilizaci trasy ve vybrané variantě, a na základě aktualizované hlukové studie,
bude nezbytné navržená protihluková opatření optimalizovat.
Z dokumentace je dále patrné, že nárůst hlukového zatížení na stávajících
komunikacích mezi Chocní a Běstovicemi, způsobený změnou distribuce dopravy v
návaznosti na připojení obchvatu na stávající komunikační síť bez využití silnice
II/317 se projeví na třech úsecích silniční sítě:
1.

místní komunikace (ulice Újezdská) v Chocni

2.

silnice III/3058 v Běstovicích

3.

silnice III/31610 (ulice Na Křepčích) v Chocni

Jako možná protihluková opatření se pro zasažené objekty nabízí v podstatě pouze
opatření na fasádách. Možnost realizace protihlukových stěn je omezena
prostorovými parametry a funkčními omezeními (nutnost zachování příjezdů k
nemovitostem) – protihlukovou stěnu ve formě plotu s protihlukovou funkcí bylo
možné umístit pouze v lokalitě Na Křepčích, pro ochranu 3 domů.
Nezbytná bude rekonstrukce povrchu komunikace, pokud to technické požadavky
správce komunikace umožní, bude vhodná realizace povrchu se sníženou hlučností.

42

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ

Identifikované změny je v podstatě nutné akceptovat, protože jsou dány navrženou
dopravní koncepcí (umístění napojení nového obchvatu mimo stávající „hlavní“
komunikaci II/317).
Pro prověření možnosti opatření na fasádách byly identifikovány následující domy:
V oblasti místní komunikace (ulice Újezdská) v Chocni
 Újezdská 1908, 1226, 1498, 1085, 1429, 1367, 1889, 486, 1467, 1392, 508, 840,
730, 731, 842, 841, 1135 + související:
 Maršála Žukova 164 a 1736
 Pod Vinicí 192
 Smetanova 802 a 1125
 V oblasti silnice III/3058 v Běstovicích: Běstovice 12, Běstovice 15, Běstovice 16,
Běstovice 17, Běstovice 78, Běstovice 92 a Běstovice 93
 V oblasti silnice III/31610 (ulice Na Křepčích) v Chocni: Na Křepčích 423, 548,
1884, plus Na Křepčích 391 (dům u okružní křižovatky) + Na Křepčích 1496,
1561 a 1562 (v případě, že nebude možné realizovat plot s protihlukovou funkcí)
+ související:
 Větrná 1749
Vibrace
Z hlediska možného působení vibrací v období výstavby (vibrace z těžké dopravy v
okolí tras dopravní obsluhy stavby) dokumentace uvádí, že tyto vlivy budou
vyhodnoceny v rámci zásad organizace výstavby, kde budou podle potřeby
stanovena i příslušná opatření (vyhotovení geotechnických pasportů potencionálně
dotčených staveb, opravy vzniklých poruch apod.).
Dokumentace dále v kapitole B.III.4.2 uvádí, že vznik vibrací v období provozu
záměru, který by měl vliv na obytnou zástavbu se v budoucnu nepředpokládá. Je
však uvedeno, že pozornost je nutné věnovat mostnímu objektu přes silnici II/317
v km 9,8, kde je komunikace vedena v blízkosti obytné zástavby (30 m od mostního
objektu).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Etapa výstavby – hluk, vibrace

Lze konstatovat, že na úrovni stávající projektové přípravy, kdy není dosud známý
dodavatel stavby ani postup stavebních prací, nelze objektivně vyhodnotit hluk
v etapě výstavby.
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu hluku v etapě výstavby bude součástí
další projektové přípravy, protože je nutné se touto problematikou seriózně zabývat
až po vypracování zásad organizace výstavby (ZOV). V této souvislosti je
formulováno pro další projektovou přípravu doporučení, aby součástí prováděcích
projektů po výběru zhotovitele stavby a konečném upřesnění navržených
přepravních tras byla vypracována akustická studie pro etapu výstavby, která bude
organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních
mechanismů) a technickými opatřeními dokladovat plnění hygienického limitu pro
etapu výstavby, případně bude navrhovat další opatření technického respektive
organizačního charakteru. Jsou proto v souladu s dokumentací formulovány
následující podmínky do návrhu závazného stanoviska:
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pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů hluku a vibrací v etapě výstavby budou obsahovat následující požadavky:
 při začátku stavebních prací bude provedeno kontrolní měření hluku u nejbližší obytné zástavby a
budou konkretizována případná protihluková opatření
 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
 veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány pouze v denní době s výjimkou akusticky nevýznamných činností
 staveništní dopravu organizovat vždy podle možností mimo obydlené zóny (v trase nové
komunikace)
 všechny hlučné stavební práce v blízkosti chráněných objektů budou prováděny pouze v denní
době, a to od 06.00 až 21.00 hodin
 v rámci výstavby budou použity stroje s garantovanou nižší hlučností; budou kombinovány
hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti, bude zkrácen provoz výrazných hlukových
zdrojů v jednom dni – práce budou rozděleny do více dnů po menších časových úsecích
 se stavebními pracemi postupovat v ose budoucí komunikace s minimálním rozsahem staveništní
dopravy vedené přes obydlená území
 působení vibrací v období výstavby (vibrace z těžké dopravy v okolí tras dopravní obsluhy stavby)
bude vyhodnoceno v rámci zásad organizace výstavby, kde budou podle potřeby stanovena i
příslušná opatření (vyhotovení geotechnických pasportů potencionálně dotčených staveb,
respektive opravy vzniklých poruch)

V rámci projektové dokumentace pro DSP bude podrobně vyhodnocen hluk ze
stavební činnosti související s výstavbou plánované přeložky, a to i včetně
vyhodnocení vlivu obslužné staveništní dopravy na příjezdových a odjezdových
trasách.


po výběru zhotovitele stavby bude pro stavbu přeložky vypracována akustická studie pro
etapu výstavby, a to včetně vyhodnocení vlivu obslužné staveništní dopravy na
příjezdových a odjezdových trasách, která bude vycházet ze zásad organizace výstavby a
upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních mechanismů a která bude
dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby

Etapa provozu - hluk

Akustické posouzení záměru je podrobně dokladováno v expertní příloze 3
posuzované dokumentace. Z výsledků posouzení je patrné, že realizace záměru na
straně jedné bude znamenat na velké části dotčeného území zlepšení akustické
situace. Ve vztahu k hodnocené trase jsou navrženy 4 protihlukové stěny, jejichž
konečné řešení bude upřesněno v rámci další projektové přípravy záměru. Dále je
však patrný nárůst hlukového zatížení na stávajících komunikacích mezi Chocní a
Běstovicemi způsobený změnou distribuce dopravy v návaznosti na připojení
obchvatu na stávající komunikační síť, a to na třech úsecích silniční sítě:
 místní komunikace (ulice Újezdská) v Chocni
 silnice III/3058 v Běstovicích
 silnice III/31610 (ulice Na Křepčích) v Chocni
Je tedy patrné, že v rámci další projektové přípravy záměru musí být jednoznačně
dokladováno (a v rámci zkušebního provozu měřením doloženo) plnění hygienických
limitů nejen podél nově navrhované trasy komunikace II/312, ale i u objektů obytné
zástavby na stávajících komunikacích, kde vlivem distribuce dopravy dojde
k překročení hygienického limitu – jak je patrné z rozboru akustického posouzení, u
těchto objektů může návrh protihlukových opatření být pouze kombinací realizace
nového povrchu komunikací se sníženou hlučností a opatření na fasádách objektů
(prověření neprůzvučnosti stávajících oken případně jejich výměna za okna, jejichž
akustické vlastnosti budou garantovat dodržení hygienických limitů hluku
v chráněném vnitřním prostoru staveb a větrání s rekuperací tepla).
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Z hlediska opatření na fasádách uvedených v dokumentaci EIA a v akustickém
posouzení bylo se zpracovatelem dokumentace objasněno, že v dokumentaci
uváděný objekt „Pod Vinicí 192“ je v reálu objekt „Pod Vinicí 1392“ – je patrné, že
v dokumentaci EIA se jednalo o překlep.
Vzhledem ke skutečnosti, že proces EIA je prvním ucelenějším materiálem,
vyhodnocujícím dopady záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné
zdraví, lze i akustickou studii chápat jako primární podklad, který bude v rámci další
projektové přípravy zpřesňován jak z hlediska technického řešení, tak i z hlediska
případného aktualizace modelu dopravy, který je dle názoru zpracovatele posudku
v rámci další přípravy záměru nutné zohlednit.
Pro další projektovou přípravu záměru jsou do návrhu závazného stanoviska
formulovány následující podmínky:


součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která bude:
 zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy v době
zpracování DÚR pro doporučenou variantu
 zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území; model bude hodnotit i vývoj dopravy na souvisejících komunikacích,
kde vlivem distribuce dopravy dojde k jejímu navýšení a kde dojde k překročení hygienických limitů
 na základě aktualizace výpočtů pro hluk z provozu silniční dopravy budou v případě nutnosti
optimalizovány návrhy protihlukových opatření ve formě protihlukových stěn, kde budou i
definovány jejich akustické vlastnosti – neprůzvučnost a pohltivost
 u všech objektů, kde nelze navrhnout protihlukovou stěnu bude navržena kombinace
protihlukových opatření ve formě nového povrchu komunikací se sníženou hlučností (zejména
podél obytné zástavby na komunikaci Újezdská v Chocni, silnici III/3058 v Běstovicích a silnici
III/31610 ul. Na Křepčích), případně budou navržena individuální protihluková opatření na všech
objektech, u kterých je předpokládáno překročení hygienických limitů hluku v chráněných
venkovních prostorech staveb a kde nelze realizovat jiná opatření
 veškerá navrhovaná protihluková opatření budou podrobně rozpracována v projektové
dokumentaci stavby pro navazující řízení



v průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu v doporučené variantě silnice II/312;
volba bodů pro měření v chráněném venkovním prostoru staveb (případně v chráněném
vnitřním prostoru staveb) bude konzultována s orgánem ochrany veřejného zdraví



k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření
prokazujícím nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu

V rámci akustického posouzení byla taktéž dokladována situace v zájmovém území
v případě realizace obchvatu Běstovic. Z vyhodnocení této varianty je patrné, že její
realizací dojde k dalšímu významnému snížení hlukové zátěže v zájmovém území na
stávajících komunikacích mezi Chocní a Běstovicemi. Z hlediska projektové přípravy
však tato stavba není dosud projektově připravována. Dle názoru zpracovatele
posudku nelze podmiňovat posuzovaný záměr realizací jiné stavby. Na stranu
druhou je však patrné, že případná realizace obchvatu Běstovic by znamenala další
zlepšení akustické situace v části zájmového území. Proto zpracovatel posudku
zastává názor, že by oznamovatel předkládaného záměru měl spolu s obcí Běstovice
urychleně zahájit potřebné práce na přípravě této stavby. Po konzultaci s orgánem
ochrany veřejného zdraví je v návrhu závazného stanoviska formulována následující
podmínka:
 před zahájením stavby „Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto“ bude KHS
Pardubického kraje doložen aktuální stav přípravy stavby „Obchvat Běstovic“, protože
realizace této stavby může ovlivnit i rozsah navrhovaných protihlukových opatření na
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stávajících komunikacích mezi Chocní a Běstovicemi způsobený změnou distribuce
dopravy v návaznosti na připojení obchvatu na stávající komunikační síť

Vibrace
Ve vztahu k vibracím dokumentace vylučuje jejich negativní projevy v období provozu
na většině navrhované trasy silnice II/312. Negativní vliv na domy se týká vzdálenosti
několika metrů od krajnice komunikace. Protože však dokumentace nevylučuje
možnost působení vibrací v okolí mostu přes silnici II/317 v km 9,8, kde je
komunikace vedena v blízkosti obytné zástavby, je v návrhu závazného stanoviska
formulována následující podmínka:
 před zahájením stavby bude provedeno změření technické seismicity u vybraných
stávajících objektů obytné zástavby v okolí mostu přes komunikaci II/317 v km 9,8 a
následně po realizaci záměru v rámci kolaudačního řízení; při prokazatelné změně, která by
mohla mít negativní vliv na stávající objekty, budou případná opatření realizována na
náklady investora záměru

Jinak ve vztahu k fyzikálním a biologickým charakteristikám ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek.

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Dokumentace uvádí, že posouzení vlivů na povrchové a podzemní vody odpovídá
stupni předprojektové přípravy – stupni vyhledávací studie/studie proveditelnosti, kdy
některé detaily stavby (zakládání stavebních objektů, detailní odvodnění záměru),
není detailně řešeno.
Povrchové vody
Vlivy na jakost vod – etapa výstavby
V etapě výstavby dle dokumentace může dojít k lokálnímu narušení až likvidaci
biotických společenstev, zejména bentických bezobratlých a fytobentosu, avšak
pouze v místech vlastních úprav a jejich bezprostřední blízkosti. V průběhu
stavebních prací pak může docházet k uvolňování jemných částic a zákalům vody
v delším úseku toku níže po proudu. Lze však předpokládat, že organismy se s tímto
jevem dobře vyrovnají, neboť k němu ve vodních tocích dochází přirozeně (např. při
zvýšených průtocích).
Posouzení odtokových poměrů
Z dokumentace vyplývá, že v posuzovaném území je vymezeno záplavové území
(dle § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění) s vazbou na řeku
Loučnou a Tichou Orlici. Mostní objekty záměru jsou navrženy dostatečně kapacitní
z hlediska povodňových průtoků a ovlivnění záplavového území se nepředpokládá.
Pro vyloučení ovlivnění odtokových poměrů v oblasti je doporučeno v dalším stupni
projektové přípravy zpracovat hydrotechnické posouzení ovlivnění odtokových
poměrů (pomocí matematického modelu proudění).
Problematika odvodnění komunikace a vlivů na hydrologické charakteristiky a jakost
vod
Z dokumentace EIA je patrné, že na úrovni podkladů, které byly pro vypracování
dokumentace k dispozici, nelze jednoznačně posoudit způsob odvodnění
navrhované komunikace. Pro potřeby vyhodnocení vlivu na vody v rámci
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předkládané dokumentace EIA byly pro odvodnění komunikace uvažovány
následující možné scénáře:
1) odvodnění do zásaku a přirozené retence (preferované)
2) odvodnění do kanalizace a vypuštění do recipientu (tam, kde nebude možný
zásak)
Konkrétní způsob řešení odvodnění ostatních částí záměru - celkové
vodohospodářské řešení - je nutné navrhnout na základě výsledků geotechnického
průzkumu s tím, že obecně je nutno při odvodnění komunikace zabránit
kumulovanému odtoku vod. Dokumentací je doporučeno řešit odvedení srážkových
vod přednostně jejich vsakováním s ochrannými prvky pro eventuální zachycení
závadných látek.
Možnost řešení odvodnění díky vsakování srážkových vod do podloží (bez rizika
ovlivnění podzemních vod atd.) a konkretizace vhodných míst (úseků) pro vsakování
je dle dokumentace možné identifikovat až na základě výsledků podrobného
geotechnického průzkumu (a následného stanovení koeficientu vsaku), díky čemuž
budou známy hydrologické, hydrogeologické a inženýrskogeologické poměry
dotčené oblasti a hlediska případného ovlivnění okolních staveb a zdrojů
podzemních vod. Plochy pro zasakování musejí být stanoveny v rámci dokumentace
pro územní řízení.
Dále dokumentace uvádí, že u velkých mostních objektů budou plochy vozovek na
předmostích odvodňovány do patních příkopů opatřených ochrannými zařízeními
(ORL) a následně budou sváděny do otevřeného retenčního zařízení, kde se budou
srážkové vody následně odpařovat, případně zasakovat.
V případě mostu přes Tichou Orlici (SO 206), u kterého bylo řešení odvodnění
podrobněji rozpracováno pro potřeby Dokumentace EIA z důvodu blízkosti lokality
Natura 2000, bude srážková voda z mostu svedena pod most, do retenční nádrže.
Retence bude dimenzována tak, aby při běžných srážkách zachytila 100 % srážkové
vody, resp. aby případný odhadovaný nadlimitní odtok do Tiché Orlice byl nulový
nebo minimální - 1,0-3,0 l/s. Na přepadu do toku bude osazeno ochranné zařízení v
podobě ORL.
V případě
nepříznivých
geotechnických
(inženýrskogeologických
a
hydrogeologických) poměrů v území, tedy nemožnosti odvodnění prostřednictvím
vsakování, bude odvodnění záměru řešeno zadržováním srážkových vod a jejich
regulovaným odváděním oddílnou kanalizací do vod povrchových.
Toto řešení již představuje možné ohrožení povrchových vod z hlediska zatížení
recipientů ropnými látkami a chloridy z posypových solí. Ochrana povrchových vod
proti možnému smísení se závadnými látkami je (dle aktuální koncepce odvodnění)
řešena mechanickým předčištěním kalovou jímkou s nornou stěnou pro zadržení
lehkých kapalin. Pro eliminaci rizik spojených s možným znečištěním povrchových
vod, je doporučeno doplnit ochranné prvky odvodnění o filtraci v odlučovači lehkých
kapalin (OLK) nebo v uzavřené dešťové usazovací nádrži (DUN). Pokud to technické
řešení dovolí, je dále pro zajištění regulovaného odvádění srážkových vod do toků
doporučeno navrhnout retenční nádrže s bezpečnostním přelivem před svedením
dešťových vod do recipientů. Po doplnění ochranných prvků lze riziko znečištění
povrchových vod ropnými látkami i riziko kapacitního přetížení recipientů považovat
dle dokumentace za minimální.
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Dále dokumentace uvádí, že Uvedená ochranná opatření však neeliminují znečištění
povrchových vod chloridy z posypových solí. Toto znečištění běžně dostupnými
technologiemi odstranit nelze a uspokojivým řešením je pouze jejich naředění.
Hodnoty přípustného znečištění chloridy jsou stanoveny nařízením vlády č. 401/2015
Sb., kde obecně pro povrchové vody hodnota přípustného znečištění chloridy činí
150 mg/l, ale pro povrchové vody užívané pro vodárenské účely, koupání osob a
lososové a kaprové vody je stanoven přísnější limit 65 mg/l (dle nařízení vlády
č.71/2003 Sb.), v obou případech se jedná o roční průměrné koncentrace Cl -.
Vodní toky Tichá Orlice a Loučná jsou vymezeny jako lososové vody, tzn. platí limit
Cl- 65 mg/l. Pro ostatní bezejmenné vodoteče v zájmovém území a Slatinku pak platí
limit Cl- 150 mg/l, dlouhodobá (1. 1. 2004 – 31. 3. 2008) průměrná koncentrace Cl- ve
Slatince (profil monitoringu Slatinka u Vysokého Mýta) činila 34,122 mg (pro ostatní
vodní toky a jiná období nebyly údaje k dispozici).
V případě recipientů v podobě málo vodných bezejmenný vodotečí v území (což jsou
všechny kromě Loučné, Tiché Orlice, případně Slatinka) by sice nedošlo k dotčení
ekologicky hodnotných toků, avšak je pravděpodobné, že by limitní hodnoty
překročeny byly (nemožnost naředění). V případě, že by recipienty byly ekologicky
významné toky Tichá Orlice či Loučná, naředění znečistěných vod chloridy je možné
očekávat, za současného snižování kvality vody v toku. Uvedené je třeba brát na
zřetel při hledání příslušných recipientů odvodňovaných úseků záměru v rámci
Celkového vodohospodářského řešení. Po zpracování vodohospodářského řešení je
doporučeno zpracovat studii s posouzením vlivu zimní údržby komunikací záměru na
recipientní toky, případně aktualizaci hodnocení ovlivnění vod dle čl. 4 rámcové
směrnice o vodách.
Podzemní vody
Vlivy na kvantitativní charakteristiky podzemních vod
Dokumentace uvádí, že výstavba složitých liniových staveb, do kterých posuzovaný
záměr patří, se může významnou mírou podílet na lokální změně hydrogeologických
poměrů a může měnit základní charakteristiky horninového prostředí (např.
propustnost kolektorových zemin) a pravděpodobně i vertikální prostorovou dispozici
horninových vrstev. Výšku hladiny podzemních vod a jejich proudění může dle
dokumentace ovlivnit poloha a konstrukce zemních těles (násypů a zářezů), a
mostních objektů (resp. jejich založení). Vyhloubením zářezů a vybudováním násypů
může dojít k odlehčení, resp. přitížení horninového masivu, v jejichž důsledku může
docházet k lokálním změnám směru proudění podzemní vody.
S ohledem na možné ohrožení průtočnosti kolektoru podzemních vod jakožto
důsledek výstavby násypových těles, může problematicky jevit úsek přeložky silnice
č. II/312 (v cca km 5,5 – 7,0), který je veden přes podmáčené Srubské mokřiny.
Násypy navržené v této oblasti (násypy u mostních objektů SO 202 a SO 203) by tak
byly zakládány pravděpodobně v území se složitými hydrogeologickými podmínkami
(mělce uložená hladina podzemní vody), kde lze podmáčení jejich pat a změnu
proudění podzemních vod v území předpokládat. Nahrazením násypových těles
estakádou by uvedené bylo minimalizováno. V souvislosti s výstavbou estakády,
resp. zakládáním pilot, by při jejich založení pod úroveň hladiny podzemních vod,
mohlo dojít v jejich bezprostředním okolí ke změnám hladiny a proudění podzemních
vod.
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Ovlivnění kvantitativních charakteristik podzemních vod výstavbou mostních objektů
lze dle dokumentace vyhodnotit jako nevýznamné, jelikož na základě místních
podmínek (dle výsledků geotechnického průzkumu) budou navrženy vhodné způsoby
založení mostních objektů, díky kterým sice dojde po výstavbě ke změnám hladiny a
proudění podzemních vod, ale pouze v jejich bezprostředním okolí (především
v důsledku obtékání založených pilot). Tyto změny budou trvalé, avšak lokálního
charakteru.
Dokumentace uzavírá, že při respektování výsledků a doporučení geotechnického
průzkumu, který bude vypracován a na jehož základě bude navrženo technické
řešení (především zakládání) zemních těles (násypů, zářezů), a mostních objektů lze
již v této fázi ovlivnění kvantitativních charakteristik podzemních vod vyhodnotit jako
lokální a pro dotčené území únosné.
Vliv na PHO II. stupně - Vysoké Mýto Choceň vrt CH-1
Záměr prochází v délce přes 2 km ochranným pásmem vodního zdroje II stupně.
Konkrétně se jedná o úsek od km 10,5 do konce záměru.
Trasa zejména mezi km 10,90 – 11,72 křižuje čtyři strže, buď trvale, nebo periodicky
zavodněné, a to na násypech, které neumožňují zachování kontinuity vodních linií.
Zasažen bude také luční porost, který se mezi některými stržemi vyskytuje a který
pozitivně ovlivňuje zásak vody do podzemí. Na okolních polích se nachází několik
pramenišť, která jsou patrná hlavně v jarním období. Z výše uvedených důvodů, pro
minimalizaci zásahů do PHO II. stupně, dokumentace navrhuje odsunutí trasy mezi
km 10,5 – 12,5 severněji, a to tak, aby došlo k minimalizaci zásahu do travních
porostů, pramenišť a strží v trase. V případě nutnosti křížení některé ze strží je toto
křížení potřebné realizovat kapacitním mostním objektem, který umožní zachování
kontinuity vodní linie a její napojení na podzemní vody.
Vliv na PHO II. stupně - Vysoké Mýto Dobříkov pramenní jímka, zářezy a Vysoké
Mýto Újezd u Chocně podzemní zdroj a na prameny v lesním celku západně od
Chocně
Dokumentace uvádí, že záměr ve variantě „Modré“ prochází ve vzdálenosti přes 2,8
km od hranice ochranného pásma 2.st (nejblíže v km cca 1,5 varianty „Modré“).
Pramen Na Srubských okrajích a další dva prameny leží ve svahu pod hřebenem,
kudy je plánováno vedení „Modré“ trasy v km 1,0 – 1,5. Vzdálenost od záměru ve
variantě „Modré“ je cca 200 m. První část trasy „Modré“ varianty (km 0,000 -1,050) je
vedena v násypu, což dle zpracovatele předběžného geotechnického průzkumu
nepředstavuje riziko pro ovlivnění pramenů.
Mezi km 1,100 – 1,650 je však „Modrá“ varianta vedena hřebenovou partií v zářezu,
který v nejhlubším místě dosahuje až 10 m. Tento zásah do horninového prostředí již
rizikem být může, proto musí být přijata opatření pro další přípravu záměru. Při jejich
splnění bude vliv na prameny v blízkosti trasy i obě ochranná pásma eliminován.
Pro vedení trasy v zářezu vzhledem k ochraně stávajícího vodního režimu
podzemních vod musí být přijaty tyto podmínky:
 Vedením zářezu ve vrcholové části fluviální terasy by nemělo dojít k zasažení
("načepování") podzemní vody.
 Niveleta zářezu musí být vedena minimálně 1 m nad nejvyšší hladinou podzemní
vody v terase a parapláň zářezu musí být zatěsněna.
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 Existencí komunikace v zářezu by neměla být snížena možnost infiltrace
srážkových vod do terasových sedimentů např. odvodem vod z komunikace
mimo předmětný prostor.
Při zohlednění těchto podmínek ohrožení vydatnosti stávajících vodních zdrojů,
vázaných na terasové sedimenty, nenastane. Tyto podmínky však musí být ověřeny
geotechnickým (hydrogeologickým) průzkumem. V případě zastižení podzemní vody
v rámci průzkumu zářezových těles je doporučeno vybudovat vystrojené vrty pro
monitorovací síť a provést dlouhodobější představební monitoring hladiny podzemní
vody (min. 1 - 2 roky).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Povrchové vody
Vlivy na jakost vod – etapa výstavby
Z hlediska etapy výstavby je patrné, že vzhledem k situování stavby nelze vyloučit
riziko kontaminace vod. Proto jsou v návrhu závazného stanoviska pro eliminaci
tohoto rizika formulována následující doporučení:


pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů na povrchové a podzemní vody budou obsahovat následující požadavky:
 při provádění prací je nezbytné maximum úkonů provádět ze břehu – bez pojezdu mechanizmů v
korytě toku; firma realizující práce v korytě musí přijmout taková opatření, která zamezí úniku PHM
a stavebních hmot do vodního prostředí; standardní podmínkou je trvalá přítomnost funkční
záchytné stěny pod úsekem stavby
 v zátopových územích, respektive ochranných pásmech vodních zdrojů nebudou zřizována trvalá
zařízení stavenišť jakož i mezideponie stavebního materiálu
 pro stavbu bude zpracován a předložen k odsouhlasení povodňový plán stavby
 bude specifikován způsob odvodnění zařízení stavenišť ve vztahu k eliminaci úniků nepolárních
extrahovatelných látek (NEL) a mechanických usazenin
 na plochách zařízení staveniště v zátopovém území bude vyloučeno skladování látek, které mohou
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, včetně zásob PHM pro stavební mechanizmy;
nebudou zde odstavovány žádné stavební mechanizmy
 během realizace stavby na každém křížení s vodotečí vybudovat provizorní zemní nádrže pro
zachycení splachů ze staveniště; tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení
povrchových vod zřídit usazovací nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených
odlučovačem ropných látek; pokud budou zachycené vody kontaminovány, likvidovat je na
odpovídajících ČOV
 důsledně zajistit ochranu toku před úniky zásaditých stavebních látek a sypkých stavebních hmot;
omezit na minimum kalní toků; v období jarního rozmnožování ryb (březen až květen) bude kalení
toků zcela vyloučeno
 vyloučit jakékoli skladování takových hmot v blízkosti břehové hrany toku; práce při řešení
stabilizačních či jiných technických prvků komunikace, vyžadujících betonáž v dosahu břehové
hrany toku, řešit s vyloučením úniku stavebních látek a hmot do toku
 veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v blízkosti
vodních toků odváženy
 objekty, ve kterých se v rámci stavby bude nakládat se závadnými látkami, budou zabezpečeny
proti jejich úniku do okolí
 všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém
stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek
 v náplních hydraulických systémů použitých zařízení budou biologicky rozložitelné oleje
 v rámci stavby používat dostatečné množství chemických WC

Posouzení odtokových poměrů
Dle názoru zpracovatele posudku je nezbytné zcela jednoznačně vyloučit, že
realizace záměru v záplavovém území nebude negativně ovlivňovat odtokové
poměry v zájmovém území. Proto je v souladu s dokumentací v návrhu závazného
stanoviska formulována následující podmínka:
 v rámci dokumentace pro stavební povolení bude zpracována studie odtokových poměrů,
která posoudí technické řešení záměru v záplavových územích Loučné a Tiché Orlice
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V kapitole C.II.2.1 dokumentace je ve vztahu k vodním tokům kromě toků Tichá
Orlice, Loučné a Slatinky uvedena řada vodních linií, bezejmenných a občasných
toků, aniž je jednoznačně definováno, zda-li se jedná o toky, které překonává
posuzovaný záměr. Proto je v návrhu závazného stanoviska formulována zejména ve
vztahu k odtokovým poměrům v zájmovém území následující podmínka:
 v rámci dokumentace pro územní řízení doložit, že křížení veškerých vodotečí je realizováno
dostatečně kapacitními mostními objekty, které umožní zachování kontinuity vodní linie a
její napojení na podzemní vody; povrch v podmostí veškerých mostů ponechat v maximální
míře nezpevněný, pokrytý pouze nahrubo urovnanou zeminou; v případě nutnosti dláždění
zejména v okolí pilířů překrýt i toto zeminou; v rámci přemostění koryt řek Loučné a Tiché
Orlice koryto řeky neopevňovat a ponechat v přirozeném stavu

Problematika odvodnění komunikace a vlivů na hydrologické charakteristiky a jakost
vod
Lze souhlasit se závěry dokumentace, že z hlediska odvodnění komunikace je
nezbytné preferovat zachování vznikajících dešťových vod v zájmovém území před
jejich odváděním do vodotečí. Uvedený závěr vychází ze znění §1 odst. 1 a §5 odst.
3 vodního zákona, aby v co největší možné míře bylo upřednostněno vsakování
nebo zadržování srážkových vod před jejich odváděním do vodotečí a k případnému
odvádění srážkových vod do vodotečí bylo přistoupeno jen v odůvodněných
případech. Pro finální řešení však dosud existující podklady nepodávají dostatečný
soubor informací.
Na základě výše uvedených skutečností, se zohledněním obdržených vyjádření jsou
v návrhu závazného stanoviska formulovány následující podmínky:


v rámci dokumentace pro stavební povolení vypracovat „Studii odvodnění komunikace“ na
konkrétní technické parametry doporučené varianty silnice II/312, výsledků geotechnického
a geologického průzkumu; tato studie bude zohledňovat následující požadavky:
 ve všech případech, kde to umožňují hydrogeologické a technické podmínky zasakovat všechny
srážkové vody z nepropustných povrchů, v ostatních případech odváděné srážkové vody
zachytávat a regulovaně vypouštět; v těchto případech volit řešení, která umožní alespoň částečný
vsak a výpar srážkových vod; ochrana povrchových vod proti možnému smísení se závadnými
látkami bude řešena mechanickým předčištěním kalovou jímkou s nornou stěnou pro zadržení
lehkých kapalin
 část vsakovacích objektů realizovat na vhodných místech formou vsakovacích tůní přírodního
charakteru, případně v kombinaci této formy s technickým vsakovacím objektem způsobem, který
zajistí přednostní plnění tůně
 retenční objekty budovat v podobě otevřené retenčně vsakovací nádrže přírodního charakteru s
dobou prázdnění umožňující dostatečně efektivní vsakování a vypařování zachycených vod a s
ponecháním určitého bezodtokého prostoru (mimo jiné zabrání náhodnému úhynu vodních
organismů při relativně rychlém vyprázdnění nádrže)
 veškeré vodohospodářské objekty musí být řešeny tak, aby se nemohly stát pastí pro drobné
živočichy; jedna stěna musí být zdrsněna a mít maximální sklon 1:2
 velikost regulovaného odtoku z retenčních objektů v maximální možné míře přiblížit hodnotě
odpovídající doporučenému specifickému odtoku dle technické normy TNV 75 9011
 soustavu vsakovacích a retenčně-vsakovacích objektů navrhnout s minimální mírou centralizace
tak, aby zachycené srážkové vody byly předány přirozenému prostředí v co nejmenší vzdálenosti
od místa jejich vzniku (snižují se tím dopady na místní vláhové podmínky i nároky na prostorové
parametry objektů)
 stavbou odkryté vývěry podzemních vod zasakovat ihned, nebo co nejblíže místu jejich zjištěného
výskytu
 před zaústěním srážkových vod ze zpevněných ploch do vsakovacích a retenčně-vsakovacích
objektů, včetně otevřených příkopů, umístit dešťovou usazovací nádrž s odlučovačem ropných
látek a sorpčním filtrem
 v částech, kde doporučená varianta komunikace povede přes ochranná pásma vodních zdrojů,
bude technické řešení záměru projednáno s provozovatelem a majitelem vodního zdroje a budou
přijata odpovídající příslušná opatření k minimalizaci vlivů na tato ochranná pásma
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v rámci dokumentace pro stavební povolení řešit odvodnění stavebního objektu SO 206 –
most přes Tichou Orlici – z důvodů blízkosti lokality NATURA svedením dešťových vod
pod most do retenční nádrže, která bude dimenzována na zachycení 100% dešťových
srážek; případný odhadovaný nadlimitní odtok do Tiché Orlice bude v rozpětí 0,0 až 3,0 l/s;
na přepadu bude osazen odlučovač ropných látek

 v rámci dokumentace pro stavební povolení zpracovat aktualizovaný výpočet vlivu
chemických rozmrazovacích látek v odtoku z komunikace na recipientní vodoteče dle TP 83
Odvodnění pozemních komunikací pro posouzení s limitními hodnotami NV č. 401/2015 se
zohledněním přesných údajů o množství aplikované - chemické rozmrazovací látky na
vozovce; aktualizovaný výpočet musí jednoznačně dokladovat plnění limitních hodnot
chloridů dle NV č.401/2015; koncepci odvodnění do vodních toků projednat se správci
jednotlivých dotčených vodních toků
 v rámci provozu zimní chemickou údržbu z důvodů snížení dlouhodobé kontaminace
podzemních a povrchových vod posypovými solemi a zasolení biotopů podél komunikace
vozovky provádět skrápěnou solí, nebo metodou šetrnější k životnímu prostředí,
odpovídající aktuálnímu stupni poznání
 součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt monitoringu vodních toků
dotčených odváděním srážkových vod; rozsah monitoringu (který musí být zahájen již před
počátkem výstavby) z hlediska četnosti odběrů a sledovaných parametrů projednat se
správci jednotlivých dotčených vodních toků a příslušnými rybářskými svazy

Dle názoru zpracovatele posudku lze považovat za vhodné pro zajištění ochrany
povrchových i podzemních vod od proniknutí škodlivých látek ze splachů z liniové
stavby zajistit následující požadavky, které jsou zapracovány do návrhu závazného
stanoviska:


součástí dokumentace pro stavební povolení budou odsouhlasené provozní a manipulační
řády odvodňovacích zařízení navrhované komunikace, odsouhlasené příslušným
speciálním stavebním úřadem odboru dopravy po konzultaci s příslušným orgánem
vodního hospodářství



v rámci pravidelné údržby komunikace v místech přechodu povrchového toku tělesem
komunikace dbát na permanentní funkčnost všech technických bariér (např. svodidla,
zábradlí, betonové ochranné zídky, odvodňovací příkopy svedené do kanalizace apod.),
které by mohly zabránit kontaktu potenciálního kontaminantu s vodou v povrchovém toku

Podzemní vody
Vlivy na kvantitativní charakteristiky podzemních vod
Lze vyslovit závěr, že potenciální vlivy na podzemní vody lze považovat za jeden
z významných aspektů hodnoceného záměru. Podrobný hydrogeologický průzkum
řešící možné ovlivnění proudění podzemních vod, zdrojů podzemních vod jak
z hlediska množství, tak i kvality určených pro zásobování dotčených obyvatel
s návrhem případných konkrétních opatření překračuje možnosti procesu EIA a
standardně bývá zpracován jako podklad pro dokumentaci pro stavební povolení
v další fázi přípravy záměru. V rámci posudku se při formulování podmínky do návrhu
závazného stanoviska vychází z návrhu dokumentace EIA.
S konstatováními dokumentace ve vztahu k vlivům na podzemní vody na úrovni
současných znalostí lze vyslovit souhlas. Dokumentace upozorňuje na základní rizika
realizace záměru ve vztahu k vlivům na podzemní vody, ze kterých vyplývá i
následující podmínka do návrhu závazného stanoviska. Ze strany zpracovatele
posudku lze pouze upozornit, že z posuzované dokumentace není patrné, zda-li
záměrem mohou být ovlivněny kromě definovaných i jiné individuální zdroje
podzemních vod.
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V souvislosti s možnými dopady záměru na zdroje podzemních vod lze upozornit na
povinnosti investora vyplývající z §29 odst. 2. vodního zákona - v tomto paragrafu je
uvedeno, že osoba, která způsobí při provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo
podstatné snížení možnosti odběru ve zdroji podzemních vod, popřípadě zhoršení
jakosti vody v něm, je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má
povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle
místních podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu. Náhrada spočívá
v opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo účelné, je povinna
poskytnout jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého
majetku, s jehož užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o
její výši rozhoduje soud. Tím nejsou dotčeny obecné předpisy o náhradě škody.
V návrhu závazného stanoviska je v souladu s obecnými doporučeními
dokumentace formulována do návrhu závazného stanoviska následující podmínka:


v rámci dokumentace pro stavební povolení bude zpracován podrobný hydrogeologický
průzkum pro doporučenou variantu silnice, který:
 bude vyhodnocovat všechna potenciálně dotčená prameniště a zdroje pitné vody (včetně
případných individuálních zdrojů) v rámci doporučené trasy a bude navrhovat opatření (včetně
případné úpravy navržené nivelety), která by eliminovala negativní ovlivnění pramenišť a zdrojů
pitné vody
 bude podrobněji vyhodnocovat trasu doporučené „Modré“ varianty v km 1.100 – 1.650 ve vztahu
k riziku ovlivnění podzemních vod a stanoví technické požadavky vedení trasy silnice pro
vyloučení kvantitativního ovlivnění podzemních vod
 bude specifikovat termín zahájení hydrogeologického monitoringu před zahájením výstavby na
základě podrobného hydrogeologického průzkumu a dle požadavku příslušných vodoprávních
úřadů, během výstavby a v rámci zkušebního provozu; v rámci monitoringu budou sledovány
hladiny monitorovaných zdrojů podzemních vod nebo vystrojených vrtů
 detailně vyhodnotí technické řešení odvádění dešťových vod z hlediska kvalitativních rizik všude
tam, kde stavba prochází ochranným pásmem vodního zdroje
 posoudit režim vod PP Vstavačová louka a jejího okolí a stanovit postup výstavby tak, aby zde
vodní režim nebyl narušen

Vliv na PHO II. stupně - Vysoké Mýto Choceň vrt CH-1
Doporučení na odsunutí trasy mezi km 10,5 – 12,5 severněji tak, aby došlo
k minimalizaci zásahu do travních porostů, pramenišť a strží v trase je posudkem
akceptováno a je obsaženo v podmínkách návrhu závazného stanoviska.
Nelze vyloučit, že i přes navrhované a posudkem podporované posunutí trasy v km
10,50 až 12,50 severněji v důsledku minimalizace zásahu do PHO II. stupně bude
část trasy dále procházet přes PHO II. stupně (Vysoké Mýto Choceň vrt CH-1);
z tohoto důvodu je v návrhu závazného stanoviska formulována následující
podmínka:


na úseku komunikace procházející případně ochranným pásmem vodního zdroje
vybudovat automatický signalizační systém pro hlášení nestandardních situací v provozu
na komunikaci odpovědným osobám určeným v havarijním plánu (PČR, HZS, ŘSD, správce
vodního zdroje)

Vliv na PHO II. stupně - Vysoké Mýto Dobříkov pramenní jímka, zářezy a Vysoké
Mýto Újezd u Chocně podzemní zdroj a na prameny v lesním celku západně od
Chocně
Doporučení dokumentace na řešení úseku v km 1,100 – 1,650 „Modré“ varianty
z hlediska navržených opatření pro další přípravu záměru jsou zpracovatelem
posudku akceptovány a tato doporučení jsou zapracována v návrhu závazného
stanoviska v podmínce vztahující se k hydrogeologickému průzkumu.
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D.I.5 Vlivy na půdu
Dokumentace uvádí, že mezi hlavní ovlivnění půd záměrem (ve fázi realizace i
provozu) patří zejména zábor půdy (trvalý i dočasný), znečištění půdy a snížení
stability půdního pokryvu (odhalení půdních ploch a zvýšené riziko eroze), jakož i
další degradační pochody (zhutnění půd).
Dokumentace uvádí, že ve variantě „Červená“ činí celkový trvalý zábor ZPF 31,1284
ha. Dočasný zábor ZPF činí cca 20,3363 ha. Dokumentace uvádí, že umístění ploch
dočasného záboru nebývá ve stupni studie proveditelnosti obvykle řešeno. Do
dokumentace EIA bylo doplněno na základě požadavku ČIŽP (PUPFL) a MŽP ČR
(ZPF). Jedná se však pouze o orientační údaje.
Z hlediska tříd ochrany zemědělského půdního fondu je orientační rozdělení u
varianty „Červené“ následující (trvalý zábor):
18,1 %
24,0 %
14,0 %
35,6 %
8,2 %

I. třída ochrany
II. třída ochrany
III. třída ochrany
IV. třída ochrany
V. třída ochrany

Ve variantě „Modrá“ činí celkový trvalý zábor ZPF 30,4340 ha. Dočasný zábor ZPF
činí cca 20,6244 ha.
Z hlediska tříd ochrany zemědělského půdního fondu je orientační rozdělení u
varianty „Modré“ následující (trvalý zábor):
18,9 %
22,4 %
14,6 %
35,3 %
8,7 %

I. třída ochrany
II. třída ochrany
III. třída ochrany
IV. třída ochrany
V. třída ochrany

Dokumentace uvádí, že ve variantě „Červená“ činí celkový trvalý zábor PUPFL
5,4525 ha. Dočasný zábor PUPFL činí cca 3,6245 ha.
Ve variantě „Modrá“ činí celkový trvalý zábor PUPFL 5,6825 ha. Dočasný zábor
PUPFL činí cca 1,8798 ha.
Z dokumentace dále vyplývá, že realizace záměru bude mít v dlouhodobém časovém
horizontu z hlediska eroze přijatelný až mírně pozitivní vliv, technické řešení
v podobě vegetačních úprav a systém odvodnění jako protierozní opatření bude
přispívat ke snížení půdního smyvu v krajině i odnosu ornice větrem.
Dále je uvedeno, že obslužnost pozemků bude zajištěna v rámci stávajících polních
cest a jejich přeložek. V rámci zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí je
nutné všechny úpravy projednat s uživateli pozemků.
Z hlediska znečištění půd při běžném provozu dokumentace nepředpokládá
významnější negativní vlivy. Dalším rizikem je kontaminace půd provozními
kapalinami aut nebo převáženými nebezpečnými látkami během havárií. Pokud jsou
však dodržena všechna standardní bezpečnostní opatření, je možné riziko
kontaminace půd vlivem havárií dle dokumentace zcela minimalizovat
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k vlivům na ZPF ze strany zpracovatele posudku bez podstatnějších
připomínek.
Třídy ochrany jsou stanoveny na základě Vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. o stanovení
tříd ochrany ze dne 22. 2. 2011. Třídy ochrany se stanovují pomocí BPEJ dle
vyhlášky č. 546/2002 Sb. ze dne 12. prosince 2002, kterou se mění vyhláška č.
327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických
jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci.
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu bylo provedeno
v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č. j.
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:
1) 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.
2) 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
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většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a
chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Je skutečností, že ve vztahu k záboru ZPF představuje záměr značné nároky na
ZPF. Vliv na ZPF je označen předkládaným posudkem za významný. Je patrné, že
se jedná o veřejně prospěšnou stavbu podle §17 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích.
Řešení odnětí pozemku ze ZPF se řídí příslušným složkovým zákonem podle
kterého bude oznamovatel postupovat bez ohledu na proces posuzování vlivů na
životní prostředí.
Dle názoru zpracovatele posudku nelze vyloučit, že záměr prochází přes pozemky,
na kterých jsou vybudovány meliorační systémy – což nevylučuje ani dokumentace
EIA. V případě narušení jejich funkce by mohlo dojít k opětovnému zamokření
pozemků, které by mělo za následek snížení úrodnosti půdy a následné ekonomické
poškození vlastníků pozemků. Proto je do návrhu závazného stanoviska příslušnému
úřadu formulováno následující doporučení:
 v rámci dokumentace pro stavební povolení v místech případných přechodů doporučené
varianty silnice II/312 přes meliorační systémy navrhnout taková technická opatření, aby
byla zachována jejich stávající odvodňovací funkce a nedošlo ke změnám v hydrologickém
režimu na dotčených pozemcích

V případě realizace záměru je dle názoru zpracovatele posudku třeba vyloučit dělící
efekt stavby. Ten souvisí především se zajištěním možnosti neproblematického
obhospodařování zemědělských a lesních pozemků tak, aby byly minimalizovány i
další sociálně ekonomické dopady stavby. V návrhu závazného stanoviska jsou proto
formulována následující doporučení vyplývající z dokumentace a obdržených
vyjádření:
 dokumentace pro stavební povolení, jakož i plán organizace výstavby, bude jednoznačně
dokladovat, že během výstavby i provozu doporučené varianty silnice II/312 bude zajištěna
odpovídající průchodnost pro místní obyvatelstvo, jakož i přístupy na zemědělské a lesní
pozemky včetně možnosti vjezdu zemědělské a lesnické techniky; konkrétní řešení
konzultovat s majiteli dotčených pozemků

S hodnocením dokumentace ve vztahu k problematice znečištění půd lze ze strany
zpracovatele posudku vyslovit souhlas. Odpovídající podmínky ve vztahu
k minimalizaci rizik jsou formulovány v návrhu závazného stanoviska.
Vlivy na PUPFL jsou v předkládaném posudku komentovány v kapitole D.I.7.

D.I.6 Vlivy na přírodní zdroje
Dokumentace konstatuje, že v dotčeném území se podle Surovinového informačního
systému České geologické služby nenachází žádný dobývací prostor, chráněné
ložiskové území, ložisko a prognózní zdroj ani žádné průzkumné území. Vliv tedy
nenastává.
Dokumentace dále uvádí, že vzhledem ke členitosti a geologické pestrosti
zalesněného hřbetu západně od Chocně nelze zcela vyloučit výskyt
paleontologických nálezů. Proto dokumentace doporučuje, aby v rámci geologického
průzkumu byla věnována pozornost výskytu hornin v trase záměru, které by mohly
obsahovat paleontologické nálezy (zejména sedimenty z období křídy). Pokud bude
do takovýchto horninových vrstev během výstavby záměru zasahováno (zejména při
budování zářezů), bude nutná přítomnost paleontologa, který bude dohlížet na
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prováděné práce a v případě výskytu paleontologického nálezu bude moci práce
pozastavit na dobu nezbytně nutnou k záchrannému paleontologickému průzkumu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku vychází z předpokladu, že předkládaný záměr nemůže mít vliv
na identifikovaná ložiska nerostných surovin.
V souladu s dokumentací EIA je v návrhu závazného stanoviska formulována
následující podmínka směřující k řešení problematiky založení mostů, navrhovaných
tunelů a sesuvných území:
•

v rámci dokumentace pro stavební povolení budou na základě podrobného geotechnického
průzkumu ověřeny přesné geologické poměry doporučené varianty silnice II/312 (zejména
v místech založení mostů, navrhovaných tunelů a v sesuvných územích); na základě
průzkumu bude zvoleno technické řešení k vyloučení nebo minimalizaci rizik spojených se
sesuvem

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s hodnocením dokumentace z hlediska vlivů na
paleontologické lokality. V návrhu závazného stanoviska je proto formulována
následující podmínka:
 práce zasahující do horninového podloží v rámci lesního celku západně od Chocně
realizovat pod dohledem paleontologa, který určí další postup v případě objevu
paleontologických nálezů a případně nařídí záchranný paleontologický průzkum

D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost
Vlivy na floru a prvky dřevin rostoucí mimo les
Ve vztahu k vlivům na flóru dokumentace uvádí, že během botanického průzkumu
bylo nalezeno množství poměrně vzácných rostlinných druhů zařazených do
červeného seznamu ČR. Dle dokumentace realizací záměru nebude ohrožena
existence žádné lokální populace rostlin. Žádný z druhů se v rámci dotčeného území
nevyskytuje výlučně na plochách v záboru stavby. Přesto bude zásah do některých
dílčích ploch v trase záměru dle dokumentace poměrně silný a je tudíž žádoucí jej
zmírnit úpravami trasy nebo technického řešení, tak bylo ohrožení lokálních populací
zcela vyloučeno. Výše řečené platí i pro ZCHD rostlin – měsíčnici vytrvalou, lilii
zlatohlavou a okrotici bílou – výstavbou záměru může dojít k likvidaci jednotlivých
rostlin (velmi pravděpodobně v případě měsíčnice, málo pravděpodobně v případě
okrotice nebo lilie), jejich místní populace ale tímto zásahem nebudou ohroženy.
Z hlediska kácení prvků dřevin rostoucích mimo les lze konstatovat, že na úrovni
dosud dostupných podkladů nejsou v posuzované dokumentaci relevantní podklady
z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů.
Vlivy na faunu
Dokumentace uvádí, že během výstavby záměru dojde k negativnímu ovlivnění
nejrůznějších skupin živočichů v trase prostřednictvím zásahu do biotopů (jejich
přeměna, případně destrukce), různě rozsáhlému rušení a nepochybně též zraňování
a usmrcování (zejména některých bezobratlých živočichů, případně obojživelníků a
plazů). Z hlediska populací druhů má největší význam destrukce jejich biotopů, která
zapříčiňuje pokles lokálních populací až jejich úplné vymizení. V této souvislosti je
nejpodstatnější zásah do travnaté meze u obce Dvořisko, do luk, dřevinných porostů
a mokřadních ploch severně i jižně od železniční trati Choceň – Sruby, do lesního
celku západně od Chocně a do potoka, vlhkých strží, dřevinných a lučních porostů u
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Hemže. Podstatný je též zásah do dvou větších křížených vodních toků – Loučné a
Tiché Orlice.
Protože zásah do některých cenných biotopů v trase silnice by mohl vyvolat silné
negativní vlivy, dokumentace navrhuje řadu opatření, který tyto vlivy zmírní na
únosnou míru. Mezi ně patří úpravy trasy nebo technického řešení tak, aby se
vyloučil nebo snížil zásah do cenných biotopů, dále pak také zajištění šetrného
postupu výstavby.
Během provozu lze uvažovat tyto hlavní negativní vlivy na živočichy: snížení
migrační prostupnosti území, rizika srážek s projíždějícími vozidly a rušení hlukem a
světlem z dálniční dopravy. Tyto vlivy lze zmírnit na únosnou mez navrženými
opatřeními. Negativní vliv rušení, který se týká zejména savců a ptáků, bude
pravděpodobně v čase postupně klesat, jelikož populace těchto vyšších obratlovců si
zpravidla dokážou na dlouhodobě trvající rušivé vlivy zvyknout.
Dále dokumentace uvádí podrobný rozbor vlivů na faunu. U bezobratlých
vyhodnocuje vlivy jako mírně negativní, avšak při dodržení ochranných opatření
únosné.
Vlivy na faunu vodních toků, zejména při křížení řek Loučné a Tiché Orlice,
dokumentace vyhodnocuje jako mírně negativní, avšak únosný. Nutností je dodržet
navržená ochranná opatření.
Z hlediska vlivů na obojživelníky dokumentace kromě jiného konstatuje, že
nejproblematičtější je zasažení Srubských mokřin, kde se nachází významné
rozmnožiště kuňky obecné a čolka velkého a biotop dalších druhů obojživelníků a
plazů. Dalším druhem, kterému je potřeba věnovat pozornost, je mlok skvrnitý, jehož
prokázaný biotop (včetně rozmnožiště) se nachází v lesním celku západně od
Chocně. Vliv záměru na obojživelníky a plazy dokumentace celkově shrnuje jako
mírně negativní, avšak při dodržení navržených ochranných opatření za únosný.
Z hlediska vlivů na ptáky vlivy zahrnují zejména zásah do potravního a v některých
případech i do hnízdního biotopu. Pro ptačí populace budou vlivy mírně negativní,
avšak při dodržení postupů a opatření, týkající se minimalizace zásahu do biotopů,
uvedených v kap. D.IV, únosný. Zásahy do mokřadních biotopů dokumentace
navrhuje kompenzovat realizací nového mokřadu na vhodném místě či revitalizací
části toku.
Vliv záměru na volně žijící ptáky, včetně zvláště chráněných druhů, dokumentace
shrnuje jako mírně negativní, avšak únosné.
Z hodnocení nálezových dat v zájmovém území je patrné, že výstavba a provoz
záměru může mít významný vliv na stav místních nebo migrujících populací
minimálně u 7 druhů netopýrů. Z tohoto důvodu bude potřeba zvážit instalaci bariéry
proti kolizím o výšce 3–4 m na mostě přes Tichou Orlici, případně na dalších
rizikových místech. Tyto bariéry budou buď neprůhledné (protihluková stěna nebo
jiná stěna z neprůhledného materiálu) nebo vyhotovené z pletiva o velikosti ok
maximálně 2 x 2 cm, případně je možná kombinace (spodní část pevná, horní
pletivová). K detailnímu vyhodnocení míst s vysokou letovou aktivitou netopýrů a k
návrhu umístění těchto bariér bude vhodné provést terénní chiropterologický
průzkum.
Negativním vlivem během výstavby může být kácení stromů s letními nebo zimními
koloniemi netopýrů. Z tohoto důvodu by mělo být kácení dřevin provedeno pouze
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v období mimo rozmnožování a hibernaci netopýrů, tzn. od 1. září do 15. listopadu,
případně též ve druhé polovině března. Skácené stromy je nutné ponechat na místě
aspoň do druhého dne v klidu, aby měli netopýři možnost dutinu samovolně opustit.
Vliv záměru na letouny lze celkově shrnout jako mírně negativní, avšak při dodržení
ochranných opatření za únosný.
Z hlediska vlivů na velké savce se jedná zejména o snížení migrační prostupnosti
území, rizika srážek s projíždějícími vozidly a rušení hlukem a světlem ze silniční
dopravy. K zachování základní migrační prostupnosti je dokumentací navržena řada
migračních objektů, zejména v lesním celku, kde je vymezen nadregionální
biokoridor a biotop velkých savců. Vlivy záměru na ostatní savce lze celkově dle
dokumentace shrnout jako mírně negativní, avšak únosné.
Vlivy na ekosystémy, migraci živočichů a ÚSES
Vlivy na ekosystémy
Dokumentace konstatuje, že během projekčních prací je klíčovým úkolem vést trasu
záměru mimo nejcennější území v koridoru. Dále je nutné minimalizovat rozsah
záboru biotopů, jimž se nelze vyhnout a navrhnout vhodné technické řešení v
místech křížení trasy s těmito biotopy (např. dostatečně kapacitní mostní objekty,
prostupnost území). Záměrem zasažené cenné biotopy je nutné v rámci
kompenzačních opatření v přiměřené míře nahradit.
Na základě výše uvedeného konstatování je v tabulce č. 53 dokumentace uveden
přehled navržených opatření pro minimalizaci vlivů na ekosystémy. Je uvedeno, že
pokud budou návrhy uvedených opatření, která již byla prověřena z hlediska
realizovatelnosti projektantem, při další projektové přípravě respektovány, budou
vlivy záměru na ekosystémy dostatečně zmírněny. Ekosystémová stabilita některých
segmentů místních ekosystémů bude sice částečně narušena (nejvýrazněji v křížení
lesního komplexu a při přechodu podél Srubských mokřin), celkově se však, díky
vhodnému technickému řešení (např. minimalizace záboru lesa, prodloužení a
odsunu mostního objektu u mokřadu) dostane na únosnou míru. Zásahy do
některých ekosystémů se podaří eliminovat zcela nebo z větší části (luční stráň v km
4,5, strže u Hemže).
Vlivy záměru na ekosystémy v dotčeném území lze tedy považovat za únosné.
Vlivy na migraci živočichů a ÚSES
Vlivy na migraci živočichů
Posuzovaný záměr se dle dokumentace nachází na migračně významném území,
kde se trvale vyskytují živočichové všech kategorií.
V rámci hodnoceného území dochází k citelnému zásahu do biotopu zvláště
chráněných druhů velkých savců (kategorie A), který pokrývá celý rozsáhlý lesnatý
pás západně od Chocně.
Ostatní kopytníci (kategorie B) osídlují celé sledované území obou variant záměru.
Výskyt srnčí zvěře je vázán především na lesní/polní/luční biotopy, které se vyskytují
na převážné části hodnoceného území. Z hlediska tendence omezení fragmentace
krajiny je považován pro tuto kategorii za významně negativní střet hodnocené trasy
u obou variant.
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Savci střední velikosti: C1 – výskyt je evidován v celé trase obou variant
hodnoceného záměru. C2 – Výskyt je vázán na křížené vodní toky, nebo okolní
vodní plochy.
Při realizaci stavby hrozí narušení tahových cest obojživelníků a lokálních migračních
tras plazů (kategorie D). Stavební činností dojde k zásahu do míst potenciálních
tahových tras – vodní toky a podmáčené lokality luk a okrajů lesů.
Významnou tahovou trasou ryb a ostatních vodních živočichů (kategorie E) je Loučná
a Tichá Orlice, které nebudou z hlediska migrační prostupnosti dotčeny.
Posuzovaný úsek kříží významný letový koridor netopýrů (kategorie F) využívaný i
pro dálkové migrace podél toku Tiché Orlice. Dále jsou kříženy méně významné
letové koridory v místech, kde trasa protíná liniovou dřevinnou vegetaci mezi úkryty a
lovišti. V letovém koridoru podél Tiché Orlice bude nutné zvážit opatření proti střetu
netopýrů (a ptáků) s projíždějícími vozidly, a to na základě zpracování podrobnějšího
chiropterologického průzkumu.
Kategorie G – Ekosystémy
 Niva Tiché Orlice: Obě varianty trasy zasahují do nivy řeky Tichá Orlice spolu s
jejími břehovými porosty. U varianty „Modré“ bude tento vliv minimální, protože
niva toku bude překlenuta dlouhou, vysokou mostní estakádou a nedojde k
přerušení společenstev v nivě toku pod ní.
Na významném negativním vlivu na nivu toku se v „Červené“ variantě podílí
umístění násypu silničního tělesa mezi vodní tok Tiché Orlice a železniční trať. V
nivě toku tak vznikne bariéra, při jejíž realizaci bude významně narušena
kontinuita zastoupených společenstev.
 Lesní komplex východně od Chocně: Uvažovaná trasa obchvatu představuje
významnou bariéru v rámci spojitosti lesního komplexu (v obou variantách).
Lesním komplexem vede v současnosti trasa silnice II/315 a realizací obchvatu
Chocně (v obou variantách) dojde k nárůstu míry fragmentace dané lesní plochy.
Jsou navržena opatření, která fragmentační účinek zmírní a umožní propojení
biotopů a ekosystému lesa na obou stranách přeložky.
 Srubské Mokřiny: Trasa významně zasahuje do území Srubských mokřin, kdy
záměr dané území dělí zemním tělesem mostního násypu na dvě části. Trasa je
v řešeném úseku invariantní a navržená opatření umožňují zachování kontinuity
dotčených mokřadních společenstev.
 Niva řeky Loučná: Niva řeky Loučná je dle posuzovaného technického podkladu
překonána estakádou a těleso obchvatu do břehových porostů nezasahuje.
Biotop nivy a toku Loučné tak bude zasažen pouze minimálně.
Dokumentace uzavírá, migrační prostupnost území v současné podobě technického
řešení není vyhovující u žádné z variant. Záměr je dle dokumentace nutné
zprůchodnit navrženými opatřeními – pokud budou tato opatření realizována, bude
stav únosný.
Vlivy na ÚSES
Obě aktivní varianty kříží řadu prvků ÚSES ve všech kategoriích.
Střety se skladebnými prvky ÚSES jsou v rámci obou variant dle dokumentace
poměrně zásadní, přitom nejsou vzhledem k podrobnosti technického podkladu ve
stupni studie proveditelnosti většinou vůbec řešeny. Celkově lze zásahy do prvků
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ÚSES na nadregionální, regionální i lokální úrovni hodnotit jako středně silné až
významné, a to zejména v případě křížení NRBK K93, RBC Choceň, LBC Srubské
mokřiny a LBK MK1. Proto byl kladen důraz na nalezení nejlepšího možného řešení
ve spolupráci s projektantem, což se dle dokumentace ve všech případech podařilo.
Úprava projektu a návrh jednotlivých křížení prvků ÚSES jsou v dokumentaci
uvedeny. Navrhovaná řešení je dle dokumentace nutné převzít do podmínek
stanoviska EIA a zapracovat do projektu.
Vlivy na VKP
Dokumentace v této kapitole uvádí, že záměr v obou variantách se při průchodu
dotčeným územím dostává do střetu s registrovaným významným krajinným prvkem
Srubské mokřiny. Dále jsou ovlivněny významné krajinné prvky tzv. „ze zákona“,
které jsou popsány a vyhodnoceny v kapitole D.I.10.5. V kapitole jsou navržena i
doporučení pro minimalizaci vlivů na tyto VKP.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na okolnost, že trasa prochází poměrně pestrým územím Podorlicka
s vyššími hodnotami přírodního prostředí, jsou tyto kapitoly zcela stěžejní z hlediska
posuzování předloženého záměru. Této okolnosti si byl zřetelně vědom i
zpracovatelský tým dokumentace, poroto ve výstupech dokumentace je navržena
řada poměrně podrobných opatření a podmínek, které přispějí k prevenci, eliminaci či
minimalizaci vlivů na nezbytnou únosnou míru.
Vlivy na floru a prvky dřevin rostoucí mimo les
Kapitola týkající se flory a dřevin přímo neobsahuje podrobnější vyhodnocení
velikosti a významnosti vlivů na dotčené mimolesní porosty dřevin, což vyplývá z již
dříve prezentovaných připomínek v kapitole C.II.5 předkládaného posudku. Příloha
č.10 dendrologického posudku obsahuje kapitolu 4.3.4, ve které je rámcově vliv na
porosty dřevin prezentován, takže je možno si učinit představu o úsecích a
prostorech s nejvážnějšími interakcemi uvedeného charakteru.
Z uvedeného vyplývá poměrně pestré složení porostů dřevin v trase posuzovaného
záměru. Na druhé straně je nutno konstatovat, že vzhledem k zatím předprojektové
přípravě bude nezbytné ve vyšších stupních projektové dokumentace dendrologický
průzkum konkretizovat ve vztahu ke stanovení skutečného rozsahu dotčení zejména
mimolesních porostů dřevin, za předpokladu zapracování podmínek návrhu
závazného stanoviska.
Z hlediska vlivů na floru a fytocenózy ze strany zpracovatele posudku nejsou
zásadnější připomínky.
S odkazem na výstupy provedeného botanického průzkumu s prvky dendrologického
průzkumu (Příloha č.10 dokumentace) jsou v návrhu závazného stanoviska k
ochraně flory, fytocenóz a porostů dřevin formulovány následující podmínky:


v přípravné fázi provést pro doporučenou variantu silnice II/312 aktualizaci botanického
průzkumu včetně zaměření na nepůvodní a invazivní druhy rostlin s přesným vymezením
lokalit a charakteru jejich výskytu na pozemcích dotčených stavbou; v případě výskytu
nepůvodních, invazivních druhů rostlin na lokalitách dotčených stavbou likvidovat tyto
druhy odbornou osobou ještě před započetím terénních úprav, odstranění vegetačního
pokryvu či jakýchkoli jiných stavebních prací, při kterých by mohlo dojít k narušování
povrchu půdy nebo šíření částí invazních druhů rostlin jiným způsobem
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součástí dokumentace pro stavební povolení bude podrobný dendrologický průzkum
s cílem stanovit maximálně přípustný odůvodněný rozsah kácení dřevin pro doporučenou
variantu silnice II/312 včetně ocenění celospolečenské (ekologické) újmy, který bude
sloužit jako podklad pro vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo
les s cílem upřesnit celkovou evidenci všech stromů a keřů určených ke kácení (druh,
množství, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí a zapojené porosty dřevin s plochou
nad 40 m2); u vodních toků musí průzkum obsahovat soupis všech dřevin a ploch keřových
porostů; podrobný dendrologický průzkum bude zároveň identifikovat mimořádně
hodnotné dřeviny ve zkoumaném území a evidenci prvků dřevin zachovávaných, včetně
návrhu opatření na minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně (umístění zařízení staveniště,
příjezdové cesty, opatření během stavby).



před zahájením stavební činnosti bude nutno zachovávané dřeviny zajistit dle ČSN 83 9061
– Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích; zejména bude nutné minimalizovat výkopové práce, vyloučit
pojezdy těžké techniky, minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a skladování
nebezpečných látek v kořenové zóně, což je plocha povrchu půdy pod korunou stromu
ohraničená okapovou linií koruny (obvodem půdorysného průmětu koruny) zvětšená o 1,5
m po celém obvodu okapové linie koruny.



v rámci dokumentace pro stavební povolení pro doporučenou variantu silnice II/312
předložit návrh komplexního projektu sadových úprav a náhradního zalesnění, s průmětem
do realizačních projektů jednotlivých staveb, který bude důsledně vycházet z následujících
zásad:















bude projednán s příslušnými orgány ochrany přírody a bude zahrnovat jejich připomínky a
požadavky
pozornost bude věnována především vybraným místům komunikace z hlediska nutnosti odclonění
vizuálního rušení mezi obytnou zástavbou obcí a silnicí – zejména v km 2,0 až 2,6 u části Lipová,
v km 8,6 až 9,7 severně od Chocně (plocha Z97 v ÚP města) a u obce Vrchovina v při odklonu trasy
mezi km 10,5 až 12,0; v těchto úsecích by pásy vegetace měly být minimální šíře 20 m
bude obsahovat vyšší dřeviny v patách násypů, keře na svazích a náhradu kácené krycí zeleně,
jakož i travní pásy s roztroušenými křovinami pro vytvoření biotopu pro křepelky a koroptve
z důvodů minimalizace negativních vlivů stavby a následného provozu se jako vhodné jeví
realizovat kompenzační opatření jako např. výsadbu nelesních dřevinných prvků přirozené
druhové skladby, která přispěje k lepšímu začlenění tělesa nově navržené silnice do okolní
krajiny a bude mít návaznost na navržené migrační objekty
náhradní výsadba bude odpovídat svým rozsahem ekologické újmě způsobené kácením dřevin,
výsadba bude kompenzovat nejen pokácenou nelesní zeleň, ale také, alespoň částečně, zánik
lesních porostů, a to výsadbou regionálních, stanovištně vhodných listnatých dřevin přednostně
na nezemědělských pozemcích, případně na pozemcích s nízkou třídou ochrany ZPF
navržená náhradní výsadba bude obsahovat přesné uvedení počtu, druhu a kvality sazenic
určených pro tuto náhradní výsadbu (nejen stromy, ale i keřové patro, které představuje vhodný
biotop pro řadu druhů drobných živočichů a ptactva), náhradní výsadbu navrhovat především v
lokalitách, kde se bude povolovat kácení (kompenzace ekologické újmy v místě postiženém
kácením)
bude preferovat kompaktní výsadby za účelem posílení ekologicko-stabilizační funkce dotčených
VKP
pro výsadby budou použity domácí druhy dřevin v cílové druhové skladbě stromů odpovídající
příslušnému vegetačnímu stupni a typu a charakteru stanoviště s preferencí dlouhověkých
dřevin, s podpůrnou funkcí krátkověkých dřevin; v daném kontextu dodržovat doporučenou
druhovou skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance (příp. jiným
přípravkům pro zimní údržbu komunikace)
preferovat použití zapěstovaných vzrostlejších jedinců (výšky cca 1,5 m a stáří 2 roky) v
navrhovaných výsadbách s dostatečným prostorovým vymezením pro správný a rovnoměrný
vývoj korun po zakořenění, pohledově svahy násypu osadit souvislým pruhem nebo skupinovou
výsadbou křovin a stromů stanovištně příslušných

Dál lze pouze z hlediska zpracovatele posudku v souladu s obdrženými vyjádřeními
formulovat do návrhu závazného stanoviska následující podmínku:


investor smluvně zaváže dodavatele sadových úprav stavby k následné údržbě
realizovaných výsadeb na dobu minimálně 5 let; v uvedeném období musí být odumřelé
stromy či keře či další neperspektivní jedinci pravidelně nahrazovány a finální přejímka
musí být provedena po stanovené lhůtě; v rámci dokumentací navrženého monitoringu a
údržby vegetačních úprav respektovat případný přirozený nálet dřevin, pokud daní jedinci
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budou regionálně původních a stanovištně vhodných druhů a budou vykazovat vyšší
vitalitu a lepší perspektivu života na příslušném stanovišti; případnou udržovací péči o
výsadby pak přizpůsobit této skutečnosti namísto záměrného potlačování přirozeně
vitálnějších náletů ve prospěch méně perspektivních výsadeb (bude součástí provozního
řádu komunikace)

Vlivy na faunu
Z hlediska vlivů na faunu včetně vyhodnocení vlivů fragmentace území a tím dopadů
na možnosti migrace není nutno ze strany zpracovatele posudku vznášet závažnější
připomínky, problematika je podrobně s přihlédnutím ke stupni přípravy záměru
popsána ze všech podstatných aspektů.
Vzhledem k obvyklému prodlení mezi přípravou stavby a případným vydáním
stavebního povolení, i vzhledem k mobilitě většiny živočišných druhů, je obvyklým
standardem takovýchto staveb aktualizace zoologického průzkumu před vlastním
zahájením stavby. V souladu s konstatováními dokumentace ve vztahu
k identifikovaným vlivům na faunu jsou do návrhu závazného stanoviska formulovány
následující podmínky pro etapu přípravy záměru:


součástí dokumentace pro stavební povolení bude chiropterologický průzkum pro detailní
vyhodnocení míst s vysokou letovou aktivitou netopýrů a s návrhem případných bariér
proti kolizím s netopýry; tento průzkum bude znovu aktualizován v roce uvažované
výstavby



v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu
(včetně ichtyologického průzkumu stavbou dotčených toků) formou ověření výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto
druhů pro doporučenou variantu silnice II/312; výsledky průzkumů je třeba následně
promítnout do prováděcí dokumentace stavby a uplatňovat je formou ekologického dozoru
odborně způsobilou osobou

 skrývku zeminy a stržení drnu v travních a dřevinných porostech mezi km 6,70 a 8,70 od
rybníku Aviák po Tichou Orlici bude prováděno pouze v rozmezí 1. září –31. října, tedy mimo
období rozmnožování a přezimování obojživelníků, plazů a hmyzu v půdě; bezprostředně
před zahájením zemních prací je nutné projít dotčené území stanovenou odborně
způsobilou osobou (ekodozor) a zajistit případné transfery nalezených obojživelníků a
plazů; skrývku zeminy na zbytku stavby je možné provést mimo období hnízdění polních
druhů ptáků, tj. v rozmezí 1. září –31. března
 kácení stromů a odstranění keřů bude nutno provádět mimo období hnízdění ptáků tj.
v rozmezí 1. září – 31. března; na základě chiropterologického průzkumu budou určeny
případné další podmínky ohledně kácení stromů, ve kterých mohou být letní nebo zimní
úkryty netopýrů
 dočasný zábor severně (Srubské mokřiny, PP Vstavačová louka) a jižně (louka a lužní les)
od železnice Choceň – Sruby mezi km 6.00 – 6,70 omezit na nutné minimum a po dobu
stavebních prací provést jeho dočasné oplocení, zamezující pohybu techniky a pracovníků
v přilehlých lučních, mokřadních a dřevinných porostech

V souladu s dokumentací jsou z hlediska minimalizace vlivů na faunu v návrhu
závazného stanoviska formulovány následující podmínky:
 vhodné náhradní lokality pro případné transfery zvláště chráněných druhů budou dle
aktuálních podmínek doporučeny ekologickým dozorem s tím, že náhradní lokality musí
biotopově odpovídat nárokům transferovaného druhu a neměla by být příliš vzdálená od
místa odchytu; současně bude navržena plocha pro vytvoření náhradního potravního
biotopu pro čápa černého, kuňky obecné a dalších obojživelníků a ptáků ve formě mokřadu
s mělkými tůněmi; na lučních plochách zasažených stavební činností v km 5,70 – 7,00
provést dosev krvavce totenu pro podporu místních populací modráska bahenního a
modráska očkovaného v minimální dávce výsevu minimálně 0,2 g na m2
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V této souvislosti je rovněž pro fázi realizace významná následující podmínka
navrhovaná zpracovatelským týmem dokumentace:
 během výstavby udržovat stav staveniště v takovém stavu, aby se zamezilo vzniku kaluží a
jiných dočasných vodních ploch, které by představovaly atraktivní sekundární biotopy pro
obojživelníky

Pro minimalizaci vlivů na faunu a floru je dále v návrhu stanoviska formulována
v souladu s dokumentací následující podmínka:


investor záměru bude povinen po celou dobu výstavby záměru zajistit biologický
(ekologický) dozor stavby osobou s vysokoškolským vzděláním přírodovědného,
zemědělského nebo lesnického směru, nezávislou na dodavateli stavby, která bude
oprávněna stanovovat vhodné termíny pro minimalizaci negativních vlivů záměru na životní
prostředí (upřesnění termínů terénních prací, kácení dřevin, záchranných transferů) a
dohlížet na provádění prací a realizaci staveb, které mohou mít vliv na jednotlivé složky
životního prostředí (realizace migračních bariér, ověřování migrace obojživelníků,
dodržování uplatňování opatření k omezování prašnosti, kontrola dodržování opatření pro
předcházení kontaminace vod a půd, nakládání s odpady a dalších opatření stanovených
podmínkami závazného stanoviska)

Vlivy na ekosystémy, migraci živočichů a ÚSES
Vlivy na ekosystémy
Tuto část vlivů na biodiverzitu je nutno pokládat rovněž za závažnou vzhledem
k charakteru záměrem dotčeného území, poněvadž zcela nová liniová stavba
v území představuje potenciálně nepříznivé až významně nepříznivé dopady na
průchodnost území a ekologicko-stabilizační funkci významných krajinných prvků a
skladebných prvků ÚSES. Dokumentací prezentované návrhy opatření pro
minimalizaci vlivů na ekosystémy, tak jak jsou popsány v tabulce č. 53 lze považovat
za účelné k minimalizaci vlivů na ekosystémy a jsou zpracovatelem posudku
akceptovány. Rozhodující návrhy úpravy trasy vyplývající z navržených doporučení
jsou zapracovány do podmínky č.1 návrhu závazného stanoviska:
 pro zmírnění zásahů do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a významných
krajinných prvků a minimalizaci vlivů na PHO II. stupně Vysoké Mýto Choceň vrt CH-1 a
celkového dopravního řešení změnit v rámci dokumentace pro územní řízení navržené
technické řešení následovně:










mostní opěru mostu SO 201 v km 0,49 umístit tak, aby násypem a opěrou nebylo zasaženo do
porostu dřevin u řeky Loučná (biocentrum Šnakov)
v km 4,20 – 4,35 řešit odpojení trasy záměru od stávající silnice II/357 způsobem, který vyloučí
zásah do cenné vlhké louky mezi zahrádkami Pod Babkou a lesem, který se silnicí sousedí
přeložku silnice č. II/312 posunout v km 4,50 – 5,10 o cca 100 m východně tak, aby nebyla zasažena
zatravněná mez s remízy. Úpravu projektu provést v souladu s řešením prověřeným v Technické
pomoci pro EIA (MDS Projekt, 04/2020)
přeložku silnice č. II/312 posunout v km 5,50 – 7,00 o cca 45 m východně tak, aby se vyhnula v
maximální míře Srubským mokřinám a zároveň nezasahovala do ochranného pásma PP
Vstavačová louka; násypy mostních objektů SO 202 a 203 na nejcennějších podmáčených
plochách nahradit estakádou, a to v délce cca 340 m; úpravu projektu provést v souladu s řešením
prověřeným v Technické pomoci pro EIA (MDS Projekt, 04/2020); v rámci další projektové přípravy
zamezit odvádění dešťové vody kanalizací z estakády či jiných částí záměru do prostoru
Srubských mokřin
v trase varianty „Modré“ v lesním celku v cca km 1,50 zachovat rozměry mostu SO 204 přes údolí
v délce přemostění minimálně 60 m; migrační potenciál mostního objektu musí dosahovat hodnoty
minimálně 0,8; lesní potok podél lesní cesty pod trasou „Modré“ varianty záměru v km 1,50 – 1,80
nesmí být stavbou zasažen; tomu je nutné přizpůsobit řešení trasy ve svahu nad potokem realizací
opěrné zdi místo náspu
křížení Tiché Orlice řešit navrženou estakádou SO 242 (varianta „Modrá“), které přemostí jedním
mostním objektem železniční trať č. 020, nivu i tok Tiché Orlice, čímž dojde k vyloučení jakéhokoliv
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zásahu do říční nivy; při přemostění Tiché Orlice respektovat dokument „Upřesnění technického
řešení přechodu silnice II/312 přes Tichou Orlici“ (MDS Projekt, 04/2020)
v km 10,50 – 12,50 v oblasti strže a louky Hemže přeložku silnice II/312 trasovat severně od strží
tak, aby došlo k minimalizaci zásahu do travních porostů, pramenišť a strží v trase; v případě
nutnosti křížení některé ze strží musí být toto křížení realizováno kapacitním mostním objektem,
který umožní zachování kontinuity vodní linie a její napojení na podzemní vody; trasování
realizovat v souladu s řešením prověřeným v Technické pomoci pro EIA (MDS Projekt, 04/2020)
prověřit nahrazení stykové křižovatky s ulicí Újezdská kruhovým objezdem na základě projednání
s dotčenými orgány dopravy a Policií ČR





Další doporučení se promítají v jiných podmínkách návrhu závazného stanoviska.
Vlivy na migraci živočichů a ÚSES
Vlivy na migraci živočichů
Z hlediska vlivů na migraci živočichů včetně vyhodnocení vlivů fragmentace území a
tím dopadů na možnosti migrace není nutno ze strany zpracovatele posudku vznášet
závažnější připomínky, problematika je podrobně s přihlédnutím ke stupni přípravy
záměru popsána ze všech podstatných aspektů. Lze souhlasit s konstatováním
dokumentace, že vlivy na migraci živočichů lze označit za jeden z nejvýznamnějších
vlivů záměru. Dokumentace v této fázi přípravy navrhuje z důvodů zachování
migrační propustnosti a omezení srážek živočichů na vozovce a zachování spojitosti
sítě ÚSES realizaci nezbytných migračních objektů, které jsou navrženy buď zcela
nově, nebo vycházejí z existujících křížení s polními nebo lesními cestami a dalšími
komunikacemi s tím, že přesné rozměry budou určeny na základě podrobné migrační
studie. V návrhu závazného stanoviska je ve vztahu k problematice migračních tras a
ÚSES formulována následující podmínka:


v rámci dokumentace pro stavební povolení zpracovat detailní migrační studii pro
doporučenou variantu II/312, která bude vycházet ze závěrů a navržených opatření v rámci
Migrační studie (Kunderová, 2020); výstupem studie budou úpravy a zpřesnění dosud
navržených migračních objektů a budou zpracovány podrobnější projektové podklady ke
všem migračním objektům; současně bude řešena i návaznost na okolní krajinu a stávající
migrační trasy; na základě procesu posuzování vlivů na životní prostředí budou v rámci
projektové přípravy respektovány i následující požadavky:


budou prověřeny případně upraveny dosud navržené migrační objekty:
 most přes účelovou komunikaci a cyklostezku v km 2,35 rozšířit na 2 pole, aby mohl plnit i migrační
funkci s hodnotou MPT pro kategorii B min 0,5
 v km cca 4,50 řádně přemostit drobnou vodoteč prostřednictvím rámového propustku, který umožní
migraci středních a drobných živočichů (MTP alespoň 0,5)
 přes místní komunikaci v km cca 5,07 umístit mostní objekt s jedním polem, který umožní migraci
středních a drobných živočichů (MTP alespoň 0,5)
 v km cca 0,30 „Modré“ varianty doplnit drobný migrační objekt (tubosider nebo rámový propustek) pro
migraci středních a drobných živočichů
 v km cca 0,60 „Modré“ varianty realizovat v zářezu přesypaný most nad hlavní trasou, po kterém bude
převedena lesní cesta a zároveň vznikne ekodukt
 při křížení lesní cesty Formanka (km 1,35 „Modré“ varianty) realizovat přesypaný most nad hlavní trasou,
po kterém bude převedena lesní cesta a zároveň bude využit jako ekodukt
 v návaznosti na realizaci migračních objektů v lesním celku západně od Chocně (biotop velkých savců,
nadregionální biokoridor) trasu silnice v lesním porostu oplotit, aby se zamezilo srážkám zvěře
s dopravou; oplocení realizovat tak, aby navádělo zvěř k migračním objektům
 v místě křížení potoka za km 10,50 umístit propust o rozměrech přibližně 2x2 m
 v km cca 3,55 (na křížení stávajícího úseku silnice II/357 s vodním tokem) provést výměnu stávajícího
trubního propustku za rámový tak, aby podél toku v propustku vznikla také suchá cesta s min. šířkou 1,0
m z důvodů minimalizace vlivů na střety s vydrou říční
 budou realizovány zábrany proti pronikání obojživelníků na komunikaci; současně bude zajištěno
usměrnění pohybu obojživelníků do migračních objektů

 křížení s drobnými vodními toky realizovat tak, aby na obou březích zůstala suchá cesta o šířce



min 1 m; povrch cesty ponechat hlinitý; koryta a břehy toků neopevňovat, ponechat v přirozeném
stavu; pouze v odůvodněných případech je v prostoru pod mostem přípustné opevnění volně
loženými kameny, příp. kameny do hlíny
detailní migrační studie bude předložena ke schválení příslušnému orgánu ochrany přírody
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Z hlediska zpracovatele posudku lze doporučit, aby organizace výstavby
komunikace, zejména v úsecích s migračními objekty, byla časově sladěna tak, aby
záměr v nedokončené podobě respektive stavební práce na něm probíhající nemohly
představovat migrační bariéru - tedy že migrační objekty musí být funkční dříve, než
se zbytek stavby stane pro dotčené skupiny živočichů neprůchozím. Na základě
uvedeného aspektu je v návrhu závazného stanoviska formulována následující
podmínka:


v rámci dokumentace pro stavební povolení bude vypracován takový harmonogram stavby,
aby realizace komunikace zejména v úsecích s migračními objekty byla časově sladěna tak,
aby záměr v nedokončené podobě a/nebo stavební práce na něm probíhající nemohly
představovat migrační bariéru (tzn., že migrační objekty musí být funkční dříve, než se
zbytek stavby stane pro dotčené skupiny živočichů neprůchozím)

Vlivy na ÚSES
S hodnocením vlivů na ÚSES, které bylo dokladováno v dokumentaci lze vyslovit
souhlas. Podmínky formulované k minimalizaci negativních vlivů na ÚSES jsou
posudkem respektovány, avšak protože se prolínají s podmínkami řešícími vlivy na
ostatní složky životního prostředí, nejsou v této kapitole znovu uváděny.
Vlivy na VKP
Ve vztahu k vodním tokům a údolním nivám jsou komentáře zpracovatele posudku a
navrhované podmínky formulovány v jiných částech předkládaného posudku.
Orientačně jsou v dokumentaci dokladovány nároky záměru na trvalý a dočasný
zábor PUPFL.
Je patrné, že stavba bude realizována v ochranném pásmu lesa; současně jsou
patrné i nároky na odnětí z PUPFL. Protože se tato problematika řídí příslušným
složkovým zákonem, není nutné formulovat podmínky do návrhu závazného
stanoviska. Jak vyplývá i z obdržených vyjádření, značný význam jak z pohledu
biodiverzity, tak v neposlední řadě z pohledu hydrologických a klimatických funkcí
krajiny, mají lesní porosty. Negativní dopady na ekologické hodnoty území
způsobené kácením dřevin by tedy neměly být vztahovány pouze na kácení
mimolesní zeleně, ale i na lesní porosty. Ve vztahu k zásahům do pozemků v
kategorii PUPFL jsou zpracovatelem posudku v souladu s dokumentací
a obdrženými vyjádřeními formulovány do návrhu závazného stanoviska následující
podmínky:


v profilech, kde dojde vlivem kolize tělesa doporučené varianty silnice II/312 s lesním
porostem k nevhodnému otevření porostu, provádět podporu porostního pláště např.
dosadbou keřů podél nového okraje zejména na návětrné straně; minimalizovat riziko
vodní eroze lesní půdy šetrným postupem výstavby



v rámci dokumentace pro stavební povolení optimalizovat doporučenou variantu silnice
II/312 ve vztahu ke snížení výměry záborů pozemků v kategorii PUPFL na nejnutnější míru;
zařízení staveniště umísťovat mimo významné krajinné prvky; v území maximální mírou
bude respektována územní ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa včetně jejich
ochranných pásem; u vykácených lesních biotopů provádět postupnou přeměnu současné
druhové skladby v ekotonových liniích podél nového silničního tělesa ve prospěch dřevin,
které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a melioračními účinky na půdu a
současně poskytují vysoký produkční a mimoprodukční funkční efekt; prostřednictvím
vytváření nových biotopů, které se budou blížit přírodě blízkému lesnímu biotopu
zabezpečit redukci vlivů abiotických a biotických škůdců, omezení kalamit a zvýšení
stability produkce (zvyšováni ekologické stability); racionalizací nákladů pěstební činnosti
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upřednostňování přirozené obnovy, cílené využívání přírodních procesů při odrůstání
nárostů a kultur a ve výchově mladých porostů

Ve vztahu k monitorování a rozboru vlivů záměru na životní prostředí ve vztahu na
přírodní složky ekosystémů dokumentace uvádí podmínku, aby po uvedení stavby do
provozu byl zahájen závazný tříletý monitoring stavby, jehož cílem bude kromě
kontroly navržených opatření (zejména funkčnosti migračních objektů, vegetačních
úprav) rovněž ověření mortality živočichů na komunikaci; výsledkem tohoto
monitoringu bude taktéž návrh aktualizace trvalých bariér na základě průběžného
vyhodnocování migrace.
S odkazem na informace v dokumentaci a v souladu s obdrženými vyjádřeními je
formulována do návrhu závazného stanoviska následující podmínka:


po uvedení stavby do provozu bude zahájen závazný tříletý monitoring stavby, jehož cílem
bude kromě kontroly navržených opatření (zejména funkčnosti migračních objektů,
vegetačních úprav) rovněž ověření mortality živočichů na komunikaci; výsledkem tohoto
monitoringu bude taktéž návrh aktualizace trvalých bariér na základě průběžného
vyhodnocování migrace na základě biologického (ekologického) dozoru stavby
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D.I.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Problematikou krajinného rázu se zabývá expertní příloha č. 7 hodnocené
dokumentace.
Dle dokumentace krajina, ve které je záměr navržen, se vyznačuje výskytem (často
pouze částečným) některých standardizovaných indikátorů pozitivních hodnot
krajinného rázu. Krajina jako celek nepostrádá, i přes zastoupení antropogenně
značně formovaných struktur, vizuální atraktivitu a estetickou působivost. Ve smyslu
§12 zákona č. 114/1992 Sb. jsou v této krajině přítomny estetické hodnoty,
harmonické měřítko a harmonické vztahy. Některé z těchto hodnot mohou být
záměrem dotčeny, a to převážně až středně silně. Při tomto hodnocení je uplatněn
princip předběžné opatrnosti, neboť při aplikaci přísnějšího principu nebyla
opomenuta ani pozornost bodům nereferenčního či omezeně referenčního vnímání
krajiny.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz jsou v dokumentaci formulovány následující závěry:
 Záměr v „Červené“ variantě není navržen s ohledem na kritéria ochrany
krajinného rázu dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, a není proto vyhodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu
chráněného dle zákona. Velmi problematický je zásah vyhlídkového místa v
rámci lesního komplexu vyvýšené krajiny západně od Chocně, a v rámci tohoto
lesního komplexu také kulturní nemovité památky Hradiště Zítkov.
 Záměr v „Modré“ variantě je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného
rázu dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, a je proto vyhodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu chráněného
dle zákona. Ovlivněny budou především dílčí scenérie.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku považuje předmětné posouzení vlivů na krajinný ráz za
akceptovatelné na úrovni podkladů dostupných v rámci vypracování dokumentace
EIA. V rámci posouzení byly zhodnoceny vlivy celého záměru, a to jak vlastního
tělesa komunikace, tak mimoúrovňových křižovatek, velkých technických objektů,
resp. mostů, náspů a zářezů. Dále byl ve vyhodnocení zahrnut i vliv na krajinné
dominanty. Za účelem tohoto byly využity vizualizace trasy záměru z vybraných
krajinných dominant.
Ve vztahu na vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz zpracovatel posudku
podotýká, že některá vyhodnocení zásahu předmětného záměru by mohla být již v
rámci procesu EIA řešena v podrobnějším měřítku. Jedná se pak především o
ucelenou identifikaci znaků a hodnot přírodní, kulturní, historické a vizuální
charakteristiky oblastí na úrovni míst krajinného rázu, včetně jednotlivých vlivů na
tyto hodnoty, kterou zpracovatel posudku částečně postrádá. Uvedené konstatování
vyplývá především ze skutečnosti, že dokumentací jsou jako určující dotčené
krajinné prostory vymezeny oblasti krajinného rázu bez podrobnější transformace do
míst krajinného rázu. Na této úrovni oblastí jsou znaky a hodnoty krajinného rázu a
dopady na ně v rámci stanoveny korektně.
S ohledem na podrobnost technického řešení, která byla pro zpracování
dokumentace dostupná, považuje zpracovatel posudku i přes výše vznesenou
výhradu vyhodnocení dopadů na krajinný ráz jako korektní vstupní informaci o
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vlivech záměru na krajinný ráz za akceptovatelné, avšak zastává názor, že pro finální
vedení silnice č. II/312 v navrhované variantě včetně dalších úprav technického
řešení, vyplývajících z doporučení dokumentace EIA
Ve vztahu ke krajinnému rázu je formulována do návrhu závazného stanoviska
následující podmínka:


v rámci dokumentace pro územní řízení vypracovat aktualizovanou studii vlivů na krajinný
ráz jako podklad pro vydání stanoviska k zásahu do krajinného rázu; studie bude vycházet
z detailního zaměření trasy, výškového profilu a z požadavků, které vyplynuly v rámci
procesu posuzování vlivů na životní prostředí, která:
 bude dokladovat maximální možné začlenění plánované stavby do okolní krajiny a jejího krajinného
rázu včetně zohlednění navrhovaných sadových úprav
 bude obsahovat vizualizace a zákresy předmětné stavby v exponovaných lokalitách
 bude obsahovat koordinační situaci hodnocených vizualizací a zákresů včetně ideových řezů

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických
a archeologických aspektů
Dokumentace uvádí, že během realizace záměru se dle vyjádření projektanta studie
proveditelnosti nepočítá s demolicí žádné obytné budovy. V blízkém okolí stavby a
dokonce přímo v trase stavby se nachází několik památkově chráněných objektů,
které jsou v dokumentaci pro varianty dokladovány v tabulce 57 dokumentace.
V případě realizace varianty „Červené“ dojde k likvidaci nemovité kulturní památky
Zítkov. Záměr prochází přes hradiště v plošně významném zářezu. Realizace této
varianty by v této souvislosti vyžadovala i značné časové a finanční náklady.
Vzhledem k tomu, že jde o zapsanou nemovitou kulturní památku (rejst. č. ÚSKP
27264/6-4416), je v této souvislosti nutné vyžádat si závazné stanovisko Národního
památkového ústavu. K dalším zásahům do zapsaného kulturního dědictví v případě
této varianty nedojde.
Varianta „Modrá“ neznamená zásah do zapsaného kulturního dědictví, všem
památkám se vyhýbá v dostatečné vzdálenosti.
Z hlediska vlivů na nehmotné kulturní dědictví dokumentace uvádí, že v lesním celku
západně od Chocně již 27 let probíhá běžecký závod – lesní kros Malá cena Velké
verandy. Jedná se o běh na 4300 m. Pořadatelem akce je spolek K.O.B. Choceň.
Tento závod s mnohaletou tradicí má pevně stanovenou trasu závodu, která je pro
kontinuitu závodu podstatná. Proto je nutné zachovat průchodnost těchto míst na
variantě „Modré“. Jedná se o:
 průchod na lesní cestě pod mostním objektem SO 204 – průchodnost je zajištěna
 průchod na lesní cestě pod mostním objektem SO 242 – průchodnost je zajištěna
 průchod na lesní cestě mezi mostními objekty SO 204 a 242 (jižně od záměru) –
průchodnost je nutné zajistit realizací opěrné zdi na záměru v km cca 1,6 – 1,72
tak, aby cesta zůstala průchozí a nebylo zasahováno ani do lesního potůčku
s výskytem mloka skvrnitého, který je v její těsné blízkosti (viz kap. D.I.7.2)
Z dokumentace dále vyplývá, že hodnocený záměr se nachází na území s
archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních
právních předpisů (zejména dle §22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění). Oblast Choceňska a Vysokomýtska je z
archeologického hlediska značně exponovaná. Je to dáno především relativně
příhodnými klimatickými a prostorovými podmínkami. Současné znalosti starého
69

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ

osídlení v tomto regionu rozhodně neodráží jeho původní skutečný stav a je zde
prostor i pro nové objevy. Vlastní trasa záměru protne 9 dosud známých
archeologických lokalit. Trasa záměru prochází (zejména v lesním komplexu)
prostory, kde ještě nebyl uskutečněn systematický archeologický průzkum a kde jsou
očekávány archeologické nálezy. Proto je dle dokumentace na místě zvýšená
opatrnost při skrývkách nadložních vrstev i jakýchkoliv jiných zemních pracích,
především v lesním komplexu a na již známých archeologických lokalitách.
S ohledem na zjištěnou intenzitu osídlení lze celou dotčenou oblast považovat za
území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Jde o potencionální naleziště, kde při jakémkoliv zásahu do
terénu může dojít k porušení archeologických situací, objektů či nálezů a na takovém
území má archeologie zcela nezastupitelný význam pro rozšíření a prohloubení
znalostí o původu a vývoji sídel.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska porovnání negativních dopadů navržených variant záměrů se zpracovatel
posudku ztotožňuje se závěrem dokumentace, že vedení trasy v navržené „Červené“
variantě je z hlediska vlivů na kulturní památky nevhodná.
Z hlediska vlivů na nehmotné kulturní dědictví lze konstatovat, že požadavek na
zajištění průchodnosti na lesní cestě mezi mostními objekty SO 204 a SO 242 tak,
aby cesta zůstala průchozí a nebylo zasahováno do lesního potoka je respektován
v rámci podmínky č.1) v návrhu závazného stanoviska.
Ve vztahu k předloženému záměru z hlediska archeologie lze dle zpracovatele
posudku konstatovat, že v rámci předkládaného záměru musí být postupováno ve
smyslu zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, a to bez
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Zpracovatel posudku soudí,
že způsob provedení archeologického průzkumu je věcí odbornou, související
s příslušným složkovým zákonem, a proto ve vztahu k této problematice nejsou
v návrhu závazného stanoviska formulovány žádné podmínky.
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D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech
a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích
Dokumentace shrnuje, že při provozu navrhovaného záměru je reálné nebezpečí
vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím vozidel z vozovky. Největší
nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie vozidla převážejícího ropné,
chemické či podobné nebezpečné látky. Z hlediska ochrany vod je největším
potenciálním nebezpečím havarijní únik látek škodlivých vodám. Tyto látky mohou
být v kapalné formě nebo ve formě tuhé, ale ve vodě rozpustné. S případnou havárií
vozidla úzce souvisí i riziko následného požáru havarovaného vozidla či jeho
nákladu. Důsledkem havárie vozidla může být kontaminace půdy, povrchové vody a
horninového prostředí a následně podzemních vod. Negativní ovlivnění kvality
ovzduší lze předpokládat v případě autohavárie v kombinaci se vznikem požáru
vozidla či jeho nákladu. Jedná se však vždy o lokální záležitost s přímým vlivem na
bezprostřední okolí, kterou bude řešit Hasičský záchranný sbor. Pro zabránění úniku
havarovaného vozidla mimo prostor komunikace bude záměr vybaven svodidly na
příslušných místech dle technických norem. Záměr bude vybaven takovým
systémem odvodnění, který umožní zachycení a odstranění případného havarijního
znečištění před jeho vstupem do recipientu (havarijní uzávěry, výústní objekty
osazené resp. s možností osazení norné stěny).
Na základě výše uvedeného dokumentace uzavírá, že jednotlivá identifikovaná rizika
jsou nebo budou v rámci technického řešení záměru dle platných norem zohledněna,
a tudíž jsou přijatelná.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část dokumentace „D – Komplexní charakteristika a hodnocení možných
významných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví“ části D.II. je
zpracována v rozsahu stanoveném přílohou č. 4 Zákona EIA.
Kapitola „D. II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a
předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích“ je zpracována ve vztahu
k charakteru řešeného záměru v akceptovatelném rozsahu k posouzení vlivů záměru
na životní prostředí.
Dokumentace popisuje možné havárie a nestandardní stavy a postupy k jejich
předcházení. Názorem zpracovatele posudku však je, že uvedená konstatování lze
akceptovat kromě jiného za předpokladu respektování doporučení, která jsou
prezentována v návrhu závazného stanoviska příslušnému úřadu.
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D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II
z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného
působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
Podrobný popis vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v příslušných
kapitolách části D. I. dokumentace. Rozsah vlivů navrhované trasy vzhledem
k zasaženému území a populaci je v dokumentaci zpracován v tabulce kapitoly D. III.
hodnocené dokumentace.
Dle dokumentace rozsah záměru, jeho charakter a umístění stavby prakticky vylučuje
jakékoli vlivy přesahující hranice ČR.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska předkládaného posudku lze konstatovat, že posuzovaný materiál sice
postihl všechny rozhodující impakty do jednotlivých složek životního prostředí, avšak
pro konečné posouzení vlivu v některých částech dokumentace absentují
podrobnější a detailnější informace, které by umožnily konkretizovat některé míry
vlivu na vybrané složky životního prostředí.
Zpracovatel posudku pokládá za potřebné do návrhu závazného stanoviska uplatnit
věcnou podstatu řady doporučení autorů dokumentace s tím, že některé z nich je
nutno mírně modifikovat, upravit, případně je bylo potřebné částečně doplnit na
základě relevantních připomínek obdržených v rámci procesu EIA.
Celkově se tak z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí a veřejné zdraví v návrhu závazného stanoviska
příslušnému úřadu objevuje řada podmínek, které by měly v rámci další projektové
přípravy upřesnit a doplnit některé zásadní informace o předpokládaných vlivech
záměru na tyto složky životního prostředí.
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D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření
k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví
Opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví navrhovaná v dokumentaci jsou uvedena v kapitole
D. IV. dokumentace.
Z dokumentace vyplývají následující doporučení:
Opatření pro fázi přípravy
Územní plánování
 Zajistit soulad výsledné varianty (včetně úprav trasy navržených v dokumentaci EIA) se Zásadami
územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje a územními plány obcí.
Ochrana zdraví obyvatel
 V dalších stupních projektové přípravy (DÚR, DSP) – po výběru a stabilizaci trasy – zpracovat
aktualizovaný hlukový výpočet (Hlukovou studii) a konkretizovat rozsah navržených
protihlukových opatření.
 V dalším stupni projektu prověřit nahrazení stykové křižovatky s ulicí Újezdská kruhovým
objezdem. Prověřit na základě projednání s Policií ČR.
Ochrana vod, vodního režimu a klimatu
 Niveletu trasy, návrh odvodnění (resp. celkové vodohospodářské řešení záměru) a technologii
výstavby jednotlivých stavebních objektů upřesnit na základě výsledků podrobného
geotechnického průzkumu a vsakovacích zkoušek, který bude vypracován. V případě, že budou
identifikována rizika, uzpůsobit technické řešení navazujících stupňů projektové dokumentace dle
navržených opatření vyplývajících z uvedených průzkumů tak, aby nedošlo k negativnímu
ovlivnění hydrologické a hydrogeologické situace v území.
 Preferovaným způsobem odvodnění záměru je vsakování (přes zatravněnou humózní vrstvu
v otevřených silničních příkopech a zatravněných průlezích). V případě nemožnosti odvodnění
zásakem a odváděním dešťových vod do povrchových toků, doplnit ochranné prvky odvodnění o
filtraci v odlučovači lehkých kapalin (OLK) nebo v uzavřené dešťové usazovací nádrži (DUN). Dále
je doporučen, pro zajištění regulovaného odvádění srážkových vod do toků, návrh retenčních
nádrží s bezpečnostním přelivem před svedením dešťových vod do recipientů.
 Možné znečištění toků chloridy prověřit zpracováním studie s posouzením vlivu zimní údržby
komunikací záměru na recipientní toky, případně hodnocením ovlivnění vod dle čl. 4 rámcové
směrnice o vodách.
 Pro vyloučení ovlivnění odtokových poměrů v oblasti je doporučeno zpracovat hydrotechnické
posouzení ovlivnění odtokových poměrů (pomocí matematického modelu proudění).
 Z důvodu průchodem CHOPAV Východočeská křída, je nutné maximálně podpořit zásak dešťové
vody do podzemních zásobníků. Proto je nutné realizovat přeložky polních cest vyvolané stavbou
a další plochy související s komunikací s nezpevněným povrchem.
 Pro minimalizaci zásahů do PHO II. stupně doporučujeme odsunutí navrhované trasy mezi km
10,50 – 12,50 severněji, a to tak, aby došlo k minimalizaci zásahu do travních porostů, pramenišť a
strží v trase. V případě nutnosti křížení některé ze strží je toto křížení potřebné realizovat
kapacitním mostním objektem, který umožní zachování kontinuity vodní linie a její napojení na
podzemní vody.
Ochrana před klimatickými změnami
 V projektu je potřeba zohlednit potřebu zvýšení retenční schopnosti krajiny, jako jsou vsakovací
příkopy, mokřady a remízky s vhodnou výsadbou dřevin a křovin v okolí silnice.
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 Posuzovaný záměr prochází vyloženě zemědělsko-lesní krajinou. Do projektu je žádoucí zahrnout
výsadbu doprovodné vegetace s cílem omezit zátěž území vysokými teplotami. Tímto rovněž
dochází ke snižování emisí oxidu uhlíku. Doprovodná vegetace kolem silnice působí také jako
protihluková clona, větrolam a zásněžka. Pro takovou výsadbu musí být zvolena vhodná druhová
skladba, která odolá i silným nárazům větru.
Vysazování zeleně je z toho pohledu doporučeno, neboť přispěje k přizpůsobení se změně klimatu
a ke zmírnění jejich dopadů ochlazováním okolí, navíc poskytuje útočiště živočichům a zlepšuje
celkovou funkčnost okolních ekosystémů, přispívá ke zvýšení biologické rozmanitosti ve
sledovaném území.
 Díky opakovaným a déle trvajícím vlnám veder a častému střídání mrazových dní se dny tání
bude docházet k degradaci povrchového materiálu vozovky a ovlivnění samotné bezpečnosti
provozu spojenou se sníženou pozornosti řidičů. Proto je nutné zvolit vhodnou technologii
a kvalitu materiálů se zaměřením na zvýšení životnosti prováděné dopravní stavby
s požadavkem na mnoholeté záruky na kvalitu zhotoveného díla a časově i finančně zefektivnit
opravy poškozené komunikace.
 Riziku námrazy na mostních konstrukcích lze předcházet vhodným dopravním značením.
 Převedení srážkových vod při přívalových deštích u drobných vodotečí v místech kritických bodů
nutno řešit dostatečnou velikostí profilu nebo dílčím přemostěním vodoteče.
 Provést geologický průzkum sesuvu č. 4799 s cílem detailního zhodnocení rizika jeho aktivace,
pokud bude vybrána červená varianta.
Ochrana biologické rozmanitosti




Pro zmírnění závažných zásahů do biotopů zvláště chráněných druhů a do VKP budou nutné
následující úpravy trasy záměru. Úpravy trasy jsou v souladu s řešením prověřeným v Technické
pomoci pro EIA (MDS Projekt, 05/2020).
a) Km cca 4,50–5,10: trasu záměru posunout tak, aby nebyla zasažena travnatá mez se
skupinami dřevin (biotop křepelky polní, bramborníčka černohlavého, ťuhýka obecného,
zlatohlávka tmavého a dalšího vzácného teplomilného hmyzu, potenciální biotop dudka
chocholatého a plazů)
b) Km cca 6,00–6,70: trasu záměru upravit tak, aby se v maximální míře ušetřily porosty a louky
severně i jižně od železniční trati (biotop mnoha zvláště chráněných druhů hmyzu,
obojživelníků, plazů a ptáků). Trasu odsunout o cca 45 m východně (tzn. k hranici ochranného
pásma PP Vstavačová louka); násypy mostních objektů SO 202 a 203 na nejcennějších
podmáčených plochách nahradit estakádou v délce cca 340 m. Povrch v podmostí ponechat
nezpevněný. Je též nutné zamezit odvádění znečištěné vody z vozovek do prostoru Srubských
mokřin severně od trati (významné rozmnožiště kuňky obecné a čolka velkého).
c) Křížení Tiché Orlice realizovat tak, aby bylo vyloučeno umístění násypu do její nivy. Křížení
tedy řešit navrženou estakádou SO 241 (varianta Červená) či SO 242 (varianta Modrá), které
přemostí jedním mostním objektem železniční trať č. 020, nivu i tok Tiché Orlice.
d) Km cca 10,50–12,00: záměr zde trasovat tak, aby se zamezilo přetnutí významného
krajinného prvku tvořeného loukou, porosty dřevin, potokem a stržemi (biotop a refugium
savců, ptáků a pravděpodobně i obojživelníků), tzn. trasu vést severně od potoka.
Z důvodu zachování migrační prostupnosti a zmírnění zásahu do biotopů a prvků ÚSES bude
nutné dodržet následující parametry mostních objektů:
a) Mostní opěru mostu SO 201 v km cca 0,49 umístit tak, aby násypem a opěrou nebylo
zasaženo do porostu dřevin u řeky Loučná (biocentrum Šnakov).
b) V trase varianty modré v lesním celku zachovat rozměry mostu SO 204 přes údolí (km cca
1,50) v délce přemostění minimálně 60 m.
c) Při přemostění Tiché Orlice a její nivy neumisťovat mezi železniční trať č. 020 a řeku násyp,
trať a řeku přemostit prostřednictvím jedné nepřerušené estakády.
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d) Povrch v podmostí veškerých mostů ponechat v maximální míře nezpevněný, pokrytý pouze
nahrubo urovnanou zeminou. V případě nutnosti dláždění (např. okolo pilířů) překrýt i toto
zeminou.
e) Při další přípravě přemostění Tiché Orlice respektovat dokument Upřesnění technického
řešení přechodu silnice II/312 přes Tichou Orlici - součást Technické pomoci pro EIA (MDS
Projekt, 04/2020).
Z důvodu zachování migrační prostupnosti území, omezení srážek živočichů na vozovce a
zachování spojitosti sítě ÚSES bude dále nutné realizovat v trase následující migrační objekty.
Jednotlivé objekty jsou v souladu s řešením prověřeným v Technické pomoci pro EIA (MDS
Projekt, 05/2020) a byly navrženy buď zcela nově, nebo vycházejí z existujících křížení s polními
či lesními cestami a dalšími komunikacemi Jejich přesné rozměry budou určeny na základě
podrobné migrační studie v navazující projektové dokumentaci hodnoceného záměru.
a) Most přes účelovou komunikaci a cyklostezku v km 2,35 rozšířit na 2 pole, aby mohl plnit i
migrační funkci s hodnotou MPT pro kategorii B min 0,5.
b) V km cca 4,50 řádně přemostit drobnou vodoteč prostřednictvím rámového propustku, který
umožní migraci středních a drobných živočichů (MTP alespoň 0,5).
c) Přes místní komunikaci v km cca 5,07 umístit mostní objekt s jedním polem, který umožní
migraci středních a drobných živočichů (MTP alespoň 0,5).
d) V km cca 6,90 červené varianty (0,30 modré varianty) doplnit drobný migrační objekt
(tubosider nebo rámový propustek) pro migraci středních a drobných živočichů.
e) V km cca 7,30 červené varianty (0,60 modré varianty) realizovat v zářezu přesypaný most nad
hlavní trasou, po kterém bude převedena lesní cesta a zároveň vznikne ekodukt.
f) Při křížení lesní cesty Formanka (km 1,35 modré varianty) realizovat přesypaný most nad
hlavní trasou, po kterém bude převedena lesní cesta a zároveň bude využit jako ekodukt.
g) V návaznosti na realizaci migračních objektů v lesním celku západně od Chocně (biotop
velkých savců, nadregionální biokoridor) trasu silnice v lesním porostu oplotit, aby se
zamezilo srážkám zvěře s dopravou. Oplocení realizovat tak, aby navádělo zvěř k migračním
objektům.
h) V místě křížení potoka za km 10,50 umístit propust o rozměrech přibližně 2x2 m. V případě
nerealizace úpravy trasy navržené v bodu 1c se tato podmínka vztahuje i na všechny křížené
strže v okolí potoka mezi km 10,50 a 12,00.
i) V km cca 3,55 (na křížení stávajícího úseku silnice II/357 s vodním tokem) dále doporučujeme
výměnu stávajícího trubního propustku za rámový tak, aby podél toku v propustku vznikla
také suchá cesta s min. šířkou 1,0 m. Toto opatření reaguje na výrazný nárůst intenzity
dopravy po zprovoznění záměru, přičemž již nyní zde dochází ke srážkám mj. s vydrou říční.
Vyloučit stavební zásahy do koryt Loučné a Tiché Orlice (biotopy mihule potoční, vranky obecné,
jelce jesena, klínatky rohaté, vydry říční). Koryto a břehy neopevňovat, ponechat v přirozeném
stavu. Pokud bude nutné vody z mostů přes Loučnou či Tichou Orlici odvádět do těchto toků, je
nutné provést jejich zadržení a předčištění.
Křížení s drobnými vodními toky realizovat tak, aby na obou březích zůstala suchá cesta o šířce
min 1 m. Povrch této cesty je ideální ponechat hlinitý, je nutné vyloučit beton. Koryta a břehy toků
neopevňovat, ponechat v přirozeném stavu. Pouze v odůvodněných případech je v prostoru
koryta pod mostem přípustné opevnění volně loženými kameny, příp. kameny do hlíny.
Lesní potůček podél lesní cesty pod trasou modré varianty záměru (km 1,50–1,80 modré varianty),
který je prokázaným rozmnožištěm mloka skvrnitého, musí zůstat zcela bez zásahu, zasaženo do
něj může být nanejvýš v místě křížení (most SO 204 – koryto pod mostem ponechat nezpevněné,
hliněné). Tomu je nutné přizpůsobit řešení trasy ve svahu nad potůčkem – opěrná zeď místo
násypu, který by vyvolal likvidaci nebo přeložku potůčku.
Minimalizovat trvalý i dočasný zábor. Stavba a staveništní cesty musí probíhat pokud možno v
trvalém záboru stavby. Dočasný zábor na loukách a na zalesněných pozemcích zcela vyloučit (až
na naprosto nezbytné případy). Zařízení stavby (stavební dvory, deponie zemin atd.) umisťovat
mimo významné krajinné prvky v území (nivy, mokřady, lesy).
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 Kácení dřevin omezit na nutné minimum, stromy ponechat co nejblíže silničnímu tělesu a
mostům, případně zde provést dosadby. Kácení v rámci dočasného záboru je možné pouze v
případě, že není jiná alternativa. Týká se kácení v břehových porostech, lesním celku u Chocně i
v rámci polních remízů.
 V km cca 4,20–4,35 řešit odpojení trasy záměru od stávající silnice II/357 takovým způsobem, aby
nebylo nijak zasaženo do cenné vlhké louky mezi zahrádkami Pod Babkou a lesem, která se silnicí
sousedí.
 Na lučních plochách zasažených stavební činností v km 5,70–7,00 provést dosevy krvavce totenu
pro podporu místních populací modráska bahenního a m. očkovaného. Výsev bude proveden
v dávce min. 0,2 g na m2.
 Veškeré vodohospodářské objekty (výústní objekty, sedimentační nádrže apod.) musí být řešeny
tak, aby se nemohly stát pastí pro drobné živočichy. Jedna stěna musí být zdrsněna a mít
maximální sklon 1:2.
 Jako náhradu za potravní biotop čápa černého, biotop kuňky obecné a dalších druhů obojživelníků
a ptáků navrhujeme vytvořit mokřad s mělkými tůněmi na podmáčené části pole (část parcely
3182 na k.ú. Vysoké Mýto, ve vlastnictví města) nebo zrevitalizovat část vodního toku, který má
v současnosti neuspokojivou ekologickou hodnotu (parcely 3215/4, 3215/5, 3215/6, 3215/7,
3215/8, 3215/9, 3215/10, 3215/11, 3215/12, 3215/13, 3215/14, 3215/15, 3215/16 a jejich okolí;
ve vlastnictví Zemědělsko obchodního družstva Zálší a v soukromém vlastnictví). Umístění obou
návrhů je uvedeno na obrázku 26 Expertní přílohy č. 4. Úpravy je možné buď provést se souhlasem
vlastníka, nebo provést na vykoupených pozemcích a následně převést např. do vlastnictví obce.
 V rámci hydrogeologického průzkumu bude nutné posoudit hydrologický režim PP Vstavačová
louka a jejího okolí a během výstavby postupovat tak, aby hydrologický režim v PP nebyl narušen.
Případné ovlivnění vodního režimu by mohlo mít na rostlinná společenstva v PP negativní vliv.
 V dalším stupni projektové přípravy bude nutné zpracovat detailní migrační studii (která prověří
parametry navržených migračních objektů a případně navrhne jejich úpravu) a podrobný
chiropterologický průzkum (který identifikuje letové koridory netopýrů včetně druhového spektra
a určí opatření proti srážkám netopýrů s dopravou; při něm věnovat zvýšenou pozornost
dálkovému letovému koridoru podél Tiché Orlice). Každých 3 – 5 let přípravy záměru je vhodné
zpracovat aktualizaci biologického průzkumu, který zohlední změny bioty v území. Tuto aktualizaci
je pak nutné provést také ve vegetační sezóně předcházející započetí stavebních prací.
 Ve stupni DÚR zpracovat Projekt vegetačních úprav, který bude obsahovat:
a) návrh vegetačních úprav na vybraných místech komunikace k odclonění vizuálního rušení
mezi obytnou zástavbou obcí a silnicí – zejména km 2,0 – 2,6 u části Lipová, km 8,6 – 9,7
severně od Chocně (plocha Z97 v ÚP města) či u obce Vrchovina v případě odklonu trasy mezi
km 10,5 – 12,0). Mělo by se jednat o pásy šíře alespoň 20 m.
b) návaznost navržených vegetačních úprav na navržené migrační objekty
c) realizaci výsadeb stromů podél tělesa silnice převážně ve formě stromořadí. Doporučit lze
rovněž některé kompaktnější formace dřevin, zejména v případě křížení vodních toků a v
případě prostoru rozsáhlejších násypů.
d) návrh travních pásů s roztroušenými křovinami (biotop křepelky a koroptve)
e) návrh protierozních opatření
f) návrh následné péče o vysázené dřeviny.
 Během výstavby ve svažitém terénu vznikne riziko vodní eroze lesní půdy, je nutné mu předcházet
šetrným postupem výstavby. Jako prevenci tomuto riziku a také za účelem rychlého navrácení
dočasně odňaté lesní půdy původním funkcím je nutné v dalších stupních projektové přípravy
(DÚR, DSP), zpracovat plán rekultivace lesních ploch. Ten se bude zabývat i vhodnou náhradou za
znehodnocené lesní plochy.
 Užití pozemků určených k plnění funkce lesa pro stavební účely bude takové, aby co nejméně
omezilo hospodaření v lesích nebo plnění funkcí lesa ve smyslu zákona o lesích.
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Ochrana kulturního dědictví
 Zajistit průchodnost lesní cesty mezi SO 204 a SO 242 varianty modré realizací opěrné stěny mezi
km 1,60 – 1,72 záměru, která je důležitá pro realizaci historického běžeckého závodu MCVV.
Podmínka je v souladu s podmínkou č. 19 na ochranu mloka skvrnitého.
Opatření pro fázi realizace
Zdraví obyvatel
 Zhotovitel stavebních prací je povinen dodržovat v současné době běžná opatření na snížení
imisního zatížení území negativními vlivy z výstavby, jako je ochrana proti znečišťování komunikací
a nadměrné prašnosti a ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem.
 Před uvedením posuzované stavby do provozu provést rekonstrukci, resp. výměnu stávajícího
povrchu vybraných částí komunikací: místní komunikace (ul. Újezdská), silnice III/3058 v
Běstovicích a silnice III/31610 (ul. Na Křepčích), případně rekonstrukce celých úseků komunikací
tak, aby odpovídaly zvýšenému dopravnímu významu; při rekonstrukci bude použitý povrch se
sníženou hlučností.
 Případné deponie výkopového materiálu bude třeba umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné
zástavby, aby byl minimalizován jejich negativní vliv na obyvatelstvo (zejména prašnost).
Archeologický průzkum
 Volit trasu tak, aby lokalita Zítkov v k. ú. Choceň zůstala nezasažena (preference modré varianty).
Vzhledem k tomu, že jde o zapsanou nemovitou kulturní památku (rejst. č. ÚSKP 27264/6-4416),
je v této souvislosti nutné vyžádat si závazné stanovisko Národního památkového ústavu.
 Detailní pozornost je nutné věnovat zalesněným částem trasy, zejména hřebenu na mapě
označenému jako rozvodí Loučné a Tiché Orlice. Uvedený prostor zjevně skrývá řadu
archeologických lokalit, které zatím nebyly kvůli zalesnění objeveny. Jako zcela nezbytný se jeví
detektorový průzkum, a to ve dvou fázích – před smýcením lesního porostu a po něm. Ve větší
míře je zde také třeba provádět sondování pomocí rýh, protože řada lokalit (zejména paleolitické
a mezolitické jsou jinými metodami (povrchový sběr, detektorová prospekce) nezachytitelné.
 Prostor zasažený stavbou na oraných plochách podrobit detailním povrchovým sběrům,
detektorové prospekci a leteckému snímkování.
 V případě přítomnosti kumulací paleolitické a mezolitické štípané industrie provádět záchranný
archeologický výzkum již od úrovně ornice, nikoliv až po jejím odstranění. Vzhledem ke
geologickým a pedologickým podmínkám se artefakty z těchto období obvykle vyskytují již jenom
v ornici, jejím odvezením bychom spolu s artefakty přišli o značnou část pramenů a deponováním
ornice na jiném místě bychom vytvořili „pseudolokalitu“.
Ochrana přírodních zdrojů
 Práce zasahující do horninového podloží v rámci lesního celku západně od Chocně realizovat pod
dohledem paleontologa, který určí další postup v případě objevu paleontologických nálezů a
případně nařídí záchranný paleontologický průzkum.
Ochrana biologické rozmanitosti
 Určit odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobu (držitele autorizace k provádění
biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. nebo osobu
s dlouholetou praxí v oboru) – ekodozor stavby. Tato osoba bude po celou dobu stavby až do její
kolaudace zajišťovat zájmy ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., bude sledovat výskyt
zvláště chráněných druhů v prostoru staveniště a dohlédne na šetrný průběh prací v blízkosti
cenných biotopů. Ekodozor musí mít pravomoc nařídit v případě ohrožení zvláště chráněných
druhů stavební činností jejich záchranný přenos na vhodnou náhradní lokalitu, upravit
harmonogram prací nebo pozastavit činnost stavební firmy na dobu nezbytně nutnou. Ekodozor
též zváží potřebu instalace dočasných bariér proti vniknutí obojživelníků do prostoru staveniště a
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v případě potřeby ji nařídí (zejména podél menších vodních toků a při okrajích mokřadních
biotopů). O všech odchytech, záchranných transferech a kontrolní činnosti je nutné vést
podrobnou dokumentaci, která bude obsahovat seznam zjištěných druhů, počty jedinců, způsob
odchytu a přenosu, popis původní a náhradní lokality. Tyto činnosti je nutné konzultovat se
zástupci orgánu ochrany přírody, který vydá výjimku dle §56 ZOPK. Roční zprávy včetně
fotodokumentace budou předávány orgánům ochrany přírody nejpozději do 31. ledna
následujícího kalendářního roku.
Vhodné náhradní lokality pro případné transfery zvláště chráněných druhů určí dle aktuálních
podmínek ekodozor. Náhradní lokalita musí biotopově odpovídat nárokům transferovaného
druhu, neměla by být příliš vzdálená od místa odchytu, ale zároveň zde musí být vyloučeny střety
se stavební mechanizací.
Během výstavby je nutné udržovat stav staveniště v takovém stavu, aby se zamezilo vzniku kaluží
a jiných dočasných vodních ploch, které představují atraktivní sekundární biotopy pro
obojživelníky.
Omezit kácení dřevin na minimum. Kácení stromů a odstranění keřů nutné provádět mimo období
hnízdění ptáků tj. v rozmezí 1. září–31. března. Na základě chiropterologického průzkumu budou
určeny případné další podmínky ohledně kácení stromů, ve kterých mohou být letní nebo zimní
úkryty netopýrů.
Skrývku zeminy a stržení drnu na ploše lokalit 3, 4, 5, a 6 (tj. v travních a dřevinných porostech
mezi km 6,70 a 8,70; od rybníka Aviák po Tichou Orlici) je možno provádět pouze v rozmezí 1.
září–31. října, tedy mimo období rozmnožování a přezimování obojživelníků, plazů a hmyzu
v půdě. Bezprostředně před zahájením zemních prací je nutné projít dotčené území stanovenou
odborně způsobilou osobou (ekodozor) a zajistit případné transfery nalezených obojživelníků a
plazů. Skrývku zeminy na zbytku stavby je možné provést mimo období hnízdění polních druhů
ptáků, tj. v rozmezí 1. září–31. března.
Dočasný zábor severně a jižně od železnice Choceň – Sruby (mezi km 6,00 a 6,70) ve spolupráci
s ekodozorem omezit na nutné minimum a po dobu stavebních prací provést jeho dočasné
oplocení, které zamezí pohybu techniky a pracovníků v přilehlých lučních, mokřadních a
dřevinných porostech (louka a lužní les jižně od trati, Srubské mokřiny a PP Vstavačová louka
severně od trati).
Do lesního potůčku podél lesní cesty pod trasou modré varianty záměru (km 1,50–1,80 modré
varianty), který je prokázaným rozmnožištěm mloka skvrnitého, nesmí být nijak zasahováno
(kromě úseku přímo pod mostem SO 204 – případnou úpravu koryta lze provést pouze pod
dohledem ekodozoru). Staveniště v km 1,50–1,80 modré varianty dočasně oplotit tak, aby bylo
zamezeno vstupu techniky do potůčku.
Z koryta Loučné a Tiché Orlice zcela vyloučit stavební zásahy, nevjíždět technikou do koryta, práce
provádět ze břehů.
Zamezit splachům půdy a bahna do vodních toků; neprovádět vypouštění znečištěné nebo silně
zabahněné vody do vodních toků. Zamezit únikům chemických látek a stavebních materiálů do
toků. Kalení toku je nutné omezit na minimum, neboť velké množství bahna může ztěžovat
dýchání vodních organismů a dlouhodobě snížit kvalitu biotopu. V období jarního rozmnožování
ryb (březen až květen) je kalení toků nutné zcela vyloučit.
Před zahájením nebo bezprostředně po zahájení stavebních prací je nutné ekodozorem projít
dotčené území a zmapovat místa výskytu invazních druhů rostlin. Během výstavby bude nezbytné
výskyt invazních rostlin monitorovat a bezodkladně přijímat opatření k jejich likvidaci, aby se
zamezilo jejich šíření v záboru stavby a jeho okolí.
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Opatření pro fázi provozu
Zdraví obyvatel
 V rámci zkušebního provozu provést kontrolní měření hluku pro ověření závěrů hlukové studie a
účinnosti navržených protihlukových opatření. Jako měřící body lze využít následující měřící body
(dle Hlukové studie).
Navrhované měřicí body
bod
7

sídlo
Vysoké Mýto

adresa
Lipová 148

druh nemovitosti
rodinný dům

10

Vysoké Mýto

Vinice 350

rodinný dům

15
16
17
18
19
24

Choceň
Choceň
Choceň
Choceň
Choceň
Choceň

Smetanova 1876
Špálova 1874
Marš. Žukova 1893
Újezdská 1908
Újezdská 1467
Na Bílé 1425

rodinný dům
rodinný dům
rodinný dům
rodinný dům
bytový dům
rodinný dům

28

Choceň

Na Křepčích 423

rodinný dům

32

Hemže

Hemže 20

rodinný dům

orientace zájmové fasády
fasáda k budoucí silnici II/312
fasáda ke stávající silnici II/357 / budoucí
II/312
fasáda k budoucí silnici II/312
fasáda k budoucí silnici II/312
fasáda k budoucí silnici II/312
fasáda k ulici Újezdská
fasáda k ulici Újezdská
fasáda k budoucí silnici II/312
fasáda ke stávající silnici III/31610 /
budoucí II. tř.
fasáda ke stávající i nové trase II/312

Konečný výběr monitorovacích bodů a způsob a časový rozsah měření bude stanoven ve spolupráci
s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. V úsecích, kde by bylo měřením hluku prokázáno
překročení platných hygienických limitů, musí být provedena dodatečná protihluková opatření.
Ochrana biologické rozmanitosti
 Pro ověření správného provedení a účinnosti realizovaných ochranných opatření bude po
zprovoznění stavby prováděn jejich monitoring. Tento monitoring bude prováděn jeden rok od
uvedení stavby do provozu (ověřující správné provedení a prvotní účinnost opatření) a následně
po uplynutí 5ti let bude proveden další dvouletý monitoring (pro ověření účinnosti opatření po
odeznění vlivu výstavby). Monitoring bude zaměřen zejména na migrační průchodnost, mortalitu
živočichů na silnici, stav populací obojživelníků a plazů a šíření invazních rostlin v blízkosti silnice.
Výsledky monitoringu budou předloženy orgánu ochrany přírody, který vydal výjimku dle §56
ZOPK, případně také AOPK ČR. Pokud budou monitoringem zjištěny nedostatky v ochranných
opatřeních nebo nutnost dodatečných opatření, investor neprodleně zajistí nápravu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Pro posouzení vlivu posuzovaného záměru byla zpracována dokumentace v rozsahu
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Zpracovatelský tým dokumentace předložil v kapitole D. IV návrh opatření,
odpovídající předprojektové fázi záměru.
Odpovídající opatření formulovaná v dokumentaci byla upravena, respektive
doplněna na základě obdržených vyjádření k dokumentaci a doporučení
zpracovatele posudku a jsou uvedena dále v kapitole IV. Posouzení navržených
opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a k jejich monitorování tohoto
posudku.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů
záměru na životní prostředí
Dokumentace konstatuje, že při zpracování dokumentace byly použity literární údaje,
terénní průzkumy a osobní jednání. Problematika emisí a imisí byla zpracována dle
metodik MEFA a Symos 97, problematika hluku byla zpracována dle Metodiky pro
výpočet hluku ze silniční dopravy programem SoundPLAN, v8.2, použitý standard
NMPB 96 (Guide du Bruit). Intenzity silniční dopravy a skladba vozidlového parku
vychází z Prognózy intenzit dopravy (Valbek s.r.o., září 2020). Posouzení vlivu na
povrchové a podzemní vody včetně vodních útvarů, bylo provedeno úměrně
podrobnosti technického řešení projektu (studie proveditelnosti). Jako zdroj informací
pro rámcové prognózovaní a pro doporučení opatření na minimalizaci
předpokládaných vlivů byly použity údaje od Povodí Labe, s. p. (Plán dílčího povodí
Horního a středního Labe. Při průzkumech biologické rozmanitosti byly použity
standardní metody výzkumu pro jednotlivé skupiny s využitím odborné literatury a
doporučených metodik AOPK. Hodnocení vlivů záměru na krajinu vychází z
terénních průzkumů a využívá postupu hodnocení dle metodického postupu
„Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný
ráz“ (VOREL, Ivan – BUKÁČEK, Roman – MATĚJKA, Petr – CULEK, Martin –
SKLENIČKA, Petr; 2004).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní
prostředí“ je zpracována v rozsahu odpovídajícím požadavkům přílohy č. 4 k zákonu
EIA a dostačujícím k posouzení vlivů záměru na životní prostředí se zohledněním
vyžádaných doplňujících podkladů.

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace
a hlavních nejistot z nich plynoucích
Dokumentace uvádí, že míra nedostatků ve znalostech je úměrná podrobnosti
podkladů, jež jsou v dané fázi přípravy projektu k dispozici. Při zpracování
dokumentace EIA se vycházelo z mapových, výkresových a textových podkladů
předaných investorem (SUSPK), jejichž míra podrobnosti odpovídá míře podrobnosti
projektové dokumentace ve fázi studie proveditelnosti.
Dokumentace v podstatě uvádí, že v průběhu zpracování dokumentace se nevyskytly
takové obtíže (technické nedostatky, nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti),
které by znemožňovaly specifikaci předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků
ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace a hlavních nejistot z
nich plynoucích“ je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na
životní prostředí. Ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších připomínek.
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E. Porovnání variant řešení záměru
Hodnocený záměr „Napojeni silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ“, byl
hodnocen ve dvou aktivních variantách („Červená“ a „Modrá“), které byly předloženy
investorem. Varianty se liší pouze v lesním úseku o délce cca 2,5 km. Dále je v této
kapitole uveden tabulkový přehled porovnávající vlivy obou posuzovaných variant.
Na základě uvedeného přehledu lze shrnout, že v aspektech týkajících se ochrany
obyvatelstva převažují jednoznačně vlivy pozitivního charakteru srovnatelného
rozsahu u obou Aktivních variant.
U varianty „Červené“ však byly identifikovány významné negativní vlivy v dalších
oblastech - z hlediska krajinného rázu, likvidace kulturní památky Zítkov a vlivů na
přírodní park Orlice. Významný je také zásah do paleontologického naleziště a
ekologických funkcí krajiny. Proto dokumentace Červenou variantu nedoporučuje
k realizaci.
Varianta „Modrá“ je k realizaci vhodná, avšak v dalším stupni projektové
dokumentace je nutné zapracovat a následně realizovat opatření (mimo jiné,
zejména dílčí úpravy trasy, které byly prověřeny s projektantem, jako reálné) na
ochranu ekosystémů. Bez nich by nastaly významné negativní vlivy na biotu, ÚSES,
VKP a přírodní park Orlice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S vyhodnocením navržených variant lze ze strany zpracovatele posudku vyslovit
souhlas, a to včetně doporučení na další úpravy navržené trasy komunikace.

F. Závěr
Dokumentace uvádí, že na základě provedeného hodnocení vlivů záměru „Napojení
silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ“ na životní prostředí, je možno
konstatovat, že návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí, zdraví obyvatel
a není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z dokumentace vyplývá, že nebyly zjištěny skutečnosti vylučující realizaci záměru
v doporučené variantě. Jedná se o záměr, který svými vlivy nezatěžuje životní
prostředí nad přípustnou mez.
Část F „Závěr“ je zpracována akceptovatelně k posouzení vlivů záměru na životní
prostředí. Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěrem posuzované dokumentace
EIA a doporučuje záměr k realizaci v preferované variantě za předpokladu
respektování podmínek, které vzešly z návrhu zpracovatele dokumentace, posudku a
procesu posuzování vlivů na životní prostředí tak, jak jsou formulována v návrhu
závazného stanoviska.

G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Kapitola shrnuje požadovaným způsobem obsah Dokumentace EIA.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru“ je
zpracována v akceptovatelném rozsahu k posouzení vlivů záměru na životní
prostředí. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

H. Přílohy
Příloha č. 4 Zákona EIA požaduje jako povinné přílohy dokumentace:
 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
 Referenční seznam použitých zdrojů
 Datum zpracování dokumentace
 Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se
podílely na zpracování dokumentace
 Podpis zpracovatele dokumentace
Posuzovaná Dokumentace EIA uvedené přílohy obsahuje. Další přílohy jsou
nepovinné a jejich výčet je uveden v části posudku II. 1 Úplnost dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „H – Přílohy splňuje požadavky na dokumentaci EIA stanovené přílohou č. 4
Zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. V přílohách dokumentace jsou externí
zdroje akceptovatelným způsobem citovány.
II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Hodnocený záměr „Napojeni silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ“, je
hodnocen ve dvou aktivních variantách („Červená“ a „Modrá“), které byly předloženy
investorem. Varianty se liší pouze v lesním úseku o délce cca 2,5 km. Dokumentací
je k další projektové přípravě doporučena varianta „Modrá“.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez podstatnějších připomínek. S vyhodnocením
předložených variant lze vyslovit souhlas. V návrhu závazného stanoviska
příslušnému úřadu je doporučeno na základě předložené dokumentace a
obdržených vyjádření sledovat variantu „Modrá“, a to z důvodů uvedených
v předcházející části posudku s navrženými úpravami trasy, kde rozhodující
doporučené úpravy jsou náplní podmínky č.1) návrhu závazného stanoviska.
II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Dle dokumentace záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, a to ani
při nestandardních stavech a haváriích.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno na úrovni znalostí, které
odpovídají podkladům před vypracováním finální verze dokumentace pro územní
řízení.
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob provádění stavby lze
technické řešení záměru považovat za možné. Nezbytným požadavkem však
zůstává zahrnutí opatření sloužících k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví
do projektu stavby tak, jak jsou formulována v podmínkách návrhu závazného
stanoviska EIA. Veškerá navržená opatření tak musí vycházet z dokumentace EIA, z
tohoto posudku a dále z dalších poznatků v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů
učiněných v průběhu přípravy území k realizaci záměru.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH
MONITOROVÁNÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru byla zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Zpracovatelský tým dokumentace předložil v kapitole D. IV ucelený návrh opatření,
odpovídající předprojektové fázi záměru s tím, že většina prezentovaných opatření
směřuje do fáze přípravy záměru s důrazem na požadavky, které je možno
konkretizovat (rozpracovat) až v navazujících fázích projektové přípravy. Pokud
některá prezentovaná opatření vyplývají přímo ze složkových zákonů jako konkrétní
povinnosti, zpracovatel posudku je do návrhu závazného stanoviska nepromítá.
Dále jsou zpracovatelem posudku sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na
životní prostředí, které:
 byly již prezentovány v dokumentaci (pokud nevyplývají z příslušných složkových
zákonů)
 byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány
zpracovatelem posudku
 byly navrženy zpracovatelem posudku
Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby
a provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
zpracovatel posudku akceptovat následující opatření (jako podmínky do návrhu
závazného stanoviska):
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I. Podmínky pro fázi přípravy
 pro zmírnění zásahů do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a významných
krajinných prvků a minimalizaci vlivů na PHO II. stupně Vysoké Mýto Choceň vrt CH-1 a
celkového dopravního řešení změnit v rámci dokumentace pro územní řízení navržené
technické řešení následovně:
mostní opěru mostu SO 201 v km 0,49 umístit tak, aby násypem a opěrou nebylo zasaženo do
porostu dřevin u řeky Loučná (biocentrum Šnakov)
v km 4,20 – 4,35 řešit odpojení trasy záměru od stávající silnice II/357 způsobem, který vyloučí
zásah do cenné vlhké louky mezi zahrádkami Pod Babkou a lesem, který se silnicí sousedí
přeložku silnice č. II/312 posunout v km 4,50 – 5,10 o cca 100 m východně tak, aby nebyla zasažena
zatravněná mez s remízy. Úpravu projektu provést v souladu s řešením prověřeným v Technické
pomoci pro EIA (MDS Projekt, 04/2020)
přeložku silnice č. II/312 posunout v km 5,50 – 7,00 o cca 45 m východně tak, aby se vyhnula v
maximální míře Srubským mokřinám a zároveň nezasahovala do ochranného pásma PP
Vstavačová louka; násypy mostních objektů SO 202 a 203 na nejcennějších podmáčených
plochách nahradit estakádou, a to v délce cca 340 m; úpravu projektu provést v souladu s řešením
prověřeným v Technické pomoci pro EIA (MDS Projekt, 04/2020); v rámci další projektové přípravy
zamezit odvádění dešťové vody kanalizací z estakády či jiných částí záměru do prostoru
Srubských mokřin
v trase varianty „Modré“ v lesním celku v cca km 1,50 zachovat rozměry mostu SO 204 přes údolí
v délce přemostění minimálně 60 m; migrační potenciál mostního objektu musí dosahovat hodnoty
minimálně 0,8; lesní potok podél lesní cesty pod trasou „Modré“ varianty záměru v km 1,50 – 1,80
nesmí být stavbou zasažen; tomu je nutné přizpůsobit řešení trasy ve svahu nad potokem realizací
opěrné zdi místo náspu
křížení Tiché Orlice řešit navrženou estakádou SO 242 (varianta „Modrá“), které přemostí jedním
mostním objektem železniční trať č. 020, nivu i tok Tiché Orlice, čímž dojde k vyloučení jakéhokoliv
zásahu do říční nivy; při přemostění Tiché Orlice respektovat dokument „Upřesnění technického
řešení přechodu silnice II/312 přes Tichou Orlici“ (MDS Projekt, 04/2020)
v km 10,50 – 12,50 v oblasti strže a louky Hemže přeložku silnice II/312 trasovat severně od strží
tak, aby došlo k minimalizaci zásahu do travních porostů, pramenišť a strží v trase; v případě
nutnosti křížení některé ze strží musí být toto křížení realizováno kapacitním mostním objektem,
který umožní zachování kontinuity vodní linie a její napojení na podzemní vody; trasování
realizovat v souladu s řešením prověřeným v Technické pomoci pro EIA (MDS Projekt, 04/2020)
prověřit nahrazení stykové křižovatky s ulicí Újezdská kruhovým objezdem na základě projednání
s dotčenými orgány dopravy a Policií ČR

















v rámci dokumentace pro stavební povolení budou na základě podrobného
geotechnického průzkumu ověřeny přesné geologické poměry doporučené varianty silnice
II/312 (zejména v místech založení mostů, navrhovaných tunelů a v sesuvných územích);
na základě průzkumu bude zvoleno technické řešení k vyloučení nebo minimalizaci rizik
spojených se sesuvem



součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která bude:










zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy v době
zpracování DÚR pro doporučenou variantu
zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území; model bude hodnotit i vývoj dopravy na souvisejících komunikacích,
kde vlivem distribuce dopravy dojde k jejímu navýšení a kde dojde k překročení hygienických
limitů
na základě aktualizace výpočtů pro hluk z provozu silniční dopravy budou v případě nutnosti
optimalizovány návrhy protihlukových opatření ve formě protihlukových stěn, kde budou i
definovány jejich akustické vlastnosti – neprůzvučnost a pohltivost
u všech objektů, kde nelze navrhnout protihlukovou stěnu bude navržena kombinace
protihlukových opatření ve formě nového povrchu komunikací se sníženou hlučností (zejména
podél obytné zástavby na komunikaci Újezdská v Chocni, silnici III/3058 v Běstovicích a silnici
III/31610 ul. Na Křepčích), případně budou navržena individuální protihluková opatření na všech
objektech, u kterých je předpokládáno překročení hygienických limitů hluku v chráněných
venkovních prostorech staveb a kde nelze realizovat jiná opatření
veškerá navrhovaná protihluková opatření budou podrobně rozpracována v projektové
dokumentaci stavby pro navazující řízení

v rámci dokumentace pro územní řízení bude napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké
Mýto - západ v doporučené „Modré“ variantě preferováno v maximální míře bez osvětlení,
zejména v úsecích vedených volnou krajinou; tam kde z hlediska bezpečnosti provozu
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nelze vyloučit osvětlení, bude postupováno v souladu s příslušnými Technickými
kvalitativními podmínkami staveb – Osvětlení pozemních komunikací s přihlédnutím
k zóně životního prostředí E1 dle ČSN EN 12464-2


součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná rozptylová studie, která:



bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru v době zpracování DÚR pro
doporučenou „Modrou“ variantu
bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území



v rámci dokumentace pro územní řízení doložit, že křížení veškerých vodotečí je
realizováno dostatečně kapacitními mostními objekty, které umožní zachování kontinuity
vodní linie a její napojení na podzemní vody; povrch v podmostí veškerých mostů
ponechat v maximální míře nezpevněný, pokrytý pouze nahrubo urovnanou zeminou;
v případě nutnosti dláždění zejména v okolí pilířů překrýt i toto zeminou; v rámci
přemostění koryt řek Loučné a Tiché Orlice koryto řeky neopevňovat a ponechat
v přirozeném stavu



v rámci dokumentace pro územní řízení vypracovat aktualizovanou studii vlivů na krajinný
ráz jako podklad pro vydání stanoviska k zásahu do krajinného rázu; studie bude vycházet
z detailního zaměření trasy, výškového profilu a z požadavků, které vyplynuly v rámci
procesu posuzování vlivů na životní prostředí, která:
 bude dokladovat maximální možné začlenění plánované stavby do okolní krajiny a jejího
krajinného rázu včetně zohlednění navrhovaných sadových úprav
 bude obsahovat vizualizace a zákresy předmětné stavby v exponovaných lokalitách
 bude obsahovat koordinační situaci hodnocených vizualizací a zákresů včetně ideových řezů



v rámci dokumentace pro stavební povolení bude zpracována studie odtokových poměrů,
která posoudí technické řešení záměru v záplavových územích Loučné a Tiché Orlice



v rámci dokumentace pro stavební povolení vypracovat „Studii odvodnění komunikace“
na konkrétní technické parametry doporučené varianty silnice II/312, výsledků
geotechnického a geologického průzkumu; tato studie bude zohledňovat následující
požadavky:















ve všech případech, kde to umožňují hydrogeologické a technické podmínky zasakovat všechny
srážkové vody z nepropustných povrchů, v ostatních případech odváděné srážkové vody
zachytávat a regulovaně vypouštět; v těchto případech volit řešení, která umožní alespoň
částečný vsak a výpar srážkových vod; ochrana povrchových vod proti možnému smísení se
závadnými látkami bude řešena mechanickým předčištěním kalovou jímkou s nornou stěnou pro
zadržení lehkých kapalin
část vsakovacích objektů realizovat na vhodných místech formou vsakovacích tůní přírodního
charakteru, případně v kombinaci této formy s technickým vsakovacím objektem způsobem,
který zajistí přednostní plnění tůně
retenční objekty budovat v podobě otevřené retenčně vsakovací nádrže přírodního charakteru s
dobou prázdnění umožňující dostatečně efektivní vsakování a vypařování zachycených vod a s
ponecháním určitého bezodtokého prostoru (mimo jiné zabrání náhodnému úhynu vodních
organismů při relativně rychlém vyprázdnění nádrže)
veškeré vodohospodářské objekty musí být řešeny tak, aby se nemohly stát pastí pro drobné
živočichy; jedna stěna musí být zdrsněna a mít maximální sklon 1:2
velikost regulovaného odtoku z retenčních objektů v maximální možné míře přiblížit hodnotě
odpovídající doporučenému specifickému odtoku dle technické normy TNV 75 9011
soustavu vsakovacích a retenčně-vsakovacích objektů navrhnout s minimální mírou centralizace
tak, aby zachycené srážkové vody byly předány přirozenému prostředí v co nejmenší vzdálenosti
od místa jejich vzniku (snižují se tím dopady na místní vláhové podmínky i nároky na prostorové
parametry objektů)
stavbou odkryté vývěry podzemních vod zasakovat ihned, nebo co nejblíže místu jejich
zjištěného výskytu
před zaústěním srážkových vod ze zpevněných ploch do vsakovacích a retenčně-vsakovacích
objektů, včetně otevřených příkopů, umístit dešťovou usazovací nádrž s odlučovačem ropných
látek a sorpčním filtrem
v částech, kde doporučená varianta komunikace povede přes ochranná pásma vodních zdrojů,
bude technické řešení záměru projednáno s provozovatelem a majitelem vodního zdroje a budou
přijata odpovídající příslušná opatření k minimalizaci vlivů na tato ochranná pásma

v rámci dokumentace pro stavební povolení řešit odvodnění stavebního objektu SO 206 –
most přes Tichou Orlici – z důvodů blízkosti lokality NATURA svedením dešťových vod
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pod most do retenční nádrže, která bude dimenzována na zachycení 100% dešťových
srážek; případný odhadovaný nadlimitní odtok do Tiché Orlice bude v rozpětí 0,0 až 3,0 l/s;
na přepadu bude osazen odlučovač ropných látek


v rámci dokumentace pro stavební povolení zpracovat aktualizovaný výpočet vlivu
chemických rozmrazovacích látek v odtoku z komunikace na recipientní vodoteče dle TP
83 Odvodnění pozemních komunikací pro posouzení s limitními hodnotami NV č. 401/2015
se zohledněním přesných údajů o množství aplikované - chemické rozmrazovací látky na
vozovce; aktualizovaný výpočet musí jednoznačně dokladovat plnění limitních hodnot
chloridů dle NV č.401/2015; koncepci odvodnění do vodních toků projednat se správci
jednotlivých dotčených vodních toků



součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt monitoringu vodních toků
dotčených odváděním srážkových vod; rozsah monitoringu (který musí být zahájen již
před počátkem výstavby) z hlediska četnosti odběrů a sledovaných parametrů projednat
se správci jednotlivých dotčených vodních toků a příslušnými rybářskými svazy



součástí dokumentace pro stavební povolení budou odsouhlasené provozní a manipulační
řády odvodňovacích zařízení navrhované komunikace, odsouhlasené příslušným
speciálním stavebním úřadem odboru dopravy po konzultaci s příslušným orgánem
vodního hospodářství



v rámci pravidelné údržby komunikace v místech přechodu povrchového toku tělesem
komunikace dbát na permanentní funkčnost všech technických bariér (např. svodidla,
zábradlí, betonové ochranné zídky, odvodňovací příkopy svedené do kanalizace apod.),
které by mohly zabránit kontaktu potenciálního kontaminantu s vodou v povrchovém toku



v rámci dokumentace pro stavební povolení bude zpracován podrobný hydrogeologický
průzkum pro doporučenou variantu silnice, který:








bude vyhodnocovat všechna potenciálně dotčená prameniště a zdroje pitné vody (včetně
případných individuálních zdrojů) v rámci doporučené trasy a bude navrhovat opatření (včetně
případné úpravy navržené nivelety), která by eliminovala negativní ovlivnění pramenišť a zdrojů
pitné vody
bude podrobněji vyhodnocovat trasu doporučené „Modré“ varianty v km 1.100 – 1.650 ve vztahu
k riziku ovlivnění podzemních vod a stanoví technické požadavky vedení trasy silnice pro
vyloučení kvantitativního ovlivnění podzemních vod
bude specifikovat termín zahájení hydrogeologického monitoringu před zahájením výstavby na
základě podrobného hydrogeologického průzkumu a dle požadavku příslušných vodoprávních
úřadů, během výstavby a v rámci zkušebního provozu; v rámci monitoringu budou sledovány
hladiny monitorovaných zdrojů podzemních vod nebo vystrojených vrtů
detailně vyhodnotí technické řešení odvádění dešťových vod z hlediska kvalitativních rizik všude
tam, kde stavba prochází ochranným pásmem vodního zdroje
posoudit režim vod PP Vstavačová louka a jejího okolí a stanovit postup výstavby tak, aby zde
vodní režim nebyl narušen



na úseku komunikace procházející případně ochranným pásmem vodního zdroje
vybudovat automatický signalizační systém pro hlášení nestandardních situací v provozu
na komunikaci odpovědným osobám určeným v havarijním plánu (PČR, HZS, ŘSD,
správce vodního zdroje



v rámci dokumentace pro stavební povolení v místech případných přechodů doporučené
varianty silnice II/312 přes meliorační systémy navrhnout taková technická opatření, aby
byla zachována jejich stávající odvodňovací funkce a nedošlo ke změnám v
hydrologickém režimu na dotčených pozemcích



dokumentace pro stavební povolení, jakož i plán organizace výstavby, bude jednoznačně
dokladovat, že během výstavby i provozu doporučené varianty silnice II/312 bude
zajištěna odpovídající průchodnost pro místní obyvatelstvo, jakož i přístupy na
zemědělské a lesní pozemky včetně možnosti vjezdu zemědělské a lesnické techniky;
konkrétní řešení konzultovat s majiteli dotčených pozemků



součástí dokumentace pro stavební povolení bude chiropterologický průzkum pro detailní
vyhodnocení míst s vysokou letovou aktivitou netopýrů a s návrhem případných bariér
proti kolizím s netopýry; tento průzkum bude znovu aktualizován v roce uvažované
výstavby

86

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ



v rámci dokumentace pro stavební povolení zpracovat detailní migrační studii pro
doporučenou variantu II/312, která bude vycházet ze závěrů a navržených opatření v rámci
Migrační studie (Kunderová, 2020); výstupem studie budou úpravy a zpřesnění dosud
navržených migračních objektů a budou zpracovány podrobnější projektové podklady ke
všem migračním objektům; současně bude řešena i návaznost na okolní krajinu a stávající
migrační trasy; na základě procesu posuzování vlivů na životní prostředí budou v rámci
projektové přípravy respektovány i následující požadavky:


budou prověřeny případně upraveny dosud navržené migrační objekty:
 most přes účelovou komunikaci a cyklostezku v km 2,35 rozšířit na 2 pole, aby mohl plnit i migrační
funkci s hodnotou MPT pro kategorii B min 0,5
 v km cca 4,50 řádně přemostit drobnou vodoteč prostřednictvím rámového propustku, který umožní
migraci středních a drobných živočichů (MTP alespoň 0,5)
 přes místní komunikaci v km cca 5,07 umístit mostní objekt s jedním polem, který umožní migraci
středních a drobných živočichů (MTP alespoň 0,5)
 v km cca 0,30 „Modré“ varianty doplnit drobný migrační objekt (tubosider nebo rámový propustek) pro
migraci středních a drobných živočichů
 v km cca 0,60 „Modré“ varianty realizovat v zářezu přesypaný most nad hlavní trasou, po kterém bude
převedena lesní cesta a zároveň vznikne ekodukt
 při křížení lesní cesty Formanka (km 1,35 „Modré“ varianty) realizovat přesypaný most nad hlavní trasou,
po kterém bude převedena lesní cesta a zároveň bude využit jako ekodukt
 v návaznosti na realizaci migračních objektů v lesním celku západně od Chocně (biotop velkých savců,
nadregionální biokoridor) trasu silnice v lesním porostu oplotit, aby se zamezilo srážkám zvěře
s dopravou; oplocení realizovat tak, aby navádělo zvěř k migračním objektům
 v místě křížení potoka za km 10,50 umístit propust o rozměrech přibližně 2x2 m
 v km cca 3,55 (na křížení stávajícího úseku silnice II/357 s vodním tokem) provést výměnu stávajícího
trubního propustku za rámový tak, aby podél toku v propustku vznikla také suchá cesta s min. šířkou 1,0
m z důvodů minimalizace vlivů na střety s vydrou říční
 budou realizovány zábrany proti pronikání obojživelníků na komunikaci; současně bude zajištěno
usměrnění pohybu obojživelníků do migračních objektů

 křížení s drobnými vodními toky realizovat tak, aby na obou březích zůstala suchá cesta o šířce



min 1 m; povrch cesty ponechat hlinitý; koryta a břehy toků neopevňovat, ponechat v přirozeném
stavu; pouze v odůvodněných případech je v prostoru pod mostem přípustné opevnění volně
loženými kameny, příp. kameny do hlíny
detailní migrační studie bude předložena ke schválení příslušnému orgánu ochrany přírody



v rámci dokumentace pro stavební povolení bude vypracován takový harmonogram
stavby, aby realizace komunikace zejména v úsecích s migračními objekty byla časově
sladěna tak, aby záměr v nedokončené podobě a/nebo stavební práce na něm probíhající
nemohly představovat migrační bariéru (tzn., že migrační objekty musí být funkční dříve,
než se zbytek stavby stane pro dotčené skupiny živočichů neprůchozím)



nejdéle v rámci dokumentace pro stavební povolení provést pro doporučenou variantu
silnice II/312 aktualizaci botanického průzkumu včetně zaměření na nepůvodní a invazivní
druhy rostlin s přesným vymezením lokalit a charakteru jejich výskytu na pozemcích
dotčených stavbou; v případě výskytu nepůvodních, invazivních druhů rostlin na
lokalitách dotčených stavbou likvidovat tyto druhy odbornou osobou ještě před započetím
terénních úprav, odstranění vegetačního pokryvu či jakýchkoli jiných stavebních prací, při
kterých by mohlo dojít k narušování povrchu půdy nebo šíření částí invazních druhů
rostlin jiným způsobem



součástí dokumentace pro stavební povolení bude podrobný dendrologický průzkum
s cílem stanovit maximálně přípustný odůvodněný rozsah kácení dřevin pro doporučenou
variantu silnice II/312 včetně ocenění celospolečenské (ekologické) újmy, který bude
sloužit jako podklad pro vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo
les s cílem upřesnit celkovou evidenci všech stromů a keřů určených ke kácení (druh,
množství, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí a zapojené porosty dřevin s plochou
nad 40 m2); u vodních toků musí průzkum obsahovat soupis všech dřevin a ploch
keřových porostů; podrobný dendrologický průzkum bude zároveň identifikovat
mimořádně hodnotné dřeviny ve zkoumaném území a evidenci prvků dřevin
zachovávaných, včetně návrhu opatření na minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně
(umístění zařízení staveniště, příjezdové cesty, opatření během stavby).
v rámci dokumentace pro stavební povolení pro doporučenou variantu silnice II/312
předložit návrh komplexního projektu sadových úprav a náhradního zalesnění,
s průmětem do realizačních projektů jednotlivých staveb, který bude důsledně vycházet
z následujících zásad:
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bude projednán s příslušnými orgány ochrany přírody a bude zahrnovat jejich připomínky a
požadavky
pozornost bude věnována především vybraným místům komunikace z hlediska nutnosti odclonění
vizuálního rušení mezi obytnou zástavbou obcí a silnicí – zejména v km 2,0 až 2,6 u části Lipová,
v km 8,6 až 9,7 severně od Chocně (plocha Z97 v ÚP města) a u obce Vrchovina při odklonu trasy
mezi km 10,5 až 12,0; v těchto úsecích by pásy vegetace měly být minimální šíře 20 m
bude obsahovat vyšší dřeviny v patách násypů, keře na svazích a náhradu kácené krycí zeleně,
jakož i travní pásy s roztroušenými křovinami pro vytvoření biotopu pro křepelky a koroptve
z důvodů minimalizace negativních vlivů stavby a následného provozu se jako vhodné jeví
realizovat kompenzační opatření jako např. výsadbu nelesních dřevinných prvků přirozené
druhové skladby, která přispěje k lepšímu začlenění tělesa nově navržené silnice do okolní
krajiny bude mít návaznost na navržené migrační objekty
náhradní výsadba bude odpovídat svým rozsahem ekologické újmě způsobené kácením dřevin,
výsadba bude kompenzovat nejen pokácenou nelesní zeleň, ale také, alespoň částečně, zánik
lesních porostů, a to výsadbou regionálních, stanovištně vhodných listnatých dřevin přednostně
na nezemědělských pozemcích, případně na pozemcích s nízkou třídou ochrany ZPF
navržená náhradní výsadba bude obsahovat přesné uvedení počtu, druhu a kvality sazenic
určených pro tuto náhradní výsadbu (nejen stromy, ale i keřové patro, které představuje vhodný
biotop pro řadu druhů drobných živočichů a ptactva), náhradní výsadbu navrhovat především v
lokalitách, kde se bude povolovat kácení (kompenzace ekologické újmy v místě postiženém
kácením)
bude preferovat kompaktní výsadby za účelem posílení ekologicko-stabilizační funkce dotčených
VKP
pro výsadby budou použity domácí druhy dřevin v cílové druhové skladbě stromů odpovídající
příslušnému vegetačnímu stupni a typu a charakteru stanoviště s preferencí dlouhověkých
dřevin, s podpůrnou funkcí krátkověkých dřevin; v daném kontextu dodržovat doporučenou
druhovou skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance (příp. jiným
přípravkům pro zimní údržbu komunikace)
preferovat použití zapěstovaných vzrostlejších jedinců (výšky cca 1,5 m a stáří 2 roky) v
navrhovaných výsadbách s dostatečným prostorovým vymezením pro správný a rovnoměrný
vývoj korun po zakořenění, pohledově svahy násypu osadit souvislým pruhem nebo skupinovou
výsadbou křovin a stromů stanovištně příslušných



v rámci dokumentace pro stavební povolení optimalizovat doporučenou variantu silnice
II/312 ve vztahu ke snížení výměry záborů pozemků v kategorii PUPFL na nejnutnější míru;
zařízení staveniště umísťovat mimo významné krajinné prvky; v území maximální mírou
bude respektována územní ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa včetně jejich
ochranných pásem; u vykácených lesních biotopů provádět postupnou přeměnu
současné druhové skladby v ekotonových liniích podél nového silničního tělesa ve
prospěch dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a melioračními
účinky na půdu a současně poskytují vysoký produkční a mimoprodukční funkční efekt;
prostřednictvím vytváření nových biotopů, které se budou blížit přírodě blízkému lesnímu
biotopu zabezpečit redukci vlivů abiotických a biotických škůdců, omezení kalamit a
zvýšení stability produkce (zvyšováni ekologické stability); racionalizací nákladů pěstební
činnosti upřednostňování přirozené obnovy, cílené využívání přírodních procesů při
odrůstání nárostů a kultur a ve výchově mladých porostů



před zahájením stavby „Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto“ bude KHS
Pardubického kraje doložen aktuální stav přípravy stavby „Obchvat Běstovic“, protože
realizace této stavby může ovlivnit i rozsah navrhovaných protihlukových opatření na
stávajících komunikacích mezi Chocní a Běstovicemi způsobený změnou distribuce
dopravy v návaznosti na připojení obchvatu na stávající komunikační síť



v rámci každé žádosti o stanovisko pro navazující řízení dle §9a odstavce 6 zákona bude
k zákonem stanoveným podkladům rovněž MŽP doloženo plnění podmínek tohoto
závazného stanoviska



v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu
(včetně ichtyologického průzkumu stavbou dotčených toků) formou ověření výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto
druhů pro doporučenou variantu silnice II/312; výsledky průzkumů je třeba následně
promítnout do prováděcí dokumentace stavby a uplatňovat je formou ekologického dozoru
odborně způsobilou osobou
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II. Podmínky pro fázi výstavby


investor stavby zajistí, že po celou dobu přípravy a výstavby bude zajištěn kontakt s
veřejností v oblasti komunikace a informování o průběhu přípravy a realizace projektu a
jeho potenciálních dopadech na okolí, včetně operativního reagování na vznesené
podněty a dotazy



investor stavby zajistí, že před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu
vybraných používaných komunikací a pasportizace stavu obytných objektů a jiného
soukromého majetku podél těchto 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, vydání kolaudačního
rozhodnutí bude podmíněno uvedením příjezdových komunikací ke stavbě do původního
stavu; obdobně po ukončení stavebních prací budou vyhodnoceny případné škody na
obytných objektech a jiném soukromém majetku, který bude ovlivněn etapou výstavby;
následně budou provedeny příslušné opravy nebo přijata odpovídající kompenzační
opatření za způsobené škody na náklady investora; vydání kolaudačního rozhodnutí bude
podmíněno provedením příslušných oprav nebo realizací kompenzačních opatření



pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů na ovzduší budou smluvně zajištěny se zhotovitelem stavby a budou obsahovat
následující požadavky:













staveništní komunikace budou pravidelně čištěny, skrápěny nebo budou používány aktivní látky
k potlačení prašnosti
používat stroje s nižšími emisemi tuhých látek a věnovat se jejich údržbě, jedná se o optimální
nastavení motorů, omezení volnoběhu strojů a zamezení přetěžování techniky
po dobu stavby je nutné dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem, obsluha strojů
vyškolenými pracovníky, tj. plnit nákladní vozidla ve správné poloze tak, aby nedocházelo k
násypu materiálu mimo vozidlo
po dobu stavby je nutné redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů mimo silniční
techniky na minimum
v případě sucha bude zajištěno skrápění staveništních ploch
v případě dlouhodobého sucha a při silnějším větru omezit stavební práce, případně zamezit
šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště
k zajištění kontrolovatelnosti realizace protiprašných opatření při suchém, nebo větrném počasí,
je nezbytné průběžně sledovat aktuální údaje minimálně o směru a rychlosti větru, vlhkosti
vzduchu a teplotě a také předpovědi vývoje těchto údajů; údaje ze sledování vývoje výše
uvedených parametrů průběžně zaznamenávat ve stavebním deníku pro potřebu zpětné kontroly
minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu o zrnitosti do 4 mm
na staveništi; dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v silech nebo v boxech, ohradit
jednotlivé materiály a zamezit vyfoukávání jemných částic do okolí
umisťovat venkovní skládky na závětrnou stranu a současně materiály na deponie umisťovat tak,
aby horní vrstvu tvořil vždy nový přirozeně vlhký materiál

pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů hluku a vibrací v etapě výstavby budou obsahovat následující požadavky:
 při začátku stavebních prací bude provedeno kontrolní měření hluku u nejbližší obytné zástavby a
budou konkretizována případná protihluková opatření
 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
 veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány pouze v denní době s výjimkou akusticky nevýznamných činností
 staveništní dopravu organizovat vždy podle možností mimo obydlené zóny (v trase nové
komunikace)
 všechny hlučné stavební práce v blízkosti chráněných objektů budou prováděny pouze v denní
době, a to od 06.00 až 21.00 hodin
 v rámci výstavby budou použity stroje s garantovanou nižší hlučností; budou kombinovány
hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti, bude zkrácen provoz výrazných hlukových
zdrojů v jednom dni – práce budou rozděleny do více dnů po menších časových úsecích
 se stavebními pracemi postupovat v ose budoucí komunikace s minimálním rozsahem staveništní
dopravy vedené přes obydlená území
 působení vibrací v období výstavby (vibrace z těžké dopravy v okolí tras dopravní obsluhy stavby)
bude vyhodnoceno v rámci zásad organizace výstavby, kde budou podle potřeby stanovena i
příslušná opatření (vyhotovení geotechnických pasportů potencionálně dotčených staveb,
respektive opravy vzniklých poruch)
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po výběru zhotovitele stavby bude pro stavbu přeložky vypracována akustická studie pro
etapu výstavby, a to včetně vyhodnocení vlivu obslužné staveništní dopravy na
příjezdových a odjezdových trasách, která bude vycházet ze zásad organizace výstavby a
upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních mechanismů a která bude
dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby



před zahájením stavby bude provedeno změření technické seismicity u vybraných
stávajících objektů obytné zástavby v okolí mostu přes komunikaci II/317 v km 9,8 a
následně po realizaci záměru v rámci kolaudačního řízení; při prokazatelné změně, která
by mohla mít negativní vliv na stávající objekty, budou případná opatření realizována na
náklady investora záměru



pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů na povrchové a podzemní vody budou obsahovat následující požadavky:
















při provádění prací je nezbytné maximum úkonů provádět ze břehu – bez pojezdu mechanizmů v
korytě toku; firma realizující práce v korytě musí přijmout taková opatření, která zamezí úniku
PHM a stavebních hmot do vodního prostředí; standardní podmínkou je trvalá přítomnost funkční
záchytné stěny pod úsekem stavby
v zátopových územích, respektive ochranných pásmech vodních zdrojů nebudou zřizována trvalá
zařízení stavenišť jakož i mezideponie stavebního materiálu
pro stavbu bude zpracován a předložen k odsouhlasení povodňový plán stavby
bude specifikován způsob odvodnění zařízení stavenišť ve vztahu k eliminaci úniků nepolárních
extrahovatelných látek (NEL) a mechanických usazenin
na plochách zařízení staveniště v zátopovém území bude vyloučeno skladování látek, které
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, včetně zásob PHM pro stavební
mechanizmy; nebudou zde odstavovány žádné stavební mechanizmy
během realizace stavby na každém křížení s vodotečí vybudovat provizorní zemní nádrže pro
zachycení splachů ze staveniště; tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení
povrchových vod zřídit usazovací nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených
odlučovačem ropných látek; pokud budou zachycené vody kontaminovány, likvidovat je na
odpovídajících ČOV
důsledně zajistit ochranu toku před úniky zásaditých stavebních látek a sypkých stavebních
hmot; omezit na minimum kalní toků; v období jarního rozmnožování ryb (březen až květen) bude
kalení toků zcela vyloučeno
vyloučit jakékoli skladování takových hmot v blízkosti břehové hrany toku; práce při řešení
stabilizačních či jiných technických prvků komunikace, vyžadujících betonáž v dosahu břehové
hrany toku, řešit s vyloučením úniku stavebních látek a hmot do toku
veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v blízkosti
vodních toků odváženy
objekty, ve kterých se v rámci stavby bude nakládat se závadnými látkami, budou zabezpečeny
proti jejich úniku do okolí
všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek
v náplních hydraulických systémů použitých zařízení budou biologicky rozložitelné oleje
v rámci stavby používat dostatečné množství chemických WC



před zahájením stavební činnosti bude nutno zachovávané dřeviny zajistit dle ČSN 83 9061
– Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích; zejména bude nutné minimalizovat výkopové práce, vyloučit
pojezdy těžké techniky, minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a skladování
nebezpečných látek v kořenové zóně, což je plocha povrchu půdy pod korunou stromu
ohraničená okapovou linií koruny (obvodem půdorysného průmětu koruny) zvětšená o 1,5
m po celém obvodu okapové linie koruny



skrývku zeminy a stržení drnu v travních a dřevinných porostech mezi km 6,70 a 8,70 od
rybníku Aviák po Tichou Orlici bude prováděno pouze v rozmezí 1. září – 31. října, tedy
mimo období rozmnožování a přezimování obojživelníků, plazů a hmyzu v půdě;
bezprostředně před zahájením zemních prací je nutné projít dotčené území stanovenou
odborně způsobilou osobou (ekodozor) a zajistit případné transfery nalezených
obojživelníků a plazů; skrývku zeminy na zbytku stavby je možné provést mimo období
hnízdění polních druhů ptáků, tj. v rozmezí 1. září – 31. března do fáze výstavby



kácení stromů a odstranění keřů bude nutno provádět mimo období hnízdění ptáků tj.
v rozmezí 1. září–31. března. Na základě chiropterologického průzkumu budou určeny
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případné další podmínky ohledně kácení stromů, ve kterých mohou být letní nebo zimní
úkryty netopýrů.


dočasný zábor severně (Srubské mokřiny, PP Vstavačová louka) a jižně (louka a lužní les)
od železnice Choceň – Sruby mezi km 6.00 – 6,70 omezit na nutné minimum a po dobu
stavebních prací provést jeho dočasné oplocení, zamezující pohybu techniky a pracovníků
v přilehlých lučních, mokřadních a dřevinných porostech



během výstavby udržovat stav staveniště v takovém stavu, aby se zamezilo vzniku kaluží a
jiných dočasných vodních ploch, které by představovaly atraktivní sekundární biotopy pro
obojživelníky



vhodné náhradní lokality pro případné transfery zvláště chráněných druhů budou dle
aktuálních podmínek doporučeny ekologickým dozorem s tím, že náhradní lokality musí
biotopově odpovídat nárokům transferovaného druhu a neměla by být příliš vzdálená od
místa odchytu; současně bude navržena plocha pro vytvoření náhradního potravního
biotopu pro čápa černého, kuňky obecné a dalších obojživelníků a ptáků ve formě mokřadu
s mělkými tůněmi; na lučních plochách zasažených stavební činností v km 5,70 – 7,00
provést dosev krvavce totenu pro podporu místních populací modráska bahenního a
modráska očkovaného v minimální dávce výsevu minimálně 0,2 g na m2



investor záměru bude povinen po celou dobu výstavby záměru zajistit biologický
(ekologický) dozor stavby osobou s vysokoškolským vzděláním přírodovědného,
zemědělského nebo lesnického směru, nezávislou na dodavateli stavby, která bude
oprávněna stanovovat vhodné termíny pro minimalizaci negativních vlivů záměru na životní
prostředí (upřesnění termínů terénních prací, kácení dřevin, záchranných transferů) a
dohlížet na provádění prací a realizaci staveb, které mohou mít vliv na jednotlivé složky
životního prostředí (realizace migračních bariér, ověřování migrace obojživelníků,
dodržování uplatňování opatření k omezování prašnosti, kontrola dodržování opatření pro
předcházení kontaminace vod a půd, nakládání s odpady a dalších opatření stanovených
podmínkami závazného stanoviska)



v profilech, kde dojde vlivem kolize tělesa doporučené varianty silnice II/312 s lesním
porostem k nevhodnému otevření porostu, je nutno urychleně provést obnovu porostního
pláště tak, aby nedocházelo k druhotnému poškozování a devastaci lesa, a to zejména na
návětrné straně, kde vyvstává vysoké riziko polomů a vývratů; minimalizovat riziko vodní
eroze lesní půdy šetrným postupem výstavby



práce zasahující do horninového podloží v rámci lesního celku západně od Chocně
realizovat pod dohledem paleontologa, který určí další postup v případě objevu
paleontologických nálezů a případně nařídí záchranný paleontologický průzkum

III. Podmínky pro fázi provozu


v průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu v doporučené variantě silnice II/312;
volba bodů pro měření v chráněném venkovním prostoru staveb (případně v chráněném
vnitřním prostoru staveb) bude konzultována s orgánem ochrany veřejného zdraví



k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření
prokazujícím nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu



v rámci provozu zimní chemickou údržbu z důvodů snížení dlouhodobé kontaminace
podzemních a povrchových vod posypovými solemi a zasolení biotopů podél komunikace
vozovky provádět skrápěnou solí, nebo metodou šetrnější k životnímu prostředí,
odpovídající aktuálnímu stupni poznání

IV. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí


po uvedení stavby do provozu bude zahájen závazný tříletý monitoring stavby, jehož cílem
bude kromě kontroly navržených opatření (zejména funkčnosti migračních objektů,
vegetačních úprav) rovněž ověření mortality živočichů na komunikaci; výsledkem tohoto
monitoringu bude taktéž návrh aktualizace trvalých bariér na základě průběžného
vyhodnocování migrace na základě biologického (ekologického) dozoru stavby
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V.
VYPOŘÁDÁNÍ
DOKUMENTACI

VŠECH

OBDRŽENÝCH

VYJÁDŘENÍ

K

Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – OŽPZ KÚ Pardubického kraje –
k předložené dokumentaci následující vyjádření dotčených územních samosprávných
celků, správních úřadů, spolků a veřejnosti:
1) Městský úřad Vysoké Mýto
Odbor životního prostředí
vyjádření ze dne 31.5. 2021 č.j.: MUVM/030354/2021
2) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
vyjádření ze dne 31.5. 2021 č.j.: KHSPA 07532/2021/HOK-UO
3) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Hradec Králové
vyjádření ze dne 18.5. 2021 č.j.: ČIŽP/45/2020/2648
4) Město Vysoké Mýto
vyjádření ze dne 31.5. 2021 č.j.: MUVM/039456/2021
5) Zemědělsko-obchodní družstvo Zálší
vyjádření ze dne 5.4. 2021 bez č.j.
6) Spolek pro krajinu povodí Loučné
vyjádření ze dne 27.5. 2021 bez č.j.
1) Městský úřad Vysoké Mýto
Odbor životního prostředí
vyjádření ze dne 31.5. 2021 č.j.: MUVM/030354/2021
Podstata vyjádření:
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný
dotčený orgán vydává dle § 8 odst. 3 zákona a ve spojení s § 154 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k
výše uvedené dokumentaci vyjádření:
a) Z hlediska odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany ZPF bez
připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
b) Z hlediska státní správy lesa
Do závazného stanoviska EIA požadujeme zapracovat podmínky, které vycházejí z
navrhovaných opatření (kapitola D. IV - textové části přepracované dokumentace
EIA). Z pohledu zachování a ochrany lesa se týká zejména bodů D. IV. 1 opatření
pro fázi přípravy – 15b), 16b), 21, 30, 31.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené požadavky jsou v modifikované podobě zapracovány do podmínek návrhu
závazného stanoviska.
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c) Z hlediska myslivosti
Do závazného stanoviska EIA požadujeme zapracovat podmínky, které vycházejí z
navrhovaných opatření (kapitola D. IV - textové části přepracované dokumentace
EIA). Z pohledu zachování všech druhů zvěře vyskytujících se v dotčeném území a
snížení dopadů fragmentace jejich přirozených domovských okrsků se týká zejména
bodů D.IV.1 opatření pro fázi přípravy - 15a), 15d), 16b), 16d), 17, 19, 25, 28.
Do bodu 16b) doplnit, že u mostního objektu (S0 204 v km 1,46-1,54 - varianta
„Modrá“) musí jeho migrační technický potenciál dosahovat hodnot minimálně 0,8.
Do bodů 17d,e) doplnit, že drobné migrační objekty budou vycházet z parametrů
navržených v migrační studii.
V případě „Červené“ varianty doplnit, že v km 0,2 je nutné zachovat umístění
turbosideru pro zajištění migrace drobné polní zvěře (vyplývá z migrační studie).
Stanovisko zpracovatele posudku:
„Červená“ varianta není posudkem v návrhu závazného stanoviska doporučena
k další přípravě z hlediska významných negativních vlivů na životní prostředí.
Další požadované podmínky včetně jejich úprav jsou akceptovány a v modifikované
podobě zapracovány do návrhu závazného stanoviska.
d) Z hlediska ochrany přírody
Orgán ochrany přírody obdržel k vyjádření kvalitně zpracovanou přepracovanou
dokumentaci EIA „Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto - západ". Orgán
ochrany přírody souhlasí se zapracováním v dokumentaci navržených opatření ke
zmírnění, eliminaci nebo kompenzaci negativních vlivů stavby do dalších stupňů
projektové dokumentace (kapitola D. IV - textové části přepracované dokumentace
EIA podmínky týkající se ochrany biologické rozmanitosti). Pokud budou navržená
opatření zohledněna v navazujících projektových dokumentacích a následně
realizována, umístění nového technicistního prvku do krajiny bude představovat
únosnou míru zatížení zasaženého území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Odpovídající podmínky z hlediska vlivů na přírodní složky ekosystémů jsou dle
názoru zpracovatele posudku zapracovány do podmínek návrhu závazného
stanoviska.
2) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
vyjádření ze dne 31.5. 2021 č.j.: KHSPA 07532/2021/HOK-UO
Podstata vyjádření:
Na základě obdržené dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Krajského
úřadu Pardubického kraje, doručené dne 29.04.2021, posoudila Krajská hygienická
stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích jako dotčený úřad státní správy
ve smyslu § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
a § 23 odst. 5 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů záměru na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
předloženou dokumentaci záměru společnosti Správy a údržby silnic Pardubického
kraje, p.o., Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ 00085031.
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Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti
ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se
sídlem v Pardubicích toto vyjádření.
S dokumentací vlivů záměru „Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto západ“, na životní prostředí souhlasí a požaduje:
a) V dalším stupni projektové přípravy bude prověřeno možné rozšíření protihlukové
stěny PHS 2 v km 2.250 v okolí okružní křižovatky a dále podél stávající komunikace
II/357 a realizace plotu s protihlukovou v ul. Na Křepčích u okružní křižovatky.
b) K projektové dokumentaci pro navazující stupeň projektové přípravy bude
doložena aktualizovaná hluková studie pro vybranou variantu vedení trasy
komunikace II/312 a pro konkrétní protihluková opatření - konečné parametry
protihlukových stěn a individuální protihluková opatření na všech objektech, u kterých
je dle hlukové studie předpokládáno překročení hygienických limitů hluku v
chráněných venkovních prostorech staveb a kde nelze realizovat jiné opatření.
c) Realizace uvedené stavby bude podmíněna vybudováním obchvatu Běstovic.
Stavba obchvatu Běstovic, jako jedno z účinných protihlukových opatření, bude
zahájena před započetím stavby „Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto západ“.
d) Do hlukové studie bude zahrnuto i opatření výměny povrchu místních komunikací
ul. Újezdská, silnice III/3058 v Běstovicích a silnice III/31610 ul. Na Křepčích za
povrch se sníženou hlučností.
e) Navrhovaná protihluková opatření budou podrobně rozpracována v projektové
dokumentaci stavby pro navazující řízení.
f) Ve zkušebním provozu bude po realizaci stavby provedeno měření hluku z dopravy
v chráněném venkovním prostoru staveb - nejvíce hlukově exponovaných obytných
objektů. Měřící místa budou konzultována s KHS. Měření bude provedeno
akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v době denní i noční.
Hodnocení rizika expozice hluku ze silniční dopravy je provedeno v ukazatelích
významného obtěžování, rušení spánku a zvýšeného rizika ischemické choroby
srdeční s použitím vztahů expozice a účinku z hlukové směrnice WHO z roku 2018.
Zahrnuje cca 1000 obyvatel v okolí výpočtových bodů hlukové studie. Podle výsledků
se celkově sníží počet obyvatel v pásmech nejvyšší hlukové zátěže. Vypočtené
navýšení rizika u zástavby v blízkosti trasy obchvatu nedosahuje významné úrovně.
Významnější pozitivní vliv na celkovou míru zdravotního rizika lze podle vyhodnocení
očekávat v případě uplatnění navržených PHS. Provedené vyhodnocení vlivů na
veřejné zdraví respektuje metodické požadavky platných autorizačních návodů SZÚ
k hodnocení zdravotních rizik expozice hluku a expozice chemickým látkám ve
venkovním ovzduší. KHS nemá k této části dokumentace podstatné připomínky.
Po porovnání obou aktivních variant se jako vhodnější z hlediska hlukové zátěže jeví
varianta „Modrá“, která se nachází ve větší vzdálenosti od západního okraje zástavby
města Choceň.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad a) Dle názoru zpracovatele posudku je tato podmínka splněna. Pro další
projektovou přípravu záměru je do návrhu závazného stanoviska formulována
následující podmínka:
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součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která bude:
 zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy v době
zpracování DÚR pro doporučenou variantu
 zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území; model bude hodnotit i vývoj dopravy na souvisejících komunikacích,
kde vlivem distribuce dopravy dojde k jejímu navýšení a kde dojde k překročení hygienických limitů
 na základě aktualizace výpočtů pro hluk z provozu silniční dopravy budou v případě nutnosti
optimalizovány návrhy protihlukových opatření ve formě protihlukových stěn, kde budou i
definovány jejich akustické vlastnosti – neprůzvučnost a pohltivost
 u všech objektů, kde nelze navrhnout protihlukovou stěnu bude navržena kombinace
protihlukových opatření ve formě nového povrchu komunikací se sníženou hlučností (zejména
podél obytné zástavby na komunikaci Újezdská v Chocni, silnici III/3058 v Běstovicích a silnici
III/31610 ul. Na Křepčích), případně budou navržena individuální protihluková opatření na všech
objektech, u kterých je předpokládáno překročení hygienických limitů hluku v chráněných
venkovních prostorech staveb a kde nelze realizovat jiná opatření
 veškerá navrhovaná protihluková opatření budou podrobně rozpracována v projektové
dokumentaci stavby pro navazující řízení

Ad b) Dle názoru zpracovatele posudku je tato podmínka splněna – viz vypořádání
pod bodem 2a).
Ad c) V rámci akustického posouzení byla taktéž dokladována situace v zájmovém
území v případě realizace obchvatu Běstovic. Z vyhodnocení této varianty je patrné,
že její realizací dojde k dalšímu významnému snížení hlukové zátěže v zájmovém
území na stávajících komunikacích mezi Chocní a Běstovicemi. Z hlediska
projektové přípravy však tato stavba není dosud projektově připravována. Dle názoru
zpracovatele posudku nelze podmiňovat posuzovaný záměr realizací jiné stavby. Na
stranu druhou je však patrné, že případná realizace obchvatu Běstovic by znamenala
další zlepšení akustické situace v části zájmového území. Proto zpracovatel posudku
zastává názor, že by oznamovatel předkládaného záměru měl spolu s obcí Běstovice
urychleně zahájit potřebné práce na přípravě této stavby. Po konzultaci s orgánem
ochrany veřejného zdraví je v návrhu závazného stanoviska formulována následující
podmínka:
 před zahájením stavby „Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto“ bude KHS
Pardubického kraje doložen aktuální stav přípravy stavby „Obchvat Běstovic“, protože
realizace této stavby může ovlivnit i rozsah navrhovaných protihlukových opatření na
stávajících komunikacích mezi Chocní a Běstovicemi způsobený změnou distribuce
dopravy v návaznosti na připojení obchvatu na stávající komunikační síť

Ad d) Dle názoru zpracovatele posudku je tato podmínka splněna – viz vypořádání
pod bodem 2a).
Ad e) Dle názoru zpracovatele posudku je tato podmínka splněna – viz vypořádání
pod bodem 2a).
Ad f) V návrhu závazného stanoviska jsou formulovány následující podmínky, které
dle názoru zpracovatele posudku reflektují výše uvedený požadavek.


v průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu v doporučené variantě silnice II/312;
volba bodů pro měření v chráněném venkovním prostoru staveb (případně v chráněném
vnitřním prostoru staveb) bude konzultována s orgánem ochrany veřejného zdraví



k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření
prokazujícím nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu
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3) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Hradec Králové
vyjádření ze dne 18.5. 2021 č.j.: ČIŽP/45/2020/2648
Podstata vyjádření:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen
„ČlŽP“), obdržela dne 30.4.2021 žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru.
Předmětem záměru je výstavba přeložky silnice II/312, respektive prodloužení této
silnice k nadřazené síti. Přeložka silnice II/312 zajistí napojení Chocně a přilehlého
regionu na dálnici D35 prostřednictvím MÚK Vysoké Mýto - západ. Zároveň bude
komunikace sloužit jako obchvat Vysokého Mýta a Chocně.
a) Z hlediska odpadového hospodářství
ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, upozorňuje, že se vzniklou odpadní
zeminou v rámci výstavby je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o
odpadech. Dále ČlŽP, oddělení odpadového hospodářství, konstatuje, že při dovozu
výkopové zeminy z jiných staveb, je nutno splnit veškeré body uvedené v ustanovení
§ 8 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.
b) Z hlediska ochrany přírody bez připomínek.
c) Z hlediska ochrany lesa
Na základě předložené dokumentace lze sdělit, že předložený záměr na stavbu
silnice z hlediska zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen
„PUPFL“), bude představovat silný zásah do podstatných charakteristik a hodnot
PUPFL. Realizací záměru dojde k zrušení a rozdělení části PUPFL (lesního celku) v
dané lokalitě. Z pohledu dlouhodobé únosnosti, resp. udržitelnosti lesa a pozemků
určených k plnění funkce lesa je záměr na hranici akceptovatelnosti (zábor PUPFL
činí přes 7 ha).
Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci záměru dojde k zatížení lesních pozemků
negativními vlivy z vlastního záboru i později provozované dopravy, ČIŽP, oddělení
ochrany lesa, požaduje provést optimalizaci trasy z pohledu zásahu do lesních
porostů a PUPFL tak, aby byla respektována jejich územní ochrana, včetně jejich
ochranných pásem.
Jednotlivé stavební objekty umísťovat mimo PUPFL, a to tak, aby použití pozemků
určených k plnění funkce lesa, co nejméně omezovalo nebo narušovalo hospodaření
v lesích a zejména, aby neomezovalo plnění funkcí lesa dle zákona o lesích.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad a) Jedná se o připomínky jednoznačně související s příslušným složkovým
zákonem, které musí být respektovány bez ohledu na proces EIA, a proto nejsou
uvedené připomínky formulovány do podmínek návrhu závazného stanoviska.
Ad b) Z hlediska obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
Ad c) Lze souhlasit s vyjádřením, že vlivy na PUPFL lze označit za významné. Při
řešení trasy se ale nelze žádným způsobem vyhnout průchodu lesním komplexem u
Chocně, z tohoto důvodu jsou navrženy zásady a postupy, kterými mohou být vlivy
na les zmírněny. I z tohoto důvodu lépe nakonec vychází varianta modrá, poněvadž
v součtu s předpokládanými dočasnými zábory vykazuje příznivější parametry oproti
variantě červené. V návrhu závazného stanoviska jsou posudkem formulovány
následující podmínky:
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 v profilech, kde dojde vlivem kolize tělesa doporučené varianty silnice II/312 s lesním
porostem k nevhodnému otevření porostu, provádět podporu porostního pláště např.
dosadbou keřů podél nového okraje zejména na návětrné straně; minimalizovat riziko vodní
eroze lesní půdy šetrným postupem výstavby
 v rámci dokumentace pro stavební povolení optimalizovat doporučenou variantu silnice
II/312 ve vztahu ke snížení výměry záborů pozemků v kategorii PUPFL na nejnutnější míru;
zařízení staveniště umísťovat mimo významné krajinné prvky; v území maximální mírou
bude respektována územní ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa včetně jejich
ochranných pásem; u vykácených lesních biotopů provádět postupnou přeměnu současné
druhové skladby v ekotonových liniích podél nového silničního tělesa ve prospěch dřevin,
které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a melioračními účinky na půdu a
současně poskytují vysoký produkční a mimoprodukční funkční efekt; prostřednictvím
vytváření nových biotopů, které se budou blížit přírodě blízkému lesnímu biotopu
zabezpečit redukci vlivů abiotických a biotických škůdců, omezení kalamit a zvýšení
stability produkce (zvyšováni ekologické stability); racionalizací nákladů pěstební činnosti
upřednostňování přirozené obnovy, cílené využívání přírodních procesů při odrůstání
nárostů a kultur a ve výchově mladých porostů

4) Město Vysoké Mýto, starosta
vyjádření ze dne 31.5. 2021 č.j.: MUVM/039456/2021
Podstata vyjádření:
Realizací zásahu dojde v k ovlivnění krajinného obrazu předmětného území, a to jak
z hlediska vizuálního (pohledy směrem od města a okolních obcí, tak i
panoramatické pohledy směrem na město), tak k částečnému ovlivnění dalších
aspektů v území (hluk, prašnost / emise apod.). Požadujeme zpracovat studii
krajinářských úprav, zaměřenou na maximálně možné začlenění plánované stavby
do okolní krajiny a jejího krajinného rázu za využití krajinářských, vegetačních,
případně dalších úprav, opatření a zásahů (pásy izolační zeleně, stromořadí,
rozptýlená zeleň v krajině, případná práce s okolním terénem apod.).
Cílem studie je ukázat možnosti:
1) maximálně možného začlenění plánované stavby do okolní krajiny a jejího krajinného
rázu
2) eliminace negativních vlivů stavby na okolí (hluk, prašnost / emise apod.)
Studie by měla být prezentována formou minimálně:
 vizualizací a zákresů do panoramatických fotografií (vizualizací) předmětné stavby v
různých lokalitách. (tj. nejen ve směru od města a okolních obcí, ale i pohledy na město např. pohled z lokality „Bučkův kopec").
 Koordinační situace předmětných úprav
 Ideové řezy

Studie by měla tvořit podklad pro navazující PD předmětných úprav.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V návrhu závazného stanoviska je formulována následující podmínka, která by měla
reflektovat výše uvedený požadavek:


v rámci dokumentace pro územní řízení vypracovat aktualizovanou studii vlivů na krajinný
ráz jako podklad pro vydání stanoviska k zásahu do krajinného rázu; studie bude vycházet
z detailního zaměření trasy, výškového profilu a z požadavků, které vyplynuly v rámci
procesu posuzování vlivů na životní prostředí, která:
 bude dokladovat maximální možné začlenění plánované stavby do okolní krajiny a jejího krajinného
rázu včetně zohlednění navrhovaných sadových úprav
 bude obsahovat vizualizace a zákresy předmětné stavby v exponovaných lokalitách
 bude obsahovat koordinační situaci hodnocených vizualizací a zákresů včetně ideových řezů
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5) Zemědělsko - obchodní družstvo Zálší
vyjádření ze dne 5.4. 2021 bez č.j.
Podstata vyjádření:
V souladu s § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), tímto podáváme v
zákonem stanovené lhůtě nesouhlasné vyjádření, které odůvodňuji následovně:
Domníváme se, že i nadále oznámení trpí nedostatky, a to konkrétně:
Hluková studie: Expertní příloha 3 byla na základě našeho dopisu – nesouhlasného
stanoviska ze dne 4.8.2020 doplněna o výpočtový bod 12, dopad hluku a vibrací na
naši nemovitost na adrese U Dvořiska 1733, 565 01 Choceň (p.č. 3452 Administrativní budova a p.č. 3725 - Výrobní objekt vč. kanceláří před kolaudací, obě
v kat. území Choceň).
Dle nulové varianty hlukové studie je v současné době naše nemovitost zasažena
hlukem 38.5 a 34.7 dB. V obou navrhovaných variantách „Červené“ i „Modré“ je
nemovitost zasažena hlukem 54.7 a 49.9 dB(A). Stejně je tomu i u „Červené“
varianty s PHS, hodnoty zasažení hlukem jsou hraniční a nejsou prozatím plánována
žádná PHS. Jsme toho názoru, že výsledný hluk bude po realizaci stavby vyšší.
Požadujeme, a již jsme žádali v minulém vyjádření o doplnění bodu 5.3 - Tabulka 5:
Navrhované měřicí body - doplnit bod č. 12, pro monitoring hluku po zprovoznění
stavby, pro zjištění skutečných dopadů a následně případnou realizaci PHS. V
souladu s bodem 5.4 - Opatření pro další přípravu - požadujeme v rámci zkušebního
provozu povinnost provést kontrolní měření hluku konkrétně pro bod. č.12, pro
ověření závěrů hlukové studie a účinnosti navržených protihlukových opatření. V
případě překročení hygienických limitů provést dodatečná zvuková opatření.
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům jsme přesvědčeni, že není možné k
záměru „Napojení silnice II/3I2 na D 35 MÚK Vysoké Mýto - západ“ vydat souhlasné
stanovisko.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený objekt je veden jako administrativní budova, to znamená, že nemá
chráněné prostory v souladu s platnou legislativou. Proto ze strany zpracovatele
posudku dále bez komentáře.
6) Spolek pro krajinu povodí Loučné
vyjádření ze dne 27.5. 2021 bez č.j.
Podstata vyjádření:
Jako Spolek pro krajinu povodí Loučné se na Vás obracíme s připomínkami
k dokumentaci k záměru: Napojení silnice 11/312 na D 35 MÚK Vysoké Mýto - západ
s těmito připomínkami:
a) Obchvat Choceň - Vysoké Mýto (VM) přes Bučkův kopec okolo osady Lipová a
zahrádkářských kolonií je špatně trasován a to z důvodu, že zde dochází ke spojení
dvou dopravních systémů. První je meziměstská doprava Vysoké Mýto - Choceň. V
případě spojení s obchvatem VM - Choceň je třeba vytvořit dva kruhové objezdy cca
za 100 mil. Dochází zde ke snížení časové průjezdnosti a základnímu smyslu obou
dopravních systémů. Obchvat slouží jako tranzit. Tyto dopravní systémy nelze
spojovat. V zimním období na „Vlaštovce a Babce“ před kruhovým objezdem musí
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kamiony zpomalit nebo zastavit a budou se špatně rozjíždět s množstvím výfukových
plynů. Kamiony před kopcem musí mít rozjezdovou rychlost min. 50 km/hod.
Obráceně z Dvořiska do VM jedeme 90km/hod a za horizontem je prudké klesání a
kruhový objezd pod kopcem „Babkou“. Tento objezd z bezpečnostních důvodů nelze
postavit. Obchvat má několik ideálních variant Choceň - VM. Zejména co nejblíže k
železnici má několik výhod. Nenaruší se příroda, vodní zdroje, hlučnost bude
soustředěna na jedno místo a nenaruší se obytné zóny. V případě havárie na
železnici mohou sanitky, hasiči i policie efektivněji pomoci.
b) Navrhovaný obchvat bude mít negativní vliv pro obyvatele místní části Lipová
(kolem posledního domu Lipová čp. 148 povede přivaděč cca 100 m za zahradou,
což způsobí obtížné větrání a hlučnost z další frekventované silnice), zejména v
ulicích Na Stráni a Slatinská (cca kolem 40 domů). Vedením silnice po Bučkově kopci
300m od řadových domů v úrovni oken jejich horních pater (domy mají na tuto stranu
orientovány obytné místnosti - ložnice a obývací pokoje), dojde k výraznému
zhoršení životního prostředí pro obyvatele těchto domů - nárůstu hluku, exhalaci,
světelnému znečištění od světlometů projíždějících aut a znemožnění větrání během
horkých letních nocí. V dokumentaci není toto dostatečně a objektivně změřeno.
Všechny domy mají navíc tímto směrem orientovány zahrady a výstavbou silnice
dojde k podstatnému narušení jejich rekreační funkce. Dále pak 3 zahrádkářské
kolonie, z toho trasa přivaděče vede v těsné blízkosti kolem kolonie směrem na
Slatinu a to těsně.
c) V územním plánu města Vysoké Mýto je s úpatím Bučkova kopce počítáno pro
výstavbu rodinných domů.
d) Vyskytuje se zde v hojném počtu rosnička zelená na podmáčených loukách a
zahradách obyvatel u jižního úbočí Bučkova kopce. Každoročně sem přilétá cca 30
čápů, kteří zde hledají potravu. Útočiště tu mají srnky. Začal se zde vyskytovat i rorýs
obecný, vyskytují se zde dále např. žluna zelená a dudek. Nehledě na vzácnou flóru
(chráněná rostlina vstavač nachový, prvosenka jarní, ocúny jesenní, okrotice bílá).
e) Na Bučkově kopci je vodojem pitné vody. Bučkův kopec je velmi využíván
obyvateli celého města jak v zimním období (sáňkování), tak v letním období jako
rekreační oddychová zóna.
f) Potok, který teče údolím, máme zájem zmeandrovat a provést výsadbu stromů pro
rozčlenění krajiny. A pro zvýšení biodiversity a zádrž vody v krajině. Kolem strouhy,
která tam teče bychom rádi vysázeli stromy a tím by vznikla určitá oáza.
g) Souhlasíme s vyjádřením redaktora Orlického deníku ze dne 14. 5. 2021, že
výstavba silnice je předražená (1,885 miliard). Domníváme se, že celý přivaděč je
neopodstatněný, protože další připojení na dálnici je v jihovýchodní části Vysokého
Mýta Voštice (cca 5 km od plánovaného přivaděče), což je plně dostačující. Množství
navržených sjezdů z D35 není adekvátní situaci v tomto území, protože vzhledem k
množství populace a rozložení průmyslu je jejich množství naddimensované. Dva
dálniční sjezdy u Vysokého Mýta neodpovídají potřebě a zbytečně sníží bezpečnost
dálnice.
1) aktualizovat zelenou trasu přivaděče podél železniční tratě po vrstevnici (nebude
stoupání - sníží se emise, sníží se náklady) nebo
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2) celý přivaděč II/312 zrušit jako nepotřebný a předražený - řidiči se budou moci
připojit na dálnici v dalších možných místech za případného levnějšího
přizpůsobení dopravní situace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad a) Zpracovateli posudku nepřísluší komentovat jiné varianty záměru než ty, které
byly přeloženy do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, což je tímto
posudkem splněno. V rámci předložených variant byly v dokumentaci vyhodnoceny
vlivy na ovzduší a hlukovou situaci, které při navržených opatřeních, které jsou
promítnuty do podmínek závazného stanoviska, umožňují doporučit zvolenou
variantu k realizaci.
Ad b) Výše zmiňovanému území ulic Lipová, Slatinská a Na Stráni se v rámci
Hlukové studie (Expertní příloha č.3 dokumentace EIA) věnují dva výpočtové body:
č. 6 – Na Stráni 498
č. 7 – Lipová 148
Na základě výsledků hlukové studie je možné konstatovat, že při srovnání hlukového
zatížení obou nemovitostí v roce 2046 ve variantě nulové a ve variantě aktivní
(realizace záměru s navrženou protihlukovou stěnou), dojde v bodě č. 6 – Na Stráni
498 ke zhoršení v případě realizace záměru obchvatu o cca 1 dB ve dne a 2 dB v
noci. Tyto hodnoty jsou relativně nízké, výsledné hodnoty zůstávají pod hygienickými
limity. Obdobnou situaci bude možné předpokládat i u sousedních domů v ulici.
Domy na ulici Slatinská na tom budou lépe, neboť již nyní jsou kryty za zemědělským
areálem č.p. 89. V případě realizace obchvatu tedy nebudou u těchto nemovitostí
překročeny zákonné limity pro hlukové zatížení.
V případě výpočtového bodu č. 7 – Lipová 148 je situace bez realizace obchvatu
výrazně horší, než pokud by byl realizován (rozdíl cca 4 dB v noci i ve dne). Pokud
nebude obchvat realizován, dojde v roce 2046 k překročení limitní hodnoty pro
hlukové zatížení v noci o 4,5 dB.
S realizací obchvatu je hlukové zatížení území drženo v limitních hodnotách.
Důvodem je (kromě realizace PHS na obchvatu) výrazné snížení hlukového zatížení
podél ulice Lipová (o 3,9 - 4,3 dB) odvedením dopravy, v případě realizace obchvatu,
do nezastavěných částí území.
Ad c) V rámci územního plánu jsou navrženy obytné plochy Z.8a a Z 8.b přiléhající
těsně k ulici Slatinská a dále o plochu Z.7, která je umístěna severně od záměru
směrem k vodojemu. Dále je patrné, že územní plán obsahuje i koridor pro
posuzovaný záměr a plochy pro bydlení nejsou v kolizi. Dále v rámci přípravy záměru
bude postupováno v souladu s ustanovením §77 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Ad d) V návrhu závazného stanoviska je formulován soubor podmínek k prevenci,
minimalizaci a eliminaci vlivů na faunu. Lze tedy predikovat, že uvedená připomínka
je respektována při akceptaci podmínek uvedených v návrhu závazného stanoviska.
Ad e) Jedná se o technickou stavbu, s jejímž provozem je v rámci projektu počítáno.
Negativní vlivy na toto technické dílo nebyly v rámci dokumentace EIA identifikovány.
Ad f) Z dosud doložených podkladů lze vyvodit, že renaturace Loučné jakožto i
zmiňované strouhy není realizací záměru ohrožena.
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Ad g) Obsahem posudku v souladu s přílohou č.5 zákona č.100/2001 Sb. v platném
znění je posouzení dokumentace z hlediska vyhodnocení vlivů záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví. Tudíž zpracovateli posudku nepřísluší hodnotit ani
ekonomickou náročnost stavby, ani jiné varianty než ty, které byly předloženy do
procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Veškerá obdržená vyjádření jsou doložena v digitální podobě v
předkládaného posudku.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z
HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
ZÁVĚR:
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 na záměr

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto - západ
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí v rozsahu Přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou osobou Mgr. Tomášem
Šikulou, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti autorizace 69749/ENV/07,
autorizace prodloužena č. j. 81390/ENV/16.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve
znění pozdějších předpisů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je
zpracována dle požadavku tohoto zákona z hlediska odpovídající vypovídací
schopnosti pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí a veřejné zdraví z hlediska posuzovaných variant.
Požadavky doporučené zpracovatelem posudku pro přípravu záměru jsou splnitelné
před zahájením stavby, v etapě provozu, ostatní doporučení jsou ze strany
zpracovatele posudku podmiňující pro etapu provozu záměru. S ohledem na údaje
obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení uvedených v návrhu
závazného stanoviska příslušnému úřadu zpracovatel posudku
doporučuje
realizovat záměr

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto - západ
ve variantě „Modrá“
při respektování podmínek navržených předkládaným posudkem
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VII. NÁVRH ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K POSOUZENÍ VLIVŮ
PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Označení příslušného úřadu:
Číslo jednací:

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí
(dále jen „závazné stanovisko“)
podle § 9a odst. 1 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Výroková část
Název záměru: Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ
Kapacita (rozsah) záměru:
Jedná se o novostavbu silnice II. třídy v extravilánu. Začátek stavby je v budoucí
okružní křižovatce silnice I/35 a přivaděče dálnice D35 od MÚK Vysoké Mýto –
západ. Konec stavby je na stávající silnici II/312 mezi obcemi Hemže a Mostek.
Přeložka silnice II/312 je navržena v kategorii S9,5/90 dle ČSN 736101. Délka
přeložky II/312 v doporučené variantě „Modrá“ je 12,73 km, částečně je využíván
modernizovaný úsek silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a Chocní v dl. 1,36 km.
Zařazení záměru dle přílohy č.1 k zákonu:
Záměr je posuzován dle následujících bodů přílohy č.1:
 49 – Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech
jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od
stanovené délky (2 km) a od stanovené návrhové intenzity dopravy
předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající
stavby (1000 voz/24 hod).
Umístění záměru:
kraj:

Pardubický

obec:

Vysoké Mýto, Slatina, Choceň, Sruby, Mostek

katastrální území: Vysoké Mýto, Slatina u Vysokého Mýta, Choceň, Dvořisko, Sruby,
Hemže, Mostek nad Orlicí
Obchodní firma oznamovatele: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p. o.
IČ oznamovatele: 00 08 50 31
Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Doubravice 98, 533 53 Pardubice
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vydává

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k záměru:

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto - západ
ve variantě „Modrá“
podle § 9a odst. 1 až 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a podle § 149
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), stanoví
následující podmínky pro navazující řízení:
I. Podmínky pro fázi přípravy
1) pro zmírnění zásahů do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a významných
krajinných prvků a minimalizaci vlivů na PHO II. stupně Vysoké Mýto Choceň vrt CH-1 a
celkového dopravního řešení změnit v rámci dokumentace pro územní řízení navržené
technické řešení následovně:














mostní opěru mostu SO 201 v km 0,49 umístit tak, aby násypem a opěrou nebylo zasaženo do
porostu dřevin u řeky Loučná (biocentrum Šnakov)
v km 4,20 – 4,35 řešit odpojení trasy záměru od stávající silnice II/357 způsobem, který vyloučí
zásah do cenné vlhké louky mezi zahrádkami Pod Babkou a lesem, který se silnicí sousedí
přeložku silnice č. II/312 posunout v km 4,50 – 5,10 o cca 100 m východně tak, aby nebyla zasažena
zatravněná mez s remízy. Úpravu projektu provést v souladu s řešením prověřeným v Technické
pomoci pro EIA (MDS Projekt, 04/2020)
přeložku silnice č. II/312 posunout v km 5,50 – 7,00 o cca 45 m východně tak, aby se vyhnula v
maximální míře Srubským mokřinám a zároveň nezasahovala do ochranného pásma PP
Vstavačová louka; násypy mostních objektů SO 202 a 203 na nejcennějších podmáčených
plochách nahradit estakádou, a to v délce cca 340 m; úpravu projektu provést v souladu s řešením
prověřeným v Technické pomoci pro EIA (MDS Projekt, 04/2020); v rámci další projektové přípravy
zamezit odvádění dešťové vody kanalizací z estakády či jiných částí záměru do prostoru
Srubských mokřin
v trase varianty „Modré“ v lesním celku v cca km 1,50 zachovat rozměry mostu SO 204 přes údolí
v délce přemostění minimálně 60 m; migrační potenciál mostního objektu musí dosahovat hodnoty
minimálně 0,8; lesní potok podél lesní cesty pod trasou „Modré“ varianty záměru v km 1,50 – 1,80
nesmí být stavbou zasažen; tomu je nutné přizpůsobit řešení trasy ve svahu nad potokem realizací
opěrné zdi místo náspu
křížení Tiché Orlice řešit navrženou estakádou SO 242 (varianta „Modrá“), které přemostí jedním
mostním objektem železniční trať č. 020, nivu i tok Tiché Orlice, čímž dojde k vyloučení jakéhokoliv
zásahu do říční nivy; při přemostění Tiché Orlice respektovat dokument „Upřesnění technického
řešení přechodu silnice II/312 přes Tichou Orlici“ (MDS Projekt, 04/2020)
v km 10,50 – 12,50 v oblasti strže a louky Hemže přeložku silnice II/312 trasovat severně od strží
tak, aby došlo k minimalizaci zásahu do travních porostů, pramenišť a strží v trase; v případě
nutnosti křížení některé ze strží musí být toto křížení realizováno kapacitním mostním objektem,
který umožní zachování kontinuity vodní linie a její napojení na podzemní vody; trasování
realizovat v souladu s řešením prověřeným v Technické pomoci pro EIA (MDS Projekt, 04/2020)
prověřit nahrazení stykové křižovatky s ulicí Újezdská kruhovým objezdem na základě projednání
s dotčenými orgány dopravy a Policií ČR

2) v rámci dokumentace pro stavební povolení budou na základě podrobného geotechnického
průzkumu ověřeny přesné geologické poměry doporučené varianty silnice II/312 (zejména
v místech založení mostů, navrhovaných tunelů a v sesuvných územích); na základě
průzkumu bude zvoleno technické řešení k vyloučení nebo minimalizaci rizik spojených se
sesuvem
3) součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která bude:
 zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy v době
zpracování DÚR pro doporučenou variantu
 zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
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dopravu v řešeném území; model bude hodnotit i vývoj dopravy na souvisejících komunikacích, kde
vlivem distribuce dopravy dojde k jejímu navýšení a kde dojde k překročení hygienických limitů
 na základě aktualizace výpočtů pro hluk z provozu silniční dopravy budou v případě nutnosti
optimalizovány návrhy protihlukových opatření ve formě protihlukových stěn, kde budou i
definovány jejich akustické vlastnosti – neprůzvučnost a pohltivost
 u všech objektů, kde nelze navrhnout protihlukovou stěnu bude navržena kombinace protihlukových
opatření ve formě nového povrchu komunikací se sníženou hlučností (zejména podél obytné
zástavby na komunikaci Újezdská v Chocni, silnici III/3058 v Běstovicích a silnici III/31610 ul. Na
Křepčích), případně budou navržena individuální protihluková opatření na všech objektech, u
kterých je předpokládáno překročení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech
staveb a kde nelze realizovat jiná opatření
 veškerá navrhovaná protihluková opatření budou podrobně rozpracována v projektové dokumentaci
stavby pro navazující řízení

4)

v rámci dokumentace pro územní řízení bude napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké
Mýto - západ v doporučené „Modré“ variantě preferováno v maximální míře bez osvětlení,
zejména v úsecích vedených volnou krajinou; tam kde z hlediska bezpečnosti provozu
nelze vyloučit osvětlení, bude postupováno v souladu s příslušnými Technickými
kvalitativními podmínkami staveb – Osvětlení pozemních komunikací s přihlédnutím
k zóně životního prostředí E1 dle ČSN EN 12464-2

5)

součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná rozptylová studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru v době zpracování DÚR pro
doporučenou „Modrou“ variantu
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území

6)

v rámci dokumentace pro územní řízení doložit, že křížení veškerých vodotečí je
realizováno dostatečně kapacitními mostními objekty, které umožní zachování kontinuity
vodní linie a její napojení na podzemní vody; povrch v podmostí veškerých mostů
ponechat v maximální míře nezpevněný, pokrytý pouze nahrubo urovnanou zeminou;
v případě nutnosti dláždění zejména v okolí pilířů překrýt i toto zeminou; v rámci
přemostění koryt řek Loučné a Tiché Orlice koryto řeky neopevňovat a ponechat
v přirozeném stavu

7) v rámci dokumentace pro územní řízení vypracovat aktualizovanou studii vlivů na krajinný
ráz jako podklad pro vydání stanoviska k zásahu do krajinného rázu; studie bude vycházet
z detailního zaměření trasy, výškového profilu a z požadavků, které vyplynuly v rámci
procesu posuzování vlivů na životní prostředí, která:
 bude dokladovat maximální možné začlenění plánované stavby do okolní krajiny a jejího
krajinného rázu včetně zohlednění navrhovaných sadových úprav
 bude obsahovat vizualizace a zákresy předmětné stavby v exponovaných lokalitách
 bude obsahovat koordinační situaci hodnocených vizualizací a zákresů včetně ideových řezů

8)

v rámci dokumentace pro stavební povolení bude zpracována studie odtokových poměrů,
která posoudí technické řešení záměru v záplavových územích Loučné a Tiché Orlice

9)

v rámci dokumentace pro stavební povolení vypracovat „Studii odvodnění komunikace“
na konkrétní technické parametry doporučené varianty silnice II/312, výsledků
geotechnického a geologického průzkumu; tato studie bude zohledňovat následující
požadavky:
 ve všech případech, kde to umožňují hydrogeologické a technické podmínky zasakovat všechny
srážkové vody z nepropustných povrchů, v ostatních případech odváděné srážkové vody
zachytávat a regulovaně vypouštět; v těchto případech volit řešení, která umožní alespoň částečný
vsak a výpar srážkových vod; ochrana povrchových vod proti možnému smísení se závadnými
látkami bude řešena mechanickým předčištěním kalovou jímkou s nornou stěnou pro zadržení
lehkých kapalin
 část vsakovacích objektů realizovat na vhodných místech formou vsakovacích tůní přírodního
charakteru, případně v kombinaci této formy s technickým vsakovacím objektem způsobem, který
zajistí přednostní plnění tůně
 retenční objekty budovat v podobě otevřené retenčně vsakovací nádrže přírodního charakteru s
dobou prázdnění umožňující dostatečně efektivní vsakování a vypařování zachycených vod a s
ponecháním určitého bezodtokého prostoru (mimo jiné zabrání náhodnému úhynu vodních
organismů při relativně rychlém vyprázdnění nádrže)
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 veškeré vodohospodářské objekty musí být řešeny tak, aby se nemohly stát pastí pro drobné
živočichy; jedna stěna musí být zdrsněna a mít maximální sklon 1:2
 velikost regulovaného odtoku z retenčních objektů v maximální možné míře přiblížit hodnotě
odpovídající doporučenému specifickému odtoku dle technické normy TNV 75 9011
 soustavu vsakovacích a retenčně-vsakovacích objektů navrhnout s minimální mírou centralizace
tak, aby zachycené srážkové vody byly předány přirozenému prostředí v co nejmenší vzdálenosti
od místa jejich vzniku (snižují se tím dopady na místní vláhové podmínky i nároky na prostorové
parametry objektů)
 stavbou odkryté vývěry podzemních vod zasakovat ihned, nebo co nejblíže místu jejich zjištěného
výskytu
 před zaústěním srážkových vod ze zpevněných ploch do vsakovacích a retenčně-vsakovacích
objektů, včetně otevřených příkopů, umístit dešťovou usazovací nádrž s odlučovačem ropných
látek a sorpčním filtrem
 v částech, kde doporučená varianta komunikace povede přes ochranná pásma vodních zdrojů,
bude technické řešení záměru projednáno s provozovatelem a majitelem vodního zdroje a budou
přijata odpovídající příslušná opatření k minimalizaci vlivů na tato ochranná pásma

10) v rámci dokumentace pro stavební povolení řešit odvodnění stavebního objektu SO 206 –
most přes Tichou Orlici – z důvodů blízkosti lokality NATURA svedením dešťových vod
pod most do retenční nádrže, která bude dimenzována na zachycení 100% dešťových
srážek; případný odhadovaný nadlimitní odtok do Tiché Orlice bude v rozpětí 0,0 až 3,0 l/s;
na přepadu bude osazen odlučovač ropných látek
11) v rámci dokumentace pro stavební povolení zpracovat aktualizovaný výpočet vlivu
chemických rozmrazovacích látek v odtoku z komunikace na recipientní vodoteče dle TP
83 Odvodnění pozemních komunikací pro posouzení s limitními hodnotami NV č. 401/2015
se zohledněním přesných údajů o množství aplikované - chemické rozmrazovací látky na
vozovce; aktualizovaný výpočet musí jednoznačně dokladovat plnění limitních hodnot
chloridů dle NV č.401/2015; koncepci odvodnění do vodních toků projednat se správci
jednotlivých dotčených vodních toků
12) součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt monitoringu vodních toků
dotčených odváděním srážkových vod; rozsah monitoringu (který musí být zahájen již
před počátkem výstavby) z hlediska četnosti odběrů a sledovaných parametrů projednat
se správci jednotlivých dotčených vodních toků a příslušnými rybářskými svazy
13) součástí dokumentace pro stavební povolení budou odsouhlasené provozní a manipulační
řády odvodňovacích zařízení navrhované komunikace, odsouhlasené příslušným
speciálním stavebním úřadem odboru dopravy po konzultaci s příslušným orgánem
vodního hospodářství
14) v rámci pravidelné údržby komunikace v místech přechodu povrchového toku tělesem
komunikace dbát na permanentní funkčnost všech technických bariér (např. svodidla,
zábradlí, betonové ochranné zídky, odvodňovací příkopy svedené do kanalizace apod.),
které by mohly zabránit kontaktu potenciálního kontaminantu s vodou v povrchovém toku
15) v rámci dokumentace pro stavební povolení bude zpracován podrobný hydrogeologický
průzkum pro doporučenou variantu silnice, který:
 bude vyhodnocovat všechna potenciálně dotčená prameniště a zdroje pitné vody (včetně
případných individuálních zdrojů) v rámci doporučené trasy a bude navrhovat opatření (včetně
případné úpravy navržené nivelety), která by eliminovala negativní ovlivnění pramenišť a zdrojů
pitné vody
 bude podrobněji vyhodnocovat trasu doporučené „Modré“ varianty v km 1.100 – 1.650 ve vztahu
k riziku ovlivnění podzemních vod a stanoví technické požadavky vedení trasy silnice pro
vyloučení kvantitativního ovlivnění podzemních vod
 bude specifikovat termín zahájení hydrogeologického monitoringu před zahájením výstavby na
základě podrobného hydrogeologického průzkumu a dle požadavku příslušných vodoprávních
úřadů, během výstavby a v rámci zkušebního provozu; v rámci monitoringu budou sledovány
hladiny monitorovaných zdrojů podzemních vod nebo vystrojených vrtů
 detailně vyhodnotí technické řešení odvádění dešťových vod z hlediska kvalitativních rizik všude
tam, kde stavba prochází ochranným pásmem vodního zdroje
 posoudit režim vod PP Vstavačová louka a jejího okolí a stanovit postup výstavby tak, aby zde
vodní režim nebyl narušen
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16) na úseku komunikace procházející případně ochranným pásmem vodního zdroje
vybudovat automatický signalizační systém pro hlášení nestandardních situací v provozu
na komunikaci odpovědným osobám určeným v havarijním plánu (PČR, HZS, ŘSD,
správce vodního zdroje
17) v rámci dokumentace pro stavební povolení v místech případných přechodů doporučené
varianty silnice II/312 přes meliorační systémy navrhnout taková technická opatření, aby
byla zachována jejich stávající odvodňovací funkce a nedošlo ke změnám v
hydrologickém režimu na dotčených pozemcích
18) dokumentace pro stavební povolení, jakož i plán organizace výstavby, bude jednoznačně
dokladovat, že během výstavby i provozu doporučené varianty silnice II/312 bude
zajištěna odpovídající průchodnost pro místní obyvatelstvo, jakož i přístupy na
zemědělské a lesní pozemky včetně možnosti vjezdu zemědělské a lesnické techniky;
konkrétní řešení konzultovat s majiteli dotčených pozemků
19) součástí dokumentace pro stavební povolení bude chiropterologický průzkum pro detailní
vyhodnocení míst s vysokou letovou aktivitou netopýrů a s návrhem případných bariér
proti kolizím s netopýry; tento průzkum bude znovu aktualizován v roce uvažované
výstavby
20) v rámci dokumentace pro stavební povolení zpracovat detailní migrační studii pro
doporučenou variantu II/312, která bude vycházet ze závěrů a navržených opatření v rámci
Migrační studie (Kunderová, 2020); výstupem studie budou úpravy a zpřesnění dosud
navržených migračních objektů a budou zpracovány podrobnější projektové podklady ke
všem migračním objektům; současně bude řešena i návaznost na okolní krajinu a stávající
migrační trasy; na základě procesu posuzování vlivů na životní prostředí budou v rámci
projektové přípravy respektovány i následující požadavky:


budou prověřeny případně upraveny dosud navržené migrační objekty:
 most přes účelovou komunikaci a cyklostezku v km 2,35 rozšířit na 2 pole, aby mohl plnit i migrační
funkci s hodnotou MPT pro kategorii B min 0,5
 v km cca 4,50 řádně přemostit drobnou vodoteč prostřednictvím rámového propustku, který umožní
migraci středních a drobných živočichů (MTP alespoň 0,5)
 přes místní komunikaci v km cca 5,07 umístit mostní objekt s jedním polem, který umožní migraci
středních a drobných živočichů (MTP alespoň 0,5)
 v km cca 0,30 „Modré“ varianty doplnit drobný migrační objekt (tubosider nebo rámový propustek) pro
migraci středních a drobných živočichů
 v km cca 0,60 „Modré“ varianty realizovat v zářezu přesypaný most nad hlavní trasou, po kterém bude
převedena lesní cesta a zároveň vznikne ekodukt
 při křížení lesní cesty Formanka (km 1,35 „Modré“ varianty) realizovat přesypaný most nad hlavní trasou,
po kterém bude převedena lesní cesta a zároveň bude využit jako ekodukt
 v návaznosti na realizaci migračních objektů v lesním celku západně od Chocně (biotop velkých savců,
nadregionální biokoridor) trasu silnice v lesním porostu oplotit, aby se zamezilo srážkám zvěře
s dopravou; oplocení realizovat tak, aby navádělo zvěř k migračním objektům
 v místě křížení potoka za km 10,50 umístit propust o rozměrech přibližně 2x2 m
 v km cca 3,55 (na křížení stávajícího úseku silnice II/357 s vodním tokem) provést výměnu stávajícího
trubního propustku za rámový tak, aby podél toku v propustku vznikla také suchá cesta s min. šířkou 1,0
m z důvodů minimalizace vlivů na střety s vydrou říční
 budou realizovány zábrany proti pronikání obojživelníků na komunikaci; současně bude zajištěno
usměrnění pohybu obojživelníků do migračních objektů

 křížení s drobnými vodními toky realizovat tak, aby na obou březích zůstala suchá cesta o šířce



min 1 m; povrch cesty ponechat hlinitý; koryta a břehy toků neopevňovat, ponechat v přirozeném
stavu; pouze v odůvodněných případech je v prostoru pod mostem přípustné opevnění volně
loženými kameny, příp. kameny do hlíny
detailní migrační studie bude předložena ke schválení příslušnému orgánu ochrany přírody

21) v rámci dokumentace pro stavební povolení bude vypracován takový harmonogram
stavby, aby realizace komunikace zejména v úsecích s migračními objekty byla časově
sladěna tak, aby záměr v nedokončené podobě a/nebo stavební práce na něm probíhající
nemohly představovat migrační bariéru (tzn., že migrační objekty musí být funkční dříve,
než se zbytek stavby stane pro dotčené skupiny živočichů neprůchozím)
22) nejdéle v rámci dokumentace pro stavební povolení provést pro doporučenou variantu
silnice II/312 aktualizaci botanického průzkumu včetně zaměření na nepůvodní a invazivní
druhy rostlin s přesným vymezením lokalit a charakteru jejich výskytu na pozemcích
dotčených stavbou; v případě výskytu nepůvodních, invazivních druhů rostlin na
lokalitách dotčených stavbou likvidovat tyto druhy odbornou osobou ještě před započetím
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terénních úprav, odstranění vegetačního pokryvu či jakýchkoli jiných stavebních prací, při
kterých by mohlo dojít k narušování povrchu půdy nebo šíření částí invazních druhů
rostlin jiným způsobem
23) součástí dokumentace pro stavební povolení bude podrobný dendrologický průzkum
s cílem stanovit maximálně přípustný odůvodněný rozsah kácení dřevin pro doporučenou
variantu silnice II/312 včetně ocenění celospolečenské (ekologické) újmy, který bude
sloužit jako podklad pro vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo
les s cílem upřesnit celkovou evidenci všech stromů a keřů určených ke kácení (druh,
množství, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí a zapojené porosty dřevin s plochou
nad 40 m2); u vodních toků musí průzkum obsahovat soupis všech dřevin a ploch
keřových porostů; podrobný dendrologický průzkum bude zároveň identifikovat
mimořádně hodnotné dřeviny ve zkoumaném území a evidenci prvků dřevin
zachovávaných, včetně návrhu opatření na minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně
(umístění zařízení staveniště, příjezdové cesty, opatření během stavby).
24) v rámci dokumentace pro stavební povolení pro doporučenou variantu silnice II/312
předložit návrh komplexního projektu sadových úprav a náhradního zalesnění,
s průmětem do realizačních projektů jednotlivých staveb, který bude důsledně vycházet
z následujících zásad:
 bude projednán s příslušnými orgány ochrany přírody a bude zahrnovat jejich připomínky a
požadavky
 pozornost bude věnována především vybraným místům komunikace z hlediska nutnosti odclonění
vizuálního rušení mezi obytnou zástavbou obcí a silnicí – zejména v km 2,0 až 2,6 u části Lipová,
v km 8,6 až 9,7 severně od Chocně (plocha Z97 v ÚP města) a u obce Vrchovina při odklonu trasy
mezi km 10,5 až 12,0; v těchto úsecích by pásy vegetace měly být minimální šíře 20 m
 bude obsahovat vyšší dřeviny v patách násypů, keře na svazích a náhradu kácené krycí zeleně, jakož
i travní pásy s roztroušenými křovinami pro vytvoření biotopu pro křepelky a koroptve
 z důvodů minimalizace negativních vlivů stavby a následného provozu se jako vhodné jeví
realizovat kompenzační opatření jako např. výsadbu nelesních dřevinných prvků přirozené
druhové skladby, která přispěje k lepšímu začlenění tělesa nově navržené silnice do okolní krajiny
bude mít návaznost na navržené migrační objekty
 náhradní výsadba bude odpovídat svým rozsahem ekologické újmě způsobené kácením dřevin,
výsadba bude kompenzovat nejen pokácenou nelesní zeleň, ale také, alespoň částečně, zánik
lesních porostů, a to výsadbou regionálních, stanovištně vhodných listnatých dřevin přednostně
na nezemědělských pozemcích, případně na pozemcích s nízkou třídou ochrany ZPF
 navržená náhradní výsadba bude obsahovat přesné uvedení počtu, druhu a kvality sazenic
určených pro tuto náhradní výsadbu (nejen stromy, ale i keřové patro, které představuje vhodný
biotop pro řadu druhů drobných živočichů a ptactva), náhradní výsadbu navrhovat především v
lokalitách, kde se bude povolovat kácení (kompenzace ekologické újmy v místě postiženém
kácením)
 bude preferovat kompaktní výsadby za účelem posílení ekologicko-stabilizační funkce dotčených
VKP
 pro výsadby budou použity domácí druhy dřevin v cílové druhové skladbě stromů odpovídající
příslušnému vegetačnímu stupni a typu a charakteru stanoviště s preferencí dlouhověkých dřevin,
s podpůrnou funkcí krátkověkých dřevin; v daném kontextu dodržovat doporučenou druhovou
skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance (příp. jiným přípravkům
pro zimní údržbu komunikace)
 preferovat použití zapěstovaných vzrostlejších jedinců (výšky cca 1,5 m a stáří 2 roky) v
navrhovaných výsadbách s dostatečným prostorovým vymezením pro správný a rovnoměrný
vývoj korun po zakořenění, pohledově svahy násypu osadit souvislým pruhem nebo skupinovou
výsadbou křovin a stromů stanovištně příslušných

25) v rámci dokumentace pro stavební povolení optimalizovat doporučenou variantu silnice
II/312 ve vztahu ke snížení výměry záborů pozemků v kategorii PUPFL na nejnutnější míru;
zařízení staveniště umísťovat mimo významné krajinné prvky; v území maximální mírou
bude respektována územní ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa včetně jejich
ochranných pásem; u vykácených lesních biotopů provádět postupnou přeměnu
současné druhové skladby v ekotonových liniích podél nového silničního tělesa ve
prospěch dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a melioračními
účinky na půdu a současně poskytují vysoký produkční a mimoprodukční funkční efekt;
prostřednictvím vytváření nových biotopů, které se budou blížit přírodě blízkému lesnímu
biotopu zabezpečit redukci vlivů abiotických a biotických škůdců, omezení kalamit a
zvýšení stability produkce (zvyšováni ekologické stability); racionalizací nákladů pěstební
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činnosti upřednostňování přirozené obnovy, cílené využívání přírodních procesů při
odrůstání nárostů a kultur a ve výchově mladých porostů
26) před zahájením stavby „Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto“ bude KHS
Pardubického kraje doložen aktuální stav přípravy stavby „Obchvat Běstovic“, protože
realizace této stavby může ovlivnit i rozsah navrhovaných protihlukových opatření na
stávajících komunikacích mezi Chocní a Běstovicemi způsobený změnou distribuce
dopravy v návaznosti na připojení obchvatu na stávající komunikační síť
27) v rámci každé žádosti o stanovisko pro navazující řízení dle §9a odstavce 6 zákona bude
k zákonem stanoveným podkladům rovněž MŽP doloženo plnění podmínek tohoto
závazného stanoviska
28) v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu
(včetně ichtyologického průzkumu stavbou dotčených toků) formou ověření výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto
druhů pro doporučenou variantu silnice II/312; výsledky průzkumů je třeba následně
promítnout do prováděcí dokumentace stavby a uplatňovat je formou ekologického dozoru
odborně způsobilou osobou

II. Podmínky pro fázi výstavby
29) investor stavby zajistí, že po celou dobu přípravy a výstavby bude zajištěn kontakt s
veřejností v oblasti komunikace a informování o průběhu přípravy a realizace projektu a
jeho potenciálních dopadech na okolí, včetně operativního reagování na vznesené
podněty a dotazy
30) investor stavby zajistí, že před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu
vybraných používaných komunikací a pasportizace stavu obytných objektů a jiného
soukromého majetku podél těchto 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, vydání kolaudačního
rozhodnutí bude podmíněno uvedením příjezdových komunikací ke stavbě do původního
stavu; obdobně po ukončení stavebních prací budou vyhodnoceny případné škody na
obytných objektech a jiném soukromém majetku, který bude ovlivněn etapou výstavby;
následně budou provedeny příslušné opravy nebo přijata odpovídající kompenzační
opatření za způsobené škody na náklady investora; vydání kolaudačního rozhodnutí bude
podmíněno provedením příslušných oprav nebo realizací kompenzačních opatření
31) pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů na ovzduší budou smluvně zajištěny se zhotovitelem stavby a budou obsahovat
následující požadavky:











staveništní komunikace budou pravidelně čištěny, skrápěny nebo budou používány aktivní látky
k potlačení prašnosti
používat stroje s nižšími emisemi tuhých látek a věnovat se jejich údržbě, jedná se o optimální
nastavení motorů, omezení volnoběhu strojů a zamezení přetěžování techniky
po dobu stavby je nutné dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem, obsluha strojů
vyškolenými pracovníky, tj. plnit nákladní vozidla ve správné poloze tak, aby nedocházelo k
násypu materiálu mimo vozidlo
po dobu stavby je nutné redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů mimo silniční
techniky na minimum
v případě sucha bude zajištěno skrápění staveništních ploch
v případě dlouhodobého sucha a při silnějším větru omezit stavební práce, případně zamezit
šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště
k zajištění kontrolovatelnosti realizace protiprašných opatření při suchém, nebo větrném počasí,
je nezbytné průběžně sledovat aktuální údaje minimálně o směru a rychlosti větru, vlhkosti
vzduchu a teplotě a také předpovědi vývoje těchto údajů; údaje ze sledování vývoje výše
uvedených parametrů průběžně zaznamenávat ve stavebním deníku pro potřebu zpětné kontroly
minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu o zrnitosti do 4 mm
na staveništi; dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v silech nebo v boxech, ohradit
jednotlivé materiály a zamezit vyfoukávání jemných částic do okolí
umisťovat venkovní skládky na závětrnou stranu a současně materiály na deponie umisťovat tak,
aby horní vrstvu tvořil vždy nový přirozeně vlhký materiál
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32) pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů hluku a vibrací v etapě výstavby budou obsahovat následující požadavky:
 při začátku stavebních prací bude provedeno kontrolní měření hluku u nejbližší obytné zástavby a
budou konkretizována případná protihluková opatření
 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
 veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány pouze v denní době s výjimkou akusticky nevýznamných činností
 staveništní dopravu organizovat vždy podle možností mimo obydlené zóny (v trase nové
komunikace)
 všechny hlučné stavební práce v blízkosti chráněných objektů budou prováděny pouze v denní
době, a to od 06.00 až 21.00 hodin
 v rámci výstavby budou použity stroje s garantovanou nižší hlučností; budou kombinovány
hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti, bude zkrácen provoz výrazných hlukových
zdrojů v jednom dni – práce budou rozděleny do více dnů po menších časových úsecích
 se stavebními pracemi postupovat v ose budoucí komunikace s minimálním rozsahem staveništní
dopravy vedené přes obydlená území
 působení vibrací v období výstavby (vibrace z těžké dopravy v okolí tras dopravní obsluhy stavby)
bude vyhodnoceno v rámci zásad organizace výstavby, kde budou podle potřeby stanovena i
příslušná opatření (vyhotovení geotechnických pasportů potencionálně dotčených staveb,
respektive opravy vzniklých poruch)

33) po výběru zhotovitele stavby bude pro stavbu přeložky vypracována akustická studie pro
etapu výstavby, a to včetně vyhodnocení vlivu obslužné staveništní dopravy na
příjezdových a odjezdových trasách, která bude vycházet ze zásad organizace výstavby a
upřesněných znalostí o nasazení jednotlivých stavebních mechanismů a která bude
dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby
34) před zahájením stavby bude provedeno změření technické seismicity u vybraných
stávajících objektů obytné zástavby v okolí mostu přes komunikaci II/317 v km 9,8 a
následně po realizaci záměru v rámci kolaudačního řízení; při prokazatelné změně, která
by mohla mít negativní vliv na stávající objekty, budou případná opatření realizována na
náklady investora záměru
35) pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů na povrchové a podzemní vody budou obsahovat následující požadavky:
 při provádění prací je nezbytné maximum úkonů provádět ze břehu – bez pojezdu mechanizmů v
korytě toku; firma realizující práce v korytě musí přijmout taková opatření, která zamezí úniku PHM
a stavebních hmot do vodního prostředí; standardní podmínkou je trvalá přítomnost funkční
záchytné stěny pod úsekem stavby
 v zátopových územích, respektive ochranných pásmech vodních zdrojů nebudou zřizována trvalá
zařízení stavenišť jakož i mezideponie stavebního materiálu
 pro stavbu bude zpracován a předložen k odsouhlasení povodňový plán stavby
 bude specifikován způsob odvodnění zařízení stavenišť ve vztahu k eliminaci úniků nepolárních
extrahovatelných látek (NEL) a mechanických usazenin
 na plochách zařízení staveniště v zátopovém území bude vyloučeno skladování látek, které mohou
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, včetně zásob PHM pro stavební mechanizmy;
nebudou zde odstavovány žádné stavební mechanizmy
 během realizace stavby na každém křížení s vodotečí vybudovat provizorní zemní nádrže pro
zachycení splachů ze staveniště; tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení
povrchových vod zřídit usazovací nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených
odlučovačem ropných látek; pokud budou zachycené vody kontaminovány, likvidovat je na
odpovídajících ČOV
 důsledně zajistit ochranu toku před úniky zásaditých stavebních látek a sypkých stavebních hmot;
omezit na minimum kalní toků; v období jarního rozmnožování ryb (březen až květen) bude kalení
toků zcela vyloučeno
 vyloučit jakékoli skladování takových hmot v blízkosti břehové hrany toku; práce při řešení
stabilizačních či jiných technických prvků komunikace, vyžadujících betonáž v dosahu břehové
hrany toku, řešit s vyloučením úniku stavebních látek a hmot do toku
 veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v blízkosti
vodních toků odváženy
 objekty, ve kterých se v rámci stavby bude nakládat se závadnými látkami, budou zabezpečeny
proti jejich úniku do okolí
 všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém
stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek
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 v náplních hydraulických systémů použitých zařízení budou biologicky rozložitelné oleje
 v rámci stavby používat dostatečné množství chemických WC

36) před zahájením stavební činnosti bude nutno zachovávané dřeviny zajistit dle ČSN 83 9061
– Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích; zejména bude nutné minimalizovat výkopové práce, vyloučit
pojezdy těžké techniky, minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a skladování
nebezpečných látek v kořenové zóně, což je plocha povrchu půdy pod korunou stromu
ohraničená okapovou linií koruny (obvodem půdorysného průmětu koruny) zvětšená o 1,5
m po celém obvodu okapové linie koruny
37) skrývku zeminy a stržení drnu v travních a dřevinných porostech mezi km 6,70 a 8,70 od
rybníku Aviák po Tichou Orlici bude prováděno pouze v rozmezí 1. září – 31. října, tedy
mimo období rozmnožování a přezimování obojživelníků, plazů a hmyzu v půdě;
bezprostředně před zahájením zemních prací je nutné projít dotčené území stanovenou
odborně způsobilou osobou (ekodozor) a zajistit případné transfery nalezených
obojživelníků a plazů; skrývku zeminy na zbytku stavby je možné provést mimo období
hnízdění polních druhů ptáků, tj. v rozmezí 1. září – 31. března do fáze výstavby
38) kácení stromů a odstranění keřů bude nutno provádět mimo období hnízdění ptáků tj.
v rozmezí 1. září–31. března. Na základě chiropterologického průzkumu budou určeny
případné další podmínky ohledně kácení stromů, ve kterých mohou být letní nebo zimní
úkryty netopýrů
39) dočasný zábor severně (Srubské mokřiny, PP Vstavačová louka) a jižně (louka a lužní les)
od železnice Choceň – Sruby mezi km 6.00 – 6,70 omezit na nutné minimum a po dobu
stavebních prací provést jeho dočasné oplocení, zamezující pohybu techniky a pracovníků
v přilehlých lučních, mokřadních a dřevinných porostech
40) během výstavby udržovat stav staveniště v takovém stavu, aby se zamezilo vzniku kaluží a
jiných dočasných vodních ploch, které by představovaly atraktivní sekundární biotopy pro
obojživelníky
41) vhodné náhradní lokality pro případné transfery zvláště chráněných druhů budou dle
aktuálních podmínek doporučeny ekologickým dozorem s tím, že náhradní lokality musí
biotopově odpovídat nárokům transferovaného druhu a neměla by být příliš vzdálená od
místa odchytu; současně bude navržena plocha pro vytvoření náhradního potravního
biotopu pro čápa černého, kuňky obecné a dalších obojživelníků a ptáků ve formě
mokřadu s mělkými tůněmi; na lučních plochách zasažených stavební činností v km 5,70 –
7,00 provést dosev krvavce totenu pro podporu místních populací modráska bahenního a
modráska očkovaného v minimální dávce výsevu minimálně 0,2 g na m2
42) investor záměru bude povinen po celou dobu výstavby záměru zajistit biologický
(ekologický) dozor stavby osobou s vysokoškolským vzděláním přírodovědného,
zemědělského nebo lesnického směru, nezávislou na dodavateli stavby, která bude
oprávněna stanovovat vhodné termíny pro minimalizaci negativních vlivů záměru na
životní prostředí (upřesnění termínů terénních prací, kácení dřevin, záchranných transferů)
a dohlížet na provádění prací a realizaci staveb, které mohou mít vliv na jednotlivé složky
životního prostředí (realizace migračních bariér, ověřování migrace obojživelníků,
dodržování uplatňování opatření k omezování prašnosti, kontrola dodržování opatření pro
předcházení kontaminace vod a půd, nakládání s odpady a dalších opatření stanovených
podmínkami závazného stanoviska)
43) v profilech, kde dojde vlivem kolize tělesa doporučené varianty silnice II/312 s lesním
porostem k nevhodnému otevření porostu, je nutno urychleně provést obnovu porostního
pláště tak, aby nedocházelo k druhotnému poškozování a devastaci lesa, a to zejména na
návětrné straně, kde vyvstává vysoké riziko polomů a vývratů; minimalizovat riziko vodní
eroze lesní půdy šetrným postupem výstavby
44) práce zasahující do horninového podloží v rámci lesního celku západně od Chocně
realizovat pod dohledem paleontologa, který určí další postup v případě objevu
paleontologických nálezů a případně nařídí záchranný paleontologický průzkum
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III. Podmínky pro fázi provozu
45) v průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu v doporučené variantě silnice II/312;
volba bodů pro měření v chráněném venkovním prostoru staveb (případně v chráněném
vnitřním prostoru staveb) bude konzultována s orgánem ochrany veřejného zdraví
46) k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření
prokazujícím nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu
47) v rámci provozu zimní chemickou údržbu z důvodů snížení dlouhodobé kontaminace
podzemních a povrchových vod posypovými solemi a zasolení biotopů podél komunikace
vozovky provádět skrápěnou solí, nebo metodou šetrnější k životnímu prostředí,
odpovídající aktuálnímu stupni poznání

IV. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí
48) po uvedení stavby do provozu bude zahájen závazný tříletý monitoring stavby, jehož cílem
bude kromě kontroly navržených opatření (zejména funkčnosti migračních objektů,
vegetačních úprav) rovněž ověření mortality živočichů na komunikaci; výsledkem tohoto
monitoringu bude taktéž návrh aktualizace trvalých bariér na základě průběžného
vyhodnocování migrace na základě biologického (ekologického) dozoru stavby
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II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení
uvedených podmínek
 Příslušný úřad obdržel dne 13. 7. 2020 podle § 6 odst. 5 zákona dokumentaci
vlivů záměru „Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ“ na
životní prostředí zpracovanou podle přílohy č. 4 k zákonu (dále jen
„dokumentace“), oznamovatele, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p. o.,
Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ 000 85 031 (dále „oznamovatel“).
 Příslušný úřad zaslal informaci o dokumentaci s žádostí o vyjádření dotčeným
správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil
zveřejnění informace o dokumentaci podle ust. § 16 zákona. Informace o
oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 15. 7. 2020 a
byl podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven termín 14. 8. 2020 pro možnost
veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních orgánů a dotčených
územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení
příslušnému úřadu. Dokumentace byla zveřejněna v informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách
Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK874.
 Zpracováním posudku o vlivech záměru na životní prostředí byl pověřen RNDr.
Tomáš Bajer, CSc., držitel autorizace ve smyslu § 19 zákona. Dokumentace byla
zpracovateli posudku doručena dne 22. 7. 2020, čj. KrÚ53691/2020/OŽPZ/UD.
 Dne 19. 8. 2020 obdržel příslušný úřad návrh zpracovatele posudku na
přepracování dokumentace s tím, že dokumentaci je třeba doplnit a přepracovat
na základě veškerých relevantních připomínek a požadavků obsažených ve
vyjádřeních k dokumentaci a připomínek zpracovatele posudku.
 Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu posuzování
příslušný úřad podle ust. § 8 odst. 5 zákona vrátil dne 21. 8.2020 dokumentaci
záměru Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ oznamovateli,
na základě předložených vyjádření k dokumentaci a doporučení zpracovatele
posudku k přepracování.
 Dne 29. 4. 2021 Krajský úřad Pardubického kraje v přenesené působnosti podle
ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a
jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
(dále také „příslušný úřad“ a „zákon“), Vám podle ust. § 8 odst. 2 zákona zaslal
informaci o přepracované dokumentaci zpracované podle přílohy č. 4 k zákonu
společností Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p. o., Doubravice 98, 533
53 Pardubice, IČO 000 85 031 (dále „oznamovatel“), k záměru Napojení silnice
II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ.
 K dokumentaci bylo příslušnému úřadu v zákonné lhůtě doručeno celkem
6 vyjádření (3 vyjádření dotčených orgánů, 1 vyjádření dotčeného územně
samosprávného celku a 2 podnikatelského subjektu a spolku.
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 V souladu s §17 odst. (1) příslušný úřad nenařídil veřejné projednání záměru,
protože neobdržel odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci.
 Dne 28.7.2021 požádal zpracovatel posudku vzhledem k rozsahu dokumentace
podle §9 odst. 3) zákona č.100/2001 Sb. v platném znění o prodloužení termínu
k vypracování posudku, čemuž OŽPZ KÚ Pardubického kraje dopisem č.j. KrÚ
60110/2021 ze dne 2.8. vyhověl
 Posudek byl příslušnému úřadu odevzdán dne 26. 8. 2021.
Vydání souhlasného závazného stanoviska vychází ze závěrů hodnocení
současného stavu příslušných složek a charakteristik životního prostředí v zájmovém
území a závěrů hodnocení vlivů záměru „Napojení silnice II/312 na D 35 MÚK
Vysoké Mýto - západ“ na životní prostředí a veřejné zdraví.
Rozsah vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je z hlediska únosnosti prostředí v
dotčeném území hodnocen jako přijatelný. Záměr nezpůsobí významné nepřijatelné
snížení kvality životního prostředí v řešeném území za předpokladu respektování
podmínek závazného stanoviska.
Vnější projevy záměru lze hodnotit jako lokální, nepřesahující bezprostřední okolí
místa plánované realizace záměru. Podkladem pro dokumentaci EIA byly také
odborné studie, které neprokázaly významný vliv záměru na životní prostředí – avšak
s ohledem na obdržená vyjádření jsou v návrhu závazného stanoviska upraveny a
aktualizovány některé podmínky. Na základě provedeného hodnocení lze
konstatovat, že záměr lze realizovat v předloženém řešení a rozsahu – avšak za
předpokladu, že nedílnou součástí záměru jsou podmínky pro navazující řízení
uvedené ve výrokové části závazného stanoviska. Tyto podmínky slouží k
minimalizaci, eliminaci či kompenzaci potenciálních negativních vlivů záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví.
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Odůvodnění stanovení uvedených podmínek
Dále nic neaktulizováno, ale bude použitelné ve final po přečíslování
Podmínka č.1) shrnuje názory zpracovatelského týmu dokumentace na úpravy
doporučené varianty, prezentované tabulkou č. 53. Z textu dokumentace vyplývá, že
jde o technicky reálná opatření. Navržené dílčí úpravy technického řešení jsou
relevantní a zcela jednoznačně přispívají k prevenci a minimalizaci nežádoucích
vlivů v dotčených lokalitách.
Podmínka č.2) vychází z doporučení dokumentace a směřuje k ověření geologických
poměrů doporučené trasy ve vztahu k minimalizaci vlivů na podzemní vody a
případné sesuvy
Podmínka č.3) je formulována zpracovatelem posudku a vyplývá z vyjádření KHS
Pardubického kraje. Podmínka směřuje k ověření vstupních podkladů z modelu
dopravy pro aktuální rok zprovoznění záměru.
Podmínka č.4) je formulována zpracovatelem posudku; podmínka je stanovena za
účelem minimalizace vlivů na faunu z hlediska světelného znečištění.
Podmínka č.5) je formulována zpracovatelem posudku a vyplývá z požadavku na
upřesnění vlivů na ovzduší s ohledem na další projektovou přípravu záměru
Podmínka č.6) vychází z návrhu autorského týmu dokumentace a preventivně řeší
dopad na ekologicko-stabilizační funkci křížených vodotečí (a niv) jako VKP ze
zákona, na které jsou často vázány i skladebné prvky ÚSES
Podmínka č.7) je formulována zpracovatelem posudku; je reakcí na obdržené
vyjádření, částečně vychází i z textu dokumentace a je dále upřesněna; podmínka
směřuje k reálnému vyhodnocení zvolené varianty na krajinný ráz
Podmínka č.8) je převzata z dokumentace a její smysl směřuje k prověření
skutečnosti, že posuzovaný záměr neovlivní odtokové poměry v řešeném území
Podmínka č.9) vyplývá z dokumentace EIA; je modifikována zpracovatelem posudku
a směřuje k detailnějšímu řešení odvádění vod z komunikace; je stanovena za
účelem minimalizace kvantitativních a kvalitativních vlivů záměru na vody a
maximálního zachování vod v území
Podmínka č.10) je navržena autory dokumentace, řeší ochranu kvality vody v toku
Tiché Orlice. Přínosem podmínky je současně prevence případného nepříznivého
vlivu předmětů v blízkosti EVL Orlice a Labe, vázaných na tok Tiché Orlice.
Zpracovatel posudku pokládá vzhledem k předmětu ochrany EVL tuto podmínku za
relevantní.
Podmínka č.11) vyplývá z dokumentace EIA; je modifikována zpracovatelem
posudku a směřuje k potvrzení, že realizací záměru nedojde ke kvalitativnímu
ovlivnění toků v souvislosti s řešením odvádění dešťových vod z tělesa komunikace
Podmínky č.12), č.13) a č.14) vyplývají z dokumentace, jsou modifikovány
zpracovatelem posudku a směřují k minimalizaci vlivů na povrchové vody
Podmínky č.15) a č. 16) vyplývají z dokumentace, jsou modifikovány zpracovatelem
posudku a směřují ke snížení negativních vlivů na podzemní vody a k ochraně zdrojů
podzemních vod
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Podmínka č.17) je formulována zpracovatelem posudku a je stanovena za účelem
minimalizace potenciálních škod na pozemcích ZPF.
Podmínka č.18) je formulována zpracovatelem posudku; podmínka je stanovena za
účelem maximálního zachování přístupnosti zemědělských a lesních pozemků
Podmínka č.19) vyplývá ze skutečnosti, že chiropterologický průzkum jako součást
přílohy Hodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny dle §67 ZOPK přinesl
doklady o vysoké letové aktivitě několika druhů netopýrů v rámci řešeného koridoru.
Podmínka jednoznačně přispívá k ochraně této skupiny zvláště chráněných druhů
obratlovců, zejména s důrazem na tok a nivu Tiché Orlice; tím budou zajištěna
konkrétní adekvátní opatření oproti srážkám jedinců této skupiny s vozidly; podmínka
reaguje i na skutečnost, že od doby průzkumů pro stupeň EIA do doby realizace
stavby může uplynout dlouhé období, takže je nutno aktualizovat příslušné údaje za
účelem upřesnění podmínek pro provedení stavby.
Podmínka č.20) vychází z dokumentace a je modifikována zpracovatelem posudku.
Podmínka řeší obvyklý postup z hlediska konkretizace podmínek pro zajištění
migrace všech skupin živočichů v území, které je migračně významné a kde nová
stavba bude představovat fragmentaci tohoto území formou migrační bariéry. Detailní
migrační studie musí vycházet již z podrobných technických údajů, kterými obvykle
disponuje až DSP.
Podmínka č.21) vychází z dokumentace
navrhovaných migračních objektů.

a

směřuje

k zajištění

funkčnosti

Podmínka č.22) vychází z dokumentace a je modifikována zpracovatelem posudku.
Podmínka reaguje na prolongaci období od stanovení požadavků v procesu EIA do
reálného zahájení stavby, kdy je účelné včas ověřit aktuální výskyty a upřesnit
požadavky na vlastní realizaci. Je účelné vycházet již z podrobných technických
údajů, kterými obvykle disponuje až DSP.
Podmínka č.23) vychází z dokumentace a je modifikována zpracovatelem posudku.
Podmínka reaguje na prolongaci období od stanovení požadavků v procesu EIA do
reálného zahájení stavby. V řešeném případě zatím ani dokumentace nestanovila
přesněji počty a druhy kácených dřevin, takže je nezbytné maximálně přípustný
rozsah kácení stanovit na základě podrobné technické dokumentace, která již bude
obsahovat reálné parametry posuzované stavby. A to z důvodu, aby nedocházelo k
nadbytečnému neodůvodnitelnému kácení v území s pestrou krajinnou mozaikou. Je
účelné vycházet již z podrobných technických údajů, kterými obvykle disponuje až
DSP.
Podmínka č.24) vychází z identifikace vlivů na porosty dřevin v dokumentaci je
navrhovaná zpracovatelem posudku s cílem zajistit reální předpoklady pro provedení
sadových úprav a zalesnění v území s pestrou krajinnou mozaikou, které je stavbou
nepříznivě dotčeno. Podmínka upřesňuje požadavky, navrhované dokumentací.
Podmínka č.25) je formulována zpracovatelem posudku a souvisí s vyjádřením ČIŽP.
Podmínka reaguje na potřebu minimalizovat dotčení lesních porostů a VKP ve fázi,
kdy již je podrobněji známo technické řešení záměru.
Podmínka č.26) je formulována zpracovatelem posudku a vyplývá z konzultace
s KHS Pardubického kraje ve vztahu k vlivům na veřejné zdraví.
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Podmínka č.27) je formulována zpracovatelem posudku a je stanovena za účelem
umožnění důsledné kontroly plnění podmínek tohoto stanoviska ve všech
navazujících řízeních.
Podmínka č.28) je formulována zpracovatelem posudku. Podmínka reaguje na
prolongaci období od stanovení požadavků v procesu EIA do reálného zahájení
stavby, kdy je účelné včas ověřit aktuální výskyty ochranářsky významných druhů a
upřesnit požadavky na vlastní realizaci podle aktuální situace v dotčeném území. Pro
tyto výstupy je účelné vycházet již z podrobných technických údajů, kterými obvykle
disponuje až DSP.
Podmínka č.29) je formulována zpracovatelem posudku. Podmínka je stanovena za
účelem minimalizace vlivů záměru na faktor pohody obyvatel dotčených obcí v etapě
výstavby a z důvodu zajištění informovanosti obyvatel o předpokládaném postupu
stavebních prací. Podmínku je třeba převzít do výrokové části stavebního povolení.
Podmínka č.30) je formulována zpracovatelem posudku. Podmínka je stanovena za
účelem minimalizace vlivů záměru na hmotný majetek.
Podmínka č.31) vychází z dokumentace a je modifikována zpracovatelem posudku.
Podmínka je stanovena za účelem minimalizace vlivů záměru na ovzduší v etapě
výstavby.
Podmínka č.32) vychází z dokumentace a je modifikována zpracovatelem posudku.
Podmínka je stanovena za účelem minimalizace vlivů hluku v etapě výstavby s tím,
že zásady organizace výstavby budou podkladem pro vyhodnocení hlukové zátěže
v etapě výstavby.
Podmínka č.33) je stanovena zpracovatelem posudku a je stanovena za účelem
minimalizace vlivů hluku v etapě výstavby.
Podmínka č.34) vychází z dokumentace a je formulována zpracovatelem posudku.
Podmínka směřuje k ověření vibrací v řešeném úseku komunikace.
Podmínka č.35) je formulována zpracovatelem posudku a je stanovena za účelem
minimalizace vlivů záměru na povrchové a podzemní vody v etapě výstavby.
Podmínka č.36) je formulována zpracovatelem posudku. Jedná se o standardní
podmínku specifikující konkrétní požadavky k ochraně dřevin během fáze výstavby.
Podmínka č.37) vychází z dokumentace a směřuje k prevenci nežádoucích vlivů na
faunu v nekritičtějším období roku.
Podmínka č.38) je formulována zpracovatelem posudku. Jedná se o podmínku
směřující k ochraně fauny, která je z hlediska nároků na biotop či reprodukční
prostředí závislá na porostech dřevin.
Podmínka č.39) je převzatá z dokumentace, poněvadž účelně řeší ochranu dvou
nejhodnotnějších segmentů v celé trase posuzovaného záměru i ve vazbě na
dokumentací navrhované úpravy technického řešení (viz podmínka č. 1 pro fázi
přípravy).
Podmínka č.40) vyplývá z dokumentace a směřuje k prevenci zvýšené mortality
obojživelníků během fáze výstavby.
Podmínky č.41) a č.42) vyplývají z doporučení dokumentace a směřují k minimalizaci
vlivů na faunu v etapě výstavby vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o území
s hodnotnou krajinnou strukturou.
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Podmínka č.43) je formulována zpracovatelem posudku a reaguje na vyjádření ČIŽP
ve vztahu k minimalizaci negativních vlivů na PUPFL.
Podmínka č.44) vyplývá z dokumentace a směřuje k zachování významných
paleontologických nálezů v řešeném úseku trasy.
Podmínky č.45) a č.46) vyplývají z dokumentace a z vyjádření KHS Pardubického
kraje a směřují k ověření navrhovaných protihlukových opatření.
Podmínka č.47) vychází z dokumentace a je modifikována zpracovatelem posudku.
Podmínka je stanovena za účelem snížení kontaminace podzemních a povrchových
vod posypovými solemi a zasolení biotopů.
Podmínka č.48) je stanovena zpracovatelem posudku na základě závěrů
dokumentace. Podmínka je stanovena za účelem ověření účinnosti navržených
opatření z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na
prostředí a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti

životní

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly na základě přeložených podkladů v
rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí vyhodnoceny jako málo
významné až potenciálně významné s tím, že pro minimalizaci potenciálně
významných vlivů jsou závazným stanoviskem formulovány odpovídající podmínky.
Na základě dokumentace, obdržených vyjádření uplatněných v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí a posudku se příslušný úřad ztotožnil se závěry
posudku a dospěl k závěru, že negativní vlivy posuzovaného záměru nepřesahují
míru stanovenou platnými právními předpisy a že předmětný záměr lze při
respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat - lze vydat souhlasné
závazné stanovisko. Konkrétní informace o záměru popsané v podkladech
předložených v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí
zpracovaných autorizovanými osobami v této oblasti vyhodnocují vlivy záměru jako
málo významné. V rámci hodnocení byl vyloučen vliv na Evropsky významné lokality
v rámci NATURA 2000.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní
hodnoty pro oxid dusičitý, benzen, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, oxid
uhelnatý a benzo(a)pyren. Z těchto znečišťujících látek je nutno očekávat v celé
výpočtové oblasti již v nulovém stavu zvýšené riziko z expozice částicím PM10, PM2,5 a
benzo[a]pyrenu. U benzenu nepřekračují hodnoty míru přijatelného rizika a u oxidu
dusičitého a oxidu uhelnatého nebylo zaznamenáno překračování směrných hodnot.
Vlivem záměru dojde u všech hodnocených charakteristik k celkovému snížení míry
zdravotního rizika. Ani v nárůstem nejvíce ovlivněné části obytné zástavby není třeba
očekávat překročení směrné hodnoty u akutních ani chronických účinků NO2, ani u
akutních účinků CO. U benzenu byl nárůst zdravotního rizika i v nejvíce dotčené části
obytné zástavby vypočten pod hranicí reálného zvýšení výskytu účinků. V případě
suspendovaných částic lze v lokalitách s nárůstem imisní zátěže očekávat zvýšení
zdravotního rizika vyjádřeného jako kojenecká úmrtnost v řádu miliontin nového
případu v dotčené populaci a v řádu desetitisícin až tisícin nového případu úmrtnosti
u dospělých. Jedná se o hodnoty, které jsou nevýznamné ve smyslu ohrožení zdraví
dotčené populace, které budou v praxi nepostřehnutelné a budou vysoce převáženy
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jinými faktory, jako jsou životní styl (například kouření) nebo expozice dalším zdrojům
znečišťování. Ani v případě benzo[a]pyrenu nebylo zaznamenáno rozpoznatelné
zvýšení zdravotního rizika vlivem záměru.
V části zástavby při trase přeložky, kde lze očekávat nárůst hlukové zátěže, není dle
dokumentace třeba očekávat vlivem posuzované změny nárůst zdravotního rizika,
který by byl významný ve smyslu ohrožení zdraví a také změny v míře obtěžování jsou
mírné a v praxi málo významné. Přičemž stále platí závěr, že z celkového pohledu
v celé výpočtové oblasti lze očekávat pokles míry zdravotního rizika z expozice
hlukové zátěži.
Z porovnání variant vyplývá, že obě hodnocené varianty jsou prakticky rovnocenné,
rozdíly jsou zcela zanedbatelné. Významnější pozitivní vliv na celkovou míru
zdravotního rizika lze očekávat v případě uplatnění navržených PHS, kdy dojde ke
snížení míry rizika.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na veřejné
zdraví.
Vlivy na ovzduší a klima
Z dokumentace vyplývá, že porovnání varianty Nulové a variant Aktivních ukazuje
pozitivní vliv v intravilánech Vysokého Mýta a Chocně, i když rozdíly nejsou velké.
Mírné zhoršení imisních koncentrací se projeví v návaznosti na reorganizaci dopravy
v severní části Chocně, v ulicích Újezdská a na Křepčích.
Z porovnání varianty Aktivní - „Červené“ a varianty Aktivní - „Modré“ vyplývají zcela
nepatrné rozdíly, na hranicích nepřesnosti výpočtového modelu, při severozápadním
okraji Chocně. Dokumentace uvádí, že z tohoto důvodu nebyly hodnoty varianty
Aktivní - „Modré“ přidány do tabelárního přehledu, neboť jsou prakticky totožné s
hodnotami varianty Aktivní - „Červené“.
Dokumentace uzavírá, že na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze
konstatovat, že z hlediska vlivů na ovzduší je záměr přijatelný a realizace kterékoliv
Aktivní varianty přinese mírné zlepšení kvality ovzduší oproti variantě Nulové.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na ovzduší a
klima za předpokladu respektování podmínek k minimalizaci vlivů na ovzduší pro
etapu výstavby formulovaných v podmínkách závazného stanoviska pro
doporučenou variantu silnice II/312.
Vlivy na hlukovou situaci a případné další fyzikální a biologické charakteristiky
Předmětem akustického posouzení je výstavba přeložky silnice II/312, respektive
prodloužení této silnice k nadřazené silniční síti. Přeložka silnice II/312 zajistí
napojení Chocně a přilehlého regionu na dálnici D35 prostřednictvím MÚK Vysoké
Mýto – západ. Zároveň bude komunikace sloužit jako severní obchvat Vysokého
Mýta a severní obchvat Chocně. Začátek přeložky je v MÚK Vysoké Mýto – západ,
konec přeložky je na stávající silnici II/312 mezi obcemi Hemže a Mostek. Délka
přeložky II/312 je 12.560 km, s částečným využitím modernizovaného úseku silnice
II/357 mezi Vysokým Mýtem a Chocní v délce 1.36 km.
Z výsledků posouzení je patrné, že realizace záměru na straně jedné bude znamenat
na velké části dotčeného území zlepšení akustické situace. Ve vztahu k hodnocené
trase jsou navrženy 4 protihlukové stěny, jejichž konečné řešení bude upřesněno
v rámci další projektové přípravy záměru. Dále je však patrný nárůst hlukového
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zatížení na stávajících komunikacích mezi Chocní a Běstovicemi způsobený změnou
distribuce dopravy v návaznosti na připojení obchvatu na stávající komunikační síť.
Se závěry studie na úrovni stávajícího dostupného technického řešení záměru
v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se zpracovatel
posudku ztotožňuje při respektování podmínek závazného stanoviska, které vyplývají
z rozboru akustické situace v příslušné kapitole posudku a z obdržených vyjádření k
záměru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Posouzení vlivu na povrchové a podzemní vody včetně vodních útvarů, bylo
provedeno úměrně podrobnosti technického řešení projektu (studie proveditelnosti).
Jako zdroj informací pro rámcové prognózovaní a pro doporučení opatření na
minimalizaci předpokládaných vlivů byly použity údaje od Povodí Labe, s. p. (Plán
dílčího povodí Horního a středního Labe; údaje o koncentracích Cl- v tocích v
zájmové oblasti a blízkém okolí).
Z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody je komentována problematika
odvodnění komunikace a vlivů na hydrologické charakteristiky. Je uvedeno, že pro
zlepšení hydrogeologických poměrů do budoucna lze doporučit vsakování
srážkových vod do štěrkopísčitých vrstev, případně zpomalení jejich odtoku do
vodních toků retenčními nádržemi s odlučovači ropných látek, s přihlédnutím na vliv
chloridů ze zimních posypových směsí, aby nebyla zhoršena jejich jakost. Vsakovací
poměry je důležité ověřit hydrogeologickým průzkumem s provedením vsakovacích
zkoušek. Z hlediska vlivů na hydrologické charakteristiky dokumentace konstatuje, že
vliv komunikace na průtok povrchového toku je dán způsobem jejího odvodnění pokud jsou srážkové vody z vozovky odváděny odvodňovacím systémem
komunikace přímo do vodotečí, dochází v případě přívalových srážek ke skokovému
zvýšení průtoku v příslušné vodoteči. Z hlediska vlivů na podzemní vody
dokumentace konstatuje, že výstavba silničního tělesa může obecně způsobovat
změny hladiny podzemní vody v závislosti na hydrogeologických podmínkách a
technickém řešení (zářezy, náspy). K ovlivnění režimu podzemních vod může
obecně dojít především v oblasti budování hlubších zářezů (narušení proudění a
odtokového režimu podzemní vody v zářezech, umělé vytvoření infiltračních zón) a v
místech, kde byly provedeny velkoplošné meliorace. Další možností ovlivnění je
obecně v oblastech, kde budovaná komunikace jde po náspech vybudovaných v
místech mělké přípovrchové zvodně, jejíž hladina dosahuje nízko pod terén, kde se
může projevit vytvoření překážky pro proudění přitížením terénu násypem, což může
mít za následek zvýšení hladiny podzemní vody na návodní straně. Zde je rovněž
třeba zdůraznit zvýšenou možnost průsaků či vzlínání vody do tělesa náspu.
Dokumentace uzavírá, že podrobnější hodnocení bude možné provést až po
provedení hydrogeologického průzkumu v dalších částech projektové dokumentace.
Z hlediska ovlivnění jakosti podzemních vod dokumentace uvádí, že mělké podzemní
vody mohou být dotčeny výstavbou komunikace pouze v tom případě, že nebudou
dodržena ochranná opatření před úniky nebezpečných látek a to zejména při
výstavbě v oblastech, kde je zvýšená hladina podzemní vody. Kromě toho je potřeba,
aby nová komunikace byla v podloží dostatečně těsněna a nestala se tak drenážním
prvkem, který by sváděl mělké vody a tím snižoval hladinu v okolí silničního tělesa.
Zdrojem možného znečištění jsou jednak motorová vozidla (úkapy paliva a maziv,
výfukové zplodiny, otěr pneumatik a drobné úniky dopravovaných látek), jednak
zimní údržba komunikace.
120

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ

Z hlediska vlivů na vodní zdroje je v dokumentaci konstatováno, že podle
předběžného hodnocení nemá žádná z variant zásadní negativní dopady na ochranu
vod.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedeným hodnocením vlivů na povrchové a
podzemní vody za předpokladu formulování podmínek stanoviska k minimalizaci
kvantitativních a kvalitativních vlivů na povrchové a podzemní vody pro doporučenou
variantu silnice II/312.
Vlivy na půdu
Dokumentace uvádí, že ve variantě „Červená“ činí celkový trvalý zábor ZPF 31,1284
ha. Dočasný zábor ZPF činí cca 20,3363 ha.
Dokumentace uvádí, že ve variantě „Červená“ činí celkový trvalý zábor PUPFL
5,4525 ha. Dočasný zábor PUPFL činí cca 3,6245 ha.
Ve variantě „Modrá“ činí celkový trvalý zábor PUPFL 5,6825 ha. Dočasný zábor
PUPFL činí cca 1,8798 ha.
Z dokumentace dále vyplývá, že realizace záměru bude mít v dlouhodobém časovém
horizontu z hlediska eroze přijatelný až mírně pozitivní vliv, technické řešení
v podobě vegetačních úprav a systém odvodnění jako protierozní opatření bude
přispívat ke snížení půdního smyvu v krajině i odnosu ornice větrem.
Dále je uvedeno, že obslužnost pozemků bude zajištěna v rámci stávajících polních
cest a jejich přeložek. V rámci zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí je
nutné všechny úpravy projednat s uživateli pozemků.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedeným hodnocením vlivů na půdu.
Vlivy na přírodní zdroje
Dokumentace konstatuje, že v dotčeném území se podle Surovinového informačního
systému České geologické služby nenachází žádný dobývací prostor, chráněné
ložiskové území, ložisko a prognózní zdroj ani žádné průzkumné území. Vliv tedy
nenastává.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením na horninové
prostředí a přírodní zdroje.
Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flora, ekosystémy, EVL)
Dále dokumentace uvádí podrobný rozbor vlivů na faunu. U bezobratlých
vyhodnocuje vlivy jako mírně negativní, avšak při dodržení ochranných opatření
únosné.
Vlivy na faunu vodních toků, zejména při křížení řek Loučné a Tiché Orlice,
dokumentace vyhodnocuje jako mírně negativní, avšak únosný. Nutností je dodržet
navržená ochranná opatření.
Z hlediska vlivů na obojživelníky dokumentace kromě jiného konstatuje, že
nejproblematičtější je zasažení Srubských mokřin, kde se nachází významné
rozmnožiště kuňky obecné a čolka velkého a biotop dalších druhů obojživelníků a
plazů. Dalším druhem, kterému je potřeba věnovat pozornost, je mlok skvrnitý, jehož
prokázaný biotop (včetně rozmnožiště) se nachází v lesním celku západně od

121

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ

Chocně. Vliv záměru na obojživelníky a plazy dokumentace celkově shrnuje jako
mírně negativní, avšak při dodržení navržených ochranných opatření za únosný.
Z hlediska vlivů na ptáky tyto vlivy zahrnují zejména zásah do potravního a
v některých případech i do hnízdního biotopu. Pro ptačí populace budou vlivy mírně
negativní, avšak při dodržení postupů a opatření, týkající se minimalizace zásahu do
biotopů, uvedených v kap. D.IV, únosný. Zásahy do mokřadních biotopů
dokumentace navrhuje kompenzovat realizací nového mokřadu na vhodném místě či
revitalizací části toku.
Vliv záměru na volně žijící ptáky, včetně zvláště chráněných druhů, dokumentace
shrnuje jako mírně negativní, avšak únosné.
Z hodnocení nálezových dat v zájmovém území je patrné, že výstavba a provoz
záměru může mít významný vliv na stav místních nebo migrujících populací
minimálně u 7 druhů netopýrů.
Z hlediska vlivů na velké savce se jedná zejména o snížení migrační prostupnosti
území, rizika srážek s projíždějícími vozidly a rušení hlukem a světlem ze silniční
dopravy. K zachování základní migrační prostupnosti je dokumentací navržena řada
migračních objektů, zejména v lesním celku, kde je vymezen nadregionální
biokoridor a biotop velkých savců. Vlivy záměru na ostatní savce lze celkově dle
dokumentace shrnout jako mírně negativní, avšak únosné
Dokumentace konstatuje, že během projekčních prací je klíčovým úkolem vést trasu
záměru mimo nejcennější území v koridoru. Dále je nutné minimalizovat rozsah
záboru biotopů, jimž se nelze vyhnout a navrhnout vhodné technické řešení v
místech křížení trasy s těmito biotopy (např. dostatečně kapacitní mostní objekty,
prostupnost území). Záměrem zasažené cenné biotopy je nutné v rámci
kompenzačních opatření v přiměřené míře nahradit.
Na základě výše uvedeného konstatování je v tabulce č. 53 dokumentace uveden
přehled navržených opatření pro minimalizaci vlivů na ekosystémy. Je uvedeno, že
pokud budou návrhy uvedených opatření, která již byla prověřena z hlediska
realizovatelnosti projektantem, při další projektové přípravě respektovány, budou
vlivy záměru na ekosystémy dostatečně zmírněny. Ekosystémová stabilita některých
segmentů místních ekosystémů bude sice částečně narušena (nejvýrazněji v křížení
lesního komplexu a při přechodu podél Srubských mokřin), celkově se však, díky
vhodnému technickému řešení (např. minimalizace záboru lesa, prodloužení a
odsunu mostního objektu u mokřadu) dostane na únosnou míru. Zásahy do
některých ekosystémů se podaří eliminovat zcela nebo z větší části (luční stráň v km
4,5, strže u Hemže).
Posuzovaný záměr se dle dokumentace nachází na migračně významném území,
kde se trvale vyskytují živočichové všech kategorií.
Dokumentace uzavírá, migrační prostupnost území v současné podobě technického
řešení není vyhovující u žádné z variant. Záměr je dle dokumentace nutné
zprůchodnit navrženými opatřeními – pokud budou tato opatření realizována, bude
stav únosný.
Obě aktivní varianty kříží řadu prvků ÚSES ve všech kategoriích. Střety se
skladebnými prvky ÚSES jsou v rámci obou variant dle dokumentace poměrně
zásadní, přitom nejsou vzhledem k podrobnosti technického podkladu ve stupni
studie proveditelnosti většinou vůbec řešeny. Celkově lze zásahy do prvků ÚSES na
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nadregionální, regionální i lokální úrovni hodnotit jako středně silné až významné, a
to zejména v případě křížení NRBK K93, RBC Choceň, LBC Srubské mokřiny a LBK
MK1. Proto byl kladen důraz na nalezení nejlepšího možného řešení ve spolupráci s
projektantem, což se dle dokumentace ve všech případech podařilo. Úprava projektu
a návrh jednotlivých křížení prvků ÚSES jsou v dokumentaci uvedeny.
Ve vztahu k vlivům na flóru dokumentace uvádí, že během botanického průzkumu
bylo nalezeno množství poměrně vzácných rostlinných druhů zařazených do
červeného seznamu ČR. Dle dokumentace realizací záměru nebude ohrožena
existence žádné lokální populace rostlin. Žádný z druhů se v rámci dotčeného území
nevyskytuje výlučně na plochách v záboru stavby.
Z hlediska kácení prvků dřevin rostoucích mimo les lze konstatovat, že na úrovni
dosud dostupných podkladů nejsou v posuzované dokumentaci relevantní podklady
z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů.
Záměr se v obou variantách při průchodu dotčeným územím dostává do střetu
s registrovaným významným krajinným prvkem Srubské mokřiny. Dále jsou ovlivněny
významné krajinné prvky tzv. „ze zákona“, které jsou popsány a vyhodnoceny; jsou
navržena i doporučení pro minimalizaci vlivů na tyto VKP.
Vliv na lokality soustavy NATURA 2000 byly vyloučeny.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedeným hodnocením vlivů na biologickou
rozmanitost za předpokladu respektování podmínek závazného stanoviska
upřesněných v rámci zpracovaného posudku, které vedou k minimalizaci vlivů na
faunu, floru, prvky ÚSES, ekosystémy a zajištění migračních tras.
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Dle dokumentace krajina, ve které je záměr navržen, se vyznačuje výskytem (často
pouze částečným) některých standardizovaných indikátorů pozitivních hodnot
krajinného rázu. Krajina jako celek nepostrádá, i přes zastoupení antropogenně
značně formovaných struktur, vizuální atraktivitu a estetickou působivost. Ve smyslu
§12 zákona č. 114/1992 Sb. jsou v této krajině přítomny estetické hodnoty,
harmonické měřítko a harmonické vztahy. Některé z těchto hodnot mohou být
záměrem dotčeny, a to převážně až středně silně. Při tomto hodnocení je uplatněn
princip předběžné opatrnosti, neboť při aplikaci přísnějšího principu nebyla
opomenuta ani pozornost bodům nereferenčního či omezeně referenčního vnímání
krajiny.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz jsou v dokumentaci formulovány následující závěry:
 Záměr v „Červené“ variantě není s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu
dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a
není proto vyhodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu chráněného dle
zákona. Velmi problematický je zásah vyhlídkového místa v rámci lesního
komplexu vyvýšené krajiny západně od Chocně, a v rámci tohoto lesního
komplexu také kulturní nemovité památky Hradiště Zítkov.
 Záměr v „Modré“ variantě je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného
rázu dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, a je proto vyhodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu chráněného
dle zákona. Ovlivněny budou především dílčí scenérie.
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Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na krajinu při
zohlednění všech aspektů hodnocených vlivů na krajinný ráz a při respektování
podmínek formulovaných v závazném stanovisku pro doporučenou variantu „Modrá“.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V případě realizace varianty „Červené“ dojde k likvidaci nemovité kulturní památky
Zítkov. Záměr prochází přes hradiště v plošně významném zářezu. Realizace této
varianty by v této souvislosti vyžadovala i značné časové a finanční náklady.
Vzhledem k tomu, že jde o zapsanou nemovitou kulturní památku (rejst. č. ÚSKP
27264/6-4416), je v této souvislosti nutné vyžádat si závazné stanovisko Národního
památkového ústavu. K dalším zásahům do zapsaného kulturního dědictví v případě
této varianty nedojde.
Varianta „Modrá“ neznamená zásah do zapsaného kulturního dědictví, všem
památkám se vyhýbá v dostatečné vzdálenosti.
Celé předmětné území je územím s archeologickými nálezy. V případě stavební či
jiné činnosti zasahující do terénu je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou
(zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
S uvedenými závěry se zpracovatel posudku ztotožňuje.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující státní hranice
Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, ani při nestandardních
stavech a haváriích. S uvedenými závěry se zpracovatel posudku ztotožňuje.
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno na úrovni znalostí, které
odpovídají podkladům před vypracováním finální verze dokumentace pro územní
řízení. Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob provádění stavby lze
technické řešení záměru považovat za možné. Nezbytným požadavkem však
zůstává zahrnutí opatření sloužících k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví
do projektu stavby. Tato opatření musí vycházet z dokumentace EIA, z posudku a
dále z dalších poznatků v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů učiněných v
průběhu přípravy území k realizaci záměru.

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Hodnocený záměr „Napojeni silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ“, byl
hodnocen ve dvou aktivních variantách („Červená“ a „Modrá“), které byly předloženy
investorem. Varianty se liší pouze v lesním úseku o délce cca 2,5 km. Dále je v této
kapitole uveden tabulkový přehled porovnávající vlivy obou posuzovaných variant.
Na základě uvedeného přehledu lze shrnout, že v aspektech týkajících se ochrany
obyvatelstva převažují jednoznačně vlivy pozitivního charakteru srovnatelného
rozsahu u obou Aktivních variant.
U varianty „Červené“ však byly identifikovány významné negativní vlivy v dalších
oblastech - z hlediska krajinného rázu, likvidace kulturní památky Zítkov a vlivů na
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přírodní park Orlice. Významný je také zásah do paleontologického naleziště a
ekologických funkcí krajiny. Proto dokumentace Červenou variantu nedoporučuje
k realizaci.
Varianta „Modrá“ je k realizaci vhodná, avšak v dalším stupni projektové
dokumentace je nutné zapracovat a následně realizovat opatření (mimo jiné,
zejména dílčí úpravy trasy, které byly prověřeny s projektantem, jako reálné) na
ochranu ekosystémů. Bez nich by nastaly významné negativní vlivy na biotu, ÚSES,
VKP a přírodní park Orlice.
S uvedeným hodnocením se zpracovatel posudku ztotožňuje.
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K dokumentaci bylo v zákonné lhůtě doručeno KÚ Pardubického kraje, OŽPZ
celkem 6 vyjádření (1 vyjádření dotčeného územně samosprávného celku, 3
vyjádření dotčených správních orgánů, vyjádření Spolku pro krajinu povodí Loučné a
Zemědělského obchodního družstva Zálší).
Vyjádření byla v souladu se zákonem vypořádána v posudku, který je zveřejněn v
Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru PAK874.
Relevantní požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních a jejich vypořádání
byly vzaty do úvahy při formulování tohoto souhlasného závazného stanoviska.
6. Okruh dotčených územních samosprávných celků
Kraj:

Pardubický

Obce: Vysoké Mýto, Slatina, Choceň, Sruby, Mostek
Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk úředního razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Datum zpracování posudku: 20. 8. 2021
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se
podílely na zpracování posudku:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Sídlo:
Provozovna:
Sladkovského 111
Šafaříkova 436
506 01 Jičín
533 51 Pardubice
IČ:
42921082
DIČ: CZ6002271825
tel.: 603483099
e-mail: tom.bajer@centrum.cz

Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:

126

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ

127

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ

128

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ

129

