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ÚVOD 

Předmětem této dokumentace je vymezení a posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví, které může vyvolat výstavba a provoz záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) – úsek 

mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ umístěného na území Středočeského kraje. 

Dokumentace byla doplněna na základě dopisu Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 

1.11.2017 (viz příloha C3). 

Záměrem je výstavba komunikace II. třídy, která je připravována jako součást Aglomeračního 

okruhu. Přeložka společně se samostatně připravovanou stavbou obchvatu Kralup nad Vltavou 

zajistí propojení dálnic D7 a D8 a tím i další kapacitní propojení obou břehů Vltavy. Komunikace 

by měla také fungovat jako doprovodná v případě havárií či oprav Silničního okruhu kolem Prahy 

(SOKP). 

Záměr je předkládán ve dvou aktivních variantách (A, B) s jednou podvariantou (B1). Varianta A 

je původní variantou dle oznámení. Varianta B je zpracována na základě požadavků dotčených 

obcí k oznámení. Délka přeložky je cca 13 km. Základním technickým podkladem pro zpracování 

dokumentace EIA je Technická studie [1] zpracovaná spol. VPÚ DECO PRAHA, a.s., v roce 2016. 

Hodnocení je v dokumentaci EIA provedeno pro nejméně příznivý stav, tedy předpoklad 

neexistence silničního okruhu kolem Prahy. 

V dokumentaci EIA byly rovněž posouzeny kumulativní vlivy s dalšími silničními stavbami (např. 

plánovaný obchvat Kralup nad Vltavou), železniční a letištní dopravou (Letiště Václava Havla 

Praha, Letiště Vodochody) i Areálu chemických výrob v Kralupech nad Vltavou. 

Předkládaná dokumentace byla zpracována autorizovanou osobou podle § 19 zákona EIA. 
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VYPOŘÁDÁNÍ POŽADAVKŮ NA DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE  

Požadavky Krajského úřadu Středočeského kraje na doplnění dokumentace jsou shrnuty v dopise 

ze dne 1.11.2017 (č.j. 134227/2017/KUSK, přiloženy v příloze C3) celkem v 9 bodech, jejich 

přehled a vypořádání je uvedeno v Tab. 1 a podrobněji v samostatné příloze B12.  

Tab. 1 Vypořádání požadavků na doplnění Dokumentace EIA (2017) 

č. Požadavek na doplnění dokumentace a vypořádání v dokumentaci 

1 Znění: Doplnit chybějící náležitosti jednotlivých kapitol dokumentace dle aktuální platné přílohy č.4 

zákona. 

Vypořádání: Bylo vypořádáno. Doplněná dokumentace je zpracována dle aktuální platné legislativy. 

2 Znění: Přepracování dokumentace provést s ohledem na relevantní připomínky obsažené ve vyjádřeních, 

která byla obdržena ke zveřejněné dokumentaci podle § 8 odst. 3 zákona, resp. aby přepracování 

dokumentace reagovalo na tyto připomínky. 

Vypořádání: Veškeré připomínky k dokumentaci jsou vypořádány v samostatné příloze B12 Dokumentace. 

Relevantní připomínky obsažené ve vyjádřeních byly v Dokumentaci zohledněny.  

3 Znění: Dopravní model – ve většině vyjádření se rozporuje, proč nebyl model dopravy zpracován na 

základě sčítání v roce 2016 a dělal se z roku 2010, s tím že nikde nebyl doložen stav, ze kterého se tedy 

model tvořil. Bude třeba obhájit, že model dopravy použitý v dokumentaci je z hlediska vlivů na životní 

prostředí bez výrazných změn oproti použití dat ze sčítání dopravy z roku 2016 a je tedy použitelný pro 

modelaci vlivů na hlukovou zátěž a na ovzduší.  

Vypořádání: Bylo vypořádáno. Dopravní model byl aktualizován na základě CSD 2016 a je samostatnou 

přílohou B9 Dokumentace EIA. 

4 Znění: Prověřit správnost dat pro hlukovou studii ve vztahu k protihlukovým opatřením, která byla 

navržena v oznámení EIA a ve fázi dokumentace již nejsou vyžadována i přes nárůst uvažované dopravy. 

Vypořádání: V Oznámení nebyly vyčísleny konkrétní akustické příspěvky u nejbližší chráněné zástavby. 

Porovnání proto mohlo být provedeno pouze na základě grafických výstupů. Z porovnání vyplývá, že  

v Oznámení mohla vzniknout nepřesnost ve vyhodnocení. V Dokumentaci jsou výsledky modelových 

výpočtů ověřeny porovnávacím měřením na jiných lokalitách, stejně tak výsledky dalších relevantních 

akustických studií od různých zpracovatelů. 

5 Znění: K vlivům na ovzduší je nutné zohlednit aktuální sčítání dopravy 2016 a dále doložit, že byly použity 

aktuální větrné růžice, které nejsou starší 5 let a jsou skutečně pro řešenou lokalitu. 

Vypořádání: Bylo vypořádáno. Rozptylová studie byla přepracována na základě aktuálních větrných růžic 

a dopravního modelu (CSD 2016). Rozptylová studie je samostatnou přílohou B1 Dokumentace. 

6 Znění: Vzhledem k připomínkám týkajících se varianty C – upozorňujeme, že příslušný úřad se ztotožňuje 

s připomínkami, které neshledávají jako dostatečný důvod pro podrobnější neposouzení varianty C, pouze 

hledisko nákladů. 

Vypořádání: Bylo vypořádáno. Podrobnější zdůvodnění, proč investor od varianty C ustoupil, bylo 

doplněno v kap. B.I.5. 

7 Znění: Sjednotit parametry, zařazení komunikace v dokumentaci a v hlukové studii. 

Vypořádání: Bylo vypořádáno. V aktualizované akustické studii jsou uvedeny parametry a zařazení 

posuzované přeložky v souladu s Dokumentací EIA.  Akustická studie je samostatnou přílohou B12 
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Dokumentace.  

8 Znění: Vypořádat připomínku obec Středokluky, že záměrem se ruší příjezdová komunikace k osadě 

Pazderna.  

Vypořádání: Bylo vypořádáno. V místě křížení lze doplnit nadchod/nadjezd. V tomto smyslu je v kapitole 

D.IV Dokumentace EIA formulován návrh opatření. 

9 Znění: Ve vztahu ke stupni přípravy podrobněji vyhodnotit dopady záměru na povrchové a podzemní 

vody: 

- předložená dokumentace neobsahuje konkrétní opatření, která budou realizována (systém 

zasakování srážkových vod s přepadem do recipientů – kapacita a řešení infiltračních objektů, místa 

vypouštění nezasáknutých srážkových vod a vliv na recipienty atd.). Dokumentace tedy neobsahuje 

konkrétní posouzení vlivu stavby na podzemní a povrchové vody. 

- dokumentace nenavrhuje technický a konkrétní způsob odvodnění komunikace  

a následné řešení nakládání se srážkovými vodami (zasakovací systémy, retenční nádrže, zařízení na 

zachycení pevných splavenin a ropných látek, objekty k vypouštění do povrchových vod. 

Vypořádání: Bylo doplněno. Byla zpracována Studie odvodnění komunikace, která je samostatnou 

přílohou B11 Dokumentace EIA. Studie navrhuje konkrétní způsob odvodnění komunikace včetně umístění 

a parametrů retenčních nádrží a DÚN. Na základě této studie bylo v kapitole D.I.4 podrobněji 

rozpracováno vyhodnocení vlivu na povrchové a podzemní vody.  
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ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

I. Obchodní firma  

Středočeský kraj 

II. IČ 

70891095 

III. Sídlo  

Zborovská 11,  

150 21 Praha 5 - Smíchov 

IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele  

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje 

Zborovská 11,  

150 21 Praha 5 – Smíchov 

tel. 257 280 227, e-mail: pokorna.jermanova@kr-s.cz 

zastoupena: 

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o. 

Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem organizace  

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov 

tel. 602 317 498, e-mail: zdenek.dvorak@ksus.cz  
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ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1 

Název záměru:  Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8  

a silnicí II. třídy č. II/101 

Zařazení:  Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 49 „Silnice všech tříd 

a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od 

stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a 

od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby  

a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b)“  

Příslušný úřad:  Magistrát Hlavního města Prahy 

B.I.2. KAPACITA ZÁMĚRU 

Záměrem je liniová dopravní komunikace, silnice II. třídy v kategorii S 9,5/80, na  vhodných 

mezikřižovatkových úsecích je navrženo uspořádání 2+1 v kategorii S 13,5/80.  

Jde o novostavbu řešenou v nové trase délky cca 13 km. 

Záměr je předložen ve dvou aktivních variantách (A, B) s jednou podvariantou (B1), které se liší 

směrovým vedením trasy v úseku D7 – Holubice.  

Základní technické parametry záměru jsou shrnuty v Tab. 2. 

Tab. 2 Technické parametry záměru 

 
Varianta A Varianta B Podvarianta B1 

Kategorie  S 9,5/S 13,5 

Délka 

trasy 

Etapa I 10.633 10.715 10.533 

Etapa III 2.488 2.488 2.488 

Celkem     13,121 13,203 13,021 

Mimoúrovňové 

křižovatky 

2 nové 

2 upravené (stávající na D7) 

4 

Počet mostních objektů 10 15 16 

B.I.3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU  

Záměr je navržen ve Středočeském kraji, na území okresů Praha-západ a Mělník. Přehled obcí  

a katastrálních území, kterými trasa přeložky prochází, je uveden v Tab. 3. 
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  Tab. 3 Územně-samosprávní členění záměru (obce přímo dotčené trasou přeložky) 

Okres 

Obec 

s rozšířenou 

působností 

Obec s pověřeným 

obecním úřadem 
Obec Dotčené k.ú. 

Praha-

západ 
Černošice 

Hostivice 

Kněževes Kněževes u Prahy 

Tuchoměřice 
Kněžívka 

Tuchoměřice 

Středokluky Středokluky 

Roztoky 

Číčovice Malé Číčovice 

Lichoceves Lichoceves 

Velké Přílepy Kamýk u Velkých Přílep 

Svrkyně Svrkyně 

Tursko Tursko 

Holubice Kozinec 

Mělník 
Kralupy nad 

Vltavou 
Kralupy nad Vltavou 

Kralupy nad 

Vltavou 

Kralupy nad Vltavou 

Chvatěruby Chvatěruby 

Zlončice Zlončice 

Kozomín Kozomín 

Situace širších vztahů je znázorněna na Obr. 1 v následující kapitole. Umístění záměru je patrné 

z přehledné situace v grafické příloze A1. 

B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY 

Záměr je liniovou dopravní stavbou, silnicí II. třídy. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu podle  

§ 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  

Záměr je rozdělen do dvou etap (úseků):   

etapa I  D7 – obchvat Kralup nad Vltavou (Holubice)  

etapa III Obchvat Kralup nad Vltavou (Chvatěruby) – D8. 

Mezi etapami I a III je již projednána stavba obchvatu Kralup nad Vltavou (etapa II), ke které bylo 

vydáno závazné stanovisko EIA a pravomocné územní rozhodnutí [11]. Zprovozněním všech tří 

etap bude zajištěno propojení dálnic D7 a D8. Přeložka je připravována jakou součást 

Aglomeračního okruhu.   

Umístění etap I, II a III je schematicky znázorněno na Obr. 1.  
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Obr. 1 Situace širších vztahů 

 
 

KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY 

Dokumentace EIA posuzuje dva výhledové časové horizonty, a to výhledový stav 2024 

(předpokládané zprovoznění záměru) a výhledový stav v roce 2040. 

Automobilová doprava 

Kumulace se stávajícími stavbami. Záměr kříží silnice II. a III. třídy. Z hlediska kumulací vlivů lze 

uvažovat především komunikace uvedené v tabulkách 12 a 13. Nejvýznamnější jsou následující 

silnice: 

 II/240  spojující města Praha - Horoměřice - Velké Přílepy – Tursko – Kralupy nad Vltavou 

– Velvary 

 II/101 spojující města Kladno – Zákolany – Kralupy nad Vltavou – Veltrusy 

 II/608 spojující město Postřižín – Veltrusy 

 D7 v úseku Praha – Slaný 

 D8 v úseku Praha – Nová Ves  

Kumulace s plánovanými záměry. Výčet plánovaných staveb je uveden v tabulce 1 Dopravního 

modelu, který je samostatnou přílohou B9 Dokumentace EIA. Nejvýznamnější jsou především 

tyto stavby: 

 Obchvat Kralupy nad Vltavou 
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 SOKP 518 Ruzyně - Suchdol  

 SOKP 519 Suchdol - Březiněves 

Ke stavbě Obchvat Kralupy nad Vltavou vydal Krajský úřad Středočeského kraje závazné 

stanovisko EIA s doporučenou variantou B. Oznamovatelem je Středočeský kraj. Umístění stavby 

obchvatu Kralup nad Vltavou vzhledem k záměru je patrné z  grafické přílohy A2.    

Realizace obchvatu Kralup nad Vltavou je v závazném stanovisku EIA podmíněna zprovozněním 

SOKP v segmentu Ruzyně – Březiněves (stavby 518 a 519) nebo zprovozněním celého úseku 

přeložky D7 – D8 současně, tj. etapy I-III. 

Poznámka: Přesné znění podmínek závazného stanoviska EIA k obchvatu Kralup nad Vltavou uvádíme v textu 

níže: 

- Projednávaný záměr „Obchvat Kralup nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu – I. 

etapa“ bude možné uvést samostatně do provozu pouze za předpokladu, že bude vybudována a plně 

zprovozněna část silničního okruhu kolem Prahy v segmentu Ruzyně – Březiněves (stavby 518 a 519), která 

propojí dálnici D8 směrem na Teplice s rychlostní silnicí R7 a dále dálnicí D5 směrem na Plzeň a napojí se 

na již stávající část okruhu kolem Prahy u Ruzyně. Současně budou přijata taková opatření, která zabrání 

dálkové tranzitní přepravě mezi dálnicí D8 a rychlostní silnicí R7 po posuzované silnici. 

- Nebudou-li vybudovány v časovém předstihu stavby 518 a 519 v segmentu Ruzyně – Březiněves, lze 

zprovoznit pouze celý úsek nové silnice mezi dálnicí D8 a rychlostní silnicí R7 současně. Podmínka byla 

projednána a přijata zástupci investora (oznamovatele) při veřejném projednání záměru dne 28.3.2006 ve 

Velké zasedací místnosti Města Kralupy nad Vltavou. 

Obchvat Kralup nad Vltavou začíná u obce Debrno, překonává železniční trať a řeku Vltavu 

u obce Chvatěruby. Hlavní trasa obchvatu je navržena v kategorii S 11,5/80 (o celkové šířce 11,5 

m a návrhové rychlosti 80 km/hod.).  Začíná v km cca 9,85 (mimoúrovňová křižovatka severně od 

Turska) a končí na km cca 15,14 napojením na silnici III. třídy Kralupy (Lobeček) – Chvatěruby. Ve 

variantě A je komunikace navržena východně od obce Debrno a ve variantě B je navržena 

západně od obce Debrno. 

Ke stavbě obchvatu Kralupy nad Vltavou ve variantě B bylo vydáno územní rozhodnutí [11]  

a nyní je připravována dokumentace pro stavební povolení (VPÚ DECO PRAHA, a.s.).  

Silniční okruh kolem Prahy (SOKP 518, 519) 

Nejvýznamnější dopad z hlediska intenzit dopravy má na řešenou oblast SOKP v segmentu 

Ruzyně – Březiněves (stavby 518 a 519). Realizací tohoto úseku SOKP dojde na přeložce ke 

skokovému úbytku dopravy. V dokumentaci EIA byly pro rok 2040 posuzovány stavy s SOKP i bez 

SOKP. Umístění záměru vzhledem k SOKP je znázorněno na Obr. 2.   

Výše uvedené silniční stavby (stávající i plánované) byly zohledněny v dopravním modelu (AF-

CITYPLAN, s.r.o., 12/2017), který byl podkladem pro zpracování rozptylové studie (příloha B1)  

a hlukové studie (příloha B2).  

Železniční doprava 

Z důvodu potřeby komplexního (kumulativního) hodnocení vlivu na životní prostředí byla v rámci 

dokumentace EIA hodnocena také železniční doprava. Zohledněna byla železniční trať č. 121 

Středokluky – Podlešín v jižní části řešeného území, v severní části pak železniční tratě č. 91 
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Praha Bubeneč – Kralupy nad Vltavou, č. 92 Kralupy nad Vltavou – Neratovice a č. 93 Kladno – 

Kralupy nad Vltavou.  

Letecká doprava 

Posuzován byl rovněž hluk z letecké dopravy (provoz Letiště Václava Havla Praha a Letiště 

Vodochody), a to v samostatné studii zdravotních rizik, která tvoří přílohu B3 dokumentace EIA.  

Stacionární zdroje v zájmovém území 

Hlavním stacionárním zdrojem hluku v zájmovém území je Areál chemických výrob Kralupy nad 

Vltavou. Pro určení hlučnosti tohoto zdroje bylo provedeno měření hluku na dvou lokalitách (viz 

Akustická studie v příloze B2), posouzení bylo provedeno ve studii zdravotních rizik (příloha B3).  

KUMULATIVNÍ VLIVY PROVOZU ZÁMĚRU PŘELOŽKY A OBCHVATU KRALUP NAD VLTAVOU 

Dokumentace EIA věnuje detailní pozornost kumulativním vlivům provozu posuzované přeložky 

a plánované stavby obchvatu Kralup nad Vltavou na jednotlivé složky životního prostředí, které 

mohou být dotčeny. Jedná se především o vyhodnocení kumulativních vlivů provozu obou staveb 

na ovzduší, akustickou situaci a zdraví obyvatel.  

Kumulativní vlivy na ostatní složky ŽP ve fázi provozu obou liniových staveb se nepředpokládají 

v takové míře, že by došlo k jejich významnému negativnímu ovlivnění. 
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B.I.5.  ZDŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU A POPIS OZNAMOVATELEM 

ZVAŽOVANÝCH VARIANT S UVEDENÍM HLAVNÍCH DŮVODŮ VEDOUCÍCH 

K VOLBĚ DANÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ SROVNÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

B.I.5.1 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ 

Záměr propojení dálnic D7 a D8 je dlouhodobě připravován v rámci územních plánů obcí  

a Středočeského kraje (dříve ÚP VÚC, nyní ZÚR) jako součást koridoru pro Aglomerační okruh (D5 

Rudná - Tuchoměřice - Kralupy nad Vltavou – Neratovice – Brandýs nad Labem – Úvaly – Říčany – 

D1).  

Aglomerační okruh je nejvýraznější komunikací nadregionálního významu, jež by tangenciálně 

spojovala významná středočeská města mezi sebou a po úplném dobudování by měla výrazně 

ulehčit dopravě v hl. m. Praze. Komunikace by měla také fungovat jako doprovodná v případě 

havárií či oprav Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Aglomerační okruh je vymezen v ZÚR 

Středočeského kraje (viz Obr. 3 Umístění záměru vzhledem k Aglomeračnímu okruhu dle ZÚR 

Středočeského kraje [21] 

3). 

Posuzovaný záměr jako součást Aglomeračního okruhu zajistí výše zmíněné propojení, dále může 

po určitou dobu částečně suplovat neexistující SOKP, po jeho dokončení (2030) bude umožňovat 

další kapacitní propojení obou břehů Vltavy. Vzhledem k neustále rostoucí výstavbě v obcích je 

žádoucí odvést dopravu z obcí na novou komunikaci. Vymístěním dopravy z nevyhovujících 

komunikací dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v obytných souborech i ke zlepšení životního 

prostředí v obcích. 

SOULAD SE ZÚR STŘEDOČESKÉHO KRAJE  

Dle platného dokumentu Zásady územního rozvoje Středočeského kraje  [21] je přeložka 

propojující dálnice D7 a D8 rozdělena na následující veřejně prospěšné stavby (VPS): 

 VPS D057 Koridor silnice II/101 a II/240, úsek Tuchoměřice (D7) – Tursko 

 VPS D058 Koridor silnice II/101 a II/240, úseky Tursko – Debrno a Debrno – Chvatěruby 

 VPS D059 Koridor Aglomeračního okruhu, úsek (II/101) Chvatěruby - Úžice 

VPS D057 byla zrušena rozsudkem Krajského soudu v Praze (03/2015). 

Poznámka: Středočeský kraj podal dne 1. 7. 2015 k rozsudku Krajského soudu v Praze kasační stížnost. Nejvyšší 

správní soud svým rozsudkem ze dne 4. 9. 2015 tuto kasační stížnost zamítl. 

Záměr v úseku D7 - Tursko (etapa I) tak v  současné době není v souladu se ZÚR Středočeského 

kraje. 

Předmětný úsek byl zrušen na základě žaloby Obce Tuchoměřice, a to především z následujících 

důvodů: 

- Neúplné vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů v rámci SEA ve vztahu k obci 

Tuchoměřice (D7, přeložka II/240, letiště Václava Havla Praha a železniční trať 121 

Hostivice – Podlešín). 
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- Nejasná kategorizace komunikace (v projednané ZÚR uvedena silnice II. třídy, ve vydané 

ZÚR „silnice vyšší třídy“.  

Trasa zrušeného koridoru (VPS 057) ZÚR byla předmětem oznámení a v dokumentaci EIA je nyní 

hodnocena jako varianta A. Na základě připomínek obcí a veřejnosti k oznámení byla tato trasa 

optimalizována [1] a v dokumentaci je hodnocena jako varianta B s podvariantou B1.  

Nezbytnou podmínkou realizace záměru je uvedení úseku etapy I (D7-Tursko) do souladu se 

ZÚR. Dle sdělení zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje pana Ing. Smíška je tento úsek 

zahrnut do připravované 3. Aktualizace ZÚR. O pořízení a obsahu 3. AZÚR již rozhodlo 

zastupitelstvo kraje.  

Obr. 3 Umístění záměru vzhledem k Aglomeračnímu okruhu dle ZÚR Středočeského kraje [21] 

 
 

SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ OBCÍ 

Vyjádření příslušných úřadů územního plánování (MěÚ Černošice, MěÚ Kralupy nad Vltavou) 

k záměru z hlediska ÚPD dotčených obcí jsou součástí kap. H dokumentace EIA. 

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování, posoudil záměr (viz vyjádření v příloze H) 

vzhledem k územně plánovacím dokumentacím jednotlivých obcí spadajících do působnosti 

tohoto úřadu: 

Kněževes (k.ú. Kněževes) 

Obec Kněževes má platnou územně plánovací dokumentaci – Územní plán Kněževes (dále jen 

„ÚP“), vydaný opatřením obecné povahy č. 1/2012, s nabytím účinnosti ze dne 14. 6. 2012.  
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V platném územním plánu je zapracována přeložka silnice II/240, trase vymezené 

v Územním plánu Kněževes odpovídá předložená varianta A (včetně okružní křižovatky  

a připojení na silnici III/2405 a jejího pokračování ve směru do obce Tuchoměřice). 

Varianta B: trasa zasahuje do Plochy smíšené nezastavěného území – ochranná a izolační zeleň 

(ZO4). V těchto plochách je jako přípustné využití uvedeno umístění nezbytné dopravní  

a technické infrastruktury.  

Tuchoměřice (k.ú. Kněžívka) 

Obec Tuchoměřice má platnou územně plánovací dokumentaci - Územní plán sídelního útvaru 

Tuchoměřice z roku 1996 ve znění změn č. 1 - 4. Závazná část Územního plánu sídelního útvaru 

Tuchoměřice byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/1994, změna č. 1 byla schválena 

doplňkem dne 8. 8. 1996, změna č. 2 obecně závaznou vyhláškou č. 4/2002, změna č. 3 obecně 

závaznou vyhláškou č. 3/2005 a změna č. 4 opatřením obecné povahy 1/2012. V současné době 

probíhá pořizování nového územního plánu, proces je ve fázi před veřejným projednáním.  

V platné územně plánovací dokumentaci obce není přeložka silnice II/240 zapracována.  

V návrhu nového územního plánu pro společné jednání je zapracován Koridor silnice II. třídy s 

účelovou komunikací (S2K), který odpovídá variantě B záměru (kromě trasy připojovací 

komunikace ve směru na silnici III/2405, v této části je v návrhu ÚP zakreslena trasa odpovídající 

variantě A záměru). Varianta B v části jihozápadně od dálnice D7 zasahuje do ploch Výrobně 

obslužná zóna (V1). 

Středokluky (k.ú. Středokluky) 

Obec Středokluky v současné době nemá platnou územně plánovací dokumentaci (ÚPD), 

aktuálně probíhá pořizování nového územního plánu, proces je ve fázi zpracování návrhu 

územního plánu. Ve schváleném zadání je obsažen požadavek na zapracování přeložky silnice 

II/240 v souladu se ZÚR SK (zadání územního plánu bylo schváleno v době platnosti koridoru pro 

záměr v ZÚR SK). 

Lichoceves (k.ú. Lichoceves, k.ú. Noutonice) 

Obec Lichoceves má platnou územně plánovací dokumentaci - Územní plán sídelního útvaru 

Lichoceves z roku 1996, ve znění Změny č. 1 územního plánu obce z roku 2003, vydané obecně 

závaznou vyhláškou č.1/2003. V současné době probíhá pořizování nového územního plánu.  

Platná územně plánovací dokumentace obce obsahuje variantu přeložky silnice II/240 v trase dle 

studie Ministerstva dopravy z 10/2002, navržena je jako VPS s popisem „silnice III. třídy kategorie 

B2“. Trasa přeložky v ÚPD neodpovídá navrhovaným variantám A a B, jak jsou zakresleny v 

předloženém situačním výkrese. Varianta A částečně zasahuje do zastavitelných ploch Obytné 

území (OC) vymezených v ÚPD obce. Navrhované trasy dále zasahují do ploch Orná půda, plochy 

pro pěstování zeleniny (OP), v těchto plochách je přípustné umísťovat zařízení a technické 

vybavení sloužící zemědělské produkci, nesouvisející dopravní infrastruktura v těchto plochách 

není přípustná. 
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Velké Přílepy (k.ú. Velké Přílepy, k.ú. Kamýk u Velkých Přílep) 

Obec Velké Přílepy má platnou územně plánovací dokumentaci - Územní plán sídelního útvaru 

Velké Přílepy z roku 1996, ve znění Změny č. 1, 2 a 3. V současné době probíhá veřejné 

projednání návrhu nového územního plánu. 

Ve stávající platné územně plánovací dokumentaci obce není záměr přeložky II/240 obsažen.  

V návrhu územního plánu Velké Přílepy pro veřejné projednání je zapracován Koridor nadmístní 

dopravní stavby (DS-K). Šíře koridoru vyhoví hlavní trase silnice ve variantě A i B záměru, mimo 

koridor zasahují případné části křižovatek a připojovacích komunikací, ve všech plochách  

s rozdílným způsobem využití je jako přípustná stanovena dopravní a technická infrastruktura. 

Varianta B1, která je navržena v severní části území obce Velké Přílepy, směřuje mimo vymezený 

koridor. 

Svrkyně (k.ú. Svrkyně) 

Obec Svrkyně má platnou územně plánovací dokumentaci - Územní plán obce Svrkyně vydaný 

obecně závaznou vyhláškou obce 9. 8. 2004, ve znění Změny č. 1 ÚPO, vydané opatřením obecné 

povahy č. 1/2013 ze dne 10. 5. 2013.  

V platné územně plánovací dokumentaci je přeložka silnice II/240 vymezena jako VPS, trasa 

silnice v ÚPD odpovídá trasování předložené varianty A.  

Varianty B a B1 nejsou v ÚPD obsaženy, podle hlavního výkresu územního plánu jsou varianty B a 

B1 navrženy v ploše Krajinná zóna s dominantní zemědělskou funkcí, ve které je dle regulativů 

územního plánu možné umísťovat pouze účelové komunikace.   

Holubice (k.ú. Kozinec) 

Obec Holubice má platný Územní plán obce Holubice-Kozinec (dále ÚPO) vydaný obecně 

závaznou vyhláškou obce č. 1/2003 ze dne 16. 10. 2003, ve znění změn č. 1, č. 3 a č. 4 ÚPO.  

V platné územně plánovací dokumentaci je zakreslena „Osa varianty silničního propojení mezi D8 

a R7“, její trasování v převážné části odpovídá předložené variantě A a B, v severním  úseku se na 

území k.ú. Kozinec osa v územním plánu odchyluje východním směrem oproti návrhu variant A a 

B.  

Varianta B1 není v územním plánu obsažena, trasa B1 zasahuje převážně do ploch OP – orná 

půda, v těchto plochách je přípustné umísťovat zařízení a technické vybavení sloužící zemědělské 

produkci, nesouvisející dopravní infrastruktura v těchto plochách není přípustná.   

Tursko (k.ú. Tursko) 

Obec Tursko má platnou územně plánovací dokumentaci – Územní plán Tursko (ÚP), vydaný 

opatřením obecné povahy č. 1/2010, s nabytím účinnosti ze dne 14. 10. 2010. 

V územním plánu je přeložka silnice II/240 zakreslena jako veřejně prospěšná stavba  

(s označením WD1), její trasa odpovídá předloženým variantám A a B. 

Trasa varianty B1 není v územním plánu zakreslena, trasa B1 převážně zasahuje do Ploch 

zemědělských – orná půda (NZ), podle podmínek využití je na těchto plochách přípustná pouze 
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související dopravní a technická infrastruktura (např. polní cesty, závlahy, odvodnění), účelové 

komunikace, pěší a cyklistické stezky, hipostezky.  

Pozn.: Plocha pro umístění přeložky silnice je vymezena v šířce cca 20 m, v přilehlých 

souvisejících plochách „ZD – zeleň liniová a doprovodná“ je podle podmínek stanovených v ÚP 

nepřípustné umístění staveb neslučitelných s hlavním a přípustným využitím, tzn. nepřipouští se 

zasažení plochy zeleně ZD dopravní stavbou. 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, potvrdil (viz vyjádření 

v příloze H), že záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací města Kralupy nad Vltavou 

a obce Kozomín. Záměr není v souladu s územně plánovací dokumentací obce Chvatěruby. Obec 

Zlončice (k.ú. Zlončice) nemá zpracovanou územně plánovací dokumentaci. 

B.I.5.2 PŘEHLED ZVAŽOVANÝCH VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. 

ODMÍTNUTÍ 

Přeložka je posuzována ve dvou aktivních variantách (A a B) s jednou podvariantou (B1), které se 

liší především počtem a umístěním mimoúrovňových křižovatek a směrovým vedením v úseku 

D7 – Holubice (I. etapa). Varianta A je původní variantou dle oznámení [3], varianta B je 

zpracována na základě požadavků dotčených obcí k oznámení. Tato varianta je rozpracována do 

podvarianty B1 s alternativním průchodem přeložky mezi vrchem Ers a obcí Tursko. 

Výše uvedené varianty jsou porovnávány s variantou nulovou, tedy se stávajícím stavem. Dále 

byla investorem zvažována varianta C, tj. vedení trasy přeložky v souběhu se železnicí v úseku D7 

– Svrkyně.  Tato varianta však byla na základě technické studie [2] zamítnuta a není 

předmětem posuzování (podrobněji v textu níže).   

Varianta A  

Varianta je navržena v délce cca 13,121 km. Na trase přeložky je navržena úprava dvou 

stávajících mimoúrovňových křižovatek (MÚK), dále dvě nové MÚK, úrovňové křižovatky  

a mostní objekty.  

Etapa I. Začátek trasy je v místě napojení na stávající D7, které je řešeno novou MÚK  

u Tuchoměřic a úpravou dvou stávajících MÚK (exit 3 u Kněževse a exit 5 u Středokluk). Trasa 

přeložky dále pokračuje prostorem mezi obcemi Tuchoměřice a Číčovice, prochází mezi obcemi 

Lichoceves, Velké Přílepy a Noutonice. V další části míjí východně obec Svrkyně a západně 

zalesněný vrch Ers, prochází mezi Turskem a Holubicemi a poté se napojuje na připravovaný 

obchvat Kralup nad Vltavou (etapa II). Etapa III se napojuje na druhém konci obchvatu Kralup 

nad Vltavou a pokračuje kolem obcí Chvatěruby a Kozomín až do křižovatky se silnicí II/608  

u dálnice D8. 

Varianta A byla předmětem Oznámení [3]. Trasování varianty A je patrné z Obr. 4. 
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Důvody pro výběr varianty: 

Důvodem zařazení varianty je zlepšení dopravního řešení v posuzované oblasti.  Záměrem je 

výstavba části Aglomeračního okruhu. Přeložka společně se samostatně připravovanou stavbou 

obchvatu Kralup nad Vltavou zajistí propojení dálnic D7 a D8 a tím i další kapacitní propojení 

obou břehů Vltavy. Komunikace by měla také fungovat jako doprovodná v případě havárií či 

oprav Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Vymístěním dopravy z nevyhovujících komunikací 

dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v obytných souborech i ke zlepšení životního prostředí v 

obcích. Negativem z hlediska krajinného rázu je otevření zcela nového dopravního koridoru ve 

volné krajině. Dojde tím také k záborům velmi kvalitní zemědělské půdy. Specifikace vlivů je 

předmětem dalších kapitol dokumentace EIA. 

Varianta B 

Celková délka varianty B je 13,203 km. Součástí varianty jsou 4 nové mimoúrovňové křižovatky. 

Etapa I. Začátek trasy je v místě napojení na stávající D7, které je řešeno nově navrženou MÚK, 

která nahradí stávající dvě MÚK (exit 3 i exit 5). Následně je komunikace vedena  

v původní stopě popsané ve variantě A s dílčími směrovými odchylkami, které vyplynuly 

z projednání s dotčenými obcemi. Etapa III je shodná s variantou A.  

Podvarianta B1 se liší pouze v průchodu kolem zalesněného vrchu Ers. Varianta B je vedena 

západně od vrchu Ers, podvarianta jej obchází východně. Délka podvarianty B1 je 13,021 km. 

Vedení varianty B, resp. B1 vychází z technické studie z roku 2016 [1]. Trasování variant B (B1) je 

patrné z Obr. 5. 

Důvody pro výběr varianty: 

Důvody jsou shodné s variantou A. 

Varianta B byla k posouzení doplněna investorem na základě připomínek obcí a veřejnosti 

k oznámení [1], řešeno bylo následující: 

- Oddálení trasy od obytné zástavby obce Velké Přílepy (ulice Boženy Němcové) o cca 70 m 

a zahloubení tělesa přeložky (hloubka zářezu 3-4 m).   

- V maximální možné míře odvést tranzitní dopravu mimo obce, zajistit zlepšení plynulosti 

dopravy a bezpečnější napojení na silnice III. tříd a přilehlých průmyslových zón a areálů, 

a to návrhem mimoúrovňových křížení:  

 MUK u obce Lichoceves – zlepšení plynulosti dopravy, bezpečnější napojení na 

silnice III. tříd mimo obytnou zástavbu, napojení průmyslové zóny 

 MUK u obce Svrkyně - napojení skládky Úholičky (a kompostárny JENA) – doprava 

je vedena mimo obytnou zástavbu 

 Mimoúrovňové křížení silnice III/24012 (nadjezd) - snížení rizika nehodovosti pro 

pěší na trase Holubice - Tursko 

Dalším důvodem je zlepšení bezpečnosti provozu na D7. Nevyhovující dvě MÚK na D7 (exit 3  

a exit 5) budou nahrazeny novou MÚK.  
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Varianta C 

Celková délka varianty C je 12,886 km a zahrnuje 4 mimoúrovňové křižovatky a 2 mostní 

estakády přes údolí.  

Varianta C se na D7 napojuje novou MÚK Středokluky a dále pokračuje v souběhu se železniční 

tratí číslo 121 Hostivice – Podlešín v úseku okolo obcí Tuchoměřice a Lichoceves až k obci 

Svrkyně, kde přechází přes danou železniční trať mostní estakádou a pokračuje přímým směrem 

kolem obce Holubice, za touto obcí se napojuje na obchvat Kralup nad Vltavou. Úsek 2 je shodný 

s variantou A. Trasování varianty C je patrné z Obr. 6. 

Důvody pro výběr/odmítnutí varianty: 

Varianta C byla prověřena Technickou studií [2] zpracovanou spol. VPÚ DECO PRAHA, a.s., 

v srpnu 2016. Na základě Technické studie, která nedoporučila variantu C k realizaci, investor od 

projednávání této varianty ustoupil. Varianta C proto nebyla oznamovatelem předložena 

k posouzení. 

- převážná část trasy je vedena v násypovém tělese (cca km 2,300 – km 8,400) z důvodu 

mimoúrovňového křížení s ostatními silnicemi, polními cestami, železnicí a v prostoru 

navržených mimoúrovňových křižovatek. Důvodem je souběh se železniční tratí a tím pádem 

prostorová nemožnost návrhu nadjezdů v místě křížených komunikací přes hlavní trasu. Při 

výstavbě této varianty je nedostatek zeminy v celkovém množství cca 660 000 m3, což při 

možné realizaci bude vyvolávat vysoké finanční náklady a emisní znečištění ovzduší 

způsobené návozem vhodné zeminy pro násypové těleso.  

- V tomto úseku bude silnice převyšovat okolní stávající terén hlavně u obce Noutonice  

a Svrkyně, kde jsou navrženy dvě estakády přes navazující údolí. Lze předpokládat, že 

v tomto úseku by bylo potřeba zřídit na násypech a mostních objektech protihlukové stěny, 

které by omezovali šíření hluku směrem k okolním obcím (tato technická studii v tomto 

úseku neřeší protihlukové stěny). Tyto protihlukové stěny by ještě více navyšovaly 

převýšení proti okolnímu terénu. 

- varianta prochází v km 4,3 – 8,9 Přírodním parkem Okolí Okoře a Budče. Trasa je v tomto 

úseku vedena v násypu, který dosahuje výšky až 9m. Navrženy jsou zde dvě estakády 19m 

nad terénem. Varianta bude mít zcela nepochybně negativní vliv na krajinný ráz, který je 

předmětem ochrany přírodního parku.       

- Další nevýhoda této varianty je způsobena mimoúrovňovou křižovatkou ve staničení km 

4,05, kde veškerá doprava, která bude směřovat do obce Velké Přílepy, bude vedena přes 

obec Lichoceves. Další vyvolanou investicí by musela být přestavba podjezdů při křížení 

železnice a silnice III. třídy číslo 00710 a 00715. V místě křížení silnice III/00710 je omezena 

podjezdná výška na 3,3 m a podjezd je proveden jako jednopruhový obousměrně 

podjížděný. U křížení silnice III/00715 je podjezdná výška omezena hodnotou 4,6 m a 

podjezd je proveden jako jednopruhový obousměrně podjížděný. U obou podjezdů jsou 

nedostatečné rozhledové poměry na protijedoucí vozidla. Při přestavbě podjezdů nejspíše 

nebude možné uvažovat s jejich zahloubením vzhledem k morfologii a tím pádem 

nemožnosti odvodnění podjezdu. Pravděpodobně bude nutné zvýšení podjezdné výšky 



28  Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 

 
METROPROJEKT PRAHA, a.s.  Doplněná dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.    

(alespoň částečně) nutno řešit úpravou nivelety železniční trati č. 121, což opět vyvolá další 

nemalé finanční náklady.  

- Sporným kladem či záporem je oddálení trasy od obce Velké Přílepy, kdy generovaná 

doprava ve vazbě Velké Přílepy (a její okolní provozovny) a přeložka silnice II/240 je vedena 

nově přes obec Lichoceves a Svrkyně.  

Varianta nulová 

Varianta nulová představuje ponechání stávajícího stavu. Dálnice D7 a D8 nejsou (do doby 

dokončení SOKP staveb 0518 a 0519) propojeny vyhovující komunikací a neexistuje tak 

severozápadní část aglomeračního okruhu. Stávající silniční síť je (včetně silnic II/101  

a II/240) zatěžována především místní dopravou a dopravou s cílem v dotčené oblasti. Některé 

obce jsou zatíženy průjezdnou dopravou poměrně výrazně (především Kralupy nad Vltavou, 

Tursko a Velké Přílepy). 

Důvody pro výběr/odmítnutí varianty: 

Základní výhodou této varianty z hlediska životního prostředí je, že nezpůsobí otevření nového 

dopravního koridoru ve volné krajině, nedochází zde tedy k narušení krajinného rázu, záborům 

půdy ani jiným zásahům do území. 

Nevýhodou je vysoké dopravní zatížení především silnice II/240 se všemi negativními dopady. 

Trasa představuje vysoké hlukové a imisní zatížení pro obyvatele obcí, kterými prochází, jsou zde 

rovněž rizika z hlediska bezpečnosti provozu. Silnice nevyhovuje svojí kapacitou zvyšujícím se 

dopravním intenzitám provozu. Podrobněji viz následující kap. B.I.6.  

Bez realizace předkládaného záměru by se situace v oblasti zlepšila výstavbou SOKP (stavby 0518 

a 0519). Výstavba SOKP však neřeší zdrojovou a cílovou dopravy v dané aglomeraci, která díky 

silné výstavbě (hlavně rezidenční) stále více zatěžuje obce ležící na stávající silnici II/240. 

V Tursku a Velkých Přílepech přeložka odvede dopravu i po realizaci SOKP. 

Dalším negativem nulové varianty jsou z hlediska bezpečnosti dvě stávající nevyhovující 

mimoúrovňové křižovatky na D7 (exit 3 a exit 5).    

Umístění variant je patrné na Obr. 4-7. Podrobněji jsou jednotlivé varianty popsány v následující 

kapitole B.I.6.  
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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 

V kap. B.I.6 byla věnována pozornost především těm parametrům záměru, které mají přímý 

vztah k problematice životního prostředí. Byl tedy kladen důraz především na uvedení 

environmentálně významných parametrů záměru. 

Technické řešení záměru vychází z Technické studie [1] zpracované spol. VPÚ DECO PRAHA, a.s., 

v roce 2016.  

Záměr je rozdělen na dva úseky (etapy):  

etapa I   (komunikace II/240): D7 – obchvat Kralup nad Vltavou (Holubice)    

etapa III  (komunikace II/101): obchvat Kralup nad Vltavou (Chvatěruby) – D8 (II/608)  

Mezi etapami I a III je již projednána stavba obchvatu Kralup nad Vltavou (etapa II), ke které bylo 

vydáno závazné stanovisko EIA (2017) a platné územní rozhodnutí [11].  

Technická studie [1] je zpracována ve 2 základních variantách (A a B) s jednou podvariantou (B1), 

které se liší směrovým vedením v úseku D7 – Holubice (etapa I). V úseku II. etapy je záměr 

invariantní. 

Varianta A je původní variantou z Oznámení [3], varianta B je zpracována na základě požadavků 

dotčených obcí k Oznámení. Tato varianta je dále rozpracována do podvarianty (B1)  

s alternativním průchodem přeložky silnice II/240 mezi vrchem Ers a obcí Tursko. 

V technické studii [1] je již počítáno s rozšířením dálnice D7 v parametrech 3+3 (D 33,5/120) dle 

výhledu ŘSD ČR.  

VARIANTA A 

Varianta hodnocená v Oznámení s napojením na D7 u obce Kněževes (exit 3) a dále u obce 

Středokluky (exit 5). Celková délka trasy je 10.633 km pro etapu I a 2.488 km pro etapu III. 

Směrové vedení trasy 

Výhledová trasa přeložky II/240 a II/101 navazuje jihozápadně od Tuchoměřic na dálnici D7. 

Napojení silnice II/240 na D7 je řešeno úpravou dvou stávajících mimoúrovňových křižovatek,  

a to MÚK u Kněževse (exit 3) a MÚK u Středokluk (exit 5).  

U obou MÚK jsou nově navrženy připojovací a vyřazovací pruhy tak, aby byla odstraněna 

nebezpečná místa, kterými jsou připojení bez těchto pruhů se svislým dopravním značením stop, 

dej přednost v jízdě.  

Trasa silnice II/240 dále pokračuje prostorem mezi obcemi Tuchoměřice a Číčovice, poté 

prochází mezi obcemi Lichoceves, Velké Přílepy a Noutonice. V další části míjí obec Svrkyně, 

západně obchází zalesněný vrch Ers, prochází mezi Turskem a Holubicemi a poté se napojuje na 
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připravovaný obchvat Kralup nad Vltavou. Trasa silnice II/101 se napojuje na druhém konci 

obchvatu Kralup nad Vltavou a pokračuje kolem Chvatěrub a Kozomína až do křižovatky se silnicí 

II/608 západně od dálnice D8.  

Výškové vedení trasy 

Trasa přeložky silnice II/240 prochází rovinatým až mírně zvlněným územím, většinou po volných 

neosídlených pozemcích, převážně využívaných k zemědělské činnosti. 

Překonává výškový rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem cca 62 m. Násypy dosahují výšky až 

9 m, zářezy místy až 8 m (měřeno v ose). 

Niveleta na začátku úseku II/240 vychází ze stávající úrovně terénu v místě napojení na silnici 

III/2405. Poté přechází do násypu tak, aby vystoupala na nadjezd přes D7. V násypu pokračuje 

cca do km 1,0, kde přechází do zářezu silničního tělesa z důvodu mimoúrovňového křížení s tratí 

ČD. Zářez je navržen až do km 2,1 kvůli odvodnění  tělesa komunikace samospádem bez nutnosti 

čerpání vody ze zářezu. 

Poté trasa přechází do násypu, kterým je vedena z důvodu nadjezdu nad tratí ČD a silnicí 

III/0071. Niveleta komunikace je v následujícím úseku navržena s drobnými výškovými 

odchylkami vůči stávajícímu terénu až do km 9,9, odkud se niveleta začíná zvyšovat nad terén 

tak, aby se plynule napojila na projektovanou niveletu obchvatu Kralup nad Vltavou a zároveň se 

mimoúrovňově křížila se stávající silnicí II/240. 

Návrh nivelety silnice II/101 vychází z podélného profilu obchvatu Kralup nad Vltavou.  

V násypu je silnice dále vedena tak, aby se postupně mimoúrovňově křížila se stávající silnicí 

II/101, železnicí, silniční rampou a příjezdovou účelovou komunikací. Poté se niveleta snižuje na 

úroveň stávajícího terénu. Před tratí ČD v km 2,0 se zvyšuje do výše nadjezdu a poté klesá až do 

místa křižovatky se silnicí II/608. 

Křižovatky 

Na trase přeložky je navržena úprava dvou stávajících mimoúrovňových křižovatek (MÚK), dále 

dvě nové MÚK a křížení silnic třetích tříd. Křížení s polními cestami bude řešeno v dalším stupni 

projektové přípravy. Přehled MÚK v trase varianty A uvádí Tab. 4. 

Tab. 4 Mimoúrovňové křižovatky ve variantě A 

km Objekt Popis 

etapa I 

0.383 2 MUK s D7 

(úprava stávajících) 

Úprava stávajících MÚK u Kněževse (exit 3) a u Středokluk (exit 5) tak, aby 

byla odstraněna nebezpečná místa (doplnění připojovacích a vyřazovacích 

pruhů apod.):  

MÚK Středokluky je kompletně přeřešena s využitím stávajícího podjezdu 

pod D7. 
MÚK u Kněževse je přeřešena, místo podjezdu pod D7 je na silnici II/240 

navrženo o cca 200 m dále přemostění D7. Napojení křižovatkových větví 

z D7 u Kněževse je provedeno na západní straně D7 stykovou křižovatkou 

a na straně východní okružní křižovatkou se čtyřmi křižovatkovými rameny. 
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km Objekt Popis 

1.5 MUK Tuchoměřice Osmičková  MÚK – křížení se sil. III/0077 Tuchoměřice – Středokluky; 

v tomto křižovatkovém uzlu přechází přes silnici II/240 také železniční trať 

etapa III 

0.2-1.05 MUK Chvatěruby Přeložka sil. II/101 přechází mostem přes přeložku sil. III/00811 a železnici; 

MÚK s řešením jednotlivých křižovatkových pohybů pomocí samostatných 

ramp, které jsou ukončeny v okružní křižovatce; přes OK je napojena i sil. 

III/2429 do Zlončic 

Mostní objekty 

Na posuzované přeložce je navržena řada mostních objektů v trase přeložky a další mostní 

objekty, které jsou navrženy přes tuto přeložku. Přehled mostních objektů v trase varianty A je 

uveden v Tab. 5.  

Tab. 5 Mostní objekty ve variantě A 

km Popis přemosťovaný objekt konstrukce mostu 

etapa I  

0.383 most na II/240 převede sil. II/240 přes D7 třípolový, spřažená konstrukce 

1.442 most přes II/240 převede železnici přes sil. II/240 
jednopolový, ŽB deska, rozpětí 

15.5 m, šířka 6.5 m 

1.477 most přes II/240 
převede sil. III/0077 přes sil. II/240 

(součást MÚK) 

jednopolový, ŽB deska, rozpětí 

15.5 m, šířka 10 m 

2.641 most na II/240 
převede sil. II/240 přes železnici 

a silnici III/0071  

dvoupolový, spřažená konstrukce, 

rozpětí 30+30 m 

3.781  most přes II/240 převede sil. III/0079 přes sil. II/240 
jednopolový, spřažená 

konstrukce, rozpětí 18.3 m 

10.235 most na II/240 
převede novou sil. II/240 přes 

přeložku stávající sil. II/240 

jednopolový, spřažená 

konstrukce, rozpětí 21.8 m 

etapa III  

0.260–0.402  most na II/101 
převede sil. II/101 přes místní 

komunikaci od Chvatěrub, sil. 

III/00811, železnici a vlečku 

pětipolový (sloučeny tři původně 

navržené mosty), spřažená 

konstrukce, rozpětí 

24+38+38+38+30 m 

0.762  most na II/101 převede sil. II/101 přes větev MÚK 

(SO 111) 

jednopolový, spřažená 

konstrukce, rozpětí 21.3 m 

1.058  most na II/101 převede sil. II/101 přes místní 

komunikaci (SO 113) 

jednopolový, spřažená 

konstrukce, rozpětí 29.6 m 

2.021  most na II/101 převede sil. II/101 přes železnici jednopolový, ŽB rám, rozpětí 

9.5 m 
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Vedení varianty A je patrné z Obr. 4 a situace v grafické příloze A2. 

VARIANTA B 

Varianta B byla zpracována v reakci na připomínky obcí a veřejnosti k oznámení.  

V úseku Velké Přílepy – Tursko je silnice vedena západně od vrchu Ers. Celková délka trasy je 

10.715 km pro etapu I a 2.488 km pro etapu III. 

Směrové vedení trasy 

Křížení komunikace II/240 s dálnicí D7 je navrženo východně od obce Středokluky, a to jako 

nadjezd nad D7 v logickém místě jejího nejhlubšího zářezu, v prostoru východně od stávajícího 

areálu společnosti Hörmann. Je zde navržena MÚK, která nahradí stávající dvě MÚK (exit 3 i exit 

5). Demolice stávajících MÚK bude navazující investicí. 

Na severní straně od D7 je sjezd z D7 zakončen v okružní křižovatce o poloměru 25 m. Do této 

okružní křižovatky je zaústěna i propojovací komunikace od stávající silnice III/0077 a nově silnice 

II/240. Celá okružní křižovatka je situována v násypu cca 3 m nad stávajícím terénem z důvodu 

navazujícího nadjezdu nad D7.  

Jižně od D7 je za nadjezdem nad D7 doplněna okružní křižovatka o poloměru 25 m. Do této 

okružní křižovatky je zaústěna nově silnice II/240, sjezdová a nájezdová větev na D7 a přeložka 

III/2405. Parametry okružní křižovatky umožňují zaústit další komunikační rameno ze 

zastavitelných ploch situovaných v jihozápadní části podél dálnice D7.  

Od MÚK s D7 je z okružní křižovatky trasa vedena souběžně se stávající silnicí III/0077 a poté  

v souběhu s železniční tratí (prostor skladů u Tuchoměřic – var. B je zde vedena blíž k železnici 

oproti var. A). Železnici kříží var. B v km 2.55, další směrové vedení je obdobné jako u varianty A, 

s trochu větším oddálením od nejbližších obcí (Lichoceves, Velké Přílepy, Svrkyně).  

Výškové vedení trasy 

Trasa přeložky prochází rovinatým až mírně zvlněným územím, většinou po volných neosídlených 

pozemcích, převážně využívaných k zemědělské činnosti. Převážná část trasy je v mírném rozdílu 

oproti stávající kótě terénu. Násypy dosahují výšky do 14 metrů, zářezy místy do 7 metrů. Návrh 

nivelety je determinován mnoha limitujícími podmínkami. Jedná se zejména o požadovaná 

mimoúrovňová křížení se železnicí, nové mimoúrovňové i úrovňové křižovatky a také požadavek 

na mimoúrovňové křížení s některými silnicemi III. třídy a účelovými komunikacemi. Niveleta na 

začátku úseku II/240 vychází ze stávající úrovně terénu v místě napojení na silnici III/2405. Poté 

přechází do násypu tak, aby vystoupala na nadjezd přes dálnici D7. V násypu pokračuje cca do 

km 1,0, dále vede v mírném zářezu cca do km 2,0 a poté přechází do násypu kvůli nadjezdu nad 

tratí ČD č. 121 a silnicí III/0071. Za nadjezdem se násyp postupně snižuje cca do km 3,2.  

V následujícím úseku je niveleta komunikace navržena s menšími výškovými odchylkami vůči 

stávajícímu terénu (max. výšky násypů i zářezů do 6 m – především v místech mimoúrovňového 

křížení se stávajícími komunikacemi). Na konci I. etapy trasa nadjezdem přechází přes přeložku 

stávající silnice II/240 a poté se niveleta plynule napojuje na projektovanou niveletu II. etapy 

výstavby (obchvatu Kralup nad Vltavou).  
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Výškové vedení III. etapy (úsek za obchvatem Kralup nad Vltavou) je shodné s variantou A. 

Křižovatky 

Na trase přeložky jsou navrženy 4 nové mimoúrovňové křižovatky (MÚK) a křížení silnic třetích 

tříd. Křížení s polními cestami bude řešeno v dalším stupni projektové přípravy. Přehled MÚK 

v trase varianty B je uveden v Tab. 6. 

Tab. 6 Mimoúrovňové křižovatky ve variantě B 

Km Objekt Popis 

etapa I 

0.357 MUK s D7 MÚK, která nahradí stávající exit 3 a exit 5; dálnici D7 kříží nadjezdem, další 

silnice (sil. III/0077, přeložka sil. III/2405, areálová komunikace) jsou na větve 

MÚK připojeny přes okružní křižovatky  

4.8 MÚK Lichoceves Deltovitá MÚK na přeložce silnice III/00710 mezi Lichocevsí a V. Přílepy 

7.58 MUK Svrkyně MÚK osmičkového tvaru na nové propojovací silnici mezi silnicí III/24010  

a stávající II/240 

etapa III 

shodné s variantou A 

Mostní objekty 

Na posuzované přeložce je navržena řada mostních objektů v trase přeložky a další mostní 

objekty, které jsou navrženy přes tuto přeložku. Přehled mostních objektů v trase varianty B je 

uveden v Tab. 7. 

Tab. 7 Mostní objekty ve variantě B 

Km Popis Přemosťovaný objekt Konstrukce mostu 

etapa I  

0,274 most na II/240 převede sil. II/240 přes dálnici D7 
dvoupolový, spřažená konstrukce, 

rozpětí 30+30 m 

0.58 most na II/240 převede sil. II/240 přes sil. III/0077 monolitický ŽB rám, rozpětí 16 m 

2.19 most na II/240 
převede sil. II/240 přes polní cestu 

(cyklotrasu) 

monolitický ŽB rám, světlost 2.5 m, 

šířka 5 m 

2.55 most na II/240 
převede sil. II/240 přes polní cestu, 

železnici a sil. III/0071 

pětipolový, předpjatý spojitý 

dvoutrámový nosník, rozpětí 

24+30+30+30+24 m 

3.84 most přes II/240 
převede přeložku sil. III/0079 přes sil. 

II/240 

jednopolový, spřažená konstrukce, 

rozpětí 18 m 

4.80 most na II/240 
převede sil. II/240 přes přeložku sil. 

III/00710 (součást MÚK) 

čtyřpolový, předpjatý spojitý 

dvoutrámový nosník, rozpětí 

12+17+17+12 m 
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Km Popis Přemosťovaný objekt Konstrukce mostu 

5.27 most přes II/240 
převede cyklotrasu 0080 přes sil. 

II/240 

jednopolový, lehká spřažená 

konstrukce, rozpětí 22 m 

6.41 most přes II/240 převede sil. III/24010 přes II/240 
jednopolový, spřažená konstrukce, 

rozpětí 21 m 

7.58 most na II/240 
převede sil. II/240 přes novou 

propojovací komunikaci (součást MÚK) 

monolitický ŽB rám, rozpětí 20 m 

9.08 most přes II/240 
převede přeložku sil. III/24012 přes 

II/240 

jednopolový, spřažená konstrukce, 

rozpětí 27 m 

10.42 most na II/240 
převede novou sil. II/240 přes stávající 

sil. II/240 

jednopolový, spřažená konstrukce, 

rozpětí 22 m 

etapa III   

shodné s variantou A  

Vedení varianty B je patrné z Obr. 5 a z grafické přílohy A2. 

PODVARIANTA B1 

Varianta je ve většině trasy shodná s variantou B, pouze v úseku Velké Přílepy - Tursko je silnice 

vedena východně od vrchu Ers. Celková délka trasy pro úsek (etapu) I je 10.533 km a pro úsek 

(etapu) III je 2.488 km. 

Směrové vedení trasy 

Tato podvarianta vychází z předchozí varianty (B) a liší se pouze v průchodu okolo vrchu Ers 

u obce Tursko, kdy předchozí varianta obcházela vrch z jeho západní strany a tato varianta ho 

obchází z východu. Směrové vedení až do km 6.4 (křížení se sil. III/24010 u obce Svrkyně) je 

shodné s var. B a je popsáno v předchozí kapitole. Odtud trasa varianty B1 pokračuje 

levostranným obloukem, poté přímým úsekem obchází z východu vrch Ers a stále v přímé 

navazuje na trasu etapy II (obchvat Kralup nad Vltavou). Podvarianta (B1) se oproti variantě B liší 

pouze v úseku etapy I, a to od km 6,4 do 10.821. 

Výškové vedení trasy 

V úseku, kde je směrové vedení varianty B1 shodné s var. B, je shodné i výškové řešení (popis 

v předchozí kapitole). V úseku variantního řešení (km 6.4-10.821) je niveleta vedena nejprve 

v mírném zářezu, přibližně od km 7.2 přechází do násypu max. výšky cca 6 m (kvůli překonání 

nového propojení mezi stávající silnicí II/240 a sil. III/24010). Od km 7.8 je niveleta vedena 

převážně v zářezu max. výšky 4 m a na konci variantního úseku se plynule napojuje na niveletu 

II. etapy výstavby (obchvatu Kralup nad Vltavou). V rozsahu III. etapy (za obchvatem Kralup 

n/Vlt.) je výškové řešení opět shodné s variantou B. 
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Křižovatky 

Většina trasy podvarianty B1 je shodná s variantou B včetně navrhovaných křižovatek. V úseku 

variantního směrového vedení (km 6,4–10,821) je navržena jedna nová mimoúrovňová 

křižovatka (MÚK) u Svrkyně - viz Tab. 8. 

Tab. 8 Mimoúrovňové křižovatky ve variantě B1 (km 6,4 – 10,821) 

km objekt Popis 

7,58 MUK Svrkyně Deltovitá MÚK na křížení s novou propojovací silnicí mezi stávající sil. II/240  

a sil. III/24010 

Mostní objekty 

Většina trasy podvarianty B1 je shodná s variantou B včetně navrhovaných mostních objektů. 

V úseku variantního směrového vedení (km 6,4–10,821) je navržen jeden most v trase přeložky 

a čtyři mosty přes tuto přeložku. Přehled mostních objektů v tomto variantním úseku je uveden 

v Tab. 9. 

Tab. 9 Mostní objekty v podvariantě B1 (km 6,4-10,821) 

km popis přemosťovaný objekt konstrukce mostu 

6.58 most přes II/240 převede sil. III/24010 přes II/240  
jednopolový, spřažená konstrukce, 

rozpětí 21 m 

7.58 most na II/240 

převede sil. II/240 přes novou 

propojovací komunikaci mezi stávající 

sil. II/240 a sil. III/24010 (součást 

MÚK) 

třípolový, předpjatý spojitý 

dvoutrámový nosník, rozpětí 

12+18+12 m 

8.18 most přes II/240 převede polní cestu přes sil. II/240 

třípolový, předpjatý spojitý 

dvoutrámový nosník, rozpětí 

12+24+12 m 

9.08 most přes II/240 převede sil. III/24012 přes sil. II/240  
jednopolový, spřažená konstrukce, 

rozpětí 22 m 

10.07 most přes II/240 
převede přeložku stávající sil. II/240 

přes novou II/240 

třípolový, předpjatý spojitý 

dvoutrámový nosník, rozpětí 

22+33+22 m 

Vedení podvarianty B1 je patrné z Obr. 5 a z grafické přílohy A2. 

Obslužná zařízení 

V rámci předkládaného záměru nejsou navržena obslužná zařízení, jako jsou odpočívky, střediska 

údržby či čerpací stanice pohonných hmot. 
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VARIANTA NULOVÁ 

Dálnice D7 a D8 nejsou (do doby dokončení SOKP staveb 0518 a 0519) propojeny vyhovující 

komunikací a neexistuje tak severozápadní část aglomeračního okruhu. Stávající silniční síť je 

(včetně silnic II/101 a II/240) zatěžována především místní dopravou a dopravou s cílem 

v dotčené oblasti.  

Nulovou variantu představují silnice II/240 mezi Horoměřicemi a Kralupy nad Vltavou, II/101 

mezi Dřetovicemi (D7) a Veltrusy a síť silnic III. třídy mezi nimi.  

Silnice III. třídy nejsou příliš dopravně zatíženy, doprava však na většině z nich stoupá, především 

v blízkosti Prahy, neboť zde probíhá poměrně masivní bytová výstavba a s ní i obslužná doprava.  

Některé obce jsou zatíženy průjezdnou dopravou poměrně výrazně (především Kralupy nad 

Vltavou a Velké Přílepy). Například na silnici II/240 v obci Velké Přílepy podle dopravní prognózy 

vzroste v r. 2040 doprava na cca 10 000 vozidel denně, tj. o 20 % více oproti roku 2017.  

Nulová varianta nenabízí žádné pozitivní řešení, jejím výsledkem bude pouze neustálý nárůst 

dopravy bez jakýchkoliv významných úprav komunikací. Negativními vlivy této varianty by tak 

bylo zvyšující se dopravní zatížení především v Tuchoměřicích (včetně Kněžívky), Lichocevsi, 

Velkých Přílepech, Tursku a Kralupech nad Vltavou. 

Bez realizace předkládaného záměru se situace v oblasti zlepší výstavbou silničního okruhu 

kolem Prahy (staveb 0518 a 0519). Výstavba SOKP však neřeší zdrojovou a cílovou dopravy 

v dané aglomeraci, která díky silné výstavbě (hlavně rezidenční) stále více zatěžuje obce ležící na 

stávající silnici II/240. 

Dalším negativem nulové varianty jsou z hlediska bezpečnosti nevyhovující stávající dvě 

mimoúrovňové křižovatky na D7 (exit 3 a exit 5).    

PLÁNOVANÉ DEMOLICE 

V současné době není navržena žádná demolice obytných staveb. 
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OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Níže uvedená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů, 

jsou přímou součástí vlastního záměru, s jejich plněním se v další fázi projektových příprav, fázi 

výstavby i provozu záměru počítá. 

V následujícím výčtu opatření, která jsou přímou součástí záměru je uvedena i řada opatření 

vyplývajících z platné legislativy v oblasti životního prostředí. Tato opatření musí být záměrem 

automaticky plněna, i přesto zpracovatel dokumentace EIA považoval za účelné některá opatření 

vyplývající přímo z platné legislativy, vzhledem k jejich důležitosti ve vztahu k posuzovanému 

záměru, zmínit. 

Fáze projektových příprav  

Opatření na ochranu podzemních a povrchových vod 

 V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) bude zpracován havarijní plán stavby 

podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti havarijního plánu budou v souladu s vyhláškou 

č. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel stavby předloží před zahájením 

stavby havarijní plán ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

Opatření na ochranu půd 

 V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) bude zpracován návrh plánu rekultivace 

ploch dočasných záborů ZPF a PUPFL, který bude předložen ke schválení příslušnému 

orgánu ZPF resp. PUPFL. 

 V dalším stupni projektové přípravy předložit podrobný pedologický průzkum za účelem 

stanovení optimálního využití svrchních kulturních vrstev půdy, stanovení předepsané 

skrývky ornice, ale i stanovení mocnosti přechodných horizontů a hlouběji uložených 

zúrodnění schopných zemin, který bude mj. sloužit jako podklad pro odnětí ze ZPF. 

Opatření na ochranu přírody a krajiny 

 Požádat o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů 

živočichů (§ 49 a § 50 zákona č. 114/1992 Sb.).  

 Zpracovat dendrologický průzkum dřevin určených ke kácení a stanovit opatření  

k ochraně dřevin nacházejících se v místech, kde by mohlo dojít při stavbě k jejich 

poškození. Minimalizovat zásah do VKP Tereziánská lipová alej (registrované VKP). 

 Při technickém návrhu protihlukových stěn respektovat Technické podmínky Ministerstva 

dopravy č. 104 ve vztahu k ochraně ptáků (ve volné krajině navrhovat PHC zásadně  

z neprůhledných materiálů).  

Opatření pro nakládání s odpady 

 Pro odtěženou zeminu, která nebude využita v místě stavby, je nutno nakládat jako 

s odpadem. Před odvozem a uložením na novou lokalitu budou provedeny rozbory na 

obsah škodlivin dle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. (tab. 10.1 a 10.2).  
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 Lokalita k uložení zemin musí být určena k nakládání s odpady (např. povolena stavebním 

úřadem k provedení terénních úprav ve stanoveném objemu). 

Další opatření 

 V dostatečném předstihu před zahájením výstavby bude uzavřena smlouva s oprávněnou 

archeologickou organizací. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1897., v platném znění 

bude následně proveden základní výzkum odbornou archeologickou organizací. Písemné 

potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí.  

Fáze výstavby 

Obecná opatření   

 Obyvatelé dotčení výstavbou záměru budou předem seznámeni s harmonogramem 

výstavby. Současně bude ustanovena kontaktní osoba, na kterou se budou občané moci 

obrátit a řešit případné problémy vzniklé v době výstavby.  

Opatření na ochranu ovzduší 

 Pro zabránění roznosu materiálu do okolí s ohledem na blízkost městské zástavby - 

vhodně umisťovat mezideponie sypkých materiálů, místa oplotit z plných stěn, 

neprovádět nejvíce prašné práce v době silného proudění vzduchu směrem na obytnou 

zástavbu nebo v období, kdy je vyhlášen stav regulace na základě smogové situace.  

 Během demolice objektů, frézování a broušení povrchů, je vhodné povrch cíleně 

zvlhčovat. Při případných nepříznivých povětrnostních podmínkách prašné činnosti 

omezit nebo zastavit.  

 Příjezdové a manipulační komunikace a pojezdové plochy pravidelně čistit a za suchého 

počasí kropit, kola nákladních automobilů před výjezdem z areálu očistit.  

 Při exportu materiálů, které by mohly při přepravě z korby nákladního automobilu prášit, 

je třeba korbu překrýt plachtou nebo materiál zvlhčit. 

 Při umisťování/využívání zdrojů znečišťování ovzduší (recyklační linka stavebních hmot, 

betonárka, obalovna apod.) dbát na jejich vhodné umístění a provozovat je v souladu se 

zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.  

Opatření na ochranu před hlukem 

 Limitní pracovní doba pro provádění hlučných operací a pro dopravu materiálu po 

komunikační síti bude od 7 do 21 h a tato doba nebude překročena. 

 Staveništní doprava nebude provozována v noční době. 

 Stroje, zařízení, mechanizovaná nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v řádném 

technickém stavu. 

 Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, zároveň 

budou používány zvukově izolační kryty příslušného stroje. 

 Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě budou vypínat 

motory. 
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Opatření na ochranu přírody a krajiny 

 Rozprostření ornice na svahy násypů a zářezů, zatravnění a výsadbu zeleně provést 

v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů a zářezů.  

O vysázené dřeviny je nezbytné alespoň dva roky pečovat (zálivka, dosadba). 

 Kácení dřevin provést v době vegetačního klidu (listopad – březen). Dřeviny v blízkosti 

stavby, které nebudou určeny ke kácení, ochránit po čas výstavby dle ČSN 83 9061 – 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 Zahájení zemních prací (skrývka ornice) realizovat od listopadu do poloviny března.  

 Na území všech významných krajinných prvků dle zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nebudou v průběhu stavby zřizovány 

žádné mezideponie výkopové zeminy, stavebního materiálu nebo odpadních materiálů. 

Nebudou zde skladovány žádné závadné látky nebo velmi závadné látky (např. PHM, 

oleje). 

 Prostor všech významných krajinných prvků dle zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů nebude narušen pojížděním stavebních 

mechanismů mimo trasu stavby. 

Opatření na ochranu podzemních a povrchových vod 

 V záplavovém území Vltavy nebude skladován odplavitelný materiál či předměty. 

 Každé staveniště bude vybaveno prostředky pro likvidaci havarijního úniku látek.  

 Na staveništi nebude prováděna údržba stavebních strojů, mechanismů a dopravních 

prostředků s výjimkou běžné denní údržby. 

 Před výjezdem vozidel ze staveniště budou vozidla řádně očištěna. 

 Mytí aut bude prováděno před výjezdem na veřejné komunikace, a to buď pomocí 

mobilních myček, nebo bude prováděno na zpevněné ploše zařízení stavenišť, odkud 

budou vody svedeny přes lapoly do bezodtoké jímky, odkud budou pravidelně vyváženy  

a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.  

 Bude věnována zvýšená pozornost technickému stavu dopravních a stavebních 

mechanismů z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru budou 

realizovány jejich periodické kontroly tak, aby bylo zabráněno případným úkapům ze 

stavebních mechanizmů, které by mohly ohrozit jakost povrchových a podzemních vod. 

Speciální pozornost bude věnována především těm částem trasy, kde se výkopy dotknou, 

příp. budou realizovány pod úrovní hladiny podzemní vody. 

 Pod odstavenou techniku umístěnou na odstavných plochách budou instalovány úkapové 

vany k záchytu ropných úkapů, případně bude technika parkována na zpevněných 

plochách, které budou odvodněny přes lapol do bezodtoké jímky.  

 Materiál potřebný při výstavbě bude ukládán na vyhrazených deponiích, které nebudou 

zřizovány v blízkosti vodních toků ani v inundačních a záplavových územích. 
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 V prostoru stavby nebudou skladovány pohonné hmoty, maziva a další závadné a velmi 

závadné látky. Nutná manipulace s nimi bude omezena na minimum a do prostoru 

v dostatečné vzdálenosti od koryta vodního toku. 

 Pro ochranu povrchových vod bude zamezeno odtoku splachů ze staveniště. Odtékající 

vody budou svedeny do provizorních sedimentačních jímek. S těmito vodami bude dále 

nakládáno dle platné legislativy. 

 Provádět pravidelné kontroly staveniště za účelem zjištění úniku ropných látek 

ze stavebních mechanismů. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí 

postupovat podle havarijního plánu, asanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

 Zařízení staveniště musí respektovat existenci stanovených ochranných pásem vodních 

zdrojů (nezřizovat zde žádné ani dočasné deponie látek nebezpečných vodám, nesmí zde 

být prováděno mytí a opravy motorových vozidel a stavebních strojů, apod.). 

 Zpevněné plochy pro parkoviště stavebních strojů a dopravy budou zabezpečeny proti 

úniku znečišťujících látek ochrannými příkopy, které budou svedeny do sedimentačních 

jímek. Se separovaným kalem či jiným znečištěním bude nakládáno jako s odpady. 

Opatření na ochranu půd 

 Bude věnována zvýšená pozornost technickému stavu dopravních a stavebních 

mechanismů z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru budou 

realizovány jejich periodické kontroly tak, aby bylo zabráněno případným úkapům ze 

stavebních mechanizmů, které by mohly způsobit znečistění půdního, resp. horninového 

prostředí.  

 V případě úniku ropných látek budou neprodleně zahájeny sanační práce  

a s kontaminovanou zeminou bude zacházeno podle zákona č. 185/2011 Sb.,  

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích předpisů. 

Další opatření 

 Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech a v záchytných 

vanách na určeném místě zařízení staveniště a budou odevzdávány k recyklaci oprávněné 

osobě. Nejpravděpodobnější však bude údržba technicky prováděna u specializované 

firmy mimo staveniště. 

 Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a předávány 

oprávněné osobě k dalšímu využití nebo odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 Všechny zemní práce budou dostatečně včas před jejich zahájením ohlášeny příslušnému 

orgánu památkové péče. 

 V lokalitách archeologických nálezů známých nebo očekávaných zajistit při provádění 

strojových skrývek a zemních prací odborný archeologický dohled dle zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 V ostatních úsecích respektovat doporučení orgánu památkové péče nebo odborného 

archeologického pracoviště. V případě odkrytí archeologických nálezů umožnit provedení 

záchranného archeologického průzkumu. 
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Fáze provozu 

Opatření na ochranu podzemních a povrchových vod 

 Veškeré dešťové vody vypouštěné do dotčených recipientů budou splňovat podmínky 

předepsané zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 Odpady vzniklé při provozu záměru budou předávány oprávněné osobě k dalšímu využití 

nebo odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 Pro zimní údržbu používat soli s minimálním obsahem těžkých kovů a preferovat 

používání vodných roztoků pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice. 



46  Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 

 
METROPROJEKT PRAHA, a.s.  Doplněná dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.    

B.I.7.  PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO 

DOKONČENÍ  

Termín zahájení 2020 

Termín dokončení 2024 

B.I.8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

Dotčené územně samosprávné celky: 

Kraj: Středočeský kraj  

Výčet obcí: Obec Kněževes, Obec Tuchoměřice, Obec Středokluky, Obec Číčovice, Obec 

Lichoceves, Obec Velké Přílepy, Obec Svrkyně, Obec Tursko, Obec Holubice, Město Kralupy nad 

Vltavou, Obec Chvatěruby, Obec Zlončice, Obec Kozomín, Obec Postřižín*, Obec Dolany* 

* záměr na území obce přímo nezasahuje, může však mít na toto území vliv. 

B.I.9.  VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 9 ODST. 3 A SPRÁVNÍCH 

ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT 

V dalších stupních projektové přípravy bude následovat vydání územního rozhodnutí 

a stavebního povolení. Příslušnými stavebními úřady jsou Městský úřad Černošice a Městský 

úřad Kralupy nad Vltavou. Podrobněji viz Tab. 10. 

Tab. 10 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 zákona EIA 

Rozhodnutí Právní předpis Vydává 

Územní rozhodnutí 

(Rozhodnutí o umístění 

stavby) 

Zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

Pověřený stavební úřad (MěÚ Černošice nebo 

MěÚ Kralupy nad Vltavou).  

V tomto případě, kdy je záměr navržen ve správním 

obvodu dvou stavebních úřadů, bude příslušný stavební 

úřad určen nadřízeným úřadem, kterým je KÚ 

Středočeského kraje. 

Stavební povolení Zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

Příslušný stavební úřad  

Rozhodnutí o povolení k 

nakládání s povrchovými 

nebo podzemními vodami 

Zákon č. 254/2001 Sb.,  

o vodách a změně některých 

zákonů (vodní zákon) 

Vodoprávní úřad (MěÚ Černošice a MěÚ Kralupy 

nad Vltavou) 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH  

B.II.1. PŮDA (NAPŘÍKLAD DRUH, TŘÍDA OCHRANY, VELIKOST ZÁBORU) 

V technické studii [1] není zpracován záborový elaborát. Pro potřebu Dokumentace EIA byl v Tab. 

11 proveden orientační propočet záborů pro všechny varianty. 

Přeložka je ve všech variantách vedena převážně po zemědělské půdě vysoké kvality. Dotčen je 

tedy zejména zemědělský půdní fond (ZPF), nepatrně pak pozemky určené k plnění funkcí lesa 

(PUPFL) – u žst. Chvatěruby. Zábory ostatních ploch nebyly zjišťovány, nejsou pro posouzení 

variant důležité, pro vybranou variantu bude v dalším stupni projektové dokumentace zpracován 

podrobný záborový elaborát, kde budou přesně kvantifikovány požadavky na trvalé a dočasné 

zábory.  

Tab. 11 Předpokládané zábory půdy (ha) 

 
ZPF 

PUPFL Celkem 
TTP orná půda ZPF celkem  

Varianta A 0,26 57,9 58,16 0,018 58,18 

Varianta B 0,26 65 65,26 0,018 65,28 

Podvarianta B1 0,26 63,4 63,66 0,018 63,68 

Zhodnocení půdních poměrů zájmového území a vlivu záměru na půdu včetně stanovení tříd 

ochrany je obsaženo v kapitolách. C.II.5 a D.I.5. 

B.II.2. VODA  

V období výstavby se nepředpokládají vyšší nároky na vodu, než jaké odpovídají danému typu 

stavby. Množství pitné ani technologické vody není v současném stavu blíže specifikováno, bude 

záviset na organizaci výstavby a počtu pracovníků, který není v současné době znám. 

Zaměstnanci stavby budou využívat hygienické zázemí, které bude součástí zařízení staveniště. 

Orientačně lze potřebu vody podle směrnice č. 9/1973 Sb. [61] vyčíslit následovně: 

 pitná voda:  pro pití pracovníků: 5 l/osoba/směna 

pro mytí pracovníků: 120 l/osoba/směna, 

což je v souladu s přílohou 12 bodem VII vyhlášky č. 48/2014 [63], kterou se provádí zákon  

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích [61]. 

 technologická voda: používá se pro výrobu betonových směsí, kropení stavby, očistu vozidel  

a stavebních strojů atd. Nebude vznikat kapacitně významný odběr pro danou lokalitu. 

V období provozu se jedná pouze o nároky na spotřebu vody při údržbě komunikace. 

Celkově tak lze konstatovat, že výstavba i provoz posuzované silnice budou mít minimální nároky 

na potřebu pitné a užitkové vody. Tyto nároky budou kryty ze stávajících zdrojů vody v oblasti. 

Nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů vody. 
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B.II.3. OSTATNÍ PŘÍRODNÍ ZDROJE (NAPŘÍKLAD SUROVINOVÉ ZDROJE) 

Surovinové zdroje 

OBDOBÍ VÝSTAVBY 

Při výstavbě přeložky vzniknou nároky na suroviny odpovídající charakteru dané stavby. Jedná se 

především o následující suroviny: 

- 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. 

Dále vzniknou při výstavbě nároky především na: 

- zeleň, stromy a keře určené k výsadbě 

- materiály pro bezpečnostní zařízení silnice (dopravní značky, zábradlí aj.)   

- materiály pro přeložky a ochranu vedení inženýrských sítí.  

Celkové množství použitých materiálů závisí na projektu stavby a konkrétní místa odběru na 

dodavatelích. Množství bude stanoveno v dalším stupni projektové dokumentace. Stavební 

materiály budou zajišťovány běžným způsobem, jejich potřebné množství nebude představovat 

významné zatížení životního prostředí. 

OBDOBÍ PROVOZU 

Při provozu se nepočítá s žádnými speciálními nároky na spotřebu surovin a materiálů. V úvahu 

připadá pouze obalovaná živičná směs na případné opravy, posypový materiál pro zimní údržbu 

(chlorid sodný), oleje a maziva pro dopravní mechanizaci při údržbě.  

B.II.4. ENERGETICKÉ ZDROJE  

OBDOBÍ VÝSTAVBY 

Elektrická energie 

Při výstavbě vzniknou nároky na odběr elektrické energie na staveništi, odběr je předpokládán 

z veřejné distribuční sítě. Přesná kvantifikace spotřeby elektrické energie bude stanovena po 

výběru dodavatele na základě znalosti použitých technologií a mechanizmů. S ohledem na rozsah 

stavby nebude tato spotřeba významná. 

Energetické suroviny 

Jedná se o pohonné hmoty (nafta, benzin), oleje, maziva pro stavební a dopravní mechanizaci. 

Celkové množství nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit. 
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OBDOBÍ PROVOZU 

Při provozu se nepočítá s žádnými speciálními nároky na energetických zdrojů. V úvahu připadají 

pouze pohonné hmoty pro dopravní mechanizaci při údržbě. Během provozu se nepočítá 

s nároky na elektrickou energii.  

B.II.5. BIOLOGICKÁ ROZMANITOST 

Ve Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016 – 2025 [54] je narůstající 

dopravní infrastruktura, společně s rozvojem sídelní infrastruktury a opětovně narůstající 

intenzifikací zemědělské výroby, označena za příčiny určující současný stav biodiverzity. Obecně 

dochází k nevratným změnám v přírodním prostředí, tj. narušení jeho rovnováhy zejména 

v důsledku homogenizace a fragmentace krajiny, kontaminace cizorodými látkami a přeměny 

původně přírodních ploch na zastavěná území nebo území intenzivně obdělávané. Dochází tak 

nejen k úbytku biodiverzity, ale také s tím přímo souvisejícímu zhoršení fungování ekosystémů  

a ekosystémových služeb.  

Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025 definuje čtyři prioritní oblasti, ve 

kterých stanovuje 20 cílů, ve kterých je popsán obecný kontext a relevance dílčí problematiky 

pro ochranu biodiverzity. Z pohledu řešeného záměru dopravní infrastruktury je relevantní uvést 

zejména prioritu 2 – dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana přírodních procesů. 

V rámci cíle 2.1 Genetická rozmanitost je zmíněn především tlak na fragmentaci biotopů 

intenzivním rozvojem liniových staveb, jehož důsledkem je snížení genového toku, změny 

populačně-genetické struktury v důsledku poklesu efektivity přírodního výběru. 

V rámci cíle 2.2 Druhy je rozvoj dopravní infrastruktury nejvíce spojován s fragmentací biotopů 

druhů a vytvářením migračních překážek. To je spolu s homogenizací nejvýznamnějším faktorem 

úbytků druhů, neboť dochází k izolaci jednotlivých populací. Problematická je vysoká úmrtnost 

živočichů na komunikacích a další infrastruktuře (včetně nárazů ptáků do prosklených ploch)  

a též rušení živočichů hlukem, případně světelným smogem.  

Liniové stavby jsou zmiňovány také ve vztahu k cíli 2.5 Krajina – liniové dopravní stavby 

fragmentují volnou krajinu a negativně ovlivňují její základní funkce, jak v souvislosti s narušením 

ekosystémů, tak krajinného rázu ve smysly zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění. Je stanoven dílčí cíl 2.5.2 Zlepšovat strukturu krajiny (např. podpora tvorby  

a údržby rozptýlené zeleně – ploch plnících mimoprodukční funkce) a 2.5.3 Zlepšovat 

prostupnost krajiny pro biotu (omezení fragmentace krajiny způsobené výstavbou nových 

liniových prvků a sídel – vytvoření příslušných metodických nástrojů, realizace opatření 

k ochraně živočichů před negativním vlivem energetické a dopravní infrastruktury). 

Biologickou rozmanitostí se dle Evropské agentury pro životní prostředí [55] rozumí pestrost 

ekosystémů (přírodního kapitálu), druhů a genů v jednotlivém prostorovém měřítku (na celém 

světě či v určitém stanovišti).  Dle Úmluvy o biologické rozmanitosti je biodiverzita chápána jako 

rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Nejedná se jen o pouhý 

součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi [56]. Je nutno 

zajistit zachování diverzity druhů a reprodukční kapacity ekosystémů včetně jejich vnitřních 

funkčních vazeb. 
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Trasa přeložky je vedena člověkem silně pozměněnou agrární a urbanizovanou krajinou, bez 

významnějších přírodních hodnot. Zájmové území, charakterizované jako příměstská krajina, se 

vyznačuje nízkou biodiverzitou. 

Dle mapování biotopů AOPK ČR [32] se v trase přeložky přírodní biotopy nevyskytují. Záměr je 

lokalizován zcela mimo migračně významná území a dálkové migrační koridory, znamená ale 

problém při řešení lokální migrace místních populací živočichů, což je rovněž rozvedeno 

v kapitolách B.II.6 a D.I.7 Dokumentace EIA a v příloze B5 Migrační studie. 

Druhy a ekosystémy, které se nacházejí v zájmovém území, jsou popsány v kap. C.II.6. 

Vyhodnocení potenciálních vlivů dle jednotlivých složek je obsahem dílčích kapitol části D.I. 

Znečišťování záměrem 

Znečišťování záměrem je dáno zejména ve spojitosti s abiotickými složkami (ovzduší, půda, voda, 

horninové prostředí), které jsou v přímé vazbě se složkami biotickými a které spoluvytvářejí 

místní ekosystémy. 

Provoz záměru bude generovat znečištění okolního prostředí v míře obvyklé pro všechny silniční 

stavby. Vlivy z běžného provozu na ovzduší a půdy jsou jen těžko eliminovatelné, 

bezpodmínečně však musí být plněny legislativou stanovené limity. V případě havárií je 

minimalizace následků dosaženo důsledným dodržováním havarijního plánu stavby.  To platí i 

pro ochranu horninového prostředí, jehož znečištění lze potenciálně uvažovat právě v případě 

havárií. 

Eliminace vlivů na vody je dobře řešitelná jak pro běžný provoz, tak pro havarijní situace. 

Odvodnění bude realizováno silničními příkopy s bezpečnostními prvky (dešťové usazovací 

nádrže s odlučovačem lehkých kapalin z hlediska kvalitativního, retenční nádrže jako opatření 

pro snížení průtoků z hlediska kvantitativního). 

V období výstavby lze očekávat znečišťování okolního prostředí v rozsahu odpovídajícímu 

charakteru stavby, stejně jako u staveb obdobného rozsahu. Je nutné pracovat s moderními 

technologiemi, klást důraz na kompenzační opatření, dodržování legislativou stanovených limitů 

a minimalizaci nadbytečných záborů. V případě havárií je nutno bez prodlevy postupovat dle 

havarijního řádu. 

Znečišťování a potenciální rizika havárií jsou vyhodnoceny v kapitoly D.I., kde jsou popsány složky 

biotické i abiotické.  

Rozvíjení zelené a modré infrastruktury 

Záměr nezasahuje do žádné vodní plochy, ani sám o sobě nezahrnuje návrh vodních ploch 

(pouze retenční nádrže). Záměr kříží vodní tok Černávka. 

Záměr neprochází lesem ani žádnou ucelenou plochou zeleně. Místně je dotčena krajinná liniová 

zeleň v podobě doprovodných alejí místních komunikací a polních cest, okrajově je dotčena 

lokalita smíšené skupinové výsadby stromů u skladových hal v blízkosti D7. Z hlediska 

biodiverzity nabývají na hodnotě také zarůstající sady a remízky v polích. 

Trasa přeložky kříží dva regionální biokoridory, tj. RK 5019 a RK 1136 (2x), které jsou nefunkční, 

neboť jsou navrženy na obdělávané orné půdě bez zřetelné podpory přírodních prvků. Koncový 

úsek přeložky přechází lokální biokoridor vymezený podél vodního toku Černávka.  
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Návrh vegetačních úprav, které budou podrobně rozpracovány v dalších stupních projektové 

přípravy, podpoří začlenění stavby do krajiny, navíc při využití autochtonních dřevin, které pokud 

se již v území nevyskytují, přispějí k navýšení počtu rostlinných druhů v území, ke zvýšení 

ozeleněné plochy a celkové zvýšení biodiverzity v území. 

Udržitelné využívání přírodních zdrojů.  

Surovinové a energetické zdroje, které budou potřeba pro výstavbu a provoz, jsou uvedeny 

v kap. B.II.3. a B.II.4. Lze konstatovat, že výstavba ani provoz záměru nebudou znamenat žádná 

rizika pro udržitelné využívání přírodních zdrojů.  

B.II.6. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU  

Zájmovým územím prochází dvě silnice II. třídy, tj. II/240 (Praha - Velké Přílepy – Tursko – 

Kralupy nad Vltavou – Velvary) a II/101 (Kladno – Zákolany – Kralupy nad Vltavou – Veltrusy). 

Ostatní obce v území jsou na tyto dvě komunikace napojeny silnicemi III. třídy. Do výčtu silnic II. 

třídy v území lze také započítat silnici II/608 v úseku Postřižín – Veltrusy, tj. bývalou silnici I. třídy, 

kterou nahradila dálnice D8. 

Doprava na silniční síti v okolí záměru 

Pro předmětnou oblast byla na základě výsledků CSD 2016 zpracována dopravní studie (AF-

CITYPLAN, s.r.o., 12/2017) – příloha B9.  

Z dopravní prognózy byla sestavena Tab. 12 pro všechny uvažované varianty v r. 2040 pro stav 

s/bez realizace SOKP 0518, 0519. Do tabulky byly zahrnuty silnice, u nichž lze předpokládat 

změnu dopravního zatížení v důsledku realizace záměru.  

Tab. 12 Přehled výsledků dopravní prognózy  (AF-CITYPLAN, s.r.o., 12/2017) 

Silnice Úsek 

2017 Doprava v r. 2040 při variantách 

Nulová Nulová Varianta A Varianta B Podvarianta B1 

 s 

SOKP 

bez 

SOKP 

s  

SOKP 

bez 

SOKP 

s  

SOKP 

bez 

SOKP 
s SOKP 

bez 

SOKP 

II/101 

Dřetovice-Kováry 260 230 490 120 400 110 290 120 320 

Kováry-Zákolany 1620 1150 3770 630 1080 630 890 760 1020 

Zákolany-Otvovice 1290 520 3270 420 1060 400 870 440 900 

Otvovice-Kralupy 1900 1490 4250 1430 2050 1410 1850 1410 1880 

Kralupy, Mostní 20440 21800 30580 14610 16050 14650 15930 14690 16560 

Kralupy-Veltrusy 10090 10890 16150 4770 7810 4540 7450 4600 8090 

II/240 

Statenice-Velké 

Přílepy 
10700 

16380 12420 8670 8300 9510 9940 10130 10170 

Velké Přílepy-ČSPH 

KM Prona 
7250 

7640 9300 1200 1400 4150 6740 4200 5450 

ČSPH KM Prona-

Tursko 
7020 

7280 9020 810 1100 1250 1140 2880 1690 

Tursko-Debrno 6420 4320 7840 200 1890 860 2070 830 3770 

Debrno-Minice 7030 4700 8710 3950 3910 3960 3890 3980 3520 
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Silnice Úsek 

2017 Doprava v r. 2040 při variantách 

Nulová Nulová Varianta A Varianta B Podvarianta B1 

 s 

SOKP 

bez 

SOKP 

s  

SOKP 

bez 

SOKP 

s  

SOKP 

bez 

SOKP 
s SOKP 

bez 

SOKP 

II/608 

Klíčany-Postřižín 6310 4710 4750 4810 5800 4710 5430 5280 5900 

Postřižín-Kozomín 8160 5720 6120 5660 8760 5740 7620 5730 7730 

Kozomín-Veltrusy 5620 8180 10400 5580 6620 5670 6190 5610 6280 

III/0071 

Přední Kopanina-

Tuchoměřice 
2530 

3440 6510 2370 3820 3500 4970 3580 6710 

Tuchoměřice-

Lichoceves 
4820 

3400 7020 90 500 270 790 280 2450 

III/0077 
Středokluky-MÚK 3070 3960 3990 600 800 2570 2870 2570 2790 

MÚK-Tuchoměřice 2100 2450 3990 40 120 120 510 120 430 

III/0078 
Středokluky-Velké 

Číčovice 
840 

830 920 780 790 740 770 740 740 

III/00715 

Velké Číčovice-

Číčovice 
410 

400 540 270 360 260 390 260 350 

Číčovice-Lichoceves 70 40 140 20 90 20 70 20 60 

Lichoceves-Noutonice 1680 760 2430 50 110 450 610 500 2270 

Noutonice-Svrkyně 1540 490 2200 10 20 90 380 120 1960 

III/00721 Číčovice-Libochovičky 200 90 190 50 100 60 110 60 110 

 
Libochovičky-Kováry 1440 950 3380 540 770 560 680 680 790 

III/00722 Hole-Svrkyně 70 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Svrkyně 1560 510 2220 110 120 120 410 140 1980 

III/00719 D7-Libochovičky 1500 1210 3590 560 760 590 690 720 800 

III/00710 Okoř 360 420 520 300 160 290 440 290 400 

 
Okoř-Lichoceves 40 30 30 30 30 40 40 40 40 

 
Lichoceves- MÚK 3150 2590 4620 270 550 450 510 470 340 

III/2405 Kněžívka-Tuchoměřice 4730 1850 4820 1280 1830 1660 1990 1730 1980 

 

Tuchoměřice-

Statenice 
2400 

320 3330 330 2280 420 2430 410 2410 

 
Statenice 2490 1340 3250 1320 2280 1340 2220 1340 2300 

III/2406 Okoř-Noutonice 200 180 270 60 130 60 200 60 160 

 
Noutonice-var A 220 220 290 590 540 220 230 220 240 

 
Var A-Velké Přílepy 220 220 290 1390 1440 220 230 220 240 

III/24010 Otvovice-Holubice 230 330 340 370 360 370 350 330 320 

 
Holubice-Svrkyně 3200 4720 4490 450 420 390 380 320 370 

 
Svrkyně-var A 2570 4950 3030 560 1420 2330 2480 3010 2680 

 
Var A-Velké Přílepy 2570 4950 3030 5910 8680 2330 2480 3010 2680 

III/24012 Holubice-MÚK 290 600 530 4810 3870 390 450 430 420 

 
MÚK-Tursko 290 600 530 4010 2510 390 450 430 420 

III/24014 Tursko-Libčice 640 2330 940 2950 1830 400 350 2000 1040 

III/24015 Debrno-Holubice 940 950 1340 1020 1120 1820 1680 3260 1890 
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Silnice Úsek 

2017 Doprava v r. 2040 při variantách 

Nulová Nulová Varianta A Varianta B Podvarianta B1 

 s 

SOKP 

bez 

SOKP 

s  

SOKP 

bez 

SOKP 

s  

SOKP 

bez 

SOKP 
s SOKP 

bez 

SOKP 

III/24017 Tursko-Debrno 400 620 1410 10 10 10 10 10 10 

 
Debrno-Dolany 2650 2020 4640 3080 3140 3100 3170 3100 3150 

 
Dolany-Kralupy 2520 1860 4450 3420 2290 3460 2420 3440 1890 

III/00811 Kralupy-Chvatěruby  9920 10350 12530 8550 9650 8560 10180 8850 10600 

 
Chvatěruby-Kozomín 9060 9670 11690 10 10 10 10 10 10 

Přeložka 

(záměr) 
D7-Tuchoměřice 

0 0 0 15080 21980 12250 20010 11650 15770 

 

Tuchoměřice-Velké 

Přílepy 0 0 0 13540 20950 12250 20010 11650 15770 

 
Velké Přílepy-Svrkyně 0 0 0 11660 17300 8760 15210 9740 11670 

 
Svrkyně-Tursko 0 0 0 16070 23490 8760 15210 9740 11670 

 
Tursko-Debrno 0 0 0 10590 19570 8850 18520 10480 14910 

 
(Debrno-Kralupy) 0 0 0 10600 20870 10400 20540 10620 17730 

 
(Kralupy-Chvatěruby) 0 0 0 14770 24610 14450 24290 14620 21430 

 
Chvatěruby-Kozomín 0 0 0 20110 27800 20060 27630 20180 24750 

 

Pozn.:  Úseky v závorce nejsou součástí předkládané dokumentace. 

V Tab. 12 jsou uvedeny pouze celkové počty vozidel, což umožňuje jednodušší porovnávání 

změn; podrobnější údaje, které jsou používány pro rozptylovou a hlukovou studii, jsou uvedeny 

v dopravní prognóze v příloze B9.  

Hodnoty, uvedené v Tab. 12 byly postupně analyzovány tak, aby byl získán názorný přehled  

o důsledcích výstavby záměru.  
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Graf 1 

Dopravní zatížení na dotčených komunikacích 

Jak ukazuje Graf 1, nejhorší situaci na většině stávajících silnic II. třídy představuje nulová 

varianta bez výstavby SOKP. Pokud by SOKP byl realizován, dojde ke zlepšení situace na všech 

silnicích II. třídy o cca 10 – 80 %. Výjimkou je úsek Statenice – Velké Přílepy na II/240, kde se po 

zprovoznění SOKP doprava navýší o cca 30%.  

Výstavbou přeložky v jakékoliv variantě se doprava po stávajících silnicích II. třídy významně sníží 

v různém rozsahu. Výjimkou je úsek Klíčany – Kozomín na silnici II/608. Vliv variant na silnici 

II/101 je přibližně stejný, na silnici II/240 se projeví pozitivní změna nejvíce ve variantě A v úseku 

Velké Přílepy – Debrno. 

Doprava na silnicích III. třídy je ve většině případů menší. Zatížení konkrétních úseků silnic 

v jednotlivých variantách je znázorněno v Tab. 12, daleko důležitější je však dopad na jednotlivé 

obce, než dopravní intenzita mezi nimi.  Proto byl zpracován Graf 2, který sumarizuje dopravu na 

všech komunikacích procházejících obcemi. 

Dopravní zatížení v obcích 

Z grafu 2 je zcela zřejmé, že dopravní zatížení v obcích je největší v nulové variantě. I zde je 

zřejmé, že zprovozněním SOKP se doprava ve většině obcí zklidní. Mírný nárůst nastává pouze  

u obce Velké Přílepy (cca 5%). Nejvýraznější zlepšení se projeví v Kralupech nad Vltavou, 

v Tuchoměřích a Tursku.  



Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 55 

 

METROPROJEKT PRAHA, a.s.  Doplněná dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

V
o

zi
d

e
l/

2
4

 h
o

d
.

Obec

Změna dopravy v obcích r. 2040

V 0 s SOKP

V A s SOKP

V B s SOKP

V B1 s SOKP

V 0 bez SOKP

V A bez SOKP

V B bez SOKP

V B1 bez SOKP

Graf 2 

Dále je popsán vliv variant na jednotlivé obce, přičemž není předpokládána existence SOKP. 

V případě jeho realizace budou výsledky obdobné, ovšem nižší.  

Tuchoměřice – v případě realizace přeložky dojde ke snížení dopravní zátěže zhruba na polovinu. 

K největšímu snížení dojde ve variantě A, ve variantách B a B1 se nepříznivě projevuje 

neexistence připojení záměru na obec od severu, které způsobuje velký příjezd do obce od 

Přední Kopaniny. 

Kněžívka – zrušení stávajícího exitu 3 na D7 se projeví podstatným snížením dopravní zátěže  

u všech variant (u všech variant až o 60 %). 

Lichoceves – v obci se sníží doprava až o cca 90 % u variant A a B. U variant B a B1 se dále 

pozitivně projeví napojení na MÚK přeložkou silnice II/00710 mimo obec. 

V úseku Velké Přílepy (Lichoceves) - Debrno je mezi variantami A a B, B1 významný rozdíl v řešení 

napojení okolních obcí na novou komunikaci. Ve variantě A jsou navrženy 4 úrovňové křižovatky 

(km 4,350, 5,120, 6,300, 8,900), ve variantě B pak 2 MÚK (km 4,8 a 7,6).  

Noutonice – poměrně malé zatížení v obci se nejvíce sníží při variantě A a B méně však ve 

variantě B1. 

Číčovice -  doprava se mírně sníží, zhruba o čtvrtinu, u všech variant přibližně stejně. 
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Svrkyně – malé zatížení v obci se nejvíce sníží u varianty A až o 95 % a u varianty B o 80 %. Větší 

zatížení silniční sítě probíhá severně od obce. 

Tursko – v obci se sníží doprava více než o polovinu, v případě varianty B až o 80 %. 

Holubice – velmi malá doprava v obci se více než zdvojnásobí ve variantě A, ve variantě B, B1 

bude navýšení o max. 14 – 24 %.  

Pozn.: u obcí, Číčovice, Svrkyně a Holubice základní dopravní zatížení (nulová varianta bez SOKP) nedosahuje 

ani 2500 vozidel za den, což je v podstatě místní, nikoliv dálková doprava. 

Chvatěruby – doprava v obci klesne shodně ve všech variantách cca o pětinu.  

Kralupy nad Vltavou – nejzatíženější obec, kde se celková doprava přesahuje 30 000 vozidel 

denně. Všemi variantami bude shodně dosaženo snížení o cca 46 %. 

Velké Přílepy 

Specifickým případem je obec Velké Přílepy, kterými prochází silnice II/240 a po výstavbě nové 

komunikace na ni bude napojena na více místech, rozdílně v různých variantách. Ve variantě A je 

obec připojena na úrovňové křižovatky od Lichocevse, Noutonic a Svrkyně. Ve variantách B a B1 

je obec napojena pouze od MÚK u Lichocevse Kladenskou ulicí. Pro vyhodnocení dopravy v obci 

a jejích jednotlivých částech byla zpracována následující analýza. 

Dopravní zatížení v jednotlivých částech obce 

I v této obci se po zprovoznění přeložky zmenší celková doprava min. o 25 %, ve variantě B1 až  

o 32 %. Pro lepší porozumění byl zpracován Graf 3, který prezentuje změny v dopravě na 

jednotlivých ulicích v obci. Nejzatíženější ulicí zůstane i nadále Pražská od Statenic, kde doprava 

poklesne o cca 20 %. V Pražské od Turska poklesne doprava ve všech variantách o cca 20 % 

(průjezdnou dopravu převezme nová komunikace). Ve variantě A ovšem výrazně stoupne 

doprava od Noutonic (čtyřikrát) a Svrkyně (jedenapůlkrát) v důsledku napojení na úrovňové 

křižovatky, ve variantě B a B1 v těchto ulicích klesne doprava v rozmezí cca 10 - 25 %. V ulici 

Kladenská dojde k poklesu dopravy ve variantách A, B1 a k naopak k nárůstu u varianty B (cca 13 

%). Očekává se nárůst pouze osobních vozidel (záměr počítá se zákazem vjezdu nákladních 

vozidel do ul. Kladenská).  V Roztocké ulici dojde k nárůstu okolo 15 %, ulice Podmoráňská je 

dlouhodobě uzavřena.  
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Graf 3 
Poznámka: Ulice Podmoráňská je v současné době uzavřena. Hodnoty v grafu uvádí stav po jejím zprovoznění.  

 

Graf 4 ukazuje dopravní zatížení nové silnice v r. 2040 bez výstavby a s výstavbou SOKP. Je 

evidentní, že největší zatížení nové komunikace bude v případě, že nebude SOKP realizováno.  

 
Graf 4 

Pro ověření, zda budou ochranná opatření navržena pro nejkritičtější doby, bylo porovnáno 

dopravní zatížení pro rok 2024 (předpokládané uvedení do provozu) a výhledový rok 2040.  
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Z Grafu 4 je zřejmé, že nejméně příznivý stav z hlediska dopravní zátěže na přeložce je v r. 2040 

bez SOKP. 

 
Graf 5 

Lze tedy konstatovat, že výstavba jakékoliv varianty přinese do území zklidnění dopravy v obcích 

a z tohoto důvodu je pozitivní. Největší snížení dopravní zátěže dotčených komunikací lze 

vypozorovat u varianty B, která navíc svými mimoúrovňovými křižovatkami zajistí lepší plynulost 

provozu a větší bezpečnost. Naopak varianta A svým úrovňovým křížením představuje větší 

možnost střetů křižujících vozidel a je tudíž méně bezpečná.  

Ovlivnění komunikací mimo sledovanou oblast 

Výstavba posuzovaného záměru může potenciálně ovlivnit dopravu v širší oblasti – lze uvažovat 

o vlivu na D7, D8, silnici I/16 mezi D7 a D8, v Praze pak Evropskou ulici a MO (tunel Blanka). 

Tab. 13 Změna dopravního zatížení vzdálenějších komunikací v r. 2040 (voz/den) 

Komunikace Úsek Změna dopravy při variantách 

A B B1 

S SOKP Bez SOKP S SOKP Bez SOKP S SOKP Bez SOKP 

Dálnice D7 jižně 1270 -2850 6820 8310 6310 6100 

severně 930 -3410 1510 -1100 1490 -1750 

Dálnice D8 Prosek 0 2150 0 -2350 0 -2350 

jižně -330 1340 750 1850 560 1250 

severně 240 4060 450 2500 410 2950 

Silnice I/16 Velvary - 800 -1600 -1050 - 1200 -1050 1250 

Evropská  0 -1100 0 - 1450 0 -1350 

MO (Blanka)  - 650 -1800 -500 -2050 -550 -2000 
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Poznámka: Kladné hodnoty představují přírůstek dopravy oproti variantě 0, záporné pak její úbytek. U dálnic D7 a D8 jsou uváděny hodnoty 

jižně a severně od připojení záměru v km 4.  

Pokud by byl realizován SOKP, stavby 0518 a 0519, podle dopravní prognózy (příloha B9) by zde 

byla maximální dopravní intenzita cca 96750 (0518) resp. 94390 (0519) vozidel denně. Bez 

výstavby záměru by se tyto hodnoty zvýšily o cca 5000 (0518) resp. 4500 (0519) vozidel denně. 

Z Tab. 13 je zjevné, že realizace záměru se projeví pozitivně na všech uváděných komunikacích 

kromě některých úseků dálnic, které jsou však na velký provoz dimenzovány.  

V roce 2040, pokud by stavby SOKP 518 a 519 nebyly v provozu, se vliv přeložky projeví v celé 

oblasti mezi silnicí I/16, dálnicemi D7, D8 a Městským okruhem v Praze. V této oblasti dojde na 

silnicích k poklesu intenzit. Po zprovoznění staveb SOKP 518 a 519 význam přeložky klesne. 

Ovlivněné území je v tomto případě menší, k poklesům intenzit dojde zejména na silnicích  

v nejbližším okolí přeložky. 

 

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH  

B.III.1. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ, VODY, PŮDY A PŮDNÍHO PODLOŽÍ  

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

Rozlišujeme tři základní zdroje znečištění podle umístění v prostoru: (i) bodové zdroje, (ii) plošné 

zdroje, (iii) liniové zdroje. 

Bodové zdroje 

Bodové zdroje znečištění se budou v omezené míře vyskytovat pouze v období výstavby. 

Stacionární bodové zdroje znečišťování ovzduší mohou představovat především betonárny  

a podobná zařízení v okolí stavebních prací. Zda budou při stavbě instalovány v rámci stavby, či 

zda bude směs dovážena z již existujících výroben, bude známo po zpracování dalších stupňů 

projektové dokumentace. Pokud budou instalovány obalovny či betonárny v rámci stavby, budou 

z dlouhodobého hlediska málo významné, mohou však významněji ovlivnit krátkodobé 

koncentrace znečišťujících látek ve svém bezprostředním okolí. 

Množství těchto emisí není v současné době stanoveno, závisí především na organizaci výstavby, 

která bude upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace.  

Během provozu se nepředpokládá výskyt bodových zdrojů znečištění. 

Pokud by součástí stavby byly nové obalovny živičných směsí (případně betonárny), potom bude 

jejich provoz podroben samostatnému procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle bodu 41 

zákona EIA „Zařízení na výrobu keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, 

žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny, nebo porcelánu s kapacitou od stanoveného limitu, výroba ostatních 

stavebních hmot a výrobků s kapacitou od stanoveného limity - 25 000 t/rok“. 
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Plošné zdroje 

Jako plošný zdroj bude v průběhu výstavby působit plocha staveniště (ale i další plochy zbavené 

vegetace), kde bude docházet zejména ke znovuzvíření již usazených prachových částic 

(sekundární, resp. resuspendovaná prašnost). Při pokládce živičného povrchu lze rovněž 

očekávat zvýšené uvolňování aromatických uhlovodíků. Ze stavebních strojů a z nákladních vozů 

budou emitovány běžné polutanty, především oxidy dusíku, oxid uhelnatý, pevné částice  

a v malém množství také uhlovodíky. Případné deponie výkopového materiálu bude třeba 

umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, aby byl minimalizován jejich negativní vliv 

na obyvatelstvo (zejména prašnost). 

Liniové zdroje 

Liniovými zdroji budou během výstavby zejména staveništní komunikace a nákladní doprava, 

odvážející vytěženou zeminu a přivážející potřebný stavební materiál.  

Po uvedení do provozu bude přeložka novým liniovým zdrojem znečištění ovzduší  

v zájmovém území. Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných 

pohonných hmot široké spektrum emisí.  

Pro účely této dokumentace byla zpracována rozptylová studie (příloha B1). Ve studii je 

porovnávána výhledová imisní situace v zájmovém území v roce 2024 a 2040 bez realizace 

záměru (nulová varianta) s imisní zátěží po zahájení jeho provozu (aktivní varianta).  

Jako modelové znečišťující látky jsou hodnoceny oxid dusičitý, benzen, suspendované částice 

frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyren, jakožto charakteristické znečišťující látky z automobilové 

dopravy. 

Výsledky emisní bilance pro výchozí stav a aktivní varianty (A, B a B1) jsou shrnuty v Tab. 14 až 

Tab. 21. Pro přehlednost uvádíme pouze emisní bilance pro nejméně příznivý stav bez SOKP. 

Podrobněji viz příloha B1. 

Tab. 14 Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2024 (nulová varianta)  

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok-1) (g.rok-1) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

* PM2,5
* B[a]P* 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 40,3 0,4 61,6 16,5 1 133,1 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 117,3 1,1 241,4 63,6 3 238,4 

I/16 (D7 – D8) 22,2 48,8 0,4 156,9 40,6 1 359,3 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 86,7 0,7 230,8 60,2 3 729,6 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 191,4 1,7 422,3 111,0 8 047,1 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 11,6 0,2 22,6 6,1 267,8 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 18,6 0,2 40,3 10,9 434,2 

Celkem 5,3 40,3 0,4 61,6 16,5 1 133,1 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 
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Tab. 15 Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2024 (varianta A) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t,rok
-1

) (g,rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 44,0 0,4 68,2 18,2 1 295,6 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 102,9 1,0 206,9 54,5 2 648,4 

I/16 (D7 – D8) 22,2 38,1 0,3 128,5 33,1 989,5 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 95,1 0,8 254,6 66,3 4 289,5 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 192,7 1,7 425,7 111,8 8 136,6 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 5,1 0,1 14,2 3,7 118,2 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 8,1 0,1 21,5 5,8 191,2 

Hodnocená komunikace – I. etapa 10,3 29,7 0,3 56,2 15,2 736,4 

Hodnocená komunikace – II. etapa 4,1 13,0 0,1 21,6 5,9 323,6 

Hodnocená komunikace – III. etapa 2,2 7,6 0,1 12,7 3,4 191,6 

Celkem 117,3 536,3 4,9 1 210,1 317,9 18 920,6 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 

Tab. 16 Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2024 (varianta B) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok
-1

) (g.rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 43,9 0,4 69,7 18,6 1 308,9 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 113,5 1,0 234,8 61,8 3 096,5 

I/16 (D7 – D8) 22,2 44,0 0,4 157,0 40,4 1 231,9 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 92,7 0,8 243,2 63,4 4 054,4 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 194,3 1,7 426,3 112,0 8 179,5 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 5,0 0,1 13,8 3,6 114,9 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 9,3 0,1 22,1 6,0 218,8 

Hodnocená komunikace – I. etapa 11,2 26,1 0,3 52,7 14,1 627,4 

Hodnocená komunikace – II. etapa 4,1 11,9 0,1 18,6 5,1 286,5 

Hodnocená komunikace – III. etapa 2,2 7,2 0,1 11,2 3,0 173,8 

Celkem 118,2 547,9 5,0 1 249,4 328,0 19 292,6 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 

Tab. 17 Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2024 (varianta B1) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok-1) (g.rok-1) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10* PM2,5* B[a]P* 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 43,6 0,4 69,6 18,6 1 302,4 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 113,3 1,0 235,2 61,9 3 095,3 

I/16 (D7 – D8) 22,2 44,0 0,4 157,6 40,6 1 232,3 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 92,7 0,8 243,2 63,4 4 054,7 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 194,2 1,7 426,3 112,0 8 177,6 



62  Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 

 
METROPROJEKT PRAHA, a.s.  Doplněná dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.    

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok-1) (g.rok-1) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10* PM2,5* B[a]P* 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 5,0 0,1 13,8 3,6 115,2 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 9,6 0,1 22,8 6,1 227,5 

Hodnocená komunikace – I. etapa 10,4 25,0 0,3 50,2 13,4 603,0 

Hodnocená komunikace – II. etapa 4,1 12,0 0,1 18,6 5,0 288,4 

Hodnocená komunikace – III. etapa 2,2 7,2 0,1 11,2 3,0 174,0 

Celkem 117,4 546,6 5,0 1 248,5 327,6 19 270,4 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 

Tab. 18 Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2040 bez SOKP (nulová varianta) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok
-1

) (g.rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 34,0 0,4 64,7 17,0 1 251,5 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 95,3 0,9 251,5 65,2 3 522,9 

I/16 (D7 – D8) 22,2 45,1 0,4 160,5 41,6 1 688,7 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 78,1 0,7 278,0 71,3 4 906,5 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 170,5 1,6 469,8 121,5 9 688,0 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 10,7 0,2 24,8 6,6 327,6 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 15,2 0,2 38,0 10,2 470,9 

Celkem 100,7 448,9 4,4 1 287,3 333,4 21 856,1 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 

Tab. 19 Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2040 bez SOKP (varianta A) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok
-1

) (g.rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 36,4 0,4 70,1 18,4 1 390,4 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 81,5 0,8 205,2 53,3 2 745,4 

I/16 (D7 – D8) 22,2 36,7 0,4 121,7 31,5 1 242,1 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 84,7 0,7 307,5 78,8 5 609,2 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 170,8 1,6 468,0 121,1 9 663,2 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 4,8 0,1 14,9 3,9 145,9 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 7,1 0,1 22,5 6,0 219,6 

Hodnocená komunikace – I. etapa 10,3 23,6 0,3 56,7 15,1 780,6 

Hodnocená komunikace – II. etapa 4,1 10,8 0,1 21,9 5,8 355,4 

Hodnocená komunikace – III. etapa 2,2 6,2 0,1 13,0 3,5 207,2 

Celkem 117,3 462,6 4,6 1 301,5 337,4 22 359,0 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 
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Tab. 20 Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2040 bez SOKP (varianta B) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok
-1

) (g.rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 36,1 0,4 71,7 18,7 1 402,6 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 92,7 0,9 245,6 63,7 3 392,5 

I/16 (D7 – D8) 22,2 42,6 0,4 156,3 40,4 1 580,4 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 81,6 0,7 288,7 74,1 5 188,6 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 171,5 1,6 468,4 121,2 9 688,5 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 4,6 0,1 14,1 3,7 138,2 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 8,0 0,1 22,8 6,1 246,8 

Hodnocená komunikace – I. etapa 11,2 20,3 0,2 48,5 12,8 629,2 

Hodnocená komunikace – II. etapa 4,1 9,7 0,1 17,6 4,7 300,7 

Hodnocená komunikace – III. etapa 2,2 5,7 0,1 10,9 2,9 179,8 

Celkem 118,2 472,8 4,6 1 344,6 348,3 22 747,3 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 

Tab. 21 Produkce emisí z automobilové dopravy – rok 2040 bez SOKP (varianta B1) 

Komunikace 
Délka 

(km) 

(t.rok
-1

) (g.rok
-1

) 

Oxidy 

dusíku 
Benzen PM10

*
 PM2,5

*
 B[a]P

*
 

D7 (Praha – Tuchoměřice) 5,3 35,9 0,4 71,5 18,7 1 395,7 

D7 (Tuchoměřice – Slaný) 21,1 92,0 0,9 246,5 63,9 3 379,8 

I/16 (D7 – D8) 22,2 42,6 0,4 156,9 40,5 1 585,3 

D8 (Kozomín – Nová Ves) 8,5 82,1 0,7 288,7 74,1 5 201,8 

D8 (Praha – Kozomín) 12,9 171,2 1,6 468,0 121,1 9 673,0 

II/101 (Dřetovice – Veltrusy) 17,0 4,6 0,1 14,2 3,7 139,9 

II/240 (Horoměřice – Kralupy nad Vltavou) 13,7 8,1 0,1 23,1 6,2 250,6 

Hodnocená komunikace – I. etapa 10,4 19,4 0,2 46,6 12,3 604,9 

Hodnocená komunikace – II. etapa 4,1 9,8 0,1 17,5 4,7 303,5 

Hodnocená komunikace – III. etapa 2,2 5,7 0,1 10,8 2,9 180,0 

Celkem 117,4 471,4 4,6 1 343,8 348,1 22 714,5 

* včetně sekundární prašnosti z dopravy 

 

ZNEČIŠTĚNÍ VODY 

Problematika znečištění vody je podrobně diskutována v kap. D.I.4. 

ZNEČIŠTĚNÍ PŮDY 

Problematika kontaminace půdy je podrobně diskutována v kap. D.I.5.2. 



64  Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 

 
METROPROJEKT PRAHA, a.s.  Doplněná dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.    

B.III.2. ODPADNÍ VODY 

OBDOBÍ VÝSTAVBY 

Splaškové odpadní vody 

V období výstavby lze předpokládat produkci splaškových odpadních vod z hygienického  

a sociálního vybavení, vybudovaného pro pracovníky dodavatelských firem. Množství vyplývá  

z celkového uvažovaného počtu pracovníků (projekt organizace výstavby) a bude shodné  

s bilancovanými nároky na vodu. Jejich charakter bude odpovídat běžným splaškovým vodám  

z domácností. 

Nakládání s nimi musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. [67] a s nařízením vlády  

č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného stupně znečištění povrchových  

a odpadních vod, v platném znění [68]. 

Sociální zařízení staveniště musí být buď napojeno na kanalizační síť, nebo mohou být použita 

chemická WC. Při dodržení standardních postupů se nebude jednat z hlediska životního prostředí 

o významné množství. Podrobněji bude upřesněno v dalších stupních projektové dokumentace. 

Srážkové vody 

Jedná se o srážkové vody, u nichž nelze vyloučit smyv olejových úkapů z povrchu staveniště. 

Nebezpečí uvedených odpadních vod nespočívá v jejich objemovém množství, ale lze je 

považovat za možné zdroje havarijního znečištění okolního (především horninového) prostředí.  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedocházelo ke splachům stavebních hmot a jiných nečistot do 

stávajících vodotečí. Pro manipulaci s ropnými látkami a mazadly je proto nutné zajistit vhodné 

a předpisově vybavené prostory, do stavebních mechanismů by měla být přednostně používána 

ekologicky šetrná a biologicky degradovatelná mazadla a oleje. Každé staveniště bude vybaveno 

pomůckami pro likvidaci havarijního úniku ropných látek (např. VAPEX), budou zřízeny dočasné 

usazovací nádrže k zadržení splachu ze staveniště při nadměrných dešťových srážkách. Zpevněné 

plochy pro parkoviště stavebních strojů a dopravy budou zabezpečeny proti úniku znečišťujících 

látek ochrannými příkopy, které budou svedeny do sedimentačních jímek a čisticích stanic. 

Separovaný kal či jiné znečištění bude dále likvidováno jako odpad. 

Způsob odvádění srážkových vod ze staveniště 

Pro zachycení splachů ze staveniště je doporučeno vybudovat provizorní zemní nádrže. Tyto 

nádrže budou řešeny jako zemní prohlubně, s přepadem do přirozené vodoteče (vyjma EVL 

Zákolanský potok). Dle potřeby je možno provizorní nádrže doplnit o norné stěny zachycující 

znečištění ropnými látkami. Užitná velikost nádrží musí být navržena individuálně podle velikosti 

přilehlého staveniště. Tento objekt bude součástí odvodnění staveniště a bude jej řešit dodavatel 

stavebních prací.  

K zabránění vypouštění srážkových vod do EVL Zákolanský potok jsou v km 0,6 a km 2,5 navrženy 

bezodtoké jímky, do kterých budou svedeny dešťové vody ze staveniště příkopy. Tyto jímky 

budou dle potřeby vyváženy a s vodou se bude dále nakládat dle platné legislativy. Usazené kaly 

z jímek budou pravidelně vybírány a následně odváženy na skládku k tomu určenou. 
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Tyto jímky budou realizovány v prostoru navrhovaných retenčních nádrží v km 0,6 a km 2,5. Po 

ukončení výstavby budou v místě těchto provizorních jímek realizovány retenční nádrže dle 

technického řešení navrženého ve Studii odvodnění (příloha B11).   

Provozní vody 

Jedná se o vodu používanou v rámci výstavby, na oplach stavebních strojů atd. Celkové množství 

této vody je z hlediska životního prostředí nevýznamné. 

OBDOBÍ PROVOZU 

Provozem stavby nebudou vznikat žádné splaškové odpadní vody. (součástí záměru nejsou 

žádné odpočívky, čerpací stanice pohonných hmot apod., kde by docházelo k jejich vzniku). 

Při provozu záměru budou do povrchových vod jako výstupy pronikat zejména dešťové 

(srážkové) vody, které dopadnou na povrch komunikace.  

Dešťové (srážkové) vody 

Realizací stavby vzniknou nové zpevněné plochy, které neumožňují přirozené vsakování 

srážkových vod. Adekvátně velikosti zpevněné plochy se zvýší povrchový odtok z území do 

recipientů.  

Množství srážkových vod z navrhované přeložky je vyčísleno v Tab. 22 až 25.  

Tab. 22 Rozdělení objemu srážek na ploše vozovky do povodí, Etapa I., varianta A 

Úsek

odvodnění Název č.h.p.

A Ared A Ared rok zima

km ha ha ha ha m3 m3

0,000-0,920 Unětický p. 1-12-02-010 1,026 0,821 0,972 0,389 7112 2093

0,920-3,100 Zákolanský p. 1-12-02-028 2,071 1,657 4,36 1,744 19997 5883

3,100-6,650 Podmoráňský p. 1-12-02-018 3,373 2,698 3,905 1,562 25051 7370

6,650-8,732 Turský p. 1-12-02-039 1,978 1,582 2,29 0,916 14691 4322

8,732-10,633 Turský p. (Etapa II.) 1,806 1,445 3,232 1,293 16097 4736

Povodí Etapa I., var. A

odvodňovaná plocha

vozovky zeleň. odtok

 

Tab. 23 Rozdělení objemu srážek na ploše vozovky do povodí, Etapa I., varianta B 

Úsek

odvodnění Název č.h.p.

A Ared A Ared rok zima

km ha ha ha ha m3 m3

0,358-0,940 Zákolanský p. 1-12-02-028 0,786 0,629 1,746 0,698 7804 2296

0,940-3,000 Zákolanský p. 1-12-02-028 2,611 2,089 5,15 2,060 24395 7177

3,000-6,960 Podmoráňský p. 1-12-02-018 5,346 4,277 4,948 1,979 36785 10823

6,960-8,835 Turský p. 1-12-02-039 2,531 2,025 2,613 1,045 18052 5311

8,835-10,822 Turský p. (Etapa II.) 2,522 2,018 2,782 1,113 18407 5416

Povodí Etapa I., var. B

odvodňovaná plocha

vozovky zeleň. odtok
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Tab. 24 Rozdělení objemu srážek na ploše vozovky do povodí, Etapa I., varianta B1 

Úsek

odvodnění Název č.h.p.

A Ared A Ared rok zima

km ha ha ha ha m3 m3

0,358-0,940 Zákolanský p. 1-12-02-028 0,786 0,629 1,746 0,698 7804 2296

0,940-3,000 Zákolanský p. 1-12-02-028 2,611 2,089 5,15 2,060 24395 7177

3,000-7,060 Podmoráňský p. 1-12-02-018 5,211 4,169 4,818 1,927 35844 10546

7,060-8,940 Turský p. 1-12-02-039 2,538 2,030 3,528 1,411 20237 5954

8,940-10,822 Turský p. (Etapa II.) 2,541 2,033 4,14 1,656 21690 6382

Povodí Etapa I., var. B.1

odvodňovaná plocha

vozovky zeleň. odtok

 

Tab. 25 Rozdělení objemu srážek na ploše vozovky do povodí, Etapa III 

Úsek

odvodnění Název č.h.p.

A Ared A Ared rok zima

km ha ha ha ha m3 m3

0,000-2,023 Vltava 1-12-02-0210 1,922 1,538 4,516 1,806 19663 5785

2,023-2,488 Černávka 1-05-04-0570 0,441 0,353 1,041 0,416 4523 1331

Povodí Etapa III.

odvodňovaná plocha

vozovky zeleň. odtok

 

Ve výpočtu ploch k odvodnění je v souladu s ČSN 75 6110 a TP 83 uvažováno u plochy vozovky 

s redukovanou plochou pomocí součinitele odtoku srážkových povrchových vod 0,8,  

u zatravněných ploch svahů násypů a výkopů je uvažováno se součinitelem odtoku srážkových 

povrchových 0,4. Pro návrhový déšť byla zvolena periodicita n=2, doba trvání t=15 min, intenzita 

q=95,6 l/s.ha. 

Výpočet množství odtoku je stanoven na podkladě dlouhodobých průměrných ročních srážek pro 

Prahu a Středočeský kraj (viz Tab. 34). Zimní odtok je stanoven podle průměrných měsíčních 

srážek v období listopad až březen. 

Odvodnění komunikace 

Koncepce odvodnění komunikace je navržena ve Studii odvodnění, která je samostatnou 

přílohou B11 Dokumentace EIA. Systém odvodnění záměru je řešen svedením srážkových vod do 

silničních příkopů a následně jejich zadržením v retenčních nádržích (RN). Navrženy jsou RN 

bezodtokové se vsakovacím zařízením a RN s řízeným odtokem do nejbližších recipientů. Na 

vhodných úsecích komunikace je alternativně uvažováno se zasakováním (podrobněji viz Tab. 

57). 

Posouzení vlivů záměru na vody je uvedeno v kapitole D.I.4.  

B.III.3. ODPADY  

OBDOBÍ VÝSTAVBY 

Trasa přeložky je vedena po nezastavěných pozemcích, které jsou využívány především jako orná 

půda. Pozemky dotčené stavbou nejsou na základě současných znalostí kontaminovány 
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nebezpečnými látkami. Lze očekávat vznik druhů odpadů charakteristických pro standardní 

stavební činnost. 

V období výstavby mohou vznikat následující odpady: 

(i) Odpady kategorie „ostatní“ – O: odpady vzniklé při samotné stavební činnosti (stavební  

a demoliční odpady) – beton, dřevo, plast, asfalt bez dehtu, železo a ocel, směsné kovy, 

metalické a optické kabely, dále zemina, kamenivo, směsný komunální odpad, odpad z údržby 

zeleně atd.  

(ii) Odpady kategorie „nebezpečné“ – N: nátěrové hmoty, barvy, laky, kabely, směsný stavební 

odpad, sorbent, čisticí a filtrační materiály atd. 

Tyto odpady jsou v Katalogu odpadů [75] převážně zařazeny do skupiny odpadů č. 17: Stavební  

a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). 

V současné době není možné specifikovat množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby, 

projekt nakládání s odpady z výstavby bude součástí dalších stupňů projektové dokumentace. Při 

realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech [74] a dalšími právními předpisy, např. vyhláškou č. 383/2001 Sb.,  

o podrobnostech nakládání s odpady [76], vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů [75], 

vyhláškou č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů [77] a vyhláškou 

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

[78]. 

Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona dodavatel stavby. Odpady vzniklé 

ze stavby budou předány k využití nebo odstranění pouze oprávněné osobě (podle § 12 odst. 3 

a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). Základní přehled odpadů, které běžně vznikají při dopravních 

stavbách, je uveden v Tab. 26. 

Tab. 26 Zatřídění a způsob odstranění odpadů vznikajících při výstavbě 

Kód 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Způsob nakládání 

s odpadem 

Činnost, při níž vzniká 

odpad 

05 01 Odpady ze zpracování ropy 

05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky N biodegradace úkapy, havárie z provozu stav. strojů 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků – podle použitých barev 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující 

organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

N skládkování na skládkách 

S-NO 

odpady z používání nátěrových hmot 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené 

pod číslem 08 01 11 

O skládkování na skládkách 

S-OO 

odpady z používání vodorozpustných 

nátěrových hmot 

13 01 Odpadní hydraulické oleje – zatřídí původce odpadu regenerace (nakládání 

podle § 29 zákona 

č. 185/2001 Sb.) 

ze stavebních strojů 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje – zatřídí 

původce odpadu 

ze stavebních strojů 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace třídění odpadů 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace třídění odpadů 

15 01 03 Dřevěné obaly O recyklace třídění odpadů 

15 01 04 Kovové obaly O recyklace třídění odpadů 

15 01 05 Kompozitní obaly O recyklace třídění odpadů 

15 01 06 Směsné obaly O recyklace třídění odpadů 

15 01 07 Skleněné obaly O recyklace třídění odpadů 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných N skládkování na skládkách třídění odpadů 
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Kód 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Způsob nakládání 

s odpadem 

Činnost, při níž vzniká 

odpad 

látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

S-NO 

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou 

výplňovou hmotu (např. azbest) včetně 

prázdných tlak. nádob 

N skládkování na skládkách 

S-NO nebo zpětný odběr 

třídění odpadů  

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály 

(vč. olej. filtrů jinak blíže neurčených), 

čisticí tkaniny a  ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

N spalování, skládkování 

na skládkách S-NO 

znečištěné dřevní piliny, písek, fibroil, 

Vapex, hadry – havárie; odstranění 

asfaltových emulzí při pokládání 

vozovek 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, 

čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

neuvedené pod číslem 15 02 02 

O spalování, skládkování 

na skládkách S-OO 

znečištěné materiály 

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (vč. stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich 

údržby (kromě odpadů uvedených ve skupinách 13, 14 a v podskupinách 16 06 a 16 08) 

16 01 03 Pneumatiky O zpětný odběr § 37 a 38 

zákona č. 185/2001 Sb., 

vyhl. č. 248/2015 Sb. 

pneumatiky (poškozené či zničené) 

16 01 07 Olejové filtry N recyklace údržba strojů 

16 01 13 Brzdové kapaliny N recyklace údržba strojů 

16 06 Baterie a akumulátory 

16 06 01 Olověné akumulátory N zpětný odběr § 37 a 38 

zákona č. 185/2001 Sb., 

vyhl. č. 170/2010 Sb. 

provoz vozidel 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton O recyklace propustky, příkopové tvárnice, 

základy značek aj.  

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O skládkování kameninové potrubí 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

N skládkování na skládkách 

S-NO 

zbytky stavebního odpadu 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené 

pod č. 17 01 06 

O skládkování zbytky stavebního odpadu 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo  O opětné využití jako masivní 

dřevo, štěpkování, 

spalování 

oplocení apod. 

17 02 03 Plasty O recyklace, skládkování plastové potrubí, směrové sloupky aj. 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující 

nebezpečné látky … 

N skládkování na skládkách 

S-NO 

dřevěné impregnované sloupy apod. 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N skládkování na skládkách 

S-NO 

event. vrstva s dehtovým pojivem 

v konstrukci rozebíraných vozovek 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 

17 03 01 

O recyklace, opětovné využití frézování a demolice vozovek, zbytky 

z čištění strojů 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 Železo a ocel O recyklace, znovupoužití ocel. svodidla, zábradlí, sloupy aj. 

17 04 07 Směsné kovy O recyklace dopravní značky, vrchní vedení 

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný 

dehet a jiné nebezpečné látky 

N skládkování na skládkách 

S-NO 

demontáž inž. sítí – staré kabely 

s napouštěnou izolací 

17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 O recyklace, skládkování demontáž inž. sítí – novější metalické 

a optické kabely 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné 

látky 

N dekontaminace oprávněnou 

osobou, skládkování 

výkopy kontaminované zeminy 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 

O znovuvyužití výkopy, sejmutá ornice, rozebírané 

podsypy vozovky 
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Kód 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Způsob nakládání 

s odpadem 

Činnost, při níž vzniká 

odpad 

17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující 

nebezpečné látky 

N skládkování na skládkách 

S-NO 

štěrk z překládané žel. tratě – 

kontaminovaný 

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený 

pod číslem 17 05 07 

O skládkování štěrk z překládané žel. tratě 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 03, 

17 06 04 

Izolační materiály – zatřídí původce 

odpadu 

O, N skládkování zbytky mostních izolací 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 

směsných stavebních a demoličních 

odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N skládkování na skládkách 

S-NO 

vybourané neroztříděné materiály 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 

a 17 09 03 

O skládkování vybourané neroztříděné materiály 

bez nebezpečných příměsí 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N recyklace, předání správci 

k dalšímu využití, 

skládkování na skládkách 

S-NO 

výbojky a zářivky (veřejné osvětlení, 

osvětlení zařízení staveniště) 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O kompostování, štěpkování, 

mulčování 

pařezy a dřevní hmota z vykácené 

zeleně 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O skládkování údržba zeleně 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad O skládkování, spalování odpady ze zařízení staveniště 

20 03 03 Uliční smetky O skládkování, spalování údržba komunikací, odpad z vpustí 

20 03 04 Kal ze septiků a žump O skládkování, kompostování 

(odstranění pronajímatelem 

WC) 

odpad z chemických WC na zařízení 

staveniště 

Pozn.: O - ostatní odpad 

  N - nebezpečný odpad 

Výkopová zemina 

Výkopová zemina, pokud je využívána k zásypům a terénním úpravám v místě vzniku, není 

odpadem ve smyslu č. 185/2001 Sb., o odpadech [74], přesto by měla být zařazena do celkové 

bilance odpadových materiálů. 

Na základě současných znalostí nelze určit, jaká část výkopové zeminy bude využitelná na stavbě, 

proto se předpokládá, že přinejmenším část výkopu bude nutné ze stavby odvézt. 

Součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude inženýrsko-geologický průzkum, který 

ověří vhodnost výkopové zeminy pro použití do násypů. Na základě výsledků tohoto průzkumu 

a po upřesnění nivelety bude upravena bilance zemních prací včetně určení množství výkopové 

zeminy, která bude využita na stavbě. V přehledu výměr odpadů tato zemina nebude uváděna, 

jako odpad bude uvedena pouze přebytečná zemina, využitelná na jiných stavbách, nebo zemina 

nevhodná do násypů, u které se předpokládá uložení na skládku. 

Záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska druhů 

odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí. 
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OBDOBÍ PROVOZU 

Provozovatel komunikace jakožto původce odpadu je povinen zajistit odstranění odpadů 

z provozu a údržby komunikace. Hlavním typickým odpadem z provozu je zemina ze seřezávky 

krajnic, která může být částečně využívána na utěsnění svahů. Dalším druhem odpadu jsou 

zbytky pneumatik, zbytky plastových směrových sloupků a ocelových svodidel, asfalt z drobných 

oprav vozovky, sečená tráva, odpad z údržby dřevin při úpravách bezprostředního okolí 

komunikace, odpad z vpustí, únik ropných látek při haváriích, těla zvířat uhynulých po střetu 

s vozidly.  

Zbytky směrových sloupků, svodidel a zbytky pneumatik budou shromažďovány v kontejnerovém 

hospodářství správce komunikace a poté recyklovány. Také asfalt bude recyklován, odpad 

z vpustí lze deponovat, kompostovat či spalovat. U případných úniků ropných látek se jedná 

o nebezpečné odpady, u nichž bude zajištěno zneškodnění osobou oprávněnou nakládat 

s nebezpečným odpadem. Materiál z úprav dřevin a sečená tráva budou nabízeny k využití jiným 

právnickým nebo fyzickým osobám, popř. odváženy do kompostárny. 

Zatřídění uvedených odpadů podle Katalogu odpadů je uvedeno v Tab. 27. Uváděné množství 

odpadů (dle údajů SSÚD Rudná – roční průměrné množství) je nutné považovat za orientační. 

Na odstraňování těl uhynulých zvířat se zákon o odpadech nevztahuje, v tomto případě je třeba 

postupovat podle zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) [79]. 

Tab. 27 Průměrné roční množství odpadů vzniklých při provozu komunikace [10] 

Název odpadu Kód druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Množství 

[kg/km.rok] 

Piliny čisté 03 01 05 O 2 

PE 17 02 03 O 5 

Směs plastů 17 02 03 O 3 

Piliny znečištěné 15 02 02 N 2 

Vapex 15 02 02 N 25 

Oleje  13 01, 13 02 N 19 

Olej + voda 13 01, 13 02 N 572 

Filtr. olej 13 02 N 0,03 

Obaly – směs 15 01 06 O 1 

Hadry, fibroil 15 02 02 N 2 

Pneumatiky 16 01 03 O 212 

Baterie 16 06 01 N 37 

Stavební suť 17 09 03 N 115 

Vozovka 17 03 02  O  10 

Železný šrot 17 04 05 O 198 

Odpad kabelů 17 04 11 (10) O (N) 0,12 

Výkopová zemina 17 05 04 O 63 

Odpad z vpustí 20 03 03 O 23 

Dřevní odřezky 20 01 38 O 0,5 

Sběrový papír 20 01 01 O 0,8 

Výbojky a zářivky 20 01 21 N 0,2 

Odpad z nátěrových hmot 08 01 12 O 4 
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Název odpadu Kód druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Množství 

[kg/km.rok] 

Staré nátěrové hmoty 08 01 11 N 5 

Komunální odpad 20 03 01 O 4727 

Uliční smetky 20 03 03 O 532 

Zelený odpad 20 02 01 O 1346 

Pozn.: O - ostatní odpad, N - nebezpečný odpad 

Kódy druhu odpadu byly upraveny podle Katalogu odpadů [75]. 

B.III.4. OSTATNÍ EMISE A REZIDUA  

B.III.4.1 HLUK 

Zdroje hluku lze v souvislosti s navrženým záměrem přeložky očekávat ve fázi výstavby  

i provozu. Pro vyhodnocení zdrojů hluku byla zpracována Akustická studie (ATEM, s.r.o., 

03/2018), která tvoří samostatnou přílohu B2 dokumentace EIA.  

OBDOBÍ VÝSTAVBY 

Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha stavby 

záměru. Jde tedy o bodové a liniové zdroje hluku. Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz 

materiálu vytvářejí svým provozem liniové typy zdrojů hluku, ostatní zařízení rozmístěné po 

stavbě tvoří bodové zdroje hluku.  

Ze znalostí jiných staveb lze předpokládat nasazení typů mechanizace, uvedených v Tab. 28, 

které lze charakterizovat hladinami hluku (A) ve vzdálenosti 10 m.  

Tab. 28 Orientační hodnoty hluku některých stavebních strojů pro výstavbu 

Charakteristika  

činnosti na staveništi 

Zdroje  

hluku 

LA [dB] 

v 10 m 

Zemní práce  

a odhumusování 

Grejdr 67 

Buldozer 80 

Kolové rypadlo 73 

Kolový nakladač 80 

Nákladní vozidlo 80 

Betonové  

konstrukce 

Autojeřáb 70 

Čerpadlo na beton 74 

Pilotovací souprava 78 

Nákladní vozidlo 80 

Pokládka  

vozovky 

Grejdr 67 

Finišer 67 

Nákladní vozidlo 80 
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Protože v současné době není znám dodavatel stavby a použití stavebních mechanismů při 

výstavbě ani přístupové cesty, nelze stanovit hluk z výstavby. Přesné určení počtu strojů a jejich 

nasazení v průběhu pracovního dne bude provedeno v další fázi projektové dokumentace. 

Podrobnější hlukovou studii na výpočet hluku z výstavby a případný návrh opatření ke snížení 

hlukové zátěže z výstavby je možné zpracovat až na základě výše uvedených údajů. Hluková 

studie pro hluk z výstavby bude zpracována po stanovení jednotlivých výstavbových etap 

a vypracování podrobného plánu organizace stavby dle vybraných zhotovitelů stavby, pokud to 

bude vyžadovat krajská hygienická stanice. 

Platí, že všechny zdroje hluku ze stavby jsou zdroje krátkodobé, stavební práce nebudou 

probíhat v nočních hodinách.  

Opatření pro minimalizaci vlivu hluku ze stavební činnosti jsou uvedena v kapitole D.IV. 

OBDOBÍ PROVOZU 

Provoz na komunikacích je považován za liniový zdroj hluku, který je emitován vozidly 

pohybujícími se po těchto komunikacích.  

Posuzovaný záměr nezahrnuje žádné trvalé bodové ani plošné zdroje hluku. 

Pro potřeby posouzení hladiny akustického tlaku byla v rámci předkládané dokumentace 

zpracována akustická studie (příloha B2). Vlivy na akustickou situaci jsou popsány v kap. D.I.3, 

kompletní výsledky jsou uvedeny v příloze B2.  

B.III.4.2 VIBRACE 

Automobilová doprava, zejména těžká nákladní, je zdrojem vibrací. Takto generované vibrace 

zpravidla nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat lidské zdraví. Mají vliv zejména na 

konstrukci zasažených staveb. Negativní vliv na domy se týká vzdálenosti několika metrů od 

krajnice komunikace. Kromě počtu průjezdu těžkých nákladních vozidel je pro účinky vibrací 

rozhodující i typ geologického podloží a především konstrukce a statika dotčené budovy. 

Zejména staré budovy nebo sakrální stavby bez železobetonového věnce mohou být působením 

vibrací výrazně poškozovány. S vlivem vibrací je třeba počítat v přípravné fázi projektu na období 

výstavby. 

V případě posuzovaného záměru lze vliv vibrací způsobených provozem, ale i výstavbou, na 

chráněnou zástavbu prakticky vyloučit. 

B.III.4.3 ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ, ELEKTROMAGNETICKÉ 

Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti se zamýšleným záměrem 

neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu. 

B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (NAPŘÍKLAD VÝZNAMNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZÁSAHY DO 

KRAJINY) 

ZEMNÍ PRÁCE 
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Trasa posuzovaného záměru je vedena převážně v mírném zářezu především po plochách 

zemědělské půdy. Výraznější násypy budou realizovány v prostoru mimoúrovňových křižovatek  

a přemostění. 

Základní bilance zemních prací je uvedena v Tab. 29. 

Tab. 29 Předběžná bilance zemních prací [m3] 

 Varianta A Varianta B Podvarianta B1 

 etapa I etapa III celkem etapa I etapa III celkem etapa I etapa III celkem 

Výkopy 508650 24500 533150 539860 24500 564360 559870 24500 584370 

Násypy 195190 216850 412040 535360 216850 752210 626370 216850 843220 

Rozdíl 313460 -192350 121110 4500 -192350 -187850 -66500 -192350 -258850 

Nedostatek materiálu (varianta B, B1) by měl být zajištěn převážně z přebytků zeminy z výstavby 

obchvatu Kralup nad Vltavou (II. etapa), tj. z výkopu z kralupského zářezu (cca 200 000 m3), 

v případě potřeby dalších materiálů budou využity externí zdroje.  

ZÁSAHY DO KRAJINY  

Trasy variant jsou vedeny v rovinatém až mírně zvlněném terénu. Varianty jsou přizpůsobeny 

stávajícímu terénu a stávajícím dopravním stavbám v území. Nejvyšší bod trasy je v prostoru 

mezi obcemi Středokluky a Kněževsí, tj. 346,500 m n. m. pro variantu A a 348,968 m n. m. pro 

variantu B, B1 (platí pro obě trasy).  

Nejnižší bod se nachází v prostoru kruhového objezdu na konci trasy. Výškový rozdíl  

u varianty A mezi nejnižším a nejvyšším bodem je cca 64,58 m, u varianty B cca 67,26 m. Násypy 

u obou variant dosahují výšky až 14 m, zářezy místy až 8 m. 

Na území obou tras se nevyskytují terénní nerovnosti (hluboká údolí atd.), které by vyžadovaly 

budování mostních objektů, tunelů a dalších náročných inženýrských staveb. 

Trasy jsou vedeny po nezastavěných pozemcích, které jsou využívány převážně jako orná půda. 

V případě aktivních variant (A, B, B1) se jedná o otevření nového dopravního koridoru, což má 

vliv na krajinný ráz daného území. Podrobněji viz kap. C.II.8 a D.I.8. 

 

ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Vliv jakékoli dopravní stavby je vždy prostorově omezen, mění se podle vzdálenosti od 

komunikace. Pro hodnocený záměr bylo vymezeno dotčené území, dále v textu označované jako 

„zájmové území“, na které se vztahuje popis údajů o stavu životního prostředí (tato kap. C)  

i následné hodnoceni vlivů na životni prostředí (kap. D). Zájmové území bylo vymezeno  

v pásu cca 0,5-0,75 km od záměru, což se považuje za dostatečnou vzdálenost k posouzení všech 
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negativních vlivů této kategorie komunikace. Údaje mimo zájmové území slouží k zasazení do 

určitého širšího rámcového kontextu.  

Ve smyslu dokumentace podle zákona EIA je v kapitole C popsán současný stav životního 

prostředí v zájmovém území. Hlavním cílem této kapitoly je popsat výchozí stav životního 

prostředí, od kterého se odvíjí další hodnocení, a identifikovat ty složky životního prostředí, které 

daný záměr limitují. Vlastní vlivy záměru, tedy jak záměr limituje jednotlivé složky životního 

prostředí, jsou předmětem kapitoly D. 

 

C.I.  PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIROMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ  

Dotčené území se nachází mezi dálnicemi D7 a D8, Prahou a Kralupy nad Vltavou, jedná se 

o poměrně urbanizované a značně pozměněné území - prostory mezi sídly, zejména městy,  

a okolními vesnicemi. Do tohoto dosud zemědělského prostoru pronikají suburbie, tedy soubory 

na ekonomicky atraktivních pozemcích, ale také a často současně soubory vyčleňované z měst, 

tedy sice potřebné, ale svým způsobem překážející a obtěžující. Meziprostory jsou využívány 

k průtahům vyšších řádů infrastruktury, regionálních a nadregionálních komunikací, obchvatů, 

skladovacích a komerčních areálů, ale i skládek atp. Mezi těmito novými objekty existují části 

původního prostoru, obvykle zemědělského. V této koláži záměrů přetrvávají poslední pole, 

louky, rybníky a je zde vymezen minimálně dimenzovaný systém biokoridorů, spojující většinou 

plošně skromná biocentra. 

V Tab. 30 je uveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území.  

Znaménkem (+) je označena situace, kdy je trasa v přímém kontaktu s daným prvkem, (+/-) 

označuje potenciální nepřímý vliv vyplývající ze vzdáleného výskytu, (-) značí, že daný prvek se  

v blízkosti trasy nevyskytuje. 

Tab. 30 Výčet nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

Environmentální charakteristika Výskyt Poznámka 

Kategorie Podkategorie A B B1  

Zvláště 

chráněná 

území 

Národní park - - - Nevyskytují se. 

Chráněná krajinná oblast - - - Nevyskytují se. 

Národní přírodní rezervace - - - Nevyskytují se. 

Přírodní rezervace - - - Nevyskytují se. 

Národní přírodní památka - - - Nevyskytují se. 

Přírodní památka +/- +/- - Na hranici zájmového území se nachází PP 

Pazderna. 

Významné 

krajinné 

prvky 

Lesy +/- +/- +/- V zájmovém území se nacházejí menší lesní 

celky, jediný rozsáhlejší je Kozinecký háj 

(zalesněný vrch Ers).  

Rašeliniště - - - Nevyskytují se. 

Vodní toky + + +/- Zájmovým územím protéká v etapě I 

Zákolanský, Únětický a Podmoráňský potok.  

Etapa III začíná nedaleko řeky Vltavy a na konci 
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Environmentální charakteristika Výskyt Poznámka 

Kategorie Podkategorie A B B1  

trasy je přeložka ve variantách A i B v kontaktu 

s tokem Černávka.   

Rybníky +/- +/- +/- Menší rybníčky se nacházejí v intravilánech 

obcí. 

Jezera - - - Nevyskytují se. 

Údolní nivy + + +/- Údolní nivy dotčených vodních toků 

Registrované OOP (VKP) + + - VKP Alej Středokluky  

Územní 

systém 

ekologické 

stability 

Nadregionální biocentrum - - - Nevyskytuje se.  

biokoridor +/- +/- - Zájmovým územím procházejí dva 

nadregionální biokoridory (NK 57 a NK 58)  

Regionální biocentrum +/- +/- + Funkční RC 1461 (A, B, B1) 

Funkční RC 539147 (B) 

biokoridor + + + RK 5019 (A, B) 

RK 1136 (A, B, B1) 

RK 1121 (A, B, B1) 

pozn. biokoridory jsou nefunkční (orná půda) 

Lokální biocentrum + + + V zájmovém území se nachází devět lokálních 

biocenter, z nichž v kontaktu s trasou jsou 3:  

LBC 13 (A, B), funkční 

LBC 10 (B1), částečně funkční 

LBC 309 (A, B), funkční 

biokoridor + + - Zájmovým územím prochází sedm lokálních 

biokoridorů, z nichž v kontaktu s trasou jsou 4: 

LBK (LBC 32-LBC 38), nefunkční (A) 

LBK 9, částečně funkční (B) 

LBK (LBC 272- LBC 309), funkční (A, B) 

LBK Černávka, funkční (A, B)   

Natura 

2000 

Evropsky významné lokality +/- +/- - Na hranici zájmového území se nachází EVL 

Zákolanský potok. 

Ptačí oblasti (PO) - - - Nevyskytují se. 

Migrace 

Živočichů 

Dálkové migrační koridory 

(DMK) 

- - - Nevyskytují se. 

Migračně významná území 

(MVÚ) 

- - - Nevyskytují se. 

Místní migrační trasy  + + + Nejvýznamnějšími migračními koridory jsou: 

Oblast mezi Velkými Přílepy a napojením 

přeložky na dálnici D7 u Středokluk 

Kozinecký háj 

Černávka 
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Environmentální charakteristika Výskyt Poznámka 

Kategorie Podkategorie A B B1  

Památné stromy +/- +/- +/- Dva jasany ztepilé (u silnice II/240 v obci 

Tursko) 

Dobývací prostory (těžené i netěžené) - - - Nevyskytují se. 

Chráněné ložiskové území - - - Nevyskytuje se. 

Prognózní zdroje nerostných surovin - - - Nevyskytují se. 

Poddolovaná území +/- +/- - Poddolované území Tuchoměřice (těžba 

železné rudy) 

Vodní toky Významné + + - V zájmovém území se nacházejí významné 

vodní toky: Vltava (10100001), Zákolanský 

potok (10100167), Černávka (10100477) 

Ostatní +/- +/- +/- Podmoráňský a Únětický potok. 

Vodní plochy +/- +/- +/- V zájmovém území se nacházejí menší vodní 

nádrže, především v intravilánech obcí. 

Ochranná pásma vodních zdrojů +/- +/- - V zájmovém území se nacházejí dvě ochranná 

pásma vodních zdrojů II. stupně:  

OPVZ Středokluky – studna (záložní zdroj)  

OPVZ Tuchoměřice – studna TU1 

CHOPAV - - - Nevyskytuje se. 

Přírodní park (PP) + 

+/- 

+ 

+/- 

+/- 

- 

PP Okolí Okoře a Budče 

PP Dolní Povltaví  

Území historického, kulturního  

Významu 

+/- +/- +/- Historické osídlení a památky 

Území archeologického významu + + + Potenciální možnost archeologických nálezů 

Území hustě zalidněná +/- +/- +/- Kněževes, Středokluky, Velké Přílepy, Svrkyně, 

Tursko, Holubice, Chvatěruby, Kozomín 

Území zatěžovaná nad míru únosného 

zatížení 

+/- +/- +/- Silnice II/240  – průtah obcí: Velké Přílepy, 

Tursko 

Staré ekologické zátěže - - - Nevyskytují se. 

Půda + + + Kvalitní orná půda v I. třídě ochrany 

v zájmovém území etapy I. 

Stavba je navržena v silně urbanizované krajině, mezi sídly, zejména městy, a okolními vesnicemi. 

V zájmovém území dominuje orná půda, lesy mají charakter menších fragmentů. Naprostá 

většina plánované silniční přeložky je vedena po intenzívně obhospodařovaných polích  

s ornou půdou vysoké kvality. 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že záměr je navržen v území s nevelkým množstvím přírodně 

významných chráněných prvků. Z prvků, které jsou v zájmu ochrany přírody, zde můžeme nalézt 

především ty, které tvoří husté krajinné sítě a můžeme se s nimi setkat při hodnocení většiny 

liniových staveb. Jedná se především o prvky územního systému ekologické stability (převážně 

nefunkční) a významné krajinné prvky.  

Kromě přírodní památky Pazderna na hranici zájmového území se v blízkosti nevyskytují žádná 

zvláště chráněná území. Po hranici zájmového území (mimo kontakt s trasou přeložky) prochází 
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evropsky významná lokalita EVL Zákolanský potok. Cca 800 m trasy přeložky prochází přírodním 

parkem Okolí Okoře a Budče.   

Z hlediska výskytu a migrací velkých druhů savců nepatří zájmové území k nadregionálně 

významným, do zájmového území nezasahuje žádný dálkový migrační koridor ani migračně 

významné území, pouze několik místních migračních koridorů. 

Území lze označit jako „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.,  

v platném znění. Celé zájmové území spadá do kategorie UAN III. Posuzovaná přeložka prochází 

přes archeologickou lokalitu UAN I u Kněžívky a UAN II v prostoru mezi Kněževsí  Tuchoměřicemi.  

Charakteristika stavu jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území je popsána 

v následujících kapitolách C.II. 

 

C.II CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, RESP. 

KRAJINY V DOTČENÉM ÚZEMÍ A POPIS JEHO SLOŽEK NEBO 

CHARAKTERISTIK, KTERÉ MOHOU BÝT OVLIVNĚNY 

C.II.1. OBYVATELSTVO A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

Z hlediska administrativního členění se záměr nachází ve Středočeském kraji, na území okresů 

Praha-západ a Mělník. Záměr spadá do správního obvodu obcí s rozšířenou působností Černošice 

a Kralupy nad Vltavou.   

DOTČENÉ OBCE 

Obce v území, které je poměrně hustě osídleno, jsou od sebe vzdáleny 500 – 200 m.  Největší 

obcí je město Kralupy nad Vltavou, jehož obchvat je řešen samostatným procesem EIA.  

Charakteristiku obcí uvádí Tab. 31.  

Tab. 31 Obce v zájmovém území [48][49]  

Obec Část Počet obyvatel Domy Byty 

  2005 2015 Celkem Obydlené Celkem Obydlené 

Kněževes  524 574 175 140 229 183 

Tuchoměřice  997 1462 341 281 433 353 

 Tuchoměřice 552  177 148 232 191 

 Pazderna 23  12 8 14 9 

 Kněžívka 422  152 125 187 153 

Středokluky  843 1075 268 229 364 308 

 Středokluky 761  234 200 323 274 

 Černovičky 30  16 13 18 14 

Číčovice  261 291 84 64 116 91 

 Velké Číčovice 152  35 28 48 37 
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Obec Část Počet obyvatel Domy Byty 

  2005 2015 Celkem Obydlené Celkem Obydlené 

 Malé Číčovice 109  49 36 68 54 

Lichoceves  205 370 83 59 112 83 

 Lichoceves 112  38 27 60 46 

 Noutonice 93  45 32 52 37 

Velké Přílepy  948 3293 306 262 395 341 

 Velké Přílepy 350  114 89 173 141 

 Kamýk 598  192 173 222 200 

Svrkyně  231 281 98 66 117 83 

Tursko  497 788 150 128 211 179 

Holubice  609 1753 224 176 251 201 

 Holubice 493  180 141 201 161 

 Kozinec 116  44 34 50 40 

(Kralupy nad 

Vltavou) 

 17506 17959 2309 2071 739 6786 

(Dolany)  685 846 271 198 292 216 

 Dolany 659  225 179 246 197 

 z toho Nehošť cca 10  5    

 Debrno 26  46 19 46 19 

Chvatěruby  425 529 195 149 211 163 

Zlončice  176 555 66 50 69 53 

Kozomín  264 417 117 95 126 104 

Postřižín  316 968 106 94 131 117 

Většina údajů v Tab. 31 je převzata z [48] pouze pro ilustraci velikosti obce, pro představu růstu 

obyvatel v obcích je uveden i počet obyvatel v r. 2015 [49]. Z porovnání vyplývá, že ve všech 

obcích došlo k nárůstu počtu obyvatel, v některých až trojnásobně i více (Velké Přílepy, Holubice, 

Zlončice) a trend stále pokračuje. Pouze v Kralupech nad Vltavou, Kněževsi, Číčovicích a Svrkyni 

není přírůstek obyvatel tak výrazný. Obce uváděné v závorce jsou dotčeny obchvatem Kralupy 

nad Vltavou, pro který byl proveden samostatný proces EIA a vydáno souhlasné stanovisko EIA 

[9].   

Umístění zastavitelných ploch dle územních plánů je patrné z Obr. 8. 
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SLUŽBY, REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

Vybavení obcí. Ve většině obcí je úplné či částečné občanské vybavení (vodovod, kanalizace, 

plyn). Pouze Lichoceves, Svrkyně, Chvatěruby a Kozomín nemají vybavení prakticky žádné. 

Připojení k plynu chybí v Holubicích, Zlončicích a Postřižíně. Specifické jsou Číčovice napojené na 

plyn, ale bez vodovodu a kanalizace [23]. 

Rekreace a sport. Území je významné i rekreačně, leží mezi Vltavou a Zákolanským potokem 

v těsné blízkosti přírodního parku Okolí Okoře a Budče, jsou zde značené turistické trasy: 

 červená (č. 0018) z Tuchoměřic přes Malé Číčovice a podél Zákolanského potoka na Okoř,  

 zelená (č. 3014) z Tuchoměřic do Středokluk, 

 modrá (č. 1006) ze Statenic přes Velké Přílepy a Noutonice na Okoř, 

 žlutá (č. 6018) z Turska přes Kozinec a Holubice do Otvovic.  

Významným rekreačním prvkem je rovněž síť cyklotras, které jsou vedeny většinou po místních 

silnicích. Navrhovanou přeložku kříží následující cyklotrasy: 

 č. 0077 (úsek Velké Přílepy – Noutonice – Svrkyně)  

 č. 0078 (úsek Tuchoměřice – Malé Číčovice) 

 č. 0081 (Velké Přílepy – Lichoceves – Okoř) 

Posuzovaného záměru se ještě dotýká cyklotrasa č. 0079 (úsek Středokluky – Černovičky), která 

kříží silnici III/0077, upravovanou ve var. A. V zájmovém území a v jeho blízkosti se nacházejí 

ještě další cyklotrasy (č. 0080, 0082, 8100, A33 aj.), kterých se uvažovaný záměr nedotýká. 

V úseku obchvatu Kralup nad Vltavou, který posuzuje samostatná dokumentace EIA, kříží trasu 

přeložky II/240 ještě červená turistická značka č. 0005 (po pravém břehu Vltavy) a rovněž další 

cyklotrasy (č. 0080, č. 0082 a č. 7-EV7-Vltavská). 

Vedení turistických tras a cyklostezek je patrné z Obr. 9. 

BROKOVÁ MYSLIVECKÁ STŘELNICE 

Východně od obce Svrkyně, na neoploceném pozemku p.č. 88/1 v k.ú. Svrkyně (vedeném v KN 

jako dobývací prostor), se nachází stálá broková myslivecká střelnice pro střelbu disciplíny 

baterie (trap). Je zřízena na vyvýšeném volném prostranství v přehledném, mírně zvlněném 

terénu. Na pozemku stojí klubovna čp. 139, zástavba obce je vzdálena cca 100 m západně. Osa 

střeliště je orientována přibližně na sever v azimutu cca 8o. Přístup a parkoviště jsou v západní 

části pozemku. Střelnice je využívána zpravidla v období duben, květen, září a říjen. Plocha 

ohroženého prostoru má tvar kruhové výseče o poloměru 250 m se středem na palebné čáře, 

boční hranice jsou odkloněny 30o od krajních směrů střelby. Rádius dostřelu střelnice je patrný 

z grafické přílohy A2, podrobněji viz příloha B9.  
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C.II.2 OVZDUŠÍ A KLIMA  

C.II.2.1 Klima 

Podle Quittovy klasifikace klimatických oblastí uvedené v Atlasu podnebí Česka [18] náleží 

zájmové území do teplé klimatické oblasti T2. Klimatická oblast T2 je charakterizována dlouhým, 

teplým a suchým létem, s velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem i 

podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové 

pokrývky. 

V Tab. 32 jsou uvedeny základní klimatické charakteristiky.  

Tab. 32 Charakteristika klimatické oblasti T2 [19] 

Parametr Klimatická oblast T2 

počet letních dní 50 - 60 

počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 

počet dní s mrazem 100 - 110 

počet ledových dní 30 - 40 

průměrná lednová teplota 1 

průměrná červencová teplota 18 - 19 

průměrná dubnová teplota 8.9 

průměrná říjnová teplota 7.9 

průměrný počet dní se srážkami 1 mm a vice 90 - 100 

suma srážek ve vegetačním období 350-400 

suma srážek v zimním období 200-300 

počet dní se sněhovou pokrývkou 40 - 50 

počet zatažených dni 120 - 140 

počet jasných dni 40-50 

Dle map charakteristik klimatu (ČHMÚ) se průměrná roční teplota vzduchu za období 1981 – 

2010 pohybuje v rozmezí 9 až 10°C, západní část zasahuje do oblasti, kde se teplota pohybuje 

mezi 8 až 9 °C. Průměrný roční úhrn srážek za uvedené období 500 – 550 mm. [28] 

Za období 1981 – 2010 udává ČHMÚ pro Prahu a Středočeský kraj roční dlouhodobý srážkový 

normál  587 mm a roční dlouhodobý normál teploty 8,6°C. 

Dlouhodobé normály klimatických hodnot jsou sumarizovány v Tab. 33 a Tab. 34. 

Tab. 33 Průměrná teplota vzduchu ze stanice Ruzyně   

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

teplota [°C] -1,5 -0,6 3,6 8,3 13,7 16,5 18,3 175 13,7 8,4 3,4 -0,4 8,6 

Pozn.: průměrné měsíční teploty z let 1981-2010 (portal .chmi.cz/historicka-data) 
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Tab. 34 Průměrný měsíční úhrn srážek ze stanice Ruzyně 

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

srážkový normál (mm) 32 30 36 43 70 75 72 73 46 36 40 35 588 

Pozn.: průměrné měsíční teploty z let 1981-2010 (portal .chmi.cz/historicka-data) 

Větrné růžice 

Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet je větrná růžice charakteristická 

pro danou oblast, která byla zpracována Českým hydrometeorologickým ústavem z průměrných 

hodnot za období let 2007 – 2016. Uvedená růžice je platná pro výšku 10 metrů nad zemí. 

Růžice popisují proudění ve vybrané lokalitě za různých rozptylových podmínek. Větrná růžice 

použitá v modelu byla rozdělena na šestnáct základních směrů proudění (S, SSV, SV, VSV, ...), tři 

třídy rychlosti větru (1,7; 5,0 a 11,0 m.s-1) a pět tříd stability. 

Souhrnná podoba větrné růžice je uvedena v Tab. 35, grafické znázornění růžice je patrné  

z obrázků 1 až 3 přílohy B2. 

Tab. 35 Tabelární podoba větrné růžice pro zájmové území (četnost proudění větru v %) 

TR* Růžice – lokalita Holubice 
Calm součet  

m.s-1 S SSV SV VSV V VVJ JV JJV J JZJ JZ ZZJ Z ZSZ SZ SSZ 

1,7 3,66 1,83 1,82 2,09 2,97 6,06 4,13 4,06 4,23 3,53 3,78 3,73 4,52 4,17 2,80 3,99 1,50 58,87 

5,0 1,64 0,59 0,30 0,94 1,91 1,72 1,59 1,70 1,85 2,34 5,40 7,44 3,89 3,21 2,94 2,69 0,00 40,15 

11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,06 0,16 0,40 0,13 0,11 0,06 0,01 0,00 0,98 

 5,30 2,42 2,12 3,03 4,88 7,78 5,73 5,77 6,11 5,93 9,34 11,57 8,54 7,49 5,80 6,69 1,50 100,00 

TR* Růžice – lokalita Otvovice 
Calm součet 

m.s-1 S SSV SV VSV V VVJ JV JJV J JZJ JZ ZZJ Z ZSZ SZ SSZ 

1,7 2,55 1,78 2,80 2,69 1,65 1,33 1,39 1,64 1,84 1,53 2,54 4,59 2,06 1,86 1,94 2,33 0,43 34,95 

5,0 3,57 1,97 1,25 2,75 3,85 2,28 1,82 1,25 1,77 3,25 7,76 10,47 5,92 3,38 3,72 4,81 0,00 59,82 

11,0 0,04 0,01 0,00 0,04 0,06 0,02 0,04 0,01 0,00 0,07 0,71 2,28 1,15 0,33 0,29 0,18 0,00 5,23 

 6,16 3,76 4,05 5,48 5,56 3,63 3,25 2,90 3,61 4,85 11,01 17,34 9,13 5,57 5,95 7,32 0,43 100,00 

TR* Růžice – lokalita Minice 
Calm součet 

m.s-1 S SSV SV VSV V VVJ JV JJV J JZJ JZ ZZJ Z ZSZ SZ SSZ 

1,7 3,08 2,23 1,47 2,09 2,17 1,93 2,50 4,25 2,34 1,86 2,16 2,14 1,85 2,29 1,43 3,36 0,41 37,56 

5,0 3,62 1,73 1,06 2,57 4,67 2,72 2,16 1,64 1,94 3,37 7,53 9,11 4,92 3,19 3,54 4,24 0,00 58,01 

11,0 0,02 0,00 0,00 0,02 0,09 0,03 0,04 0,01 0,00 0,07 0,65 2,10 0,84 0,24 0,21 0,11 0,00 4,43 

 6,72 3,96 2,53 4,68 6,93 4,68 4,70 5,90 4,28 5,30 10,34 13,35 7,61 5,72 5,18 7,71 0,41 100,00 

*TR – Třídní rychlost větru, Calm – podíl výskytu bezvětří 

 

C.II.2.2 Ovzduší 

V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší se 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 (jedná se  

o pětileté klouzavé průměry). V Tab. 36 jsou uvedeny nejnižší a nejvyšší hodnoty koncentrací 

jednotlivých znečišťujících látek v těchto čtvercích. 
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Tab. 36 Průměrné hodnoty imisních koncentrací za období 2012 – 2016 

Znečišťující látka Veličina Jednotka Zájmové území Imisní limit 
Podíl na  

imis. limitu (%) 

Oxid dusičitý roční průměr µg.m
-3

 13,0 – 21,7 40 32,5 – 54,3 

Oxid siřičitý 4. nejvyšší denní průměr µg.m
-3

 18,3 – 21,6 125 14,6 – 17,3 

Částice PM10 roční průměr µg.m
-3

 23,5 – 27,2 40 58,8 – 68,0 

Částice PM10 36. nejvyšší denní průměr µg.m
-3

 41,9 – 49,6 50 83,8 – 99,2 

Částice PM2,5 roční průměr µg.m
-3

 16,7 – 18,6 25
*
 66,8 – 74,4 

Benzen roční průměr µg.m
-3

 1,1 – 1,2 5 22 – 24 

Benzo[a]pyren roční průměr ng.m
-3

 0,97 – 1,68 1 97 – 168 

Arsen roční průměr ng.m
-3

 1,9 – 2,57 6 31,7 – 9,5 

Kadmium roční průměr ng.m
-3

 0,35 – 0,49 5 7,0 – 9,8 

Olovo roční průměr ng.m
-3

 5,1 – 6,4 500 1,0 – 1,3 

Nikl roční průměr ng.m
-3

 0,7 – 0,9 20 3,5 – 4,5 

Tučně jsou zvýrazněny hodnoty překračující daný imisní limit. 
* Od 1. 1. 2020 platnost imisního limitu ve výši 20 µg.m-3. 

Jak je patrné, podle ČHMÚ jsou v území splněny všechny imisní limity, ze kterých se vychází při 

hodnocení kvality ovzduší. Je překročen limit pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu,  

k němuž se pouze přihlíží (§ 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.), imisní limit je překročen nejvýše 

o 68 %.  

C.II.3 VODA  

C.II.3.1 POVRCHOVÉ VODY 

Zájmové území prochází povodím Labe, dílčí povodí Dolní Vltava. Výjimkou je východní část III 

etapy, kde přeložka přetíná rozvodí s dílčím povodím Horního a středního Labe. Přehled 

dotčených hydrologických povodí v členění 4. řádu ukazuje Obr. 10 a Tab. 37 spolu s údaji  

o průměrných průtocích Qa a průtocích při hygienickém minimu ve formě Q355. Údaje  

o průtocích Vltavy, Zákolanského potoka a Únětického potoka byly převzaty z údajů Povodí 

Vltavy, údaje z ostatních povodí jsou stanoveny dopočtem. 

Tab. 37 Přehled hydrologických povodí 4. řádu v trase přeložky etapy I a III 

Hydrologické povodí 4. řádu 
Povodí od pramene 

k závěrnému profilu 
Celé povodí toku 

Název č. h.p. rozl. rozl. Qa Q355 rozl. recipient 

    km
2
 km

2
 m

3
/s m

3
/den m

3
/s m

3
/den km

2
   

Černávka 1-05-04-0570 5,5 5,3 0,012 1 075 0,0010 86 75,1 Labe 

Únětický potok 1-12-02-0100 18,5 18,5 0,039 3 382 0,0035 304 47,2 Vltava 

Podmoráňský p. 1-12-02-0180 10,1 10,1 0,024 2 068 0,0019 166 10,1 Vltava 
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Hydrologické povodí 4. řádu 
Povodí od pramene 

k závěrnému profilu 
Celé povodí toku 

Název č. h.p. rozl. rozl. Qa Q355 rozl. recipient 

    km
2
 km

2
 m

3
/s m

3
/den m

3
/s m

3
/den km

2
   

Vltava 1-12-02-0210 15,5 27347 151 1,3E+7 28,3 2,4E+6 28100 Labe 

Zákolanský p. 1-12-02-0260 9,1 35,4 0,084 7 239 0,0067 582 265,8 Vltava 

Zákolanský p. 1-12-02-0280 18,9 68,3 0,162 13 978 0,0130 1 123 265,8 Vltava 

Holubický p. 1-12-02-0370 7,6 7,6 0,018 1 564 0,0015 126 7,6 Zákolanský p. 

Turský p. 1-12-02-0390 12,1 12,1 0,029 2 480 0,0023 199 12,1 Zákolanský p. 

Trasa jednotlivých variant etapy I většinově sleduje rozvodnice hydrologických povodí 4. řádu, 

přičemž většina trasy přeložky spadá do povodí Zákolanského potoka (Zákolanský potok, 

Holubický potok a Turský potok). Únětický potok a Podmoráňský potok se pak vlévají přímo do 

Vltavy. 

Úsek etapy I s ohledem na trasování podél rozvodnic nepřetíná ani v jedné z variant trvalý vodní 

tok. V několika místech však přetíná výraznější úžlabí, kudy mohou probíhat občasné vodoteče 

v období tání sněhu nebo přívalových srážek. Jedná se o místa v kilometráži (podle staničení 

varianty B): 

km 0,6  úžlabí tvořené silničními příkopy III/0077 s odtokem směrem k MÚK Středokluky na D7 

a následně silničními příkopy místní komunikace k lokalitě Černovičky, s odtokem do 

bezejmenného přítoku Zákolanského potoka od Černoviček, vzdálenost 

k bezejmennému přítoku cca 1400 m. 

km 2,6  úžlabí směřující k prameništi bezejmenného přítoku Zákolanského potoka u Pazderny 

(již v k.ú. Malé Číčovice), vzdálenost k prameništi je cca 800 m; 

km 4,8  úžlabí směřující do údolí Podmoráňského potoka nad obcí Velké Přílepy, vzdálenost 

k počátku vyvinutého koryta potoka je cca 750 m; 

km 7,6  terénní deprese podél stávající polní cesty směřující směrem k stávající silnici II/240, 

cca 1250 m před obcí Tursko; 

Úsek etapy III začíná na pravé straně údolní nivy Vltavy. Při stoupání z nivy sleduje výrazné úžlabí 

až k rozvodí mezi Vltavou a Labem. V tomto úžlabí není vyvinut trvalý povrchový tok, je však 

nutno počítat s občasným výskytem toku při tání sněhu a při přívalových srážkách. V km 2,4 úsek 

přetíná tok Černávky. Jedná se o upravený horní úsek toku s malým průtokem (Qa <0,005 m3/s 

v místě křížení). 
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Podmoráňský potok v obci Velké Přílepy (03/2017) Zákolanský potok u Kalingrova Mlýna (03/2017) 

   
Potok Černávka v prostoru Bažantnice (12/2016) Prameniště bezejmenného přítoku Zákolanského potoka  

 (12/2016) v km cca 2,2 

Foto: Jitka Krejčová 

 

 

Kvalita vod 

Kvalita vod v povrchových tocích je pravidelně sledována pouze v Zákolanském potoce před 

ústím do Vltavy. Podle měření z let 2006 až 2008 se vyskytují v povrchové vodě potoka průměrné 

roční koncentrace chloridů 129 mg/l (99 až 200 mg/l), v případě uhlovodíků C10-C40 se jedná o 

průměrné koncentrace <0,05 mg/l s tím, že nebyla zjištěna koncentrace vyšší než 0,05 mg/l 

(převzato z Hydroekologického informačního systému VÚV TGM). 

 

Záplavová území 

S ohledem na polohu trasování jednotlivých variant etapy I na rozvodnicích nezasahuje do trasy 

žádné záplavové území. 

Úsek etapy III začíná v údolní nivě Vltavy. Zde se nachází záplavové území, viz situace na obrázku 

níže. Aktivní záplavové území je vázáno především na vymezené koryto Vltavy. Vymezené 

záplavové území Q100 lokálně vystupuje dále do údolní nivy až na okraj náspu počátku úseku 

etapy III. 
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Záplavové území v oblasti Chvatěrub 

 
Legenda k záplavovým územím: 

 Aktivní zóna  Q100 
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C.II.3.2 PODZEMNÍ VODY 

A. Hydrogeologická charakteristika 

Hydrogeologický rajón: 

trasa etapy I 

celý úsek pouze základní vrstva – hg. rajón č. 6250 „Proterozoikum a paleozoikum 

v povodí přítoků Vltavy“ 

trasa etapy III 

úsek 0,0-0,4 km svrchní vrstva – hg. rajón č. 1172 „Kvartér Labe po Vltavu“ 

úsek 0,0-0,4 km základní vrstva – hg. rajón č. 6250 „Proterozoikum a paleozoikum 

v povodí přítoků Vltavy“ 

úsek 0,4-2,4 km pouze základní vrstva – hg. rajón č. 6250 „Proterozoikum a paleozoikum 

v povodí přítoků Vltavy“ 

Útvary podzemních vod: 

trasa etapy I 

celý úsek pouze základní vrstva – útvar č. 62500 „Proterozoikum a paleozoikum 

v povodí přítoků Vltavy“, kvalitativní stav - dobrý  

trasa etapy III 

úsek 0,0-0,4 km svrchní vrstva – útvar č. 11720 „Kvartér Labe po Vltavu“, 

kvalitativní stav - nevyhovující 

úsek 0,0-0,4 km základní vrstva – útvar č. 62500 „Proterozoikum a paleozoikum 

v povodí přítoků Vltavy“, kvalitativní stav - dobrý 

úsek 0,4-2,4 km pouze základní vrstva – útvar č. 62500 „Proterozoikum a 

paleozoikum v povodí přítoků Vltavy“, kvalitativní stav - dobrý 

Obecné hydrogeologické poměry území závisí na litologii hornin, na jejich propustnosti, 

morfologii území a v neposlední řadě na ovlivnění režimu podzemních vod antropogenními 

zásahy. Poměry v trase lze rozdělit na dvě typové situace - návrší a jejich svahy a dále údolí 

Vltavy (aluviální oblast). Návrší a jejich svahy, resp. náhorní plošiny, tvoří většinu trasy 

komunikace. Hladina podzemní vody je zde zpravidla zakleslá hluboko pod niveletu. Výjimku 

tvoří drobné úpady, erozní rýhy a mísovité deprese mezi hřbety, kde může vystupovat mělko pod 

terén nebo až k povrchu a které mohou být protékány sezónními vodotečemi. 

V návaznosti na geologickou stavbu území je potřebné uvažovat s výskytem několika kolektorů 

podzemních vod, které mohou být ovlivněny výstavbou a provozem nové komunikace. 

Kolektor proterozoika Barrandienu 

Komplex proterozoických hornin a na něj vázaný kolektor podzemních vod se vyskytuje v celém 

zájmovém území přeložky silnice etapy I. a II. Strop těchto hornin se nachází v hloubkách 30 až 
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40 m při jižním okraji zájmového území u Tuchoměřic a směrem k severu vychází až k povrchu, 

resp. v podloží kvartérních sedimentů. 

Kolektor podzemní vody je průlinového charakteru v případě výskytu pásma přípovrchového 

zvětrání a rozpojení hornin v blízkosti povrchu terénu (oblast od Velkých Přílep na sever a mezi 

Chvatěruby a Kozomínem). Směrem do hloubky se charakter kolektoru mění na puklinový. 

Průlinová propustnost, zpravidla nižší než u přípovrchového zvětrání, se vyskytuje také v zónách 

s fosilním zvětráním (pestrobarevné zvětraliny písčitého až jílovitého charakteru), které se 

vyskytuje i pod mladšími sedimenty. Mocnost kolektoru s průlinovou propustností se pohybuje 

od desetin do cca 2 m, u fosilních zvětralin může být až 10 m. S výskytem puklinové propustnosti 

je nutno počítat do hloubek několika desítek metrů. Kolektor podzemních vod v proterozoických 

břidlicích je obecně dosti mírně propustný s průměrným koeficientem filtrace k = 8.10-6 m/s. 

Specifický charakter má kolektor v místech výskytu buližníků. V těch se vytváří kolektor jen 

v omezené míře a výhradně puklinového charakteru. Buližníky lze proto považovat za nevhodné 

horniny k infiltraci srážkových vod. Naproti tomu spility jsou v zóně přípovrchového zvětrání 

dosti puklinově propustné a vhodné k infiltraci srážkové vody. 

K dotaci vod do kolektoru dochází infiltrací srážek v oblasti výchozů či přetokem z vyšších 

nadložních kolektorů. K drenáži kolektoru dochází v lokálních drenážních bázích potoků 

Únětického, Podmoráňského, Turského, Holubického, Zákolanského a Černávky. Rovněž dochází 

k přímé drenáži do regionální drenážní báze Vltavy. 

Ve sledované oblasti je kolektor podzemních vod barrandienského proterozoika často využíván 

k zásobování vodou ať již formou mělkých domovních studní, nebo hlubokých vrtů. Vydatnost 

těchto vodních zdrojů je zpravidla v rozmezí setin až desetin l/s v závislosti na zastižené litologii a 

puklinatosti kolektoru. Proterozoický kolektor je často využíván i v případě výskytu nadložních 

křídových kolektorů. 

Cenomanský kolektor 

Cenomanský kolektor je budován převážně psamitickými uloženinami sladkovodního i mořského 

původu. V plochých tabulích obecně vytváří souvislé zvodnění. V zájmovém území se ve 

významnějším rozsahu vyskytuje v jižní části. Směrem k severu se jeho rozsah vlivem erozně 

denudační činnosti vodních toků snižuje. Vrtným průzkumem byl prokázán až k Lichocevsi, 

ovšem lze očekávat výskyt cenomanského kolektoru i v dalších místech s výskytem turonských 

sedimentů. 

Charakter kolektoru je průlinově-puklinový, vlivem litologické proměnlivosti je však jeho 

charakter také proměnlivý. Kolektor je napájen slabě infiltrací srážek přes poměrně nepropustné 

nadložní souvrství turonu a kvartérní sprašový pokryv. Hlavním zdrojem napájení je přítok 

podzemních vod cenomanským kolektorem od jihozápadu. Vlivem drenážního účinku 

Únětického a Zákolanského potoka je cenomanský kolektor významně odvodněn. Podzemní 

vody v provedených vrtech jsou zpravidla zastiženy až v blízkosti báze kolektoru a vrtané studny 

tak jímají společně vodu z cenomanu i proterozoika. 

Hladina podzemní vody v cenomanském kolektoru může být volná (zpravidla v blízkosti drenáže) 

nebo napjatá. Ta byla např. zjištěna v místě významného zvodnění cenomanu vrtem Lich-1 
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v Lichocevsi, kde v místě zřejmě předkřídové deprese se akumulovala významně vyšší mocnost 

sedimentů od slepenců až po jílovce a byly zde ověřeny 3 zvodnělé horizonty. 

Na většině území je cenomanský kolektor kryt spodnoturonskými sedimenty převážně málo 

propustnými. Jejich zvodnění je puklinové a lze je považovat za poloizolátor. Podzemní voda je 

v těchto horninách zpravidla zjištěna, ale vydatnost vrtů bývá pouze v tisícinách l/s. V blízkosti 

okrajů křídové tabule může být rozpukání intenzivnější a turonské sedimenty jsou pak zcela 

odvodněny do podložního cenomanského či proterozoického kolektoru. 

Kvartérní kolektor 

Významný kvartérní kolektor je vázán na terasové sedimenty podél Vltavy. V zájmovém území se 

tento kolektor vyskytuje pouze v prvních cca 400 m III. etapy v Chvatěrubech. 

Terasový kolektor s průlinovou propustností je vázán na písky, štěrky a štěrkopísky, je mocný cca 

7 až 12 m. Volná hladina podzemní vody se nachází v hloubce 8 až 9 m a je v přímé spojitosti 

s hladinou v řece. K infiltraci vod do kolektoru dochází především infiltrací z toku Vltavy, dále 

infiltrací srážek přes svrchní vrstvu aluviálních náplavů s půdním horizontem a dále přetokem 

podzemních vod z výše položených proterozoických kolektorů. Směr proudění je souhlasný 

s tokem řeky. 

Na značné části řešeného území se vyskytují eolické sprašové sedimenty. Tyto, pokud nejsou 

degradované, jsou prakticky nepropustné a zabraňují infiltraci srážek do hlubších vrstev. Je proto 

potřebné uvažovat s tvorbou dočasných zavěšených kolektorů na povrchu spraší (rozhraní spraší 

a půdních horizontů) v období srážek. U málo mocných spraší je naopak nutno uvažovat s jejich 

degradací na sprašové hlíny a se zvýšenou propustností v mocnosti cca 2 m vlivem narušení 

kořenovými systémy. 

Využívání podzemních vod 

Obecně lze konstatovat, že zvodnění komplexu hornin v trase hodnocené komunikace je 

poměrně malé, s výjimkou terasového kolektoru v údolí Vltavy. To je také příčinou absence 

významných vodních zdrojů v hodnoceném území. Podzemní vody v zájmovém území etapy I 

jsou dotovány především infiltrací srážek v celé ploše území, částečně přítokem podzemních vod 

od jihozápadu cca v linii dálnice D7. Míra infiltrace srážek je odvislá na lokální geologické 

struktury. K odvodnění území dochází především mělkým hypodermickým odtokem k místním 

erozním bázím, dále drenáží jednotlivých kolektorských poloh ve výchozech v zařízlých údolích, 

které tvoří lokální drenážní báze. 

Využitelné kolektory podzemní vody jsou vázány na zónu přípovrchového rozvětrání hornin, 

především v místech výskytu proterozoických hornin na povrchu a na puklinový systém 

proterozoika. Potenciálně vydatnější kolektory podzemní vody jsou vázány na pískovce 

cenomanského souvrství. Tyto jsou ale v zájmovém území zpravidla málo zvodnělé v důsledku 

jejich menšího, čočkovitého rozšíření, přirozené drenáže na výchozech v erozních údolích a slabé 

dotace ze srážkových vod přes nadložní nepropustné vrstvy slínovců a spraší. 

V okolí trasy přeložky etapy I jsou v místech, kde není vybudována veřejná vodovodní síť,  

využívány k zásobování obyvatelstva vodou či k zemědělským účelům podzemní vody: 
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mělkého oběhu – ve starší zástavbě obcí, která byla soustřeďována do blízkosti drenážních 

bází, kde se podzemní vody dostávají blízko povrchu buď formou hypodermického 

odtoku, nebo drenáží z hlubších kolektorských poloh; 

hlubokého oběhu – tyto vody jsou využívány v nové zástavbě situované dále od center obcí, 

tj. ve vyšších polohách nebo v zemědělských zařízeních situovaných mimo obce 
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Tab. 38 Pasportizace vybraných studní 

Obec Studna 
Hladina Hloubka Průměr 

Y X Poznámka 
m p.t. m p.t. M 

Holubice č.p. 84 10,8 47 
 

749660,0 1029808,0 GF P129719, HV-1 

Holubice zastávka 9,4 > 15 1,4 750093,0 1029732,3 čtvercová 

Chvatěruby č.p. 165 8,14 12,32 0,9 746036,5 1025946,0 

jíl, opuka, od 7 m "modrák" ve 

kterém byla střílená v 50 tých 

letech 

Kamýk č.p. 96 6,5 7,5 1,0 749589,6 1033579,4   

Kamýk kaplička 2,55 7,5 1,2 749957,2 1033946,4 u silnice naproti kapličce 

Kozomín č.p. 83 4,17 6,48 1,0 744257,0 1025847,9 

studny č.p. 77 a 84 bez vody po 

výstavbě kanalizace, na druhé 

straně silnice hladina naopak 

nastoupala 

Lichoceves č.p. 2 1,9 3,35 1,2 751429,6 1034306,0 GF P121973, S6 

Lichoceves č.p. 22 1,9 2,95 1,0 751409,0 1034402,0 GF P121973, S-8 

Lichoceves č.p. 6 3,15 4,65 1,0 751387,8 1034445,4 GF P121973, S-9 

Lichoceves HV-1 7,63 35 0,1 750724,6 1034961,0 GF P143911 

Lichoceves Lich-1 4,5 36 
 

751225,0 1034250,0 GF V069359, Lich-1 

Na Pazderně obecní 1,55 2,25 1,5 753269,3 1035341,6 studna s přetokem 10 m od rybníka 

Noutonice studna 
 

30 0,1 751421,0 1033223,0 čerpaná 

Noutonice u hřbitova 15,4 > 15 1,0 751135,0 1033261,0   

Středokluky č.p. 256 12,8 16 1,0 754855,5 1036214,2 
jíl,opuka,břidlice,černý kámen, také 

č.p.261 

Svrkyně č.p. 54 12,9 14,5 0,9 750165,4 1032532,2   

Svrkyně č.p. 62 2,4 5,4 0,9 750706,1 1032508,6   

Svrkyně č.p. 7 5 32 
 

750613,0 1032458,0 GF P121345, HV-1 

Tuchoměřice č.p. 12 12,8 > 15 1,5 752205,4 1036421,8 konírna 

Tuchoměřice č.p. 392 20 89 
 

752316,0 1036200,0 GF P109678, HV-1 

Tuchoměřice č.p. 464 28 58 
 

753321,0 1036135,0 GF P128792, T-345/7 

Tuchoměřice klášter přetéká cca 50 
 

752081,5 1036273,7   

Tuchoměřice obecní 9,3 10,8 0,9 751766,4 1036364,5 křižovatka Nová x Rovná 

Tursko č.p. 132 3,6 7,25 1,0 748433,0 1030667,8   

Tursko č.p. 134 4,68 7,7 1,0 748639,7 1030704,7 vysoký obsah dusičnanů 

Tursko č.p. 17 2,4 5,21 1,0 748067,8 1030349,1   

Tursko č.p.187 2 30 
 

748601,0 1030765,0 GF P103675, Tu-1 

Úholičky č.p. 251 15,2 40 
 

748248,4 1032379,6 
GF P141905, HV-1, kompostárna 

JENA 

Velké Přílepy S-2 4,59 13,5 
 

750175,0 1033975,0 GF V069493, S-2 

V Tab. 38 je uveden přehled studní dokumentovaných pro potřeby tohoto hodnocení. Tato 

tabulka však nedává potřebný přehled o způsobu zásobování vodou v jednotlivých obcích. 

Přehled zásobování je následný: 

Kněževes – kombinace zdrojů 

převážně veřejný vodovod, provozuje 1. VHS Velké Přílepy, voda z Prahy 

studny, k pití se voda nevyužívá v důsledku kontaminace z letiště, někdo 

pravděpodobně vodu využívá jako vodu užitkovou 
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Středokluky 

- veřejný vodovod, provozovatel Petr Kožený s.r.o., zdroj vody mimo zájmové území z 

Mělnické Vrutice 

- domovní studny, vrty 

- na veřejný vodovod jsou napojeny i skladové areály kolem D7, některé mají 

provedeny vrty s původním záměrem studny, ale mají malé vydatnosti 

Tuchoměřice  

- veřejný vodovod z Ruzyně, provozovatel Pražské vodovody a kanalizace 

- domovní studny a vrty 

- V místní části Pazderna jsou používány studny, zdroj vody pro Policii má stanoveno 

ochranné pásmo 

Lichoceves 

- domovní studny, vrty 

- část obce zásobována vodovodem z Velkých Přílep (zdroj Roztoky) 

- nová zástavba napojena na jímací vrt s ochranným pásmem - vrt při vybudování 

vydatnost 2,5 l/s, nyní 0,7 l/s 

Velké Přílepy 

- veřejný vodovod, provozovatel VAK Beroun, zdroj Roztoky 

- domovní studny a vrty 

- v obci historický vrt využívaný 1. VHS jako zdroj vody v nivě Podmoráňského potoka 

Svrkyně, Noutonice 

- domovní studny a vrty (dvě třetiny obyvatelstva) 

- veřejný vodovod, provozuje VKM Kladno-Mělník, zdroj vodovodu na Kokořínsku 

- vlastní zdroj vody mají Okrasná školka Svrkyně, Farma Miller (živočišná výroba ve 

Svrkyni), Farma  Hole, sady Bromil 

Tursko 

- veřejný vodovod, provozovatel Středočeské vodárny z Kladna 

- domovní studny, využití jako užitková voda (mělké zdroje, nekvalitní) 

Holubice, Kozinec 

- veřejný vodovod, provozovatel Středočeské vodárny, zdroj Mělnická Vrutice 

- domovní studny, využití jako užitková voda (mělké zdroje, nekvalitní) 

- jímací vrty fy SAD s vyhlášeným ochranným pásmem 

Chvatěruby 

- veřejný vodovod 

- domovní studny jako doplňkový zdroj 
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Ochranná pásma vodních zdrojů 

V zájmovém území se nachází OPVZ Tuchoměřice (studna) a OPVZ Středokluky (studna, záložní 

zdroj). Umístění ochranným pásem je patrné z Obr. 11. 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Zájmové území leží mimo CHOPAV.  

C.II.4 PŮDA 

Pedologické poměry jsou výsledkem dlouhodobého spolupůsobení geologických, klimatických, 

hydrologických a morfologických poměrů, které formují půdu nejen z jejích abiotických, ale 

především biotických hledisek.  

Zemědělský půdní fond (ZPF) 

Převažujícím půdním typem řípského bioregionu jsou karbonátové černozemě na spraších, které 

na výchozech křídových slínů přecházejí do mělčích typických pararendzin. Typickým 

představitelem půdy na levé straně Vltavy jsou černozemě (typické i karbonátové) na spraši, 

středně těžké s převážně příznivým vodním režimem, na pravé straně Vltavy pak černozemě 

(typické, karbonátové a lužní) na slinitých a jílovitých substrátech, těžké půdy s lehčí ornicí  

a těžkou spodinou, občasně převlhčené.  

Zemědělské půdy se obvykle klasifikují pomocí bonitovaných půdně ekologických jednotek 

(BPEJ), podle kterých se zařazují do pěti tříd ochrany  [81]. Třída ochrany I představuje 

nejkvalitnější půdy, třída ochrany V jsou půdy nejméně kvalitní.  

V zájmovém území převažují černozemě (Tab. 38) s různými BPEJ (Tab. 39). Úsek etapy I prochází 

převážně územím s půdami v I. třídě ochrany, v území dotčeném etapou III jsou převážně půdy 

ve II. a IV. třídě ochrany.  

Zastoupení půd dle tříd ochrany v zájmovém území je patrné z Obr. 12.  
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Nadřazenou klasifikační jednotkou nad BPEJ je hlavní půdní jednotka (HPJ), kterou tvoří vždy 

skupina půd s příbuznými ekologickými vlastnostmi, což vyjadřuje 2. a 3. číslice v kódu BPEJ. 

Přehled hlavních půdních jednotek vyskytujících se v zájmovém území ukazuje Tab. 39. 

Tab. 39 Hlavní půdní jednotky v zájmovém území 

HPJ Skupina Popis 

01 

černozem 

Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, 

půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním 

režimem 

02 
Černozemě luvické na sprašových pokryvech, středně těžké, bez skeletu, 

převážně s příznivým vodním režimem 

05 

Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a 

fluvizemě modální i karbonátové na spraších s mocností  30 až 70 cm na velmi 

propustném podloží, středně těžké, převážně bezskeletovité, středně výsušné, 

závislé na srážkách ve vegetačním období 

06 

Černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých substrátech 

(jílech, slínech, karpatském flyši a tercierních sedimentech), těžké až velmi těžké 

s vylehčeným orničním horizontem, ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového 

převlhčení v profilu 

07 

Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a 

černozemě černické pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově 

velmi těžké, bezskeletovité, často povrchově periodicky převlhčované 

10 hnědozem 
Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké  s mírně 

těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší 

19 paradendzin 

Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích 

nebo vápnitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, slabě až středně 

skeletovité, s dobrým vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené 

21 

regozem 

Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i 

fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech 

22 
Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek 

nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející 

26 

kambizem 

Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně 

těžké, až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry 

30 

Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin -  

pískovce, permokarbon, flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově 

příznivé až sušší 

37 

Kambizemě litické, kambizemě  modální, kambizemě rankerové a rankery 

modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně 

skeletovité nebo s pevnou horninou, 

slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké až těžké, převážně výsušné, 

závislé na srážkách 
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Třídy ochrany zemědělské půdy 

I. třída ochrany zemědělské půdy – bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v 

plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně 

na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

II. třída ochrany zemědělské půdy – půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou 

produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s 

ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

III. třída ochrany zemědělské půdy – půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční 

schopností a středním stupněm ochrany, které je možné v územním plánování využít pro eventuální výstavbu. 

IV. třída ochrany zemědělské půdy – půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci jednotlivých 

klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

V. třída ochrany zemědělské půdy – zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční 

schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce 

ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze 

předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou 

vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (označeny kódy 0 - 9). Klimatické regiony byly 

vyčleněny na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu v Praze výhradně pro účely bonitace 

zemědělského půdního fondu (ZPF) a zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a 

vývoj zemědělských plodin. V ČR bylo vymezeno celkem 10 klimatických regionů. 2 Druhá a třetí číslice 

vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78). Hlavní půdní jednotka je účelové seskupení 

půdních forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním 

typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých hlavních půdních jednotek výraznou 

svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. Čtvrtá číslice stanovuje 

kombinaci svažitosti a expozice ke světovým stranám a pátá číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti 

půdního profilu. 

Tab. 40 Přehled BPEJ v území 

Třída ochrany Kód BPEJ 

I. 2 02 00, 2 01 00, 1 01 00, 1 10 00, 1 56 00 

II. 1 06 00, 1 05 01, 1 01 10, 1 01 12, 2 01 10, 2 06 00 

III. 2 19 01, 2 06 02, 2 19 04, 1 19 01, 1 07 00, 1 07 50 

IV. 1 19 11, 1 26 11, 2 19 14, 1 30 01, 1 21 10, 1 22 12, 1 26 11 

V. 2 37 16, 1 37 16, 1 22 13 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa se v  území dotčeném navrhovanými variantami vyskytují 

minimálně. Lesní pozemky zasahující do zájmového území jsou znázorněny na Obr. 13.  
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C.II.5 PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Geomorfologické poměry 

Zájmové území lze jako celek zařadit z hlediska geomorfologického do provincie Česká Vysočina, 

subprovincie Poberounská soustava, oblasti Brdská oblast, celku Pražská plošina, podcelku 

Kladenská tabule.  Mezi Chvatěruby a Kozomínem přechází do subprovincie Česká tabule, oblasti 

Středočeská tabule, celku Středolabská tabule, podcelku Českobrodská tabule. Území dále spadá 

do několika okrsků. 

Zájmové území představuje erozně-denudační terén s nejvyšší průměrnou kótou 342 m n.m. 

severně od zastávky ČD Tuchoměřice při jihozápadním zakončení trasy a nejnižším bodem na 

kótě cca 170 m na dně Vltavy v Kralupech. Trasa vede generelně ve směru jihozápad - 

severovýchod. 

Jihozápadní a střední část území (od D7 u Tuchoměřic po úpatí vrchu Kamýk) náleží 

geomorfologickému okrsku Hostivická tabule. Je pro ni typické rytmické střídání plochých, oblých 

hřbetů s výraznými, kaňonovitými údolími, která leží mimo vlastní území. Směr hřbetů je ZJZ - 

VSV.  

Od úpatí návrší Kamýk po inundační patu svahu na levém břehu Vltavy v Kralupech nad Vltavou 

řadíme území do okrsku Turská plošina. Je budována opět plochými oblými širokými hřbety  

s ostře zaříznutými kaňonovitými údolími. Hřbety bývají na temeni protnuty pevnými suky 

proterozoických silicitů (Kamýk, návrší Ers u obce Kozinec aj.) 

Východně od Kralup nad Vltavou se dno kotliny rozšiřuje směrem severně k městu Kralupy nad 

Vltavou a je vyplněno terasovými sedimenty řeky.  Území s rozhraním mezi Chvatěruby  

a Kozomínem spadá do okrsku Zdibská tabule resp. Kojetická pahorkatina.  

Geologické poměry 

Z regionálně-geologického hlediska řadíme území k severozápadnímu křídlu Barrandienského 

synklinoria. Jeho skalní podklad je budován slabě metamorfovanými sedimentárními horninami  

a vulkanity proterozoického stáří, které jsou v úseku od Tuchoměřic cca po Noutonice a v úseku 

mezi Kozomínem a Úžicemi kryty sedimentárními horninami svrchní křídy. Kvartérní patro je 

zastoupeno zejména vátými eolickými sedimenty, říčními a potočními (souborně fluviálními) 

sedimenty, deluvii a antropogenními navážkami (Lešner, 2006). 

Pokryvné útvary 

Eolické sedimenty, které tvoří podloží většiny trasy navržené komunikace, jsou tvořeny zejména 

vátými sprašemi a sprašovými hlínami. Jedná se o jemnozrnné, velmi dobře vytříděné zeminy  

s převažující prachovitou složkou. Mají zpravidla kakaově světle hnědou barvu, s drobnými 

šedobílými čočkami a žilkami vysrážených karbonátů - cicváry a pseudomycélii. Mohou 

obsahovat několik generací pohřbených fosilní půdních horizontů, tzv. tabákové vrstvy, případně 

mohou být jemně slídnatě a písčitě laminované. Sprašové zeminy pokrývají zájmové území 

plošně v mocnosti cca 3 - 7 m. Vyšších mocností dosahují zejména na jihovýchodních svazích 

návrší, kde se v období posledního periglaciálu tvořily závěje. 
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Deluviální sedimenty vznikly gravitačním promísením zvětralin skalního podkladu, eolických 

sedimentů a drobnou splachovou činností po přívalových srážkách. Jejich litologické složení je 

proto variabilní a odráží místní specifika geologické stavby a morfologických poměrů. Generelně 

lze konstatovat, že převažujícím typem zemin je písčitá hlína a písčitý jíl, s tím, že v prostředí 

výskytu sprašových sedimentů a křídových jílovců budou i deluvia obsahovat vyšší podíl jílovité 

složky (nízkoplastický jíl s písčitou příměsí), v území budovaném pevnými proterozoickými 

horninami a spongility se budou nacházet kamenitá deluvia a hojnými úlomky. Pro vymezení 

přesnějšího výskytu a mocnosti jednotlivých typů deluviálních zemin v trase není v této fázi 

dostatek podkladů. 

Fluviální sedimenty jsou v zájmovém území dvojího druhu. Plošně významnější výskyt představují 

hrubozrnné, variabilně zahliněné terasové štěrky a písky, se kterými se setkáváme především na 

svazích a v údolí Vltavy. Dosahují mocnosti cca 10 - 12 m a vznikly akumulační činností Vltavy na 

konci posledního glaciálu. Při bázi bývají hrubozrnné, s velikostí balvanů až 15 cm, směrem  

k povrchu postupně zjemňují na písky až jemnozrnné zeminy. Terasové sedimenty mohou 

obsahovat nepravidelné akumulace přeplavených povodňových hlín, které dokládají historickou 

migraci řečiště (Lešner, 2006). Litologicky podobné akumulace starších terasových stupňů se 

nacházejí také ve svahu mezi Kralupy nad Vltavou a návrším Nehet. Od Vltavy směrem k východu 

(mezi obcemi Chvatěruby a Úžice) nebyly terasové sedimenty zatím dokumentovány. Drobnější 

typ výskytu fluviálních sedimentů představují výplně dna dílčích údolí lokálních vodotečí. Jedná 

se o nepravidelně se střídající polohy jílovitého písku a štěrku, bahnitých náplavů a organické 

zeminy, jejichž litologii nelze v této fázi blíže klasifikovat. Mocnost výplní dna potoků 

předpokládáme do 3 m. 

Navážky představují nejmladší část geologického profilu. Vznikly činností člověka, a to již od 

středověku. V území se jedná zejména o drobná zemní tělesa komunikací, úpravy říčního koryta 

Vltavy a železniční náspy. Podle dostupné archivní dokumentace nejsou v trase komunikace 

známy žádné deponie hlubinné nebo povrchové těžby surovin (Lešner, 2006). 

Pro výstavbu a provoz liniových staveb je třeba sledovat především tyto oblasti: 

- Ložiska nerostných surovin (chráněná ložisková území, dobývací prostory, prognózní 

zdroje) 

- Poddolovaná území 

- Sesuvy 

LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN 

V zájmovém území se žádná evidovaná chráněná ložisková území, dobývací prostory ani 

prognózní zdroje nevyskytují.   

PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ 

V zájmovém území je registrováno jedno poddolované území. Na západním okraji obce 

Tuchoměřice se nachází poddolované území Tuchoměřice.  
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Tab. 41 Přehled poddolovaných území 

označení Lokalita stáří surovina 

2049 Tuchoměřice před rokem 1945 železné rudy 

Umístění poddolovaného území je patrné z Obr. 14 a grafické přílohy A2. 

SESUVY 

Podle registru Geofondu ČR se ve vymezeném území nevyskytují žádná sesuvná území. 

SEISMICITA 

Podle Geofyzikálního ústavu AV ČR patří území do oblasti, kde se může vyskytnout zemětřesení 

5. stupně na dvanáctibodové makroseismické stupnici MSK-64. Takové zemětřesení je 

pozorováno uvnitř budov všemi obyvateli, mnoho lidí je pocítí i venku, na chatrných budovách se 

projevují lehká poškození – trhliny v omítce, opadávání omítky.  

RADONOVÉ RIZIKO 

Radon Rn-222 vzniká radioaktivní přeměnou uranu U-238, který je v určitém stopovém množství 

obsažen ve všech horninách. Koncentrace uranu v jednotlivých typech hornin se velmi liší. 

Geologické podloží České republiky je z více než dvou třetin tvořeno metamorfovanými  

a magmatickými horninami, ve kterých jsou obvyklé vyšší koncentrace uranu.  

Dle odvozené mapy radonového rizika patří zájmové území z většinové části do nízkého 

radonového rizika s označením 1ɤ. V okolí města Kralupy nad Vltavou je pak střední radonové 

riziko s označením 2ɤ a východní část obce Středokluky má vysoké radonové riziko s označením 

2ɤ. Pro stavby pozemních komunikací nejsou z hlediska výskytu radonu zapotřebí žádná 

opatření. 

Obr. 15 Mapa radonového rizika 

 

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE 

V zájmovém území se nenacházejí žádné staré ekologické zátěže [27]. 
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C.II.6 BIOLOGICKÁ ROZMANITOST (FAUNA, FLÓRA, EKOSYSTÉMY)  

Biologická rozmanitost je charakterizována na třech základních úrovních: genetická - 

geny/jedinci; druhová - populace/druhy; ekosystémová - společenstva/ekosystémy/krajina. 

Jednotlivé části této kapitoly, pojednávající o fauně a flóře z hlediska jedinců a populací,  

a o ekosystémech, tak vytváří dohromady komplexní obraz o biologické rozmanitosti zájmového 

území. 

Zákon o ochraně přírody a krajiny zajišťuje ochranu biodiverzity prostřednictvím nástrojů zvláštní 

ochrany přírody (velkoplošná a maloplošných ZCHÚ, lokality soustavy Natura 2000, zvláštní 

druhová ochrana) a obecné ochrany přírody a krajiny (obecná druhová ochrana, ÚSES, VKP, 

krajinný ráz, ochrana dřevin rostoucích mimo les atd.).  

Záměr je situován na severozápadní okraj velké městské aglomerace hlavního města Prahy, do 

území s převažujícím zastoupením ploch zdevastovaných lidskou činností či člověkem uměle 

vytvořených s druhovým složením ochuzeným lidskou rušivou činností. Převážně jde o intenzivně 

využívané agrocenózy, místně rozčleněné rozptýlenou polní zelení (stromořadí podél cest  

a meze). 

BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ 

Podle biogeografického rozčlenění České republiky podle Culka [13], tedy popsání rozdílů v biotě 

vzhledem ke geografické poloze území, spadá území do Řipského bioregionu. Reliéf má ráz 

ploché pahorkatiny s výškovou členitostí 30 - 70 m. Podloží je tvořeno permokarbonskými 

sedimentárními horninami, které jsou překryty vrstvou vápnitých křídových sedimentů nebo 

kvartérních spraší. V půdním pokryvu převažují černozemě. Území spadá do teplé klimatické 

oblasti s průměrnou roční teplotou 8-9 °C a srážkovými úhrny 450-500 mm. 

Potenciální přirozenou vegetací větší části bioregionu je mozaika teplomilných doubrav, 

vzácnější jsou teplomilné typy dubohabřin. Podél vodních toků byly vyvinuty lužní lesy.   

V současnosti v bioregionu dominuje orná půda (cca 71 %), lesy mají charakter menších 

fragmentů. Přirozené porosty dubohabřin a doubrav jsou často nahrazeny druhotnými 

akátinami. V bezlesí převládají agrikultury, louky jsou jen ojedinělé. 

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM 

V rámci Oznámení [3] byl zpracován biologický průzkum (Losík, Háková, 2015), který byl 

aktualizován a doplněn (Losík, Háková, 2017) a je součástí přílohy B4 dokumentace EIA. Výsledky 

těchto biologických průzkumů jsou uvedeny v následujícím textu. Podrobněji viz příloha B4. Vliv 

na faunu a návrh zmírňujících opatření je předmětem kapitoly D.I.7. 

Lokality biologického průzkumu 

V rámci biologických průzkumů bylo v území dotčeném plánovaným záměrem vymezeno  

8 referenčních lokalit. Jedná se o lokality s výskytem přírodních, případně polopřírodních prvků  

v jinak zemědělsky intenzivně využívané krajině. Tyto lokality hostí ochranářsky nejzajímavější 

společenstva a mohou být potenciálními biotopy zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů. 
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Stručný popis dílčích lokalit biologického průzkumu:  

1. Lokalita Kozomín – úsek plánované silnice ve III. etapě km 1,800 – 2,800 

2. Lokalita Chvatěruby – úsek plánované silnice ve III. etapě km 0,000 – 1,200 

3. Lokalita (3A,3B) Tursko - v km 6,500 – 9,000 mezi obcí Holubice a Tursko plánovaná 

komunikace povede na poli v sousedství lesního porostu Kozinecký háj 

4. Lokalita Lichoceves byla vymezena v km 3,500 – 4,500 mezi obcemi Lichoceves a Velké 

Přílepy 

5. Lokalita Tuchoměřice - v sousedství obce v km 1,300 – 2,000 plánovaná komunikace vede 

mezi průmyslovými areály v blízkosti železniční stanice Tuchoměřice 

6. Lokalita Středokluky - mezi obcemi Středokluky a Nové Středokluky 

7. Lokalita Kněževes zahrnuje území určené k výstavbě mimoúrovňové křižovatky SV od 

obce Kněževes v bezprostřední blízkosti stávající dálnice D7, která je plánována ve var. A, 

ve variantě B zde bude realizován přivaděč s kruhovým objezdem. 

Umístění těchto lokalit je patrné z Obr. 16.  

C.II.6.1 FAUNA 

Současná charakteristika fauny 

V současnosti v bioregionu dominuje orná půda (cca 71 %), lesy mají charakter menších 

fragmentů. Naprostá většina plánované silniční přeložky je vedena na intenzívně 

obhospodařovaných polích, která hostí omezenou garnituru druhů schopných osidlovat tyto 

biotopy. Druhová skladba v těchto biotopech je na celé trase shodná, specifičtější společenstva 

nalezneme jen na výše popsaných lokalitách s výskytem trvalých porostů, které představují 

vhodné biotopy pro další druhy živočichů. V polních kulturách mezi těmito lokalitami se běžně 

vyskytují drobní zemní savci, jako jsou hraboš polní, krtek obecný, hryzec vodní a myšice 

křovinná. Z hlediska ochrany přírody je zajímavý výskyt silně ohroženého křečka polního, jehož 

nory byly na dotčených polích zaznamenávány v celé trase přeložky. Mrtví jedinci tohoto druhu 

pak byli nalézáni na komunikacích v okolí. V polních kulturách také po část roku nacházejí 

vhodné biotopy i větší savci, kromě srnce obecného byly zejména v kukuřičných polích nalézány 

pobytové stopy divokých prasat. Z ptáků hnízdí v polích v trase přeložky skřivan polní a 

pravidelně byl pozorován také ohrožený moták pochop. Při sběru potravy byli v polích ojediněle 

pozorováni jedinci volavky popelavé, zaznamenán byl také ohrožený čáp bílý. Pro většinu plazů 

a obojživelníků nejsou polní kultury vhodným biotopem, výjimkou je výskyt ropuchy zelené, 

která obývá i zemědělsky využívanou krajinu. V rámci travních porostů při výslunných okrajích se 

vyskytuje také ještěrka obecná. Ze zvláště chráněných druhů bezobratlých se na ruderálních 

porostech při okrajích polí pravidelně vyskytovaly dělnice čmeláků rodu Bombus a zlatohlávek 

tmavý, na polních cestách byl ojediněle pozorován ohrožený svižník polní. 

Výskyt zvláště chráněných druhů v trase přeložky znázorňuje Obr. 34 v kap.D.I.7. 
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Výskyt živočichů na vymezených lokalitách 

V následujícím textu jsou shrnuty základní výsledky zoologického průzkumu. Podrobněji viz 

příloha B4 Biologický průzkum. 

Lokalita 1 – Kozomín 

Na lokalitě se nachází porosty náletových dřevin na neudržovaných plochách, součástí lokality je 

také křížení plánované komunikace s potokem Černávka, který je doprovázen porostem 

vzrostlých stromů. 

Savci jsou na lokalitě zastoupeni zejména drobnými zemními druhy, které osidlují zarůstající 

plochy. Kromě myšic rodu Apodemus a hraboše polního se zde v porostech podél potoka 

vyskytují také rejsek malý a r. obecný. Na okrajích polí pak žije hryzec vodní a krtek obecný. Ze 

zvláště chráněných druhů byla na polích v okolí plánované stavby zjištěna přítomnost nor křečka 

polního, který je zařazen mezi silně ohrožené druhy. Větší savci jsou reprezentováni srncem 

obecným a prasetem divokým, výskyt srnce je na lokalitě stálý, prase divoké se zde vyskytuje 

zřejmě jen dočasně, v době, kdy okolní polní kultury nabízejí dostatečný kryt a potravu. Oba 

druhy při pohybu v krajině využívají příbřežní porosty podél toku Černávky. Na březích tohoto 

potoka byly zjištěny také pobytové stopy šelem, lišky obecné a kuny. Také tyto druhy využívají 

k pohybu v krajině liniový porost podél vodoteče. Na lokalitě byla zaznamenána lovecká aktivita 

silně ohroženého netopýra rezavého. Tento stromový druh je plošně rozšířen po celé ČR, kromě 

přirozených dutin osidluje také štěrbiny v budovách. Na dotčené lokalitě byli zaznamenáni jen 

jednotliví jedinci, takže přítomnost letních reprodukčních kolonií ve stromech na lokalitě je 

nepravděpodobná.  

Na lokalitě se vyskytuje několik druhů ptáků, kromě běžných druhů osidlujících rozptýlenou zeleň 

v zemědělské krajině se zde vyskytují i druhy vyžadující souvislejší porosty, jako je sojka obecná, 

střízlík obecný nebo strakapoud velký. Ze zvláště chráněných druhů bylo pozorováno hnízdění 

slavíka obecného, dvou párů ťuhýka obecného a pěnice vlašské na ploše zarostlé křovinami 

v západní části lokality. Při průzkumu v roce 2016 byl také zaznamenán ťuhýk šedý a 

bramborníček černohlavý, ohrožené druhy ptáků, pro něž zarůstající plochy s křovinami 

představují vhodný hnízdní biotop. Na přeletu byla pozorována v dřevinném porostu podél toku 

Černávka silně ohrožená žluva hajní, nad polními kulturami loví potravu ohrožené vlaštovky 

obecné.  

Z plazů je na lokalitě přítomna ještěrka obecná, druh se na lokalitě rozmnožuje. V toku Černávka 

je udáván výskyt několika druhů ryb (NDOP 2015), jedná se vesměs o běžné eurytopní druhy 

(karas stříbřitý, plotice obecná, hrouzek obecný). Zajímavější je výskyt ustupujícího karase 

obecného. V místě křížení toku s plánovanou komunikací je koryto napřímené a silně zanesené 

jemným anaerobním bahnem. Sloupec vody v tomto úseku dosahuje hloubky maximálně 10 cm, 

což výrazně limituje podmínky pro výskyt ryb. Při průzkumech v roce 2014 nebyl v dotčeném 

úseku výskyt ryb zaznamenán. Přítomni byli pouze bezobratlí živočichové bentického 

společenstva. 

Ve společenstvu terestrických bezobratlých jsou zastoupeny běžné druhy schopné osidlovat 

sekundární stanoviště v intenzívně využívané krajině. Ze zvláště chráněných druhů byl na lokalitě 
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zaznamenán výskyt zlatohlávka tmavého a čmeláků rodu Bombus. Všichni čmeláci jsou v ČR 

chráněni v kategorii „ohrožený“. Počty čmeláků klesají, stále jsou však v české krajině poměrně 

hojně a plošně zastoupeni. Na lokalitě nacházejí vhodné potravní biotopy i místa pro hnízdění 

v opuštěných norách hlodavců. Při okraji současné silniční komunikace v rámci travních porostů 

pod železnicí se v roce 2016 nacházelo menší podzemní mraveniště mravenců r. Formica 

(ohrožený taxon).   

V rámci výslunných travních porostů byla na lokalitě zjištěna kněžice zdobená, v Červeném 

seznamu bezobratlých ČR vedena v kategorii „zranitelný“ (VU). Na přítomnost vrby jívy a topolů 

je vázán výskyt tesaříka pižmového, v Červeném seznamu bezobratlých ČR je veden v kategorii 

„téměř zranitelný“ (NT). 

Lokalita 2 – Chvatěruby 

Na této lokalitě se nacházejí rozsáhlejší a neudržované porosty na místě bývalých zahrad a sadů. 

Na části lokality se nachází souvislý porost akátiny nad železniční tratí. Souvislý pás vegetace 

provázející železniční trať, kterou v rámci této lokality plánovaná silnice překračuje, je také 

významným migračním koridorem, který volně žijícím živočichům umožňuje pohyb podél 

východního okraje města Kralupy. Savci jsou na lokalitě zastoupeni druhy obvyklými 

v zemědělské krajině i druhy, které preferují souvislejší porosty dřevin, např. norník rudý. Za 

pozornost stojí občasný výskyt ohrožené veverky obecné, jejíž pobytové stopy byly na lokalitě 

zaznamenány, typická hnízda veverek však nalezena nebyla. Dalším zákonem chráněným 

savcem, který byl v rámci této lokality zaznamenán, je silně ohrožený křeček polní. Výskyt druhu 

byl detekován prostřednictvím nálezu nory na okraji pole. Husté porosty a v podzimních měsících 

také dostatek potravy v podobě padajícího ovoce, činí lokalitu atraktivní pro prase divoké. Stopy 

nebo výskyt tohoto druhu byly na lokalitě zaznamenávány pravidelně, také srnec obecný a liška 

zde žijí trvale. Na této lokalitě byl také zaznamenán výskyt několika netopýrů, kteří jsou zařazení 

mezi silně ohrožené druhy. Na okraji akátiny u trati byli při detektoringu zaznamenáni netopýr 

ušatý, hvízdavý a vousatý/Brandtův. Ačkoli se jedná o plošně rozšířené druhy, svědčí jejich 

přítomnost o významu souvislého porostu dřevin, který poskytuje těmto druhům vhodné loviště i 

úkryty a zároveň navazuje na zástavbu, v níž se netopýři rovněž mohou ukrývat. Přítomnost 

stromových dutin osídlených koloniemi netopýrů nebyla v tomto prostoru zaznamenána, akátina 

je relativně mladá a dutiny zde chybějí. Na lokalitě byl také zaznamenán výskyt netopýra 

rezavého, tento druh byl zjištěn při lovu nad akátinou a také ve východní části lokality v prostoru 

s několika starými topoly. Ačkoli výskyt nebyl nijak početný, nelze vyloučit, že se v těchto 

stromech nenacházejí dutiny obsazené tímto netopýrem.  

Z hrožených druhů ptáků zde hnízdí slavík obecný, žluva hajní, krahujec obecný, koroptev polní, 

ťuhýk obecný, pěnice vlašská a bramborníček hnědý. V okolí lokality byl také několikrát 

pozorován lovící moták pochop, který rovněž patří mezi ohrožené druhy a také silně ohrožený 

moták pilich. Jinak se na lokalitě vyskytuje řada dalších druhů ptáků a podobně jako na lokalitě 

Kozomín, jsou i zde zastoupeny druhy vyžadující souvislejší porosty dřevin. Jedenkrát byl 

zaznamenán hlas silně ohrožené křepelky polní, nelze však s jistotou tvrdit, že na lokalitě i hnízdí.  

Na lokalitě byl v blízkosti železniční trati zaznamenán výskyt silně ohrožené užovky hladké, 

jednalo se o dospělého jedince. Z dalších druhů plazů byl na lokalitě pozorován ojedinělý výskyt 

silně ohrožené ještěrky obecné.  
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Z bezobratlých živočichů byl rovněž zaznamenán výskyt několika zákonem chráněných druhů. Ze 

střevlíkovitých brouků šlo o dva druhy prskavců. Prskavec menší je chráněn v kategorii 

„ohrožený“. Vyskytuje se poměrně hojně na stanovištích bez výrazného zastínění, jako jsou stepi 

a pole. Prskavec větší je stejně jako předchozí druh chráněn v kategorii „ohrožený“. Jedná se o 

lokálně hojný druh, méně častý než druh předchozí. Obývá podobná stanoviště (nezastíněné 

lokality včetně polí). Dalším z přítomných ohrožených druhů byl zlatohlávek tmavý. Na lokalitě 

byl také zaznamenán výskyt ohroženého svižníka polního. Z denních motýlů byl na lokalitě 

pozorován ohrožený otakárek ovocný, který zde nachází vhodné podmínky díky přítomnosti 

dostatečného množství živných rostlin. Na lokalitě se také vyskytují ohrožení čmeláci rodu 

Bombus a mravenci rodu Formica. Kromě dělnic hledajících potravu byla na lokalitě 

zaznamenána i přítomnost hnízd těchto zástupců blanokřídlého hmyzu. Hnízda mravenců se 

nacházela zejména v porostech dřevin, jejich početnost v rámci lokality je odhadována řádově na 

vyšší desítky. V případě čmeláků byla nalezena jen dvě hnízda v opuštěných norách drobných 

savců. 

Použitím nárazových pastí byl zjištěn výskyt vzácného krytohlava (Cryptocephalus pusillus), který 

je v Červeném seznamu ČR veden v kategorii „ohrožený“ (EN). Jeho výskyt je vázán na vzrostlé 

duby, mimo přímo dotčené území.  

Lokalita 3 – Tursko 

Tato lokalita byla rozdělena v roce 2016 na dvě dílčí lokality (3A a 3B), jelikož trasa komunikace 

byla předložena pro posouzení ve dvou variantách, které se liší průchodem kolem Kozineckého 

háje.  

V rámci lokality 3A trasa míjí lesní porost ze západu. V rámci této lokality se trasa plánované 

komunikace přibližuje lesnímu porostu a protíná liniový porost dřevin, který je tvořen zejména 

náletem a zplanělými ovocnými stromy. Okraj lesního porostu, který nebude výstavbou záměru 

přímo dotčen, se nachází cca 60 m východně od osy komunikace. Jedná se o dubohabřinu 

využívanou k běžnému lesnickému hospodaření. Porost je různověký, většinou s vyvinutým 

keřovým patrem, v lesním lemu jsou bohatší porosty křovin.  

V rámci lokality 3B navržená trasa míjí lesní porost na východní straně a vede v rámci polních 

kultur mezi lesem a obcí Tursko.  

Lokalita se díky přítomnosti lesního porostu vyznačuje stálým výskytem větších druhů savců jako 

je srnec obecný a prase divoké. Také šelmy jako je liška obecná nebo kuny, se zde vyskytují 

pravidelně a podél liniových porostů dřevin pronikají i do okolních polí. Ze zvláště chráněných 

druhů se zde vyskytuje veverka obecná, která je vázána na lesní porost a v lesním porostu byl 

zjištěn výskyt silně ohrožených netopýrů rezavých, kteří obývají vhodné stromové dutiny. 

Na okolních polích se vyskytuje křeček polní, jehož jedinci v době, kdy jsou pole bez vegetačního 

krytu, využívají okraje polí a cest k hrabání nor. V době provádění průzkumu byly nalezeny aktivní 

nory na poli v obilí i v porostu vojtěšky, který se nacházel na svahu při jižním okraji lesního 

porostu.  

V liniovém porostu dřevin v rámci lokality 3A, který bude v rámci této lokality stavbou 

komunikace přerušen, hnízdí několik druhů ptáků. Jedná se o druhy jako je strnad obecný, 

vrabec polní, bažant obecný a kos černý. 
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Na lesní porost je pak vázán hnízdní výskyt celé řady dalších druhů ptáků. Za pozornost stojí 

výskyt silně ohroženého krahujce obecného a krutihlava obecného. Dle údajů v nálezové 

databázi ochrany přírody je zde doložen výskyt silně ohroženého jestřába lesního. Z ohrožených 

druhů zde v rámci lesních porostů hnízdí lejsek šedý, v lesním lemu pak slavík obecný a na keřích 

byl v okolí pozorován i ťuhýk obecný a pěnice vlašská. Při terénním šetření byl zaznamenán 

výskyt puštíka obecného.  

V polích byl v okolí Kozineckého háje pravidelně pozorován silně ohrožený moták pochop a při 

sběru potravy vlaštovka obecná, která patří mezi ohrožené druhy. V polních kulturách hnízdní 

také silně ohrožená křepelka polní. 

V zájmovém území se také pravidelně vyskytuje silně ohrožená ropucha zelená, která je schopná 

přežívat trvale i v území bez přítomnosti vodních ploch, které využívá jen v době rozmnožování. 

Výskyt bezobratlých živočichů byl monitorován v liniových porostech dřevin, které budou 

stavbou přímo ovlivněny, kromě běžných druhů zde byl zaznamenán jen ohrožený prskavec 

menší, svižník polní, zlatohlávek tmavý a rovněž ohrožení čmeláci rodu Bombus, jejichž dělnice 

sbíraly potravu na květech ruderálních bylin. V rámci lesního porostu i při jeho okraji byla 

nalezena hnízda mravenců r. Formica, kteří patří mezi ohrožené druhy. V travnatých porostech 

v okolí Kozineckého háje byl zjištěn výskyt ohroženého otakárka ovocného a otakárka 

fenyklového. Výslunné trávníky obývá kněžice zdobená, v Červeném seznamu bezobratlých ČR 

vedená v kategorii „zranitelný“ (VU). 

Lokalita 4 – Lichoceves 

Tato lokalita se příliš neliší od biotopů, jimiž prochází většina trasy. Jedná se o intenzívně 

využívaná pole, rozčleněná jen místními komunikacemi nebo polními cestami, podél nichž se 

nacházejí druhově chudé ruderální porosty. Zajímavějším prvkem v této části území je mírná 

západně orientovaná stráň, která je zarostlá nitrofilními druhy trav a náletem dřevin. Na této 

stráňce byl pozorován výskyt ohroženého ťuhýka obecného a bramborníčka hnědého. Je 

pravděpodobné, že zde tyto druhy také hnízdí. Na poli v blízkosti trasy byly po sklizni obilí 

nalezeny nory silně ohroženého křečka polního. Travnaté plochy obývá silně ohrožená ještěrka 

obecná. Ze zvláště chráněných druhů živočichů se na lokalitě vyskytovali také čmeláci rodu 

Bombus a mravenci rodu Formica. 

V rámci k.ú. Lichoceves je v nálezové databázi ochrany přírody (NDOP AOPK ČR 2017)  

zaznamenán výskyt kriticky ohroženého strnada lučního. 

Lokalita 5 – Tuchoměřice 

Lokalita se nachází na západním okraji obce Tuchoměřice, plánovaná komunikace zde kříží 

železnici, silnici a polní cesty. Specifikum této lokality spočívá ve skutečnosti, že se zde přímo 

v trase komunikace nachází jediná vodní nádrž v rámci celého posuzovaného úseku. Ačkoli se 

jedná pouze o jímku u silážní jámy, vyskytují se zde nereprezentativní porosty vodních rostlin i 

některé druhy živočichů vázané na vodní biotopy. Společenstvo savců je tvořeno běžnými druhy 

zemědělské krajiny, díky blízkosti budov se zde vyskytuje i synantropní potkan. Silně ohroženým 

savcem, který byl na lokalitě pozorován, je netopýr večerní, který lovil potravu nad silážní jámou. 

Jeho úkryty na lokalitě nejsou. Z vodních ptáků zde byl zjištěn výskyt kachny divoké a silně 
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ohroženého pisíka obecného. V křovinách v okolí nádrže hnízdí ohrožený slavík obecný a na 

přilehlých polích byl pravidelně pozorován lovící moták pochop. Dalším ohroženým ptákem, 

který se na lokalitě pravidelně vyskytuje, je koroptev polní. 

Bylo zde zaznamenáno v roce 2014 i 2016 rozmnožování silně ohrožené ropuchy zelené. 

Ropucha zelená je jednou z mála žab, které jsou schopné přežívat v zemědělské krajině i 

urbanizovaném prostředí. K rozmnožování přitom využívá nejčastěji dočasné polní rozlitiny nebo 

i mělké umělé vodní nádrže s omezeným výskytem vodních rostlin. Ohrožené druhy bezobratlých 

jsou zastoupeny pouze čmeláky rodu Bombus, ve vodním prostředí byla pozorována znakoplavka 

obecná a potápník vroubený, tyto hojné a pohyblivé druhy jsou schopné obsadit i velmi 

izolované vodní plochy a nevyhýbají se ani menším nádržím. 

Lokalita 6 – Středokluky, Lokalita 7 – Kněževes 

Obě lokality představují biotopy zemědělské krajiny. Na lokalitě 7 se nachází liniový porost 

vzrostlých dřevin, který bude dotčen při výstavbě obslužné komunikace. Na lokalitě 7, kde bude 

vybudována mimoúrovňová křižovatka s dálnicí D7, se trvalé porosty a dřeviny nacházejí 

v omezené míře jen kolem stávajících komunikací. Obě lokality jsou zajímavé z toho důvodu, že 

zde byly nalezeny aktivní nory silně ohroženého křečka polního. Na lokalitě 7 byla také 

pozorována silně ohrožená ještěrka obecná. Na polích byla zjištěna silně ohrožená ropucha 

zelená. Porost dřevin na lokalitě 6 je také významným úkrytovým stanovištěm pro větší savce 

včetně srnce obecného a lišky obecné. Na lokalitě 6 také hnízdí několik druhů ptáků, byl zde 

zaznamenán např. výskyt kalouse ušatého.  

V rámci prostoru plánované mimoúrovňové křižovatky na lokalitě 6 byl zjištěn výskyt ohrožené 

koroptve polní a na keřích zde hnízdí ohrožený ťuhýk obecný.   

MIGRACE ŽIVOČICHŮ 

Při posuzování vlivů liniových staveb na migraci živočichů jsou zohledňovány (i) dálkové migrační 

koridory (DMK), (ii) migračně významná území (MVÚ), (iii) místní migrační trasy. 

Migračně významná území – Migračně významná území jsou nejvyšší vymezenou jednotkou. 

Představují území nezbytná pro zajištění existence populací cílových druhů živočichů. Tato území 

se skládají jednak z míst trvalého výskytu těchto druhů, jednak zahrnují území nutná pro 

propojení populací. Celková rozloha MVÚ je 42 % území ČR. Požadavkem je, aby hledisko 

zachování jejich propustnosti bylo jedním z důležitých kritérií v rámci procesů územního 

plánování. Vzhledem k tomu, že v ČR zabírají lesní ekosystémy cca třetinu území, je tato rozloha 

pochopitelná. Z porovnání s kategoriemi ochrany vyplývá, že cca 85% MVÚ je pokryto oblastmi 

již chráněnými ze zákona. MVÚ jsou významné zejména v tom, že kladou důraz nejen na kvalitu 

biotopů, ale především na jejich propojení. Cílem je ochrana celé ekologické sítě, ne jen 

izolovaných biotopů, a tím i konektivity krajiny jako celku. V rámci územního plánování a 

investiční přípravy by těmto místům měla být věnována zvýšená pozornost, problematika 

fragmentace krajiny by zde měla být jedním z povinných rozhodovacích hledisek. 

Dálkové migrační koridory – Dálkové migrační koridory jsou součástí migračně významných 

území. Jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě udržitelné průchodnosti krajiny pro 

velké savce. Jedná se o liniové krajinné struktury délky v desítkách kilometrů a šířky v průměru 
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500 m, které propojují oblasti významné pro trvalý a přechodný výskyt velkých savců. V ČR bylo 

vymezeno celkem 10 060 km DMK, s šířkou v průměru 500 m a s průměrnou hustotou 0,127 

km/km2. Základním principem je, že DMK jsou průchodné v celé své délce. Proto je nezbytné 

vymezené koridory průběžně sledovat, mapovat potenciální kritická místa a hledat řešení k 

udržení jejich průchodnosti, ať již v rámci procesů územního plánování nebo vymezení 

konkrétních ochranných opatření. 

Migrační trasy - Migrační trasy jako nejnižší jednotka představují detailní řešení pro 

zprůchodnění jednotlivých kritických míst v rámci migračního koridoru. Jsou to podrobně 

vymezené trasy řádově v šířce 100 m, u kterých jsou přesně specifikována optimalizační 

opatření, jako např. úprava migračních objektů, zprůchodnění bariér, vegetační úpravy atd. 

Takto podrobně je nutné řešit pouze kritická místa migračních koridorů (viz dále), tam kde hrozí 

jejich přerušení nebo kde jsou nutná technická opatření pro zachování migrace. Řešení 

migračních tras je součástí procesů posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), v rámci 

migračních studií. 

Přítomnost MVÚ a DMK v zájmovém území 

V zájmovém území se nenacházejí žádné vymezené dálkové migrační koridory (DMK) ani 

migračně významná území (MVÚ). 

Přítomnost migračních tras v zájmovém území 

Migrační trasy živočichů v zájmovém území byly zmapovány v Migrační studii (Mgr. J. Losík, 

02/2017) – příloha B5. Výsledky terénních průzkumů uvádíme níže. 

Výskyt a pohyb živočichů je v zájmovém území vázán především na omezené fragmenty lesních 

porostů a plošky rozptýlené zeleně, které zpravidla doprovázejí cestní síť, hranice pozemků  

a vodní toky.  

Nejvýznamnější místní migrační koridory v zájmovém území: 

 Oblast mezi Velkými Přílepy a napojením přeložky na dálnici D7 u Středokluk: zde bylo 

detekováno několik užívaných tras, resp. směrů, v nichž se živočichové pohybují 

v zemědělské krajině v okolí trasy. Z větších savců se jedná zejména o srnce obecného, 

nepravidelně i prase divoké.   

 Kozinecký háj, tj. lesní porost, který se nachází na svazích vrchu Ers (345 m n.m.). Poskytuje 

trvalý úkryt větším druhům savců jako je srnec obecný a prase divoké. V okolí tohoto lesního 

porostu dochází k intenzívnějšímu pohybu živočichů, kteří z porostu vycházejí do okolních 

polí za potravou. 

 Černávka: k pohybu živočichů dochází kolem porostů dřevin podél tohoto vodního toku  

a v navazujících porostech na nevyužívaných plochách podél železniční trati západně od 

obce Kozomín. Odtud živočichové procházejí do opuštěných zahrad severně od obce 

Chvatěruby, které navazují na rozsáhlejší plochy dřevinné vegetace na svahu údolí Vltavy. 

Z větších druhů savců zde byl kromě srnce obecného a prasete divokého zaznamenán také 

výskyt daňka evropského. 
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V následujícím přehledu jsou shrnuty výsledky terénního průzkumu podle kategorizace živočichů 

dle nároků na migrační prostupnost území.  

 Druhy kategorie A – velké šelmy, jelen: V zájmovém území nebyl při průzkumu jejich výskyt 

zjištěn. Vzhledem k charakteru krajiny v zájmovém území není výskyt jedinců těchto druhů 

pravděpodobný. 

 Druhy kategorie B – srnec obecný, prase divoké:  Charakter výskytu a pohybu živočichů této 

kategorie se v dané oblasti může měnit v závislosti na ročním období a pěstovaných 

plodinách. Například výskyt prasete divokého je často vázán na pole s kukuřicí, která tomuto 

druhu poskytuje vhodný úkryt i potravu po dobu vegetační sezóny, po sklizni se prasata 

stahují do lesních porostů. Výskyt srnce obecného je ve sledované oblasti rozptýlený, jedinci 

vyhledávají úkryty v porostech dřevin a na opuštěných zarůstajících plochách. V navazujících 

zemědělských kulturách pak hledají potravu, přičemž jejich výskyt je ovlivněn kvalitou  

a dostupností potravy na polích.  

Pobytové stopy srnce obecného byly zjištěny ve všech částech sledované lokality, vesměs 

se jednalo o jedince vycházející za potravou. Prase divoké bylo podle pobytových stop 

zaznamenáno v okolí Chvatěrub, Turska a Tuchoměřic, dá se tedy konstatovat, že i prase 

divoké se v dané oblasti vyskytuje plošně, díky skrytému způsobu života však může unikat 

pozornosti. Do této kategorie živočichů spadají i nepůvodní druhy kopytníků, které jsou 

předmětem mysliveckého hospodaření. V dané oblasti se jedná o daňka evropského, jehož 

opakovaný výskyt byl zaznamenán v okolí Chvatěrub.     

Pohyb těchto druhů v území je plošně rozptýlený a odehrává se v závislosti na potravní 

nabídce a charakteru ploch v území – tedy podél vodních toků, od lokalit úkrytu k potravním 

zdrojům (pole, v menší míře opuštěné plochy sadů). Zejména v letním období mohou být 

pole v místě stavby využívána srnčí zvěří a také divokými prasaty jako významné potravní 

biotopy. V případě, že jsou na polích vysety ozimé obilniny nebo řepka, využívá je srnčí zvěř i 

v zimě. Stálé migrační trasy srnce obecného byly zaznamenány podél liniových struktur 

rozptýlené zeleně.  

 Druhy kategorie C – savci střední velikosti: Pobytové stopy byly zjištěny ve větším množství 

podél vodotečí a v porostech rozptýlené zeleně. Jednalo se zejména o kunu skalní, lišku 

obecnou a zajíce polního. Základním typem migrace jsou pro tyto druhy lokální pohyby 

za zdroji potravy a vodou v rámci teritoria. Pravidelné trasy vedou často podél vodotečí, 

mezí, okrajů polí a luk. Migrace těchto druhů je tedy v rámci zájmového území rozptýlená, 

není směrově orientována a je určována zejména potravní nabídkou, vodními zdroji, 

úkrytovými a odpočinkovými možnostmi. 

 Druhy kategorie D – obojživelníci, plazi, drobní savci: Výskyt obojživelníků je v daném 

území sporadický. Zaznamenána byla pouze ropucha zelená. Jedná se o druh, který je 

přizpůsobený k životu ve stepních biotopech, proto je schopen osídlovat i zemědělskou 

krajinu. V zájmovém území se vyskytuje rozptýleně v malých početnostech, pravidelné 

migrační trasy nebyly zaznamenány.  
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Výskyt plazů je soustředěn na neobhospodařované zarůstající plochy a okraje porostů 

dřevin. V okolí Chvatěrub byl zaznamenán výskyt užovky hladké.  

Drobní savci zaznamenaní v zájmovém území patří k našim běžným druhům, významnějším 

druhem v rámci této skupiny je křeček polní, který patří mezi zvláště chráněné druhy savců. 

V dané oblasti se vyskytuje plošně na polích. Jeho početnost a distribuce se mění v závislosti 

na pěstovaných plodinách a v důsledku vnitřní dynamiky populační početnosti.  

 E – ryby a ostatní vodní živočichové: posuzovaný úsek stavby není ve střetu 

s významnějšími vodními biotopy. 

 F – ptáci a netopýři: Zvýšený výskyt zástupců této skupiny byl zaznamenán v místech, kde 

plánovaná stavba kříží zapojené porosty dřevin. V daném území se jedná o liniové struktury 

v okolí Kozomína, Chvatěrub a Turska.  

 G – společenstva rostlin, bezobratlých a drobných obratlovců: Cílovou skupinou v rámci 

této kategorie jsou cenné ekosystémy a ohrožená společenstva. V ovlivněném území se 

takovéto ekosystémy a společenstva nevyskytují.  

Umístění migračních koridorů je patrné z Obr. 17. 

Podrobněji k problematice migrací živočichů viz kapitola D.I.7 a  příloha B5 Migrační studie. 
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FRAGMENTACE KRAJINY 

Fragmentace krajiny je proces, kdy se krajinné celky (biotopy) dělí vytvářením bariér (dopravní 

komunikace, průmyslové areály atd.) na dílčí části, které postupně ztrácejí potenciál 

k vykonávání původních funkcí. Proces fragmentace v sobě tedy zahrnuje postupné snižování 

kvality [17]. 

Dle metodické příručky Hodnocení fragmentace krajiny dopravou [15] byly na území ČR 

vymezeny tzv. nefragmentované oblasti – polygony UAT, které jsou definovány jako části krajiny, 

které splňují současně tyto dvě podmínky: (i) jsou ohraničeny buď silnicemi s intenzitou dopravy 

vyšší než 1 000 vozidel /den nebo vícekolejnými železnicemi (= limitní intenzita fragmentačního 

faktoru), (ii) mají rozlohu větší nebo rovnou 100 km2 (= limitní velikost území).  

Záměr je situován do oblasti, která dle výše uvedené definice není polygonem UAT. Zájmové 

území lze tedy považovat za fragmentované.  

V samostatné studii Posouzení fragmentace krajiny (Mgr. Tuček, 05/2015), zpracované v rámci 

oznámení [3] bylo vymezeno nefragmentované území v zájmové oblasti pouze podle limitu UAT 

1000 vozidel/den (na základě údajů ŘSD ČR z pravidelného celostátního sčítání dopravy z roku 

2010) nebo vícekolejnými železnicemi. Vznikly tak tři polygony, z nichž ten největší má rozlohu 

68 km2 (Obr. 18). Menší polygony jsou trasou silnice kříženy v okrajových částech v blízkosti 

zástavby Kralup nad Vltavou. Větší polygon je rozdělen na dvě nestejné části, přičemž ta větší má 

rozlohu 46 km2. Zbývající menší část polygonu (22 km2) vyplňuje z významné části zástavba obcí 

Tuchoměřice, Statenice, Velké Přílepy a Přední Kopanina. Dále se zde nachází rozlehlý lesní celek 

podél Kopaninského potoka a kopce Ers. Podrobněji k fragmentaci krajiny viz kap. D.I.7. 

Obr. 18 Nefragmentovaná území (Mgr. Tuček, 05/2015) 
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C.II.6.2 FLÓRA 

Botanický průzkum 

V následujícím textu jsou shrnuty základní výsledky botanického průzkumu, podrobněji viz 

příloha B4 Biologický průzkum.  

Lokality botanického průzkumu 

V Tab. 42 jsou stručně shrnuty lokality botanického průzkumu. Podrobnější popis je uveden 

v příloze B4.  

Posuzovaná trasa včetně variantních řešení byla rozdělena z hlediska své přírodní hodnoty do tří 

základních kategorií: 

I.:  kvalitní, dobře dochované nebo druhově pestré ekosystémy s definovanými rostlinnými společenstvy, 

případně s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin  

II.:  druhotná společenstva obhospodařované krajiny, louky, pastviny a pole s doprovodnými prvky jako 

jsou úvozové cesty, stromořadí a sady, hospodářsky využívané lesní porosty 

III.:  společenstva významně pozměněná činností člověka, technicky upravené vodní toky, zastavěná území 

apod. 

Tab. 42 Lokality botanického průzkumu 

Km Klasifikace Vymezení v terénu Poznámka  

Etapa I 

0,000-

0,500 

 

(A, B)  

III Začátek trasy na S od obce 

Kněževes, případně Středokluky, 

kde je plánována realizace 

mimoúrovňových křižovatek a 

napojení na komunikaci D7. 

LOKALITY 6 a 7 - Intenzivně obhospodařovaná 

krajina, polopřírodní společenstva omezena na 

travnaté pásy podél silničních komunikací nebo jsou 

neobhospodařovány, ojediněle jsou přítomny 

vzrostlé dřeviny. 

0,500-

6,500 

 

(A, B)  

III Trasa navazuje na lokalitu 7 a 

probíhá severním směrem 

k lesnímu porostu Kozinecký háj.  

Při realizaci trasy v tomto úseku budou dotčena 

pole. Polopřírodní společenstva jsou omezena na 

maloplošné liniové trávníky podél stávajících 

silničních komunikací. V rámci tohoto úseku byla 

vymezena LOKALITA 4 a 5. 

6,500-

9,000 

(A, B)  

III Trasa v tomto úseku prochází 

podél západního okraje lesního 

porostu Kozinecký háj. 

LOKALITA 3A - Dotčeny budou polní kultury 

s travními porosty na mezích, které jsou silně 

ruderalizované. 

6,500 -

9,000 

( B1) 

III Variantní řešení trasování podél 

východního okraje lesního 

porostu Kozinecký háj, blíže 

k obci Tursko. 

LOKALITA 3B - Dotčeny budou polní kultury 

s liniovými travními porosty podél polních cest, 

které jsou silně ruderalizované. 

9,000-

10,500 

(A, B, B1)  

III Začátek úseku navazuje na 

lokalitu 3A nebo 3B a pokračuje 

SV až S směrem mezi obcemi 

Holubice a Tursko. 

Trasa protíná pole a zčásti vede podél stávající 

komunikace II/240. Dotčeny budou liniové travní 

porosty podél silnic s výsadbami listnatých druhů 

dřevin. 
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Km Klasifikace Vymezení v terénu Poznámka  

Etapa II 

0,000-

0,400 

(A, B)  

III Trasa vede v návaznosti na 

zastavěné území polními 

kulturami k ul. U Dýhárny. 

Intenzivně obhospodařovaná zemědělská 

krajina v proluce zastavěného území v nivě 

řeky Vltavy. 

0,400-

1,000 

(A, B)  

II Úsek trasy křižující dřevinné 

porosty v okolí nádraží 

Chvatěruby a navazující plochy 

zarůstajících ovocných sadů. 

LOKALITA 2 - Polopřírodní společenstva náletových 

porostů listnatých druhů dřevin včetně invazivního 

trnovníku akátu, neobhospodařované travní porosty 

zarůstající náletovými dřevinami na místech 

původních ovocných sadů. 

1,000-

1,800 

(A, B) 

III Od zarůstajících ovocných sadů 

k izolovaným kamenným 

výchozům. 

Trasa je vedena polními kulturami.   

1,800-

2,800 

(A, B)  

 

II - III Od kamenných výchozů přes 

pole a nivu vodního toku 

Černávka k začátku trasy SZ od 

Kozomína. 

LOKALITA 1 - Trasa zde protíná pole, dotkne se 

vegetace kamenných výchozů s dřevinným 

porostem, dále protíná nivu toku Černávka, kde 

převažují náletové porosty listnatých dřevin a 

neobhospodařované travní porosty s ruderálními a 

invazními druhy rostlin. 

Podrobněji jsou lokality popsány ve zprávě biologického průzkumu (příloha B4). 

Výsledky průzkumů 

Během terénních šetření bylo zjištěno, že záměrem budou dotčeny převážně člověkem silně 

ovlivněné biotopy, zejména intenzívně obdělávaná pole. V trase plánované přeložky se vyskytuje 

jen několik ploch s trvalými porosty a dřevinnou vegetací. Dotčené porosty nepředstavují 

ochranářsky významná společenstva rostlin, ani se zde nevyskytují zvláště chráněné rostlinné 

druhy. Jedná se vesměs o degradované porosty ruderální a synantropní vegetace, která je silně 

poznamenána zvýšeným přísunem živin z okolních zemědělsky užívaných polí. Trvalé porosty, 

které budou záměrem ovlivněny, však představují v dané krajině důležité biotopy pro řadu 

živočišných druhů. 

Celkem bylo zjištěno 301 druhů vyšších rostlin, mezi nimiž není žádný druh chráněný platnou 

národní legislativou.  Na lokalitě č.1 byl zjištěn jeden druh ohrožený dle Červeného seznamu 

cévnatých rostlin ČR (snědek chocholičnatý - Ornithogalum umbrellatum). Dále v lokalitě č. 5 byl 

zaznamenán druh vyžadující pozornost dle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (pilát 

lékařský – Anchusa officinalis). 

LESY 

Trasa v etapě III kříží dřevinné porosty v okolí nádraží Chvatěruby (km cca 0,400-1,000). Jedná se 

o polopřírodní společenstva náletových porostů listnatých druhů dřevin včetně invazivního 

trnovníku akátu a navazující neobhospodařované travní porosty zarůstající náletovými dřevinami 
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na místech původních ovocných sadů. Tento porost není zařazen do PUPFL. Jednotlivé PUPFL 

v zájmovém území jsou popsány v rámci kapitoly C.II.5 a D.II.5. 

PAMÁTNÉ STROMY  

U silnice II/240 v obci Tursko se nacházejí památné stromy - Dva jasany ztepilé (viz foto níže).  

     
Památné stromy -  Dva jasany ztepilé (foto Jakub Kopřiva, 03/2017) 

Umístění památných stromů je patrné v grafické příloze A2.  

C.II.6.3 EKOSYSTÉMY 

V zájmovém území převažuje antropogenní ekosystém, mozaika obhospodařovaných 

zemědělských ploch s místními roztroušenými lesními komplexy. V dalším textu jsou popsány 

následující kategorie ochrany přírodních prvků podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  

a krajiny, v platném znění: 

a) Zvláště chráněná území 

b) Natura 2000 

c) Územní systém ekologické stability krajiny 

d) Významné krajinné prvky 

A) Zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

V zájmovém území se nachází maloplošné zvláště chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb., 

v platném znění.  Jedná se o přírodní památku Pazderna, která se nachází cca 600 m západně od 

trasy plánované přeložky. 

Přírodní památka Pazderna 

PP Pazderna byla vyhlášena v roce 2002 na rozloze 0,18 ha v okrese Praha–západ, 

k.ú. Tuchoměřice k ochraně silicitového kamýku. Jedná se o nepravidelné čočkovité těleso, které 

bylo z okolních starohorních břidlic vypreparováno ještě před transgresí křídového moře. 

V tmelu jsou zachovány úlomky schránek ústřic, ramenonožců, serpulidů, ježovek a dalších 

živočichů křídového moře. Na jižním svahu je vyvinuto společenstvo kostřavového tráníku 

(Festucion valesiacae) s dom. kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola) a k.walliskou (F. valesiaca). 
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Roste zde i kavyl vláskovitý (Stipa capillata), mochna písečná (Potentilla arenaria), mateřídouška 

panonská (Thymus pannonicus) a pelyněk ladní (Artemisia campestris).  

B) Natura 2000 

Natura 2000 je definována v § 3 zákona č. 114/1992 Sb. [65] jako celistvá evropská soustava 

území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště  

a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany 

nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území ČR je tvořena ptačími oblastmi (PO)  

a evropsky významnými lokalitami (EVL), které mají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako 

zvláště chráněná území. 

Trasa řešené silnice se nedostává ani v jedné variantě do kontaktu s žádnou lokalitou soustavy 

Natura 2000. 

Nejblíže je EVL  Zákolanský potok (CZ 0213016) vzdálená od hlavní trasy přeložky cca 1,4 km 

(var. B). Předmětem ochrany je populace raka kamenáče (Austropotamobius torrentium), který 

se zde vyskytuje společně s rakem říčním (Astacus astacus). Celková plocha EVL je 10,1 ha. 

Lokalita zahrnuje Dobrovízký potok od silnice Hostouň-Jeneč až po soutok s Lidickým potokem, 

odtud dále po proudu pod názvem Zákolanský potok až k soutoku s Dřetovickým potokem nad 

obcí Kováry. Niva potoka se nachází v relativně ploché krajině, ve které, zejména na styku  

s břidlicemi a drobami, vytváří pomístní hlubší zářezy a srázy. Významná část toku byla  

v minulosti regulována. Dno je hlinité, štěrkovité až kamenité, místy s jemným sedimentem. 

Potok protéká intravilánem několika sídel a volnou krajinou s převahou agrocenóz. 

C) Územní systém ekologické stability krajiny 

Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. [65] je územní systém ekologické stability (ÚSES) definován jako 

vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 

které udržují přírodní rovnováhu. Podle významu jednotlivých prvků se rozlišuje lokální, 

regionální a nadregionální ÚSES. Základními skladebnými prvky ÚSES jsou biocentrum, biokoridor 

a interakční prvek [66]. 

Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením 

stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Prvky nadregionálního ÚSES jsou rozlehlé 

ekologicky významné krajinné celky a oblasti s min. plochou alespoň 1 000 ha. Jejich síť by měla 

zajistit podmínky existence charakteristických společenstev s úplnou druhovou rozmanitostí 

bioty v rámci určitého biogeografického regionu. Prvky, které jsou součástí regionálního ÚSES, 

jsou plošně rozlehlejší ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK) s minimální plochou podle 

typů společenstev od 10 do 50 ha. Jejich síť musí reprezentovat rozmanitost typů biochor v rámci 

určitého biogeografického regionu. Prvky lokální úrovně jsou plošně méně rozlehlé (obvykle do 5 

- 10ha). 

Ve sledovaném území se nacházejí prvky ÚSES nadregionálního, regionálního a místního 

(lokálního) významu, přehled prvků ÚSES je proveden v Tab.  43. Umístění prvků ÚSES je patrné 

z Obr. 19 a grafické přílohy A2. 
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 Tab. 43 Prvky ÚSES v zájmovém území trasy 

Označení  Název Charakteristika lokality Stav, 

funkčnost 

Poloha, 

vztah  

k trase 

Nadregionální ÚSES 

NK 57 Šebín  Osa teplomilná doubravní v prostoru křížení 

lesa na levém břehu Vltavy; v úseku mezi 

regionálními biocentry RBC Minická skála – RBC 

Zlončická rokle.  

Koridor kopíruje jihovýchodní okraj města 

Kralup nad Vltavou a přes Vltavu směřuje do 

západní části obce Zlončice. 

částečně 

funkční 

Není 

v kontaktu 

s trasou 

NK 58 Údolí Vltavy Osa vodní – řeka Vltava s břehovými porosty). 

Řeka Vltava a její nejbližší okolí. Území je 

součástí lokality biologického průzkumu č. 2 u 

Chvatěrub 

funkční Není v kontaktu 

s trasou 

Regionální ÚSES 

RC 539147 

 

Kalingrův 

mlýn 

Jedná se o mozaiku lučních porostů, porostů 

náletových dřevin a potočního luhu podél 

Zákolanského potoka. 

Biocentrum je vymezeno od severní hranice 

D7 směrem k obci Číčovice 

funkční Není 

v kontaktu  

s trasou 

RC 1461 

 

Ers Lesní komplex (Kozinecký háj) ve kterém 

dominuje dub letní, modřín opadavý, javor 

mléč, habr obecný, jasan ztepilý, bříza 

bělokorá, paseky jsou zalesněny borovicí lesní 

a dubem letním, při okrajích hojně bez černý, 

ptačí zob obecný, hlohy a třešeň ptačí. 

Biocentrum je vymezeno v rámci Kozineckého 

háje mezi obcemi Holubice a Tursko. 

funkční V kontaktu 

s trasou (B1) 

v km 8,20-

8,45. V místě 

křížení 

vymezen na 

orné půdě. 

RK 5019 -  RBC Kaligrův 

mlýn – RBC 

Unětický háj 

Vymezený na orné půdě.  

 

nefunkční Křížení s 

přeložkou 

v km cca 3,8 

jihovýchodně 

od obce 

Lichoceves.  

RK 1136 -  RBC 

Unětický háj 

– RBC Ers 

Vymezený na orné půdě.  

Biokoridor je napojen na RC 1461. 

nefunkční 2x v kontaktu 

s trasou. V km 

cca 4,7 (A, B)  

a  cca 7,0 (A, 

B, B1)  

(staničení vždy 
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Označení  Název Charakteristika lokality Stav, 

funkčnost 

Poloha, 

vztah  

k trase 

dle var. B) 

V místě křížení 

se nachází 

orná půda.  

RK 1121 -  RBC Ers – 

RBC Minická 

skála 

Vymezený převážně na orné půdě.  

U obce Holubice veden po kraji lesního 

komplexu V Lunkově. 

nefunkční Křížení s 

přeložkou 

mezi obcemi 

Holubice a 

Tursko 

severně od 

Kozineckého 

háje (var. A, 

B). Biokoridor 

je v místě 

křížení veden 

po orné půdě. 

Lokální ÚSES 

LBC 31 Pazderna Biocentrum vymezené na orné půdě s dvěma 

malými remízky, zahrnující i přírodní památku 

Pazderna.  

funkční Není 

v kontaktu 

s trasou 

LBC 32 Na dlouhých Lesní komplex, ve kterém dominuje dub letní, 

javor mléč, jasan ztepilý.  

Biocentrum je vymezeno na severovýchodním 

okraji obce Středokluky 

funkční Není 

v kontaktu 

s trasou 

LBC 34 Čermačka Biocentrum tvoří rybník Čermačka 

s doprovodnou zelení.  

Severovýchodní okraj obce Kněževes a 

západní okraj dálnice D7. 

funkční Není 

v kontaktu 

s trasou 

LBC 13 U průhonu Vložené biocentrum do regionálního koridoru 

RK 1136. Jedná se dva remízky luční porosty 

na zemědělských pozemcích.  

Území je součástí lokality biologického 

průzkumu č. 4. 

Biocentrum je vymezeno mezi obcí 

Lichoceves a Velké Přílepy. 

funkční V kontaktu 

s var. B v km 

cca 4,7 (v 

místě 

navržené 

MÚK). Var. A 

je vedena při 

hranici LBC. 

LBC 12 

 

Na vrškách Biocentrum vložené do regionálního 

biokoridoru RK 1136. Vymezené na orné 

půdě.  

Biocentrum vymezené u silnice mezi částí 

obce Noutonice a obcí Velké Přílepy. 

Nefunkční.   Není 

v kontaktu 

s trasou 
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Označení  Název Charakteristika lokality Stav, 

funkčnost 

Poloha, 

vztah  

k trase 

LBC 11 Pobíb 

(střelnice) 

Biocentrum vložené do regionálního 

biokoridoru RK 1136 zahrnující střelnici Pobíb 

a okolní vegetaci – trnovník akát, javor mléč, 

dub letní atd.  

Biocentrum se nachází na severovýchodě 

obce Svrkyně. 

Funkční Není 

v kontaktu 

s trasou 

LBC 10 U lichého 

stromu  

Je součástí regionálního biocentra RC 1461. 

Vymezené převážně na orné půdě, zahrnující 

část polní cesty a remízek.   

Biocentrum se nachází mezi obcí Tursko a 

Svrkyně, jihovýchodně od Kozineckého háje. 

Částečně 

funkční 

V kontaktu 

s přeložkou 

polní cesty u 

varianty B1 

LBC 309 Mezi vrchy Rozsáhlá plocha s travními porosty a 

ovocnými sady, které zarůstají náletové 

dřeviny. V zapojeném porostu roste trnovník 

akát, javor klen, jasan ztepilý, třešeň ptačí) 

Biocentrum se nachází na severu obce 

Chvatěruby u železniční tratě. 

funkční Trasa přeložky 

je vedena po 

hranici 

biocentra 

LBC 310 U 

Bažantnice 

Biocentrum skládající se z malého remízku, 

orné půdy, toku Černávka se svou 

doprovodnou zelení a travními porosty. 

Západní cíp obce Kozomín 

funkční Není 

v kontaktu 

s trasou 

LBK 19 LBC Na 

dlouhých –  

LBC Na 

padesátníku 

Biokoridor je v zájmovém území trasován po 

východním okraji zastavěné části obce 

Středokluky. Zahrnuje ornou půdu a 

doprovodnou zeleň podél silnice do 

Středokluk. 

nefunkční Není 

v kontaktu 

s trasou 

LBK (LBC32-

LBC38) 

LBC Na 

dlouhých – 

LBC Čičovský 

kamýk 

Biokoridor vedený po orné půdě.  

Biokoridor vede od současného MÚK 

Středokluky podél komunikace III/0078 do 

Čičovského kamýku. 

nefunkční. V kontaktu 

s trasou 

varianty A 

LBK 9 LBC U 

průhonu – 

LBC U 

hájnice 

Rozsáhlý biokoridor skýtající ornou půdu, 

části lesních celků, travní porosty, část 

Podmoráňského potoka.   

Území je součástí lokality biologického 

průzkumu č. 4.   

Biokoridor je vymezen podél silniční 

komunikace Velké Přílepy – Lichoceves 

částečně 

funkční 

V kontaktu 

s trasou 

varianty B. 

Bude dotčen 

při přeložce 

silnice III/2406 

a III/00710 a 

výstavbě 

křižovatky 

v km 4,8. 
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Označení  Název Charakteristika lokality Stav, 

funkčnost 

Poloha, 

vztah  

k trase 

LBK (LBC272-

LBC309) 

LBC Na trati 

za mostem – 

LBC Mezi 

vrchy  

Lesní komplex podél mezi železničními 

tratěmi severně od obce Chvatěruby.  

funkční V kontaktu s 

trasou III. 

etapy 

LBK (LBC309-

LBC310) 

LBC Mezi 

vrchy  - LBC 

U Kozomína 

Biokoridor vedený převážně na orné půdě, 

zčásti tvořené travními porosty.  

Biokoridor je vymezen mezi obcemi 

Chvatěruby a Kozomín. 

částečně 

funkční 

Není 

v kontaktu 

s trasou 

LBK (LBC275-

LBC310) 

LBC Na 

oštěpánku – 

LBC U 

Kozomína 

Osu biokoridoru tvoří tok Černávka, podél 

toku se vyskytuje zapojený liniový porost, kde 

dominuje topol kanadský, vrba jíva, javor, 

jasanolistý, třešeň ptačí.  

Území je součástí lokality biologického 

průzkumu č. 4.   

Biokoridor vymezený severně od obce 

Kozomín, podél stávající komunikace II/608. 

funkční V kontaktu s 

trasou III. 

etapy 

Podkladem pro zpracování přehledu ÚSES v Tab. 43 byly platné územní plány dotčených obcí, 

dále mapové podklady Mapový portál Středočeského kraje [26], ZÚR Středočeského kraje [21], 

Územně analytické podklady pro ORP Černošice a ORP Kralupy nad Vltavou [20], geoportál UHUL 

[33]. 

 

 
RC 1461 Ers – pohled ze stávající II/240 (foto Krejčová, 03/2017) RC 1461 Ers – pohled z vrcholu (foto Krejčová, 03/2017)  
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D) Významné krajinné prvky (VKP) 

Významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 

krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability (zákon č. 114/1992 Sb. [65]).  

Podle uvedeného zákona jsou významnými krajinnými prvky všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, 

rybníky, jezera a údolní nivy (tzv. VKP ze zákona) a dále taková území, která jsou jako VKP 

zaregistrována příslušným orgánem ochrany přírody (tzv. registrované VKP).  

V zájmovém území se vyskytují VKP ze zákona: les (viz kap. C.II.5), dále vodní toky a údolní nivy 

(viz kap. C.II.4) a dále jeden registrovaný významný krajinný prvek VKP Tereziánská lipová alej 

(vyhlášen rozhodnutím OKU Praha západ ze dne 20.2.1996 pod č.j.ŽP 739/96/Vo).  VKP 

Tereziánská lipová alej se nachází mezi obcemi Středokluky a Kněževes. V letech 2008 –2009 

došlo k ošetření stávajících stromů a alej byla doplněna o 90 nových lip malolistých.  Toto VKP je 

v kontaktu s přeložkou.   

   
VKP Tereziánská lipová alej (foto Jitka Krejčová) 

Umístění VKP Tereziánská lipová alej je patrné na obr. 20 a v grafické příloze A2.  

C.II.7 KRAJINA A JEJÍ EKOLOGICKÉ FUNKCE 

Zájmové území se nachází v zemědělské otevřené krajině, poměrně urbanizované a značně 

pozměněné, mezi dálnicemi D7 a D8, Prahou a Kralupy nad Vltavou. 

KRAJINNÝ RÁZ 

Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb.[65]: „Krajinný ráz, kterým je zejména 

přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností 

snižující jeho estetickou a kulturní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování  

a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 

krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko  

a vztahy v krajině.“ 

K ochraně krajinného rázu ze zákona slouží přírodní parky, které jsou definovány jako území 

vymezené k ochraně krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními hodnotami, které 

není jinak zvláště chráněno.  
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Do zájmového území zasahují dva přírodní parky: 

Přírodní park Okolí Okoře a Budče, který se táhne údolím Zákolanského potoka. Prostorová struktura 

přírodního parku je, podobně jako u jiných přírodních parků tvořených zaříznutým údolím s lesnatými 

svahy, poměrně jednoduchá v rámci celkového charakteru krajiny a poměrně výrazná a bohatá 

v rámci mikromorfologie prostoru údolí. 

Přírodní park Dolní Povltaví. Tento přírodní park zahrnuje úzký pás pravobřežních srázů, okrajů  

a roklí dramatického údolí Vltavy mezi Prahou a Chvatěruby. Charakteristickým rysem krajiny je 

na jedné straně dramatický terén se specifickými porosty, působivými scenériemi skalních partií, 

stepních porostů a suchého charakteru osluněných srázů a na druhé straně poměrně hustá 

zástavba chatovými koloniemi, rozptýlenými chatami a rodinnými domky. Estetická atraktivnost 

krajiny tkví ve výraznosti a neobvyklosti dramatického vymezení údolí Vltavy, v projevu skalních  

a stepních partií v krajinné scéně, v uzavřenosti a jasném vymezení prostoru údolí a v prostorové 

proměnlivosti (zákruty toku a boční údolí), dále v přírodě blízkých partiích, bizarnosti a dynamice 

scenérií. Estetické hodnoty jsou však narušovány v celém úseku údolí Vltavy mezi Klecany  

a Chvatěruby různorodostí a množstvím zástavby. 

Poloha přírodních parků je graficky znázorněna na Obr. 20 a v grafické příloze A2.  

Oblasti krajinného rázu 

Oblast krajinného rázu (ObKR) reprezentuje určitý charakter utváření krajiny z hlediska 

geomorfologie a vegetačního krytu, z hlediska charakteru a forem osídlení a hospodářského 

využití. 

Záměr leží převážně v oblasti ObKR Kladensko (celá etapa I.), v malém úseku (část III. etapy) na 

okraji ObKR Nymbursko při hranici s ObKR Čelákovicko. Protože se jedná o okrajovou zónu 

těchto oblastí, jakousi přechodovou (nárazníkovou) zónu („buffer“ zónu), ve které nedochází 

k zásadní proměně charakteru krajiny, lze oblast ObKR Kladensko s jejími charakteristikami  

a doporučeními vztáhnout na celý úsek záměru. 

Vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru 

Potenciálně dotčené krajinné prostory (PDoKP jsou území, kde se projevují bezprostředí fyzické 

vlivy záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy vizuální, hlukové a jiné. Dotčené 

krajinné prostory se vyznačují specifickými rysy krajinného rázu a charakteristickým obrazem 

krajiny [10]. V rámci dokumentace EIA bylo zpracováno samostatné hodnocení vlivu záměru na 

krajinný ráz (příloha B8). Tato studie vymezuje čtyři potenciálně dotčené krajinné prostory (viz 

Obr. 21): 
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Obr. 21 Schématické vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP) 

 

PDoKP „A“ Tuchoměřice. Prostor vytváří otevřené zemědělské plochy navazující na meandr 

Únětického potoka, v jehož údolí jsou rozloženy Tuchoměřice a Kněževes, na něž se váží i přírodě 

blízké plochy. Je obklopen zástavbou Kněževsi, Tuchoměřic a Středokluk. Na severovýchodě se 

otevírá plochami orné půdy do navazujícího prostoru „B“, na severu navazuje na mírně zvlněný 

reliéf okrajů přírodního parku Okolí Okoře a Budče s drobnými přírodními enklávami a vesnicemi 

Černovičky a Na Pazderně. 

PDoKP „B“ Lichoceves. Prostor tvoří otevřené zemědělské plochy mírně zvlněné krajiny mezi 

Tuchoměřicemi, Velkými Přílepy, Svrkyní, Noutonicemi a Lichocevsí. Vedle zástavby zmíněných 

obcí tvoří hranici nízké horizonty mírně zvlněné zemědělské krajiny, na jihu již terén klesá k údolí 

Únětického potoka, na severu a západě vymezují prostor nízké horizonty rozvodních poloh 

spadajících do údolí Zákolanského potoka a jeho přítoků v přírodním parku Okolí Okoře a Budče, 

na východě pak terén mírně klesá k údolí Podmoráňského potoka ve Velkých Přílepech. Prostor 

dlouhými průhledy bez zřetelných bariér navazuje na prostor „A“ a otevírá se do prostoru „C“.  

PDoKP „C“ Ers. Prostor tvoří otevřená zemědělská krajina v okolí zalesněného vršku Ers 

vymezená zástavbou Holubic, Turska, Svrkyně a Velkých Přílep. Na východě je hranice tvořena 

nízkými horizonty polí a zástavby. Terén zde mírně klesá k Vltavě a k údolí Turského potoka. Na 

západě jsou to otevřené plochy směřující mírně zvlněným terénem k údolí Zákolanského potoka 

v přírodním parku Okolí Okoře a Budče. Na severu se terén začíná směrem ke Kralupům více 

členit drobnými přítoky Zákolanského potoka, na které jsou vázány, vesměs již mimo vymezený 

PDoKP, přírodě bližší segmenty krajiny. Na jihu prostor plynule navazuje na prostor „B“.  

PDoKP „D“ Chvatěruby. Nejmenší prostor leží již na pravém břehu Vltavy, jejíž zaříznuté údolí 

tvoří jeho výraznou hranici na jihu. Navazuje na II. etapu výstavby NZ, která není předmětem 

tohoto hodnocení. Krajina zde má menší měřítko a je více členěná. Prostor je vymezen zástavbou 

Chvatěrub a Kozomína na jihovýchodě a průmyslovými areály na severu (stáčecí místo Unipetrol 

doprava), mezi kterými se otevírají pohledy otevřenou zemědělskou krajinou vesměs ukončené 

nelesní zelení při komunikacích či drobných vodotečích. 



Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 131 

 

METROPROJEKT PRAHA, a.s.  Doplněná dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.  

Identifikace znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu pro každý vymezený 

potenciálně dotčený krajinný prostor („A“, „B“, „C“, „D“) zvlášť je provedena v samostatné Studii 

vlivu na krajinný ráz (Kupka, 2017) – příloha B8. 

 

C.II.8. HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ ARCHITEKTONICKÝCH  

A ARCHEOLOGICKÝCH ASPEKTŮ  

HMOTNÝ MAJETEK  

V současné době není navržena žádná demolice obytných staveb. 

KULTURNÍ PAMÁTKY  

V zájmovém území (především v obcích) se vyskytuje řada kulturně-historických památek, 

zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP). V Tab. 44 jsou uvedeny památky, 

které se nacházejí v koridoru šířky cca 500-700 m od os posuzovaných variant přeložky silnice 

II/240 (viz Obr. 22). Uvedeny jsou pouze památky, které se nacházejí v úsecích etapy I a III. 

Soupis nemovitých kulturních památek v koridoru byl zpracován podle Památkového katalogu 

Národního památkového ústavu [44]. 

Větší počet evidovaných kulturních památek se vyskytuje např. ve Středoklukách, Tuchoměřicích 

či Holubicích, většina těchto památek je však mimo posuzovaný koridor. Uvnitř koridoru, ale 

v dostatečné vzdálenosti od navrhovaných tras, se nachází např. zámek (jezuitská rezidence) 

v Tuchoměřicích, část ochranného pásma nemovitých kulturních památek sídlištního celku 

Středokluky, venkovské usedlosti v Kněževsi, Středoklukách a Velkých Přílepech, mohylník Ers 

na vrchu u Kozince či několik kapliček a soch. V posuzovaném koridoru se rovněž nachází soubor 

několika drobných památek při historické cestě z Tuchoměřic do Malých Číčovic. 

Poblíž koridoru se dále nachází ochranné pásmo dochovaného venkovního sídelního útvaru obce 

Holubice (cca 1 km) či ochranné pásmo zříceniny hradu Okoř (cca 3 km). V širším okolí 

navrhované přeložky sil. II/240 (ve vzdálenosti 4 km a více) se nacházejí tři národní kulturní 

památky – přemyslovské hradiště Levý Hradec, Památník Lidice a slovanské hradiště Budeč. 

V zájmovém území se vyskytují i další neregistrované drobné i větší sakrální stavby (kostely, 

kapličky, křížky apod.) – kostely převážně v centrech obcí, menší kapličky a křížky hlavně 

u polních cest a silnic nižší kategorie. 

Umístění kulturních památek v zájmovém území je patrné na Obr. 22. 
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Tab. 44 Registrované památky v území [44] 

č. 
Obec, popř. 

část obce 
Popis umístění 

Vzdál. od trasy (m) 
č. rejst. 

A B [B1] 

1 Kněževes venkovská usedlost U Ouvalky 10 
500 (větev 

MÚK: 450) 

1450 (větev 

MÚK: 630) 
34591/2-3397 

2 Kněževes 
zemědělský dvůr, 

z toho jen: brána 
Na Slovance 

430 (větev 

MÚK: 410) 

1540 (větev 

MÚK: 540) 
46046/2-3398 

3 Středokluky 
sousoší Anděla Strážce 

(Archanděla Rafaela) 
ul. Na Ovčíně 

1930 (větev 

MÚK: 550) 

930 (větev 

MÚK: 730) 
32131/2-2308 

4 Středokluky venkovská usedlost Ke Kinu čp. 13 
1970 (větev 

MÚK: 560) 

970 (větev 

MÚK: 770) 
23470/2-3410 

5 Středokluky venkovská usedlost Ke Kinu čp. 5 
1970 (větev 

MÚK: 500) 

980 (větev 

MÚK: 740) 
25700/2-3409 

6 Tuchoměřice 
rezidence jezuitská 

(zámek) 
čp. 1 

780 (větev 

MÚK: 630) 
650 m 37147/2-2325 

7 
Číčovice + 

Tuchoměřice 

soubor památek při 

historické cestě 

u cesty z Tuchoměřic 

do Malých Číčovic 

0 (kříží trasu), 

nejbližší 

památka: 90 

0 (kříží trasu), 

nejbližší 

památka: 190 

13822/2-3411 

8 
Velké Přílepy - 

Kamýk 
kaple sv. Gotharda Kladenská, Ke Křížku 600 

650 (přel. sil.: 

130) 
103639 

9 
Velké Přílepy - 

Kamýk 

venkovská usedlost, 

z toho jen: sýpka 

Kladenská, JZ nároží 

dvora čp. 18 
630 

700 (přel. sil.: 

210) 
23099/2-2338 

10 
Holubice - 

Kozinec 

mohylník Ers, 

archeologické stopy 

vrch Erš (Kozinecký 

háj) 
350 

350 

[B1: 400] 
25320/2-2370 

11 Tursko 
pomník padlých 

1. světové války 
při škole 

1130 (přel. 

sil.: 750) 

1130 (přel. 

sil.: 750); 

[B1: 590] 

35356/2-2329 

12 
Dolany - 

Debrno 

výklenková kaplička 

sv. Gotharda 

U Gotharda (u sil. 

III/24015 do Holubic) 

480 (přel. sil.: 

420) 

480 (přel. sil.: 

420) 
38262/2-2237 

Pozn.: Ve sloupci „vzdálenost od trasy“ je uvedena nejmenší vzdálenost příslušné památky od hlavní trasy dané varianty; pokud je např. 

větev navrhované MÚK nebo přeložka silnice podstatně blíž k památce než hlavní trasa, je uvedena i tato vzdálenost. 

 V [hranatých závorkách] jsou uvedeny vzdálenosti pro variantu B1 – pouze v úseku odlišného směrového vedení oproti var. B. 

 Tučně jsou vyznačeny vzdálenosti těch památek, které jsou v těsné blízkosti některé varianty (do 100 m) nebo jsou trasou (či 

větví MÚK) přímo dotčeny (tj. vzdálenost = 0). 

  
(Drobné památky při historické cestě z Tuchoměřic do Malých Číčovic, foto: Krejčová, 12/2016) 
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ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY 

Sledované území lze charakterizovat jako území prokazatelně osídlené již od pravěku. Jedná se 

o významné historické území, což dokládá i výskyt dvou národních kulturních památek 

s archeologickými stopami v nedalekém okolí – přemyslovského hradiště Levý Hradec (cca 5 km 

východně od trasy – osídlení od neolitu - mladší doby kamenné) a slovanského hradiště Budeč 

(cca 4 km západně od trasy – osídlení od střední doby bronzové). Doklady lidské činnosti a 

osídlení lze předpokládat prakticky na celém zájmovém území. Typickou oblastí s vysokou 

pravděpodobností narušení archeologických situací a nálezů jsou prostory ve vzdálenosti cca do 

500 m od vodních toků, směrem k vodnímu toku pravděpodobnost nálezu roste. 

Místa výskytu archeologického dědictví se označují jako území s archeologickými nálezy – UAN. 

Ta jsou rozdělena podle stupně významnosti do čtyř kategorii UAN I – UAN IV: 

 UAN I - území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem arch. 

nálezů. 

 UAN II - území, kde se pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů pohybuje 

v rozmezí 51 – 100 %. Sem patří všechny sídelní útvary (obce s první písemnou 

zmínkou již ve středověku, kterých je převážná většina), území v těsné blízkosti 

UAN I atd. 

 UAN III - území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt arch. nálezů  

a prozatím tomu nenasvědčuji žádné indicie, ale předmětné území mohlo být 

osídleno nebo jinak využito člověkem, a proto existuje 50% pravděpodobnost 

výskytu arch. nálezů (veškeré území státu kromě kategorie IV). 

 UAN IV - území, kde není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů – veškerá 

vytěžená území (lomy, cihelny, pískovny atd.). 

V zájmovém území (etapa I a III stavby) se nachází poměrně velký počet ploch UAN I a rovněž 

několik UAN II, zbylé území spadá do kategorie UAN III. V oblasti se vyskytují také dvě plochy UAN 

IV (pískovna v Kralupech nad Vltavou a štěrkovna v Minicích), nacházejí se však v úseku etapy II 

(obchvat Kralup nad Vltavou), která není předmětem záměru.  

Většina evidovaných ploch UAN I a UAN II se nachází v dostatečné vzdálenosti od navrhovaných 

tras, několik ploch je však poměrně blízko nebo bude dokonce některou z tras (popř. větví 

související MÚK či přeložkou silnice) zasaženo – v těchto místech lze s velkou pravděpodobností 

očekávat při stavbě další archeologické nálezy, ovšem vzhledem k charakteru území nelze tyto 

nálezy vyloučit prakticky v žádném úseku navrhovaných tras. 

Přehled archeologických lokalit registrovaných ve Státním archeologickém seznamu (SAS) je 

uveden v Tab. 45. 
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Tab. 45 Archeologické lokality registrované ve Státním archeologickém seznamu 

č. Katastr Název UAN 
Kategorie 

UAN 
Vzdálenost od trasy (m) č. SAS 

    A B [B1]  

1 Kněževes u Prahy Dům čp. 52 I 400 1340 (větev MÚK: 530) 12-23-15/13 

2 Kněževes u Prahy Nad Kovárnou I 290 1700 (větev MÚK: 310) 12-23-15/10 

3 Kněžívka 
Kněžívka, vedle silnice 

Praha – Slaný 
I 410 1430 (větev MÚK: 300) 12-23-15/5 

4 Kněžívka Nad Humny I 

160 

(větev 

MÚK: 

10) 

1430 (větev MÚK: 40) 12-23-15/9 

5 
Kněžívka, Kněževes 

u Prahy 

Kněžívka, dálnice Praha - 

Slaný 
I 

120 

(větev 

MÚK: 0) 

1140 (větev MÚK: 80) 12-23-15/6 

6 Kněžívka V silnice na Středokluky I 0 590 (větev MÚK: 0) 12-23-15/24 

7 Kněžívka 
Tuchoměřice, JV od žel. 

zastávky 
I 60 150 12-23-15/2 

8 Kněžívka 
Tuchoměřice - 

"Za Špýcharem" 
I 110 90 12-23-15/21 

9 Tuchoměřice 
Tuchoměřice, pole 

Z od jádra obce 
I 450 420 12-23-15/4 

10 Tuchoměřice 
Tuchoměřice - středověké 

a novověké jádro obce 
I 660 510 12-23-15/3 

11 Tuchoměřice Za Špýcharem I 230 100 12-23-15/23 

12 

Kněževes u Prahy, 

Kněžívka, 

Tuchoměřice 

(prostor UAN I č. 1-10) II 0 0 - 

13 Středokluky 
Středokluky - středověké 

a novověké jádro obce 
II 

1830 

(větev 

MÚK: 

270) 

880 (větev MÚK: 550) 12-23-14/10 

14 
Běloky, Makotřasy, 

Středokluky 

Makotřasy - "Na ostrově", 

"Za starým zámkem" 
I 

2330 

(větev 

MÚK: 

400) 

1450 12-23-14/7 

15 Středokluky Kóta 322 I 

1910 

(větev 

MÚK: 

150) 

1150 12-23-14/6 

16 

Středokluky, Velké 

Číčovice, Malé 

Číčovice 

ZSV Černovičky I 1210 820 12-23-14/8 

17 
Tuchoměřice, 

Středokluky 
Černovičky, Z od osady I 980 680 12-23-15/1 

18 Tuchoměřice Pazderna, okolí osady I 530 610 12-23-15/20 

19 Lichoceves Střed obce I 650 760 (přel. sil.: 370) 12-23-10/31 

20 Lichoceves 
U domu čp. 25, 26, 29, 

Homolka 
I 520 630 (přel. sil.: 330) 12-23-10/32 

21 Lichoceves (okolo UAN I – jádra vsi) II 420 500 (přel. sil.: 260) - 
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č. Katastr Název UAN 
Kategorie 

UAN 
Vzdálenost od trasy (m) č. SAS 

    A B [B1]  

22 

Kamýk u Vel. 

Přílep, Velké 

Přílepy 

 II 340 320 (přel. sil.: 10) - 

23 Kamýk u Vel. Přílep Teletník I 380 350 (přel. sil.: 170) 12-23-10/19 

24 Kamýk u Vel. Přílep Kravín I 680 670 (přel. sil.: 350) 12-23-10/18 

25 Kamýk u Vel. Přílep Vepřín I 550 540 (přel. sil.: 190) 12-23-10/17 

26 Kamýk u Vel. Přílep Sklípek u domu čp. 229 I 730 780 (přel. sil.: 270) 12-23-10/29 

27 Kamýk u Vel. Přílep „Tomkova zahrada“  I 550 610 (přel. sil.: 100) 12-23-10/16 

28 Kamýk u Vel. Přílep 
Pole za mlýnem pana 

Ryšánka 
I 510 580 (přel. sil.: 100) 12-23-10/7 

29 Kamýk u Vel. Přílep "Nad synagogou", ppč. 191 I 270 330 (přel. sil.: 90) 12-23-10/12 

30 Kamýk u Vel. Přílep 
"Nad synagogou", ppč. 

190/1 
I 180 250 (přel. sil.: 210) 12-23-10/13 

31 Svrkyně Pole na J okraji obce I 680 620 12-23-10/36 

32 Svrkyně 
Svrkyně - středověké 

a novověké jádro obce 
II 460 460 12-23-10/39 

33 Tursko 
středověké a novověké 

jádro obce Tursko 
I 800 

800 

[B1: 230] 
12-23-05/13 

34 Kozinec mohylník Ers I 140 
140 

[B1: 270] 
12-23-05/9 

35 Kozinec (okolo UAN I) II 40 
40 

[B1: 70] 
- 

36 Kozinec 
novověké jádro obce 

Kozinec 
II 530 

530  

[B1: 1070] 
12-23-05/12 

37 Holubice v Čechách 
středověké a novověké 

jádro obce Holubice 
I 750 

750 

[B1: 1020] 
12-23-05/10 

38 Zlončice 
Zlončice - S od silnice 

Kralupy – Úžice 
I 100 100 12-22-21/4 

39 Zlončice (okolo UAN I) II 60 60 - 

40 Zlončice "Na Vartě" I 70 70 12-22-21/10 

41 Kozomín  Kozomín, čp. 47 - zahrada I 570 570 12-22-21/8 

42 Kozomín Kozomín – tvrz I 690 690 12-22-21/9 

43 Kozomín (jádro vsi – okolo UAN I) II 560 560 - 

Pozn.: Ve sloupci „vzdálenost od trasy“ je uvedena nejmenší vzdálenost příslušné plochy UAN od hlavní trasy dané varianty; pokud je 

např. větev navrhované MÚK nebo přeložky silnice podstatně blíž k UAN než hlavní trasa, je uvedena i tato vzdálenost. 

 V [hranatých závorkách] jsou uvedeny vzdálenosti pro variantu B1 – pouze v úseku odlišného směrového vedení oproti var. B. 

 Tučně jsou vyznačeny vzdálenosti těch UAN, které jsou v těsné blízkosti některé varianty (do 100 m) nebo jsou trasou (či větví 

MÚK) přímo dotčeny (tj. vzdálenost = 0). 
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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 

Trasa přeložky je plánována v antropogenně ovlivněném, poměrně urbanizovaném  

a dlouhodobě osídleném území mezi dálnicemi D7 a D8, Prahou a Kralupy nad Vltavou. Severní 

okraj zájmového území (etapa III) má poměrně průmyslový charakter, což je dáno polohou na 

okraji města Kralupy nad Vltavou, kde sídlí Areál chemických výrob. Převážná část území směrem 

na jih (I etapa) má spíše venkovský charakter, s převahou zemědělsky využívané půdy  

a rozrůstajícími se obcemi, směrem k dálnici D7 je celkový ráz původní zemědělské krajiny 

pozměněn výstavbou komerčních areálů a plošnou výstavbou různorodých rodinných domů.   

Záměr je navržen v území s nevelkým množstvím přírodně významných chráněných prvků.  

Z prvků, které jsou v zájmu ochrany přírody, zde můžeme nalézt především ty, které tvoří husté 

krajinné sítě, a můžeme se s nimi setkat při hodnocení většiny liniových staveb. Jedná se 

především o prvky územního systému ekologické stability (převážně nefunkční) a významné 

krajinné prvky.  

V blízkosti trasy se nevyskytují žádná zvláště chráněná území. Po hranici zájmového území (mimo 

kontakt s trasou přeložky) prochází evropsky významná lokalita EVL Zákolanský potok. Cca 800 m 

trasy přeložky prochází přírodním parkem Okolí Okoře a Budče.   

Z hlediska výskytu a migrací velkých druhů savců nepatří zájmové území k nadregionálně 

významným, do zájmového území nezasahuje žádný Dálkový migrační koridor ani migračně 

významné území, pouze několik místních migračních tras. 

Jako problémové okruhy z hlediska jednotlivých složek životního prostředí se jeví: 

 půda: vzhledem k umístění záměru se nelze vyhnout záboru kvalitní orné půdy  

(I. třída ochrany).  

 voda: V zájmovém území etapy I jsou poměrně malé zásoby podzemních vod vlivem nižší 

propustnosti kolektorů podzemních vod a vysoké drenáži těchto kolektorů v zařízlých 

údolích. Zároveň se zde vyskytuje mnoho oblastí bez veřejného vodovodu k zásobování 

pitnou a užitkovou vodou. Proto bude obecně vhodné srážkové vody z území neodvádět, 

ale v co největší míře na území zachovat, resp. zasakovat.  

 ochrana přírody: v zájmovém území byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, 

pro jejichž ochranu bude nutné navrhnout minimalizační opatření.  

 krajina: pro všechny varianty bude problémem otevření nového dopravního koridoru ve 

volné zemědělské krajině a s tím související problematika volného pohybu živočichů. Ta je 

řešitelná v rámci úpravy technického řešení a navrženými technickými opatřeními a není 

z hlediska záměru limitující. 
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 archeologie: Území lze označit jako „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu zákona  

č. 20/1987 Sb., v platném znění. Celé zájmové území spadá do kategorie UAN III. 

Posuzovaná přeložka prochází přes archeologickou lokalitu UAN I a UAN II. V etapě 

výstavby bude nutný archeologický dohled. 

 rozpor s územně plánovací dokumentací: úsek I. etapy záměru není v souladu se Zásadami 

územního rozvoje Středočeského kraje. Tato skutečnost však nemá vliv na závěry 

hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

Na základě provedeného rozboru všech složek životního prostředí v kapitole C.II. je možné 

konstatovat, že zatížení dotčeného území je úměrné jeho charakteru a způsobu využití.  
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ČÁST D KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 

MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

D.I.  CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, SEKUNDÁRNÍCH, 

KUMULATIVNÍCH, PŘESHRANIČNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, 

STŘEDNĚDOBÝCH, DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH I DOČASNÝCH, 

POZITIVNÍCH I NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZÁMĚRU, KTERÉ VYPLÝVAJÍ 

Z VÝSTAVBY A EXISTENCE ZÁMĚRU  

D.I.1.  VLIVY NA OBYVATELSTVO A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  

Hlavními faktory, které v dotčené oblasti působí na obyvatelstvo v souvislosti s automobilovým 

provozem a které tedy budou realizací záměru významněji ovlivněny, jsou hluk, znečištění 

ovzduší, narušení faktorů pohody, ztráty na životech a zdraví při dopravních nehodách.  

Jako další vlivy na obyvatelstvo lze označit ovlivnění hospodářských aktivit (zábor půdy, 

kontaminace půdy, vlivy na surovinové zdroje, vlivy na lesní hospodářství a myslivost, vlivy na 

vodní zdroje, vlivy na hmotný majetek aj.). 

Protože životní prostředí je definované jako životní prostředí člověka, tak logicky veškeré vlivy na 

jednotlivé složky ŽP se v konečném důsledku promítají do vlivů na člověka. Proto je vliv na 

člověka obsažen ve všech částech kapitoly D.I. 

Kapitola D.I.1 je zaměřena především na přímé vlivy na zdraví: 

 Vliv na zdraví obyvatel (vliv hluku, imisí a celkové zdravotní riziko) 

 Narušení faktorů pohody obyvatel 

 Vlivy na řidiče a dopravní nehody 

 Dělící účinky 

 Sociálně ekonomické vlivy 

 Vliv na rekreační aktivity 

Je třeba zdůraznit, že zdraví člověka je komplexním jevem a rozdělení na uvedené kapitoly má 

pouze metodický charakter. 

Bezprostředně s touto kapitolou souvisí kap. D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima a kap. D.I.3 Vlivy 

na hlukovou situaci, které popisují dva hlavní negativní vlivy dopravy – hluk a imise. Na výsledky 

těchto kapitol je v textu odkazováno, aby nedocházelo ke zbytečné duplicitě. 

Pro analýzu pravděpodobnosti ovlivnění obcí v území záměru byla zjištěna jejich nejmenší 

vzdálenost od jednotlivých variant (Tab. 46).  
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Tab. 46 Nejmenší vzdálenost okraje obcí od navržených variant 

Obec Část Nejmenší vzdálenost od trasy [m] 

  Varianta A Varianta B Podvarianta B1 

Kněževes  Za dálnicí D7 

Tuchoměřice  90 430 

 Tuchoměřice 570 430 

 Pazderna 650 600 

 Kněžívka 90 1140 

Středokluky  Za dálnicí D7 

 Středokluky Za dálnicí D7 

 Černovičky 1010 530 

Číčovice  2010 1860 

 Velké Číčovice 1840 1990 

 Malé Číčovice 1750 1860 

Lichoceves  420 460 

 Lichoceves 420 540 

 Noutonice 520 460 

Velké Přílepy  130 210 

 Velké Přílepy 430 510 

 Kamýk 130 210 

Svrkyně  350 420 450 

Tursko  840 840 210 

Holubice  310 310 790 

 Holubice 760 760 1100 

 Kozinec 310 310 790 

(Kralupy nad Vltavou)  ˃1500 

(Dolany) (Dolany) 1100 

 (Debrno) 90 

 (Nehošť) 460 

Chvatěruby  280 

Zlončice  1100 

Kozomín  300 

Postřižín  1200 

STRUČNÝ POPIS VLIVŮ NA JEDNOTLIVÉ OBCE 

Vliv na obce závisí především na vzdálenosti přeložky od obce a na dopravním zatížení. Zde je 

nutno uvést, že dopravní zatížení se bude podstatně lišit podle toho, zda bude zprovozněn SOKP 

stavby 518 a 519 v úseku Ruzyně – Suchdol – Březiněves. Jak vyplývá z Tab. 12, rozdíl 

v dopravním zatížení je až dvojnásobný, což z hlediska hluku představuje rozdíl cca 3 dB. 

Z principu předběžné opatrnosti je hodnocení v odborných studiích (hluková studie, rozptylová 

studie a studie vlivu na veřejné zdraví) provedeno pro nejméně příznivou variantu, tedy 

předpoklad neexistence SOKP. 

STRUČNÝ POPIS VLIVŮ NA JEDNOTLIVÉ OBCE 
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Vliv na obce závisí především na vzdálenosti přeložky od obce a na dopravním zatížení. Zde je 

nutno uvést, že dopravní zatížení se bude podstatně lišit podle toho, zda bude zprovozněn SOKP 

stavby 518 a 519 v úseku Ruzyně – Suchdol – Březiněves. Jak vyplývá z Tab. 14, rozdíl 

v dopravním zatížení je až dvojnásobný, což z hlediska hluku představuje rozdíl cca 3 dB. 

Z principu předběžné opatrnosti je hodnocení v odborných studiích (hluková studie, rozptylová 

studie a studie vlivu na veřejné zdraví) provedeno pro nejméně příznivou variantu, tedy 

předpoklad neexistence SOKP. 

KNĚŽEVES 

Nulová varianta 

Obec se nachází západně od dálnice D7 v blízkosti východního okraje vzletové a přistávací dráhy 

letiště Václava Havla. Na dálnici je napojena MÚK exitu 3. 

Varianta A 

MÚK exitu 3, do které bude napojen začátek posuzované přeložky, bude kompletně 

zrekonstruována, příjezd do obce bude zachován. Bude zrušena západní větev stávající MÚK, 

celkově se tak negativní vlivy z dopravy na MÚK mírně sníží. Doprava na D7 v blízkosti obce se 

v důsledku zprovoznění přeložky zvýší o cca 16%. Pohoda a bezpečnost v obci se významně 

nezmění, zdravotní rizika (s ohledem na blízkost letiště) zůstanou na přibližně stejné úrovni. 

Varianta B, B1 

Nově vybudovaná MÚK umožní zrušení MÚK exitu 5, což zmírní dopady na obec. Obec tak bude 

napojena na D7 přes novou MÚK po nové silnici III. třídy, vedené podél D7. Doprava na D7 v 

blízkosti obce se v důsledku zprovoznění nové silnice II/240 zvýší o cca 4%. Pohoda a bezpečnost 

v obci se významně nezmění, zdravotní rizika (s ohledem na blízkost letiště) zůstanou na přibližně 

stejné úrovni. 

Provoz na přeložce znamená zhoršení hlukové zátěže v jejím okolí, nicméně u stávajících objektů 

pro bydlení v obci nevede k překročení hygienických limitů hluku. Naopak zlepšení lze očekávat  

u obytné zástavby podél stávajících komunikací, kde doprava klesne. 

TUCHOMĚŘICE (VČETNĚ ČÁSTÍ PAZDERNA a KNĚŽÍVKA) 

Nulová varianta 

Obec se nachází východně od dálnice D7, její část Kněžívka pak přiléhá k východní větvi MÚK 

exitu 3 ve vzdálenosti cca 40 m. Centrem obce prochází několik silnic III. třídy, silnice III/2405 

prochází Kněžívkou od MÚK exit 3, silnice III/0071 napojuje Tuchoměřice na D7 z exitu 2 od 

Přední Kopaniny. SZ od obce vede železniční trať. 

Varianta A 

MÚK exitu 3, do které bude napojen začátek nové silnice II/240, bude kompletně 

zrekonstruována, stávající východní větev MÚK bude zrušena. Kněžívka bude napojena na D7 

přes novou MÚK a okružní křižovatku od Kněževse. Vlivy dopravy se sníží v důsledku zrušení 

větve, nově navrhovaná větev MÚK bude ve vzdálenosti cca 90 m. Doprava na D7 v blízkosti obce 

se v důsledku zprovoznění nové silnice zvýší o cca 16%. Centrum obce bude napojena na novou 
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II/240 pomocí MÚK se silnicí III/0077. Nejbližší vzdálenost obce od nové II/240 je u zámku cca 

570 m, obec je však odcloněna od komunikace skladovým areálem. Zástavba v části obce 

Pazderna je od nové II/240 vzdálena cca 650 m. Zvýšení pohody a bezpečnosti se projeví zejména 

v Kněžívce snížením dopravy na silnici III/2405 (o cca 60 %), ale i v severní části Tuchoměřic. Pro 

příjezd do Tuchoměřic od Prahy bude více využívána silnice III/0071 od Přední Kopaniny, v jižní 

části obce se tak pocit pohody a bezpečnost sníží. Na celém území obce klesne provoz o cca 68 

%. 

Varianta B, B1 

Nově vybudovaná MÚK umožní zrušení MÚK (exit 5), což zmírní dopady na část obce Kněžívka. 

Obec bude napojena na D7 přes novou MÚK po nové silnici III. třídy, vedené západně podél D7. 

Doprava na D7 v blízkosti obce se v důsledku zprovoznění nové silnice zvýší o cca 4%. Centrum 

obce bude napojena na přeložku pomocí navržené MÚK po stávající silnici III/0077, případně 

přes exit 2 po silnici III/0071. Nejbližší vzdálenost obce od nové II/240 je u zámku cca 430 m, 

obec je však odcloněna od komunikace skladovým areálem. Zástavba v části obce Pazderna je od 

nové II/240 vzdálena cca 600 m. Zvýšení pohody a bezpečnosti se projeví na celém území obce, 

kde klesne doprava o cca 60 %. 

Provoz na přeložce znamená zhoršení hlukové zátěže v jejím okolí, nicméně u stávajících objektů 

pro bydlení v obci nevede k překročení hygienických limitů hluku. Naopak zlepšení lze očekávat u 

obytné zástavby podél stávajících komunikací, kde doprava klesne. 

 Pro vizuální a pocitové odclonění přeložky od obytné zástavby v osadě Pazderna je 

v dokumentaci EIA navržen zelený pás stromů a keřů (viz grafická příloha A4). 

STŘEDOKLUKY (VČETNĚ ČÁSTÍ STŘEDOKLUKY a ČERNOVIČKY) 

Nulová varianta 

Obec se nachází po obou stranách dálnice D7, centrum obce západně, část Černovičky východně 

od D7. Na dálnici je napojena MÚK exitu 5. 

Varianta A 

MÚK bude velkoryseji přeřešena, západně od D7 je navržena nová komunikace, která bude 

z MÚK rozvádět dopravu. Doprava na D7 v blízkosti obce se v důsledku zprovoznění nové silnice 

sníží o cca 9%. Nová silnice II/240 povede ve vzdálenosti větší než 1 km od Černoviček. Na pocit 

pohody, bezpečnost a zdravotní rizika tak nová silnice nebude mít významný vliv. 

Varianta B, B1 

Nově vybudovaná MÚK umožní zrušení MÚK exitu 5, což zmírní dopady na centrální část obce 

Středokluky. Obec bude napojena na D7 přes novou MÚK po nové silnici III. třídy, vedené 

západně podél D7. Tato nová silnice bude zároveň obchvatovou komunikací obce Středokluky.  

Doprava na D7 v blízkosti obce se v důsledku zprovoznění nové silnice sníží  

o cca 3%. Centrum obce bude napojena na novou II/240 pomocí navržené MÚK po přípojce na 

stávající silnici III/2405. Nejbližší vzdálenost části obce Černovičky od nové II/240 je cca 530 m. 
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Provoz na přeložce znamená zhoršení hlukové zátěže v jejím okolí, nicméně u stávajících objektů 

pro bydlení v obci nevede k překročení hygienických limitů hluku. Naopak zlepšení lze očekávat u 

obytné zástavby podél stávajících komunikací, kde doprava klesne. 

ČÍČOVICE (VČETNĚ ČÁSTÍ VELKÉ ČÍČOVICE, MALÉ ČÍČOVICE) 

Nulová varianta 

Oběma částmi obce prochází silnice III/00715 s poměrně malou dopravní zátěží. 

Varianta A 

K přímému ovlivnění obce nedojde, vzdálenost od nové II/240 je téměř 2 km. V důsledku 

využívání nové silnice automobilovou dopravou poklesne v obci provoz o čtvrtinu, což přispěje ke 

zvýšení pohody a bezpečnosti i snížení zdravotních rizik. 

Varianta B, B1 

K přímému ovlivnění obce nedojde, vzdálenost od nové II/240 je téměř 2 km. V důsledku 

využívání nové silnice automobilovou dopravou poklesne v obci provoz o téměř čtvrtinu, což 

přispěje ke zvýšení pohody a bezpečnosti i snížení zdravotních rizik. 

Ze závěrů hlukové studie vyplývá, že hygienické limity hluku budou u stávajících objektů pro 

bydlení v obci splněny. 

LICHOCEVES (VČETNĚ ČÁSTÍ LICHOCEVES, NOUTONICE) 

Nulová varianta 

Obě části obce spojuje silnice III/00715, kromě toho jsou obě části obce napojeny na Velké 

Přílepy další silnicí III. třídy, Lichoceves na Statenice silnicí III/0079. Po západním okraji obou částí 

obce prochází železniční trať. 

Varianta A 

Silnice III/00710 z Lichocevse na Velké Přílepy je mírně upravena a napojena na novou II/240 

průsečnou křižovatkou, stejně jako silnice III/2406 z Noutonic na Velké Přílepy. Minimální 

vzdálenost Lichocevse od nové II/240 je cca 420 m, Noutonic pak 520 m. V důsledku využívání 

nové silnice automobilovou dopravou výrazně poklesne provoz na všech komunikacích v obou 

částech obce. V zástavbě se tak zvýší pocit pohody i bezpečnost, sníží se zdravotní rizika, 

východní okraj obce bude ovlivňován dopravou po nové silnici. Nová komunikace oddělí obec od 

Velkých Přílep. Silnice III/0079 je bezpečně převedena nadjezdem, silnice III/00710 a III/2406 

kříží novou komunikaci úrovňově a vzniká zde riziko dopravních nehod, tedy snížení bezpečnosti. 

V důsledku využívání nové silnice automobilovou dopravou poklesne v obci provoz o 90%, což 

přispěje ke zvýšení pohody a bezpečnosti i snížení zdravotních rizik. 

Varianta B, B1 

Silnice III/00710 je přeložena na severní okraj Lichocevse a na novou II/240 je připojena MÚK. 

Minimální vzdálenost Lichocevse od nové II/240 je cca 540 m, Noutonic pak 460 m. V důsledku 

využívání nové silnice automobilovou dopravou výrazně poklesne provoz v obou částech obce, v 

Lichocevsi je navíc doprava eliminována novou přeložkou silnice III/00710. Výrazně se tak zvýší 
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pohoda, bezpečnost v obou částích obce a sníží se zdravotní rizika, východní okraj obou částí 

bude ovlivňován dopravou po nové silnici. Všechny silnice křižující novou II/240 jsou převedeny 

mimoúrovňově a nevzniká tak nebezpečí střetů vozidel a snížení bezpečnosti. V důsledku 

využívání nové silnice automobilovou dopravou poklesne v obci provoz o 92% ve variantě B  

a o 79% ve variantě B1, což přispěje ke zvýšení pohody a bezpečnosti i snížení zdravotních rizik. 

Ze závěrů hlukové studie vyplývá, že hygienické limity hluku budou u stávajících objektů pro 

bydlení v obci Lichoceves splněny. U ploch, které jsou územním plánem obce vymezeny pro 

bydlení, lze lokálně zaznamenat nadlimitní hodnoty, záměr v několika případech tyto plochy 

přímo protíná. Modelovým výpočtem byla proto vymezena limitní izofona pro noční dobu, která 

ukazuje hranici, za kterou může být nízkopodlažní zástavba realizována při zajištění hygienických 

limitů (viz Obr. 25 a 26). Hygienický limit bude poté splněn ve všech posuzovaných stavech.  

Pro vizuální a pocitové odclonění přeložky od obytné zástavby obce je v dokumentaci EIA 

navržen zelený pás stromů a keřů (viz grafická příloha A4).  

VELKÉ PŘÍLEPY VČETNĚ ČÁSTÍ VELKÉ PŘÍLEPY, KAMÝK 

Nulová varianta 

Obec Velké Přílepy je jednou z velmi dynamicky se rozvíjejících obcí, kde výrazně roste počet 

obyvatel. Nejvíce nové zástavby je v SZ (Kamýk) a východní části obce. Středem staré zástavby 

prochází silnice II/240 a z ní odbočují silnice III. třídy.  

Varianta A 

Silnice III/00710 je za výjezdem z obce mírně upravena a napojena na novou II/240 průsečnou 

křižovatkou. Minimální vzdálenost historické zástavby obce od nové II/240 je cca 430 m, okraj 

Kamýku je pak ve vzdálenosti 130 m. V důsledku využívání nové silnice automobilovou dopravou 

poklesne v obci provoz o 27%, což přispěje ke zvýšení pohody a bezpečnosti i snížení zdravotních 

rizik.  

Na silnici II/240 (ul. Pražská) od Statenic bude pokles dopravy ve variantě B o cca 22 %, od Turska  

cca 20 %. V důsledku napojení na úrovňové křižovatky výrazně stoupne doprava od Noutonic 

(čtyřikrát) a Svrkyně (jedenapůlkrát).  

Varianta B, B1 

Silnice III/00710 je za výjezdem z obce přeložena a na novou II/240 je připojena MÚK. Minimální 

vzdálenost historické zástavby obce od nové II/240 je cca 510 m, okraj Kamýku je pak ve 

vzdálenosti 210 m. V důsledku využívání nové silnice automobilovou dopravou poklesne v obci 

celkový provoz o 25%, což přispěje ke zvýšení pohody a bezpečnosti i snížení zdravotních rizik.  

Konkrétně na silnici II/240 (ul. Pražská) od Statenic bude pokles dopravy ve variantě B cca 20 % 

(tj. cca 2500 vozidel/den, z toho 250 nákladních), od Turska  cca 27 % (tj. 2600 vozidel/den, 

z toho 740 nákladních). Ve variantě B1 bude pokles dopravy obdobný.  

Problematické je napojení navržené MÚK na obec ulicí Kladenskou s nevyhovující kapacitou  

a technickým stavem (úzký profil ulice, absence chodníků). Ve variantě B je zcela nezbytné 

vymístit z této ulice nákladní dopravu, proto je v dokumentaci v kap. D.IV požadavek na dopravní 
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omezení. Po zprovoznění přeložky bude za předpokladu dopravního omezení pro nákladní 

vozidla nad 3,5 t v Kladenské ulici situace následující:  

- Nárůst celkového počtu vozidel o 6 - 17 %. Nárůst se však týká pouze osobních vozidel, 

počet nákladních vozidel naopak klesne.   

- Provoz na přeložce (včetně přivaděče) znamená splnění hygienických limitů hluku 

v Kladenské ulici. 

- Celková hluková zátěž v ul. Kladenské se výrazně nezmění, výpočtově byl prokázán mírný 

pokles o cca 0,6 dB (díky vymístění nákladní dopravy). Další zlepšení situace (až o cca 

2-3 dB) lze očekávat položením nízkohlučného asfaltu, které zajistí oznamovatel po 

dohodě s obcí (viz záznam z jednání ze dne 1.8.2016).  

- Vymístěním nákladní dopravy dojde k poklesu vibrací. 

- Záměrem obce je zavést v ul. Kladenská kyvadlovou dopravu, čímž se pro řidiče 

atraktivita této dopravní cesty sníží a lze zde očekávat další snížení dopravy. 

Celkově lze konstatovat, že provoz na přeložce znamená zhoršení hlukové zátěže v jejím okolí, 

nicméně u stávajících objektů pro bydlení v obci nevede k překročení hygienických limitů hluku. 

Naopak zlepšení lze očekávat u obytné zástavby podél stávající II/240 v ul. Pražská, kde doprava 

klesne o cca 20 - 27%. 

Vhodným řešením snížení dopravní zátěže v Kladenské ul. je realizace jižního obchvatu Velkých 

Přílep. V případě nerealizace obchvatu je nutné vymístit nákladní dopravu z této ulice.  Proto je 

v kap. D.IV. navržena podmínka na dopravní omezení v ul. Kladenská pro nákladní vozidla 

nad 3,5 t.  

Pro vizuální a pocitové odclonění přeložky od obytné zástavby obce Velké Přílepy  

je v dokumentaci EIA navržen val (km cca 5,6), který bude oceleněn řadami stromů a keřů. 

Přesné parametry budou stanoveny v navazující projektové dokumentaci (DÚR).   

SVRKYNĚ 

Nulová varianta 

Obcí prochází jedna, málo zatížená silnice III/00722 od Hole a Noutonic, po okraji obce vede 

silněji zatížená silnice III/24010 z Otvovic na Velké Přílepy. Na SV okraji obce je broková 

myslivecká střelnice. 

Varianta A 

Silnice II/24010 bude přeložena a pomocí kruhového objezdu napojena na novou II/240. 

Nejmenší vzdálenost nové II/240 od obce je 350 m. Nová silnice II/240 bude novým prvkem, 

dělícím Svrkyni od Velkých Přílep. Z hlediska pohody uvnitř obce, bezpečnosti a zdravotních rizik 

nedojde ke změně, východní, okraj obce, nejbližší k nové silnici, tvoří komerční zástavba 

a střelnice. Úrovňové křížení bude tvořit mírné bezpečnostní riziko, snižované kruhovým 

objezdem. V důsledku využívání nové silnice automobilovou dopravou poklesne v obci provoz až 

o 95%, což přispěje ke zvýšení pohody a bezpečnosti i snížení zdravotních rizik.  
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Varianta B1 

Silnice II/24010 bude převedena přes novou II/240 nadjezdem. Nejmenší vzdálenost nové II/240 

od obce je 450 m. Doprava v obci nebude novou silnicí významně ovlivněna. Z hlediska pohody 

uvnitř obce, bezpečnosti a zdravotních rizik nedojde ke změně, východní, okraj obce, nejbližší 

k nové silnici, tvoří komerční zástavba a střelnice.  

Varianta B 

Silnice II/24010 bude převedena přes novou II/240 nadjezdem. Nejmenší vzdálenost nové II/240 

od obce je 420 m. Východní okraj obce, nejbližší k nové silnici, tvoří komerční zástavba 

a střelnice. 

V důsledku využívání nové silnice automobilovou dopravou poklesne v obci provoz o 80%, což 

přispěje ke zvýšení pohody a bezpečnosti i snížení zdravotních rizik.  

Provoz na přeložce znamená zhoršení hlukové zátěže v jejím okolí, nicméně u stávajících objektů 

pro bydlení v obci nevede k překročení hygienických limitů hluku.  

Pro vizuální a pocitové odclonění přeložky od obytné zástavby obce je v dokumentaci EIA 

navržen zelený pás stromů a keřů (viz grafická příloha A4).  

TURSKO 

Nulová varianta 

Obcí prochází silnice II/240, za které vedou silnice III. třídy na Holubice a Libčice n. Vlt. Počet 

obyvatel zde průběžně roste. 

Varianta A 

Nová silnice je vedena za vrchem Ers. Silnice III. třídy do Kozince bude přeložena, na styku 

s novou II/240 je navržena průsečná křižovatka. Nejmenší vzdálenost od obce je 840 m. Doprava 

na silnici II/240 poklesne o 88% (tj. o cca 8000 vozidel/den). V obci tak výrazně stoupne pocit 

pohody, bezpečnost a sníží se zdravotní rizika. Z hlediska bezpečnosti je problematické úrovňové 

křížení nové II/240 s III/24012. 

Varianta B1 

Nová silnice je vedena před vrchem Ers. Silnice III. třídy do Kozince bude přeložena, a násypem 

mimoúrovňově převedena přes novou II/240. Nejmenší vzdálenost od obce je 210 m. Doprava na 

silnici II/240 poklesne o 81% (tj. 7500 vozidel/den). V centru obce tak výrazně stoupne pocit 

pohody, bezpečnost a sníží se zdravotní rizika. Západní okraj obce bude ovlivňován dopravou po 

nové silnici. 

Varianta B 

Nová silnice je vedena za vrchem Ers. Silnice III třídy do Kozince bude přeložena, přes zářez nové 

II/240 bude mimoúrovňově převedena. Nejmenší vzdálenost od obce je 840 m. Doprava na silnici 

II/240 poklesne o 87% (tj. o cca 8000 vozidel/den). V obci tak výrazně stoupne pocit pohody, 

bezpečnost a sníží se zdravotní rizika.  
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Ze závěrů hlukové studie vyplývá, že hygienické limity hluku budou u stávajících objektů pro 

bydlení v obci Tursko splněny. Pro vizuální a pocitové odclonění přeložky od obytné zástavby 

obce je v dokumentaci EIA navržena dosadba dřevin v RK 1121 (viz grafická příloha A4).  

HOLUBICE (VČETNĚ ČÁSTÍ HOLUBICE A KOZINEC) 

Nulová varianta 

Obec je jedna s nejdynamičtějším růstem obyvatel především v části Kozinec. Počet obyvatel 

v celé obci se za deset let ztrojnásobil. V obci se potkává několik silnic III. třídy, nejsou však příliš 

zatížené. 

Varianta A 

Nová silnice je vedena před vrchem Ers. Silnice III. třídy do Turska bude přeložena, na styku 

s novou II/240 je navržena průsečná křižovatka. Nejmenší vzdálenost od Holubice je 760 m, od 

Kozince 310 m. V důsledku využívání nové silnice automobilovou dopravou naroste v obci provoz 

více než dvojnásobně, což přispěje ke snížení pohody, bezpečnosti a zvýšení zdravotních rizik. 

Východní okraj Kozince bude ovlivňován dopravou po nové silnici. Z hlediska bezpečnosti je 

problematické úrovňové křížení nové II/240 s III/24012. 

Varianta B1 

Nová silnice je vedena za kopcem Ers. Silnice III třídy do Turska bude přeložena, přes zářez nové 

II/240 bude mimoúrovňově převedena. Nejmenší vzdálenost od Holubice je 1100 m, od Kozince 

790 m.  

Varianta B 

Nová silnice je vedena před vrchem Ers. Silnice III třídy do Turska bude přeložena, přes zářez 

nové II/240 bude mimoúrovňově převedena. Nejmenší vzdálenost od Holubice je 760 m, od 

Kozince 310 m. Dopravní zátěž v obci se významně nezmění, nedojde k ovlivnění pohody, 

bezpečnosti ani zdravotních rizik v obci.  

Provoz na přeložce znamená zhoršení hlukové zátěže na východním okraji Kozince, nicméně 

hygienické limity hluku budou podle závěrů hlukové studie u stávajících objektů pro bydlení  

v obci Holubice splněny.  

Pro vizuální a pocitové odclonění přeložky od obytné zástavby obce je v dokumentaci EIA 

navržen zelený pás stromů a keřů a dále dosadba dřevin v RK 1121 (viz grafická příloha A4).  

DOLANY (VČETNĚ ČÁSTÍ DOLANY, DEBRNO A OSADY NEHOŠŤ) 

Nulová varianta 

Obec, i její části, leží mimo hlavní dopravní trasy. Nejblíže ji k silnici II/240 část Debrno (cca 

290 m). Po okraji Dolan vede železniční trať.   

Obchvat Kralup nad Vltavou (etapa II) 
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Obchvat Kralup nad Vltavou není předmětem záměru, vliv na obce byl posouzen v dokumentaci 

obchvatu Kralupy nad Vltavou [7]. Lze však konstatovat, že přivede dopravu do těsné blízkosti 

Debrna (cca 90 m), od Dolan je však komunikace dostatečně daleko (více než 1 km).   
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KRALUPY NAD VLTAVOU  

Nulová varianta 

Průjezdná doprava využívá možností průjezdu obcí po ulicích Přemyslova, gen. Klapálka  

a Hybešova na most přes Vltavu, nejzatíženější je Přemyslova ulice. 

Obchvat Kralup nad Vltavou 

Obchvat Kralup nad Vltavou není předmětem záměru, vliv na město byl posouzen v dokumentaci 

obchvatu Kralupy nad Vltavou [7]. Lze však konstatovat, že odvede tranzitní dopravu z centra 

obce (v ul. Mostní v centru města klesne ve var. B nákladní doprava o 60 %, tj. cca 600 NA). 

Nejbližší vzdálenost obytné zástavby od nové komunikace je větší než 1000 m. 

CHVATĚRUBY  

Nulová varianta 

Silnice III/00811, která spojuje Kralupy s D8, vede cca 240 m od nejbližší obytné zástavby. Obcí 

prochází silnice III/2429 na Zlončice. 

Přeložka (záměr) 

Přeložka, na kterou bude převedena většina dopravy, je od obce vzdálena 280 m. Tím v obci 

nedojde prakticky k žádné změně pohody, bezpečnosti a zdraví.  

Pokud však nebude v provozu SOKP 518, dojde ke zvýšení dopravy na dvojnásobek. Provoz na 

přeložce bude znamenat zhoršení hlukové zátěže u západního okraje obce Chvatěruby, nicméně 

u stávajících objektů pro bydlení v obci nevede k překročení hygienických limitů hluku.  

U ploch, které jsou v návrhu územního plánu obce Chvatěruby vymezeny pro bydlení (areál 

bývalého motokrosového závodiště), lze na jejich hranici lokálně očekávat překročení limitních 

hodnot. Modelovým výpočtem byla proto vymezena limitní izofona pro noční dobu, která 

ukazuje hranici, za kterou může být nízkopodlažní zástavba realizována při zajištění hygienických 

limitů (viz Obr. 30). Hygienický limit bude poté splněn ve všech posuzovaných stavech.  

KOZOMÍN 

Nulová varianta 

Silnice III/00811, která spojuje Kralupy s D8, vede cca 300 m od nejbližší obytné zástavby. Obcí 

prochází silnice II/602 na Postřižín. 

Přeložka (záměr) 

Přeložka, na kterou bude převedena doprava, se k obci přiblíží o max. 100m, tj. bude od obce 

vzdálena cca 300 m. V obci nedojde prakticky k žádné změně pohody, bezpečnosti a zdraví.  

Pokud však nebude v provozu SOKP 518, dojde ke zvýšení dopravy až na dvojnásobek. Provoz na 

přeložce bude znamenat zhoršení hlukové zátěže u západního okraje obce, nicméně  

u stávajících objektů pro bydlení v obci nevede k překročení hygienických limitů hluku.  
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Pro vizuální a pocitové odclonění přeložky od obytné zástavby obce je v dokumentaci EIA 

navržen zelený pás stromů a keřů a osázení svahů násypu (viz grafická příloha A4). 

ZLONČICE A POSTŘIŽÍN 

Nulová varianta 

Obce leží ve vzdálenosti větší než 1 km od záměru, který je neovlivní. 

  



Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 151 

 

METROPROJEKT PRAHA, a.s.  Doplněná dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.  

D.I.1.1 VLIVY NA ZDRAVÍ OBYVATEL – ZDRAVOTNÍ RIZIKA  

Podrobné posouzení zdravotních rizik, resp. vlivů záměru na veřejné zdraví je provedeno 

v samostatné studii Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (Mgr. Polák, 03/2018), která je součástí 

samostatné přílohy B3 dokumentace EIA. 

V rámci této studie jsou hodnoceny všechny tři etapy komunikace: 

I. etapa – (komunikace II/240): D7 – obchvat Kralup nad Vltavou (Holubice) 

II. etapa – obchvat Kralup nad Vltavou 

III. etapa – (komunikace II/101): obchvat Kralup nad Vltavou – D8 (II/608) 

V souvislosti s výstavbou a provozem záměru přeložky může dojít k potenciálnímu ovlivnění 

především těchto faktorů: 

 Zvýšení hladiny akustického tlaku 

 Zvýšení znečištění ovzduší  

Základními podklady pro hodnocení zdravotních rizik jsou: 

 Rozptylová studie – hodnotí rozložení imisí hlavních škodlivin v okolí komunikace  

a otázku překračování imisních limitů. Je přílohou B1 dokumentace, její souhrn je uveden  

v kap. D.I.2. 

 Akustická studie – hodnotí hlukovou situaci v okolí komunikace a problematiku překračování 

hygienických limitů. Je přílohou B2 dokumentace, její souhrn je uveden v kap. D.I.3. 

VLIVY HLUKU NA ZDRAVÍ OBYVATEL 

Vyhodnocení bylo provedeno na základě výsledků hlukové studie, přičemž uvažovány byly 

hodnoty celkové hlukové zátěže, a to včetně železniční dopravy. Z hlediska obtěžování obyvatel 

má železniční doprava mírně nižší obtěžující účinek při stejné úrovni hlukové zátěže v porovnání 

s dopravou automobilovou, provedené hodnocení je tak spíše na straně bezpečnosti. 

Na základě výsledků hlukové studie byly kvantifikovány změny v obtěžování hlukem, rušení 

spánku a výskytu infarktu myokardu. 

Hodnocené oblasti: 

- zástavba v okolí navrhované přeložky 

- zástavba v okolí stávající komunikační sítě 

- plochy ÚP vymezené pro bydlení 

- kumulace se stacionárními zdroji 

- kumulace s leteckou dopravou 

Zástavba v okolí navrhované přeložky 

Z provedeného hodnocení vyplývá, že v absolutním vyjádření je možné očekávat pouze velmi 

mírnou změnu v míře zdravotního rizika, která je vyjádřená změnou výskytu infarktu myokardu. 

Ta se v celé dotčené populaci pohybuje v řádu nejvýše okolo jedné tisíciny nového případu, 
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přičemž ve všech variantách převažuje celkové snížení rizika, pouze ve variantě A ve výhledu 

2040 s SOKP převažuje celkové zvýšení zdravotního rizika. V každém případě se jedná o 

statistické hodnoty, které se v praxi neprojeví. 

Co se týče obtěžování obyvatel, v celé dotčené populaci se změny v počtu obtěžovaných a při 

spánku rušených obyvatel bude pohybovat zpravidla v řádu prvních desítek (nejvýše 29). Stejně 

jako v případě kardiovaskulárního rizika platí, že nejpříznivější jsou obecně varianty B, B1, 

nejméně příznivá pak varianta A. 

Zástavba v okolí stávající komunikační sítě 

Vyhodnocení bylo dále provedeno pro charakteristické body v zástavbě podél stávající 

komunikační sítě.  

celkové snížení počtu obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel v oblastech podél stávajících 

komunikací pohybovat v řádu desítek případů na tisíc obyvatel. Rozdíly mezi variantami nejsou 

nijak významné, mírně výhodnější se však ve všech výpočtových stavech ukazuje varianta A. V 

případě změn v míře kardiovaskulárního rizika byl sice také vypočten celkový pokles, nicméně se 

jedná vždy jen o statistickou hodnotu v řádu několika setin nového případu. 

Plochy ÚP vymezené pro bydlení 

Kromě stávající obytné zástavby je samostatně vyhodnocena hluková zátěž také na okrajích 

ploch, které jsou dle dostupných podkladů určeny do budoucna pro funkci bydlení. Hluková 

studie uvádí hodnoty akustické zátěže pro referenční body charakterizující okrajové části těchto 

ploch, které budou provozem komunikace nejvíce ovlivněny. 

Počty obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel se v lokalitách, které jsou v ÚP vyhrazeny pro 

budoucí výstavbu, bude pohybovat v řádu desítek až první stovky (na tisíc obyvatel). Z porovnání 

mezi jednotlivými variantami je vidět, že nejpříznivější je varianta B, následuje B1, A. Z hlediska 

výpočtových stavů bude nejnižší ovlivnění obyvatel v roce 2040 ve stavu s SOKP. 

Kumulace se stacionárními zdroji 

V rámci předkládaného vyhodnocení bylo posouzeno i kumulativní působení hluku dopravních 

zdrojů a hlavního stacionárního zdroje v lokalitě (Areál chemických výrob Kralupy). Na základě 

výsledků hlukové studie je možné očekávat, že se příspěvky stacionárních zdrojů v bodech  

v blízkém okolí budou v denní i noční době pohybovat do 42 dB. 

Pro vyhodnocení vlivů hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů lze použít výpočetní vztahy pro 

hluk z dopravy s korekcí pro přepočet zátěže mezi dopravními a stacionárními zdroji.  Tato 

korekce má podobu: 

Lr,i = Lden, industry + 3 

Uvedený vztah vyjadřuje skutečnost, že hluk ze stacionárních zdrojů má při stejném akustickém 

tlaku vyšší obtěžující účinky, než je tomu u dopravního hluku. Stanovení počtu obtěžovaných  

a při spánku rušených obyvatel pak vychází z energetického součtu obou kategorií zdrojů hluku 

(po výše uvedené korekci).  
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Z výsledků vyplývá, že ve všech hodnocených stavech a variantách je možné vlivem 

kumulativního působení se stacionárními zdroji očekávat nárůst počtu obtěžovaných a při 

spánku rušených obyvatel statisticky v rozmezí jednoho a dvou nových případů. Z očekávaných 

hodnot akustických příspěvků stacionárních zdrojů je zřejmé, že není třeba očekávat jakkoliv 

významné účinky ve smyslu ohrožení zdraví, nelze vyloučit pouze ojedinělé obtěžování. 

Kumulace s leteckou dopravou 

V části zájmového území se projevuje také vliv letecké dopravy. Vliv Letiště Václava Havla Praha 

zasahuje v blízkosti záměru do zástavby obcí Kněževes a Tuchoměřice, a to v denní i noční dobu. 

Letiště Vodochody je v provozu pouze v denní dobu a akustické příspěvky ovlivní podél 

navrhované silnice pouze zástavbu na katastrálním území Dolany nad Vltavou. 

Na základě dostupných podkladů je v hlukové studii provedeno vyhodnocení příspěvků letecké 

dopravy ve vybraných referenčních bodech. V případě letiště Václava Havla byly vyhodnoceny 

příspěvky jak ve stávajícím stavu, tak i ve výhledu po realizaci paralelní dráhy RWY 06/24. Pro 

účely předkládaného hodnocení byly použity pro každý výpočetní bod vždy vyšší hodnoty, tzn. 

kvantifikace byla provedena z výsledků pro stávající stav, který je méně příznivý. Provedené 

vyhodnocení je tak na straně bezpečnosti. Pro stanovení počtu obtěžovaných a při spánku 

rušených obyvatel byl použit výpočetní postup, kdy se hluk z letecké dopravy přepočítává na hluk 

z automobilové dopravy se stejným obtěžujícím účinkem, a to dle vztahu: 

Lr,a = (2,17 ×Lden, aircraft + 15,6) / 2,22 

Kumulativní příspěvek letecké dopravy ve vybraných referenčních bodech bude činit ve všech 

stavech a variantách cca 21 – 27 nových případů obtěžování obyvatel a cca 9 – 12 nových 

případů rušení při spánku. Zde je třeba připomenout, že vyhodnocení bylo provedeno pro 

stávající stav, který dle výsledků hlukové studie je méně příznivý, než očekávaný stav po uvedení 

paralelní dráhy do provozu. 

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VLIVU HLUKU NA ZDRAVÍ OBYVATEL 

V rámci provedeného vyhodnocení byla samostatně posuzována akustická situace v obytné 

zástavbě podél hodnocené komunikace, dále podél stávajících komunikací, pak v plochách 

vymezených pro budoucí výstavbu a dále bylo provedeno kumulativní vyhodnocení pro působení 

stacionárních zdrojů a letecké dopravy.  Jak vyplývá z výsledků vyhodnocení, je možné očekávat v 

dotčené zástavbě podél hodnocené komunikace převažující mírný nárůst počtu obtěžovaných a 

při spánku rušených obyvatel (jedná se nejvýše o několik desítek případů). Naopak podél 

stávajících komunikací byl vypočten převažující pokles obtěžovaných a při spánku rušených 

obyvatel, a to v řádu desítek. 

Změny v míře kardiovaskulárního rizika byly vypočteny jak v zástavbě podél hodnocené 

komunikace, tak podél stávajících komunikací statisticky poměrně výrazně pod hranicí jednoho 

nového případu. Převažuje celkové snížení rizika výskytu infarktu myokardu, pouze s výjimkou 

varianty A ve stavu 2040 s SOKP, kde byl v zástavbě podél navrhované komunikace vypočten 

velmi mírný nárůst, avšak několik řádů pod hranicí nového případu. 

V lokalitách, které jsou v ÚP vymezeny pro funkci bydlení byl vypočten nárůst počtu 

obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel v řádu desítek, případně do druhé stovky. Nárůst 
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kardiovaskulárního rizika se opět pohybuje statisticky výrazně pod hranicí jednoho nového 

případu infarktu myokardu. 

Z vyhodnocení kumulativního působení dopravy a stacionárních zdrojů vyplývá, že příspěvek 

stacionárních zdrojů je velmi málo významný a ke zvýšení počtu obtěžovaných či při spánku 

rušených obyvatel může dojít jen zcela ojediněle. 

V případě kumulativního působení pozemní dopravy s leteckou dopravou se již může projevit 

významnější nárůst počtu obtěžovaných obyvatel, a to v řádu několika málo desítek. Zde je 

ovšem třeba zdůraznit, že vyhodnocení bylo provedeno pro méně příznivý stávající stav. Jak 

ukazují výsledky akustické studie, v případě realizace paralelní dráhy je možné očekávat snížení 

akustické zátěže v dotčených lokalitách. 

Z pohledu porovnání variant záměru je možné konstatovat, že z jednotlivých hodnocení vyplývá 

jako nejvhodnější varianta B, následuje B1, nejméně vhodná pak varianta A. Ani v případě 

hlukové zátěže však rozdíly mezi jednotlivými variantami nesou významné ve smyslu ohrožení 

zdraví, žádná z variant nebude mít za následek nepřiměřený nárůst hlukové zátěže, který by 

negativně ovlivnil zdraví dotčené populace. 

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VLIVU ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ZDRAVÍ OBYVATEL 

V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid 

dusičitý, benzen, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyren. Z výše uvedených 

znečišťujících látek je nutno očekávat ve výpočtové oblasti zvýšené riziko z expozice částicím 

PM10, PM2,5 a benzo[a]pyrenu. Obdobná situace je však typická pro většinu měst na území ČR. V 

případě krátkodobých i dlouhodobých koncentrací NO2 není třeba v žádné části zástavby 

očekávat hodnoty nad hranicí směrné hodnoty WHO, u benzenu nepřekračují hodnoty míru 

přijatelného rizika. 

Vlivem uvedení záměru do provozu byly zjištěny změny v imisní zátěži, které u žádné ze 

sledovaných imisních charakteristik nepředstavují významnou změnu v míře zdravotního rizika. U 

dlouhodobých i krátkodobých koncentrací NO2 není třeba předpokládat zvýšení koncentrací nad 

směrnou hodnotu WHO, přičemž celkově převažuje počet obyvatel v oblastech s poklesem imisní 

zátěže nad oblastmi s nárůstem imisní zátěže. V případě změn v koncentracích benzenu a 

benzo[a]pyrenu byly změny v míře zdravotního rizika statisticky vypočteny výrazně pod hranicí 

jednoho nového případu výskytu leukémie nebo rakoviny a stejně tak byl vypočten vyšší počet 

obyvatel v oblastech s poklesem imisní zátěže oproti nárůstu. V případě suspendovaných částic 

obou frakcí byly vypočteny změny v imisní zátěži a v míře zdravotního rizika, které nejsou 

významné ve smyslu ohrožení zdraví a které budou i v nejvíce dotčené části obytné zástavby 

převáženy jinými faktory. 

Rozdíly mezi jednotlivými variantami jsou poměrně malé, obecně lze říci, že příspěvky 

hodnoceného záměru budou srovnatelné pro stavy k roku 2024 a 2040 bez SOKP, v případě 

stavu 2040 s SOKP budou již nižší. Hledisko kvality ovzduší není pro výběr varianty příliš 

významné.  
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D.I.1.2 OVLIVNĚNÍ FAKTORŮ POHODY OBYVATEL 

Období výstavby záměru může být z hlediska faktoru pohody obyvatelstva po přechodnou dobu 

zatěžující. Narušení faktoru pohody ve fázi výstavby je možné očekávat především v souvislosti 

s dopravou materiálu na stavbu, či v souvislosti s hlukem ze stavební činnosti. Ojediněle ta může 

docházet i k vyššímu výskytu a pocitům rozmrzelosti místních obyvatel, a to především v době 

nejhlučnějších fází výstavby, např. v etapě zemních prací.  

Obyvatelé nejbližších situovaných obytných domů budou seznámeni s délkou a charakterem 

jednotlivých etap výstavby. Budou-li občané ovlivnění hlukem dostatečně informováni  

o účelu a smyslu hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk bude příznivější  

a minimalizuje se takto vznikající stres a nepohoda. Zároveň bude určena kontaktní osoba, na 

kterou se občané budou moci obrátit. 

Etapa provozu 

Návrh vegetačních úprav a zelených pásů na vybraných místech komunikace se příznivě projeví 

odcloněním vizuálního kontaktu mezi obytnou zástavbou a posuzovanou přeložkou. Z hlediska 

pohody obyvatel se pozitivně projeví také zemní val navrhovaný u Velkých Přílep.  

Tab. 47 Navržená opatření k minimalizaci vlivů na pohodu obyvatel  

Vegetační 

úpravy 

Vegetační úpravy vlastního tělesa přeložky a MÚK budou rozpracovány 

v Projektu vegetačních úprav ve stupni DÚR a detailně řešeny v DSP.  

Zelené pásy ETAPA I 

1. Zelený pás v km cca 0,9-1,5 (levostranný)  

2. Zelený pás v km cca 3,1-4,8 (levostranný) 

3. Zelený pás v km cca 5,9-7,1 (levostranný)  

4. Zelený pás v km cca 8,7 – 9,7 (levostranný)  

ETAPA II 

5. Zelený pás v km cca 2,0 – 2,4 (pravostranný)  

Min. šířka zeleného pásu 15m. Použít smíšenou vícepatrovou výsadbu 

listnatých a jehličnatých dřevin.  

Dosadba dřevin Dosadba dřevin v RK 1121: 

- od místa křížení s přeložkou k silnici III/24012 a  

- od místa křížení s přeložkou k okraji obytné zástavby obce Holubice 

Zemní val V km cca 5,6; zemní val bude nejprve zatravněn a poté osázen řadami 

stromů a keřů. Cílem je vytvořit přírodě blízký vícepatrový porost s co 

největším clonícím účinkem 

D.I.1.3 VLIVY NA ŘIDIČE A DOPRAVNÍ NEHODY 

Varianta A svými úrovňovými křižovatkami představuje větší možnost střetů křižujících vozidel  

a je tudíž méně bezpečná. Varianta B (B1) kříží komunikace mimoúrovňově a dále nahradí dvě 

stávající MÚK na D7 (exit 3 a exit 5), nevyhovující z hlediska bezpečnosti, novou MÚK. 
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Vzhledem k vyšší dopravní zátěži očekávané na úseku etapy III je v kap. D.IV dokumentace 

navrženo následující opatření: 

 V dalším stupni projektové dokumentace (DÚR) provést kapacitní posouzení přeložky včetně 

napojení na D8.   

D.I.1.4 DĚLÍCÍ ÚČINKY 

Kromě přímého ovlivnění obcí dochází i k dělícím účinkům. Provoz na nové komunikaci může 

tvořit problémy s přechodem pěších, případně cyklistů. Nejúčinnější ochranou proti střetu je 

mimoúrovňové křížení.  

V dotčeném území je několik základních škol – obce Středokluky, Tuchoměřice, Velké Přílepy, 

Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby, Zákolany, Otvovice. Do těchto škol docházejí i žáci z ostatních 

obcí. Navrhovaný záměr tak kříží přístupové cesty z některých obcí (např. Lichoceves, Svrkyně, 

Holubice). Ve variantě A jsou navržena úrovňová křížení, ve variantě B a B1 jsou všechny tyto 

komunikace vedeny mimoúrovňově. 

Hodnocená přeložka (varianta B) je koncipovaná jako dvoupruhová - třípruhová komunikace 

s mimoúrovňovým křížením komunikací nižších tříd (varianta B).  

Dělící účinek stavby je řešen řadou mostních objektů popsaných v kap.B.I.6. , v dokumentaci jsou 

k kap. D.IV. navržena následující technická opatření: 

 V DÚR doplnit nadjezd v místě křížení s místní komunikací z Tuchoměřic do Černoviček  

a osady Pazderna (km cca 1,2).  

 V DÚR doplnit víceúčelový nadchod v místě křížení s regionálního biokoridoru RK 1121  

a turistické trasy (km cca 9,8), který zároveň převezme funkci ekoduktu pro zvěř kategorie C 

(střední savci). 

Celkově lze konstatovat, že na komunikaci existuje dostatek možných průchodů a že přeložka 

nebude mít pro obyvatele dotčených obcí významný dělící efekt – více také kap. D.I.1.5. 

D.I.1.5 SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ VLIVY 

Vlivem realizace záměru se předpokládají následující skutečnosti: 

- Zvýšené pracovní příležitosti během stavby – tento vliv se týká více navazujících profesí 

(služby), než jen vlastních pracovníků na stavbě. Má pouze krátkodobý efekt a nelze ho 

považovat za významný.  

- Zlepšení dopravní obslužnosti území – dojde k podstatnému zlepšení a zrychlení dopravní 

obslužnosti území a k jeho napojení na hlavní síť silnic. Tím dojde ke zvýšení atraktivity 

širšího zájmového území.  

- Podpora dalších průmyslových investic – výstavba moderních komunikací vyvolá ve svém 

bezprostředním okolí rozvoj dalších průmyslových a skladových investic. To je pozitivním 

rysem z hlediska ekonomiky, avšak při nedostatečné regulaci a plánovitosti této výstavby to 

představuje zásadní riziko pro krajinný ráz a přírodní prvky v okolí.  
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- Vzhledem k odklonění dopravy mimo původní trasu je možné očekávat pokles tržeb 

místních obchodníků, kteří jsou zaměřeni zejména na poskytování služeb motoristům (např. 

čerpací stanice pohonných hmot, gastronomické provozovny). 

Významné negativní vlivy na stávající způsob obhospodařování pozemků v rámci zemědělské 

činnosti ani jiné vlivy na zemědělsko-hospodářskou činnost se nepředpokládají. Stavba ovlivní 

organizaci a využití půdního fondu – na základě záboru dojde ke zmenšení plochy obdělávané 

půdy.  

Zhodnocení rizika znečištění půdního fondu v blízkosti komunikace je uvedeno v kap. D.I.5. Je zde 

mimo jiné uvedeno, že znečištění půd u silnice I. tř. (kategorie vyšší, než předkládaný záměr) je 

sice chemickými analýzami prokazatelná, ale na tak nízké úrovni, která není pro půdu ani 

pěstované plodiny riziková.  

D.I.1.6 VLIV NA REKREAČNÍ AKTIVITY 

Zájmové území má průměrný potenciál k rekreačnímu využívání.  

Záměr kříží celkem čtyři turistické trasy, v některých úsecích bude nutno zajistit jejich přeznačení. 

To se týká následujících úseků:  

V případě varianty A bude nutno v místě křížení přeložky sil. II/240 s červenou turistickou trasou 

č. 0018 cca v km 2,220 doplnit přeložku polní cesty obdobně, jako je navržena v případě varianty 

B (polní cestou projít pod mostem navrženým přes železnici cca v km 2,6). Dále bude nutno 

přeznačit žlutou turistickou trasu č. 6018, která kříží přeložku sil. II/240 cca v km 9,590 – 

turistická trasa zde vede po polní cestě, jejíž vykřížení s přeložkou II/240 není navrženo. Nová 

trasa žluté turistické značky by pravděpodobně vedla po přeložce sil. III/24012, dalším řešením je 

navrhnout v místě křížení lávku. 

V případě varianty B bude nutno přeznačit zelenou turistickou trasu č. 3014, která kříží přeložku 

sil. II/240 cca v km 1,230 – turistická trasa zde vede po místní komunikaci, jejíž vykřížení 

s přeložkou II/240 není navrženo. Nová trasa zelené turistické trasy by pravděpodobně vedla 

po polní cestě směřující do podjezdu pod přeložkou v km 2,19 společně s červenou turistickou 

trasou a cyklotrasou č. 0078, cca po 1 km by se odpojila a přes Pazdernu se napojila na původní 

trasu. Přeznačit bude nutno i žlutou turistickou značku č. 6018, která kříží přeložku sil. II/240 cca 

v km 9,770 – řešení je shodné s var. A, dalším možným řešením je navrhnout v místě křížení 

lávku. 

V zájmovém území se rovněž nachází síť cyklotras, vedených většinou po místních komunikacích. 

Navrhovanou přeložku II/240 kříží cca v km 2,2 cyklotrasa č. 0078 (úsek Tuchoměřice – Malé 

Číčovice), která vede v těchto místech společně s červenou turistickou trasou č. 0018. V případě 

varianty B je funkčnost cyklostezky zachována navrženým nadjezdem II/240 nad polní cestou, 

v případě varianty A by bylo nutno doplnit přeložku polní cesty obdobně jako ve var. B. V místě 

křížení přeložky sil. II/240 s cyklotrasou č. 0077 (úsek Velké Přílepy – Noutonice – Svrkyně) a č. 

0081 (úsek Velké Přílepy – Lichoceves – Okoř) je funkčnost cyklotras v obou navrhovaných 

variantách zachována. Rovněž funkčnost cyklotrasy č. 0079 (úsek Středokluky – Černovičky) ve 

var. A v místě křížení s navrženou úpravou stávající silnice III/0077 je zachována navrženou 

okružní křižovatkou. 
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Přehled turistických tras a cyklotras v zájmovém území a návrh opatření pro zachování 

funkčnosti dotčených tras byl konzultován s předsedou Rady značení Klubu českých turistů 

Ing. Markvartem.  

Tab. 48 Ovlivnění turistických tras a cyklotras a návrh opatření 

č. Barva ozn. křížení 

(km) 

Vliv návrh opatření 

turistické trasy 

1 Zelená 3014 1,480 

(var. A) 

zůstává funkční (silnice III/0077 – nadjezd nad 

II/240) 

nejsou nutná 

1,230 

(var. B) 

křížení polní cesty, po které vede tur. trasa, 

není navrženo  

Doplnění nadjezdu nebo přeznačení 

– z Tuchoměřic vést společně s ČTZ a 

s cyklotrasou 0078 po polní cestě 

směřující do podjezdu pod 

přeložkou v km 2,19, pak cca po 1 

km odbočit a přes Pazdernu napojit 

na původní trasu ZTZ.   

2 Červená 0018 2,220 

(var. A) 

křížení polní cesty, po které vede tur. trasa, 

není navrženo – nutno doplnit přeložku polní 

cesty 

doplnit přeložku polní cesty (podejít 

přeložku sil. II/240 v souběhu 

s železnicí) 

2,190 

(var. B) 

zůstává funkční (nadjezd II/240 nad polní 

cestou – pouze pro turist. trasu a cyklotrasu) 

nejsou nutná 

3 Modrá 1006 5,130 

(var. A) 

zůstává funkční (úrovňová křižovatka se sil. 

III/2406, po které vede MTZ) 

nejsou nutná 

5,270 

(var. B) 

zůstává funkční (nadjezd sil. III/2406 nad 

II/240) 

nejsou nutná 

4 Žlutá 6018 9,590 

(var. A) 

křížení stávající sil. III/24012, po které vede 

tur. trasa, není navrženo – nutno přeznačit 

přeznačit po přeložce sil. III/24012 

Tursko-Kozinec 

9,770 

(var. B) 

křížení stávající sil. III/24012, po které vede 

tur. trasa, není navrženo   

přeznačit po přeložce sil. III/24012 

Tursko-Kozinec nebo navrhnout 

v místě křížení lávku.   

9,080 

(var. B1) 

zůstává funkční (nadjezd přeložky sil. 

III/24012 nad II/240) 

nejsou nutná 

Cyklotrasy 

1 0078  

(společně s ČTZ) 

2,220 

(var. A) 

křížení polní cesty, po které vede cyklotrasa, 

není navrženo – nutno přeznačit 

doplnit přeložku polní cesty (podejít 

sil. II/240 v souběhu s železnicí) 

2,190 

(var. B) 

zůstává funkční (nadjezd II/240 nad polní 

cestou – pouze pro turist. trasu a cyklotrasu) 

nejsou nutná 

2 0081 4,530 

(var. A) 

zůstává funkční (trasa vede po sil. III/00710, je 

navržena přeložka této silnice a její úrovňové 

křížení s přeložkou II/240) 

nejsou nutná 

4,700 

(var. B) 

zůstává funkční (trasa vede po dnešní sil. 

III/00710, která bude ve směru od Lichocevse 

ukončena u navržené MÚK; v prostoru MÚK je 

navrženo nové vedení cyklotrasy podjezdem 

pod větví MÚK, dále pod mostem v místě 

nejsou nutná 
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č. Barva ozn. křížení 

(km) 

Vliv návrh opatření 

křížení přeložky III/00710 a II/240 a poté 

v souběhu se stáv. III/00710) 

3 0077 

(společně s 

 MTZ) 

5,130 

(var. A) 

zůstává funkční (trasa vede po sil. III/2406, je 

navržena úrovňová křižovatka s přeložkou 

II/240) 

nejsou nutná 

5,270 

(var. B) 

zůstává funkční (trasa vede po sil. III/2406 

nadjezdem nad II/240) 

nejsou nutná 

4 0079 úprava sil. 

III/0077 

(var. A) 

zůstává funkční (navržena okružní křižovatka) nejsou nutná 

- (var. B) ve var. B není dotčena nejsou nutná 

Pozn.: ČTZ, ZTZ, MTZ – červená (zelená, modrá) turistická značka 

Trasování turistických tras a cyklotras je patrné na Obr. 9. 

Myslivecká střelnice na k.ú. Svrkyně 

Byla prověřena kolize s brokovou střelnicí vypracováním Znaleckého posudku z oboru balistiky 

(Ing. Hudrlík, 07/2016) – viz příloha B10 dokumentace EIA. V tomto posudku byl stanoven 

perimetr ohroženého prostoru z maximálního možného dopadu broků. Sesazením ohroženého 

prostoru a přeložkou II/240 bylo prokázáno, že záměr není v kolizi Podrobněji viz. příloha B10).  

Pro ochranu veřejného zdraví je v kap. D.IV uveden návrh opatření. 

DÍLČÍ ZÁVĚR KAPITOLY D.I.1 VLIVY NA OBYVATELSTVO A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. V rámci Studie vlivů na veřejné zdraví (Mgr. Polák, 

03/2018) byly posuzovány vlivy hluku a imisní zátěže na zdraví obyvatel.   

Vlivy hluku. Samostatně byla posuzována akustická situace v obytné zástavbě podél hodnocené 

komunikace, dále podél stávajících komunikací, pak v plochách vymezených územními plány pro 

bydlení. Posouzeno bylo také kumulativní působení hluku dopravních zdrojů (silniční, letecká  

a železniční doprava) a hlavního stacionárního zdroje v lokalitě (Areál chemických výrob Kralupy).  

Vlivy imisní zátěže. Sledovány byly imisní hodnoty pro oxid dusičitý, benzen, suspendované 

částice frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyren.  

Celkově bylo konstatováno, že záměr nezpůsobí v žádné části výpočtové oblasti ohrožení 

dotčených obyvatel, v případě imisní ani akustické zátěže nebude nárůst zdravotního rizika 

významný ve smyslu ohrožení zdraví. 

Vlivy záměru lze z hlediska velikosti a významnosti při respektování opatření v kap. D.IV. 

označit jako akceptovatelné.   
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D.I.2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA  

D.I.2.1 VLIVY NA OVZDUŠÍ 

Podle podkladů ČHMÚ je kvalita ovzduší v lokalitě plánovaného záměru poměrně dobrá.  

V pětiletém průměru jsou splněny téměř všechny imisní limity, z nichž se při hodnocení kvality 

ovzduší vychází. Je překročen limit pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se 

pouze přihlíží (§ 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.), imisní limit je překročen nejvýše o 68 %.  

Podrobněji je imisní pozadí zájmového území popsáno v kap. C.II.2.2 Ovzduší.  

OBDOBÍ VÝSTAVBY 

V období výstavby lze za rozhodující zdroj znečišťující ovzduší považovat zemní práce, které tvoří 

podstatnou část objemu všech stavebních prací, a pokládku živičných povrchů. Do ovzduší budou 

při nich emitovány především prachové částice. Významný podíl na celkové prašnosti pak bude 

mít resuspenze prachových částic způsobená opětovným zvířením již jednou usazené látky. 

Dalšími zdroji znečišťujícími ovzduší budou pojezdy obslužné dopravy po okolních komunikacích 

(liniové zdroje) a pohyb mechanizace na staveništi (plošný zdroj). 

Výstavba posuzované přeložky bude působit po časově omezenou dobu negativním vlivem na 

kvalitu ovzduší v bezprostřední blízkosti staveniště. Výraznější ovlivnění lze očekávat především  

u krátkodobých maximálních koncentrací znečišťujících látek. 

V době realizace stavby budou dodržována ochranná opatření pro minimalizaci prašnosti a emisí 

ostatních znečišťujících látek. Tato opatření (skrápění plochy staveniště, zajištění řádné údržby 

všech využívaných přístupových cest ke staveništi, technický stav nákladních vozidel a stavební 

mechanizace apod.) budou trvale kontrolována technickým dozorem stavby. 

Je důležité konstatovat, že výstavba záměru představuje pouze dočasný zdroj znečišťující 

ovzduší, který lze rozsahem označit za lokální a z hlediska jeho vlivu na životní prostředí 

za akceptovatelný. 

OBDOBÍ PROVOZU 

Hodnocení vlivu záměru přeložky na ovzduší bylo vypracováno na základě Rozptylové studie 

(ATEM, s.r.o., 2018), která tvoří samostatnou přílohu B1 dokumentace EIA.   

V rámci rozptylové studie byly hodnoceny všechny tři etapy posuzované komunikace: 

 etapa – (komunikace II/240): D7 – obchvat Kralup nad Vltavou (Holubice) 

 etapa – obchvat Kralup nad Vltavou 

 etapa – (komunikace II/101): obchvat Kralup nad Vltavou – D8 (II/608) 

Provedeno bylo posouzení příspěvků automobilové dopravy k imisní zátěži pro následující 

varianty a stavy: 

 Nulová varianta (bez realizace přeložky)  

- rok 2024 
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- rok 2040 (s SOKP, bez SOKP) 

 Aktivní varianty A, B, B1 (s realizací přeložky) 

- rok 2024 

- rok 2040 (s SOKP, bez SOKP) 

Hodnocené polutanty 

Jako modelové znečišťující látky jsou hodnoceny oxid dusičitý, benzen, suspendované částice 

frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyren, které patří mezi nejzávažnější znečišťující příměsi  

z automobilové dopravy. 

Imisní limity 

Výsledky modelových výpočtů jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisním limitům, které určují 

přípustnou úroveň znečištění ovzduší. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé znečišťující látky 

stanoveny zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.  

V případě krátkodobých (hodinových či denních) koncentrací je vedle výše limitu stanoven  

i tolerovaný počet překročení limitní hodnoty v průběhu kalendářního roku. 

Tab. 49: Limitní hodnoty pro ochranu zdraví  

Látka Časový interval Imisní limit  
Maximální tolerovaný 

počet překročení za rok 

Oxid dusičitý 
1 rok 40 µg.m

-3
 – 

1 hod 200 µg.m
-3

 18 

Benzen 1 rok 5 µg.m
-3

 – 

Suspendované částice PM10 
1 rok 40 µg.m

-3
 – 

1 den 50 µg.m
-3

 35 

Suspendované částice PM2,5
* 

1 rok 25 µg.m
-3

 – 

Benzo[a]pyren
** 

1 rok 1 ng.m
-3

 – 
* 

od roku 2020 je v platnosti imisní limit ve výši 20 µg.m
-3 

** imisní limit dle bodu 3 přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (k úrovni znečištění se přihlíží) 

Referenční body 

Do modelových výpočtů bylo zahrnuto celé území pokryté sítí s modelovými intenzitami dopravy, 

které byly předány zadavatelem. Velikost tohoto území činí cca 900 km2. 

Výpočet byl proveden v pravidelné trojúhelníkové síti referenčních bodů s roztečí 500 m. Dále 

byly vytvořeny referenční body v pásu vzdáleném 50 metrů od komunikační sítě. Celkový počet 

referenčních bodů je 17 831.  

Rozložení referenčních bodů je patrné z přílohy B1 dokumentace EIA.  

Výpočtový program  

Pro výpočet byl použit model ATEM, který je ve vyhlášce č. 330/2012 Sb. [59] uveden jako jedna 

z referenčních metod pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. 
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Vyhodnocení vlivů záměru na ovzduší 

Z důvodu přehlednosti v dokumentaci neuvádíme podrobný komentář k výsledům modelových 

výpočtů, ten je uveden v příloze B1 Rozptylová studie. V textu níže je shrnuto vyhodnocení 

koncentrací ve vztahu k imisním limitům. 

Vyhodnocení celkových hodnot koncentrací znečišťujících látek v ovzduší bylo provedeno na 

základě podkladů ČHMÚ, které jsou uvedeny v tab. 35.  

Oxid dusičitý – průměrné roční koncentrace 

V prostoru hodnoceného záměru byly zaznamenány hodnoty průměrných ročních koncentrací v 

rozmezí 13,0 – 21,7 µg.m-3. Nejvyšší příspěvky automobilové dopravy byly ve všech výchozích 

stavech vypočteny nejvýše na úrovni do 10 µg.m-3. Změny v imisní zátěži vlivem provozu záměru 

se budou pohybovat nejvýše na úrovni 1,3 µg.m-3. Jak je tedy zřejmé, není třeba očekávat 

překračování imisního limitu (stanoveného ve výši 40 µg.m-3) ani ve výchozích stavech, ani ve 

stavech s provozem záměru. 

Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace 

Údaje o celkovém imisním zatížení krátkodobými koncentracemi oxidu dusičitého nejsou v 

podkladu ČHMÚ k dispozici. Jak se však ukazuje na měřicích stanicích v Praze a Středočeském 

kraji, výskyt koncentrací nad hranicí imisního limitu (stanoveného ve výši 200 µg.m-3) byl 

zaznamenán pouze v dopravně nejvíce zatížených lokalitách na území Prahy, mimo hodnocené 

území. Nejvyšší příspěvky dopravy byly vypočteny okolo 90 µg.m-3, avšak opět zcela lokálně v 

okrajové části Prahy s nejvíce zatíženými komunikacemi. Vlivem provozu záměru byly vypočteny 

nejvyšší změny na úrovni 17 µg.m-3, s největší pravděpodobností tedy není třeba očekávat 

překračování imisního limitu v žádné části zájmového území. 

Benzen – průměrné roční koncentrace 

V prostoru hodnoceného záměru byly zaznamenány hodnoty průměrných ročních koncentrací v 

rozmezí 1,1 – 1,2 µg.m-3. Nejvyšší příspěvky automobilové dopravy byly ve všech výchozích 

stavech vypočteny nejvýše na úrovni do 0,20 µg.m-3. Změny v imisní zátěži vlivem provozu 

záměru se budou pohybovat nejvýše na úrovni 0,02 µg.m-3. Jak je tedy zřejmé, není třeba 

očekávat překračování imisního limitu (stanoveného ve výši 5 µg.m-3) ani ve výchozích stavech, 

ani ve stavech s provozem záměru.  

Suspendované částice PM10 – průměrné roční koncentrace 

V prostoru hodnoceného záměru byly zaznamenány hodnoty průměrných ročních koncentrací v 

rozmezí 23,5 – 27,2 µg.m-3. Nejvyšší příspěvky automobilové dopravy byly ve všech výchozích 

stavech vypočteny nejvýše na úrovni okolo cca 30 µg.m-3, avšak jedná se o zcela lokální výskyt 

těchto zvýšených koncentrací, a to v nejbližším okolí nejvíce zatížených úseků či křižovatek. 

Jedná se zejména o okraj Prahy, tedy mimo prostor navrhovaného záměru. V naprosté většině 

území jsou příspěvky dopravy výrazně nižší. Změny v imisní zátěži vlivem záměru byly vypočteny 

nejvýše na úrovni 7 µg.m-3, a to opět jen v nejbližší vzdálenosti od komunikací, mimo obytnou 

zástavbu. Na naprosté většině výpočtové oblasti tedy není třeba očekávat výskyt koncentrací nad 

hranicí imisního limitu (stanoveného ve výši 40 µg.m-3), i když v některých lokalitách (trasa 
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SOKP, jeho křížení s D8 nebo v blízkosti křížení D7 s navrhovanou komunikací nelze výskyt 

nadlimitních koncentrací zcela vyloučit. Jedná se však o lokality bez obytné zástavby, v těsné 

blízkosti nejvíce zatížených komunikací. 

Suspendované částice PM10 – maximální denní koncentrace 

V prostoru hodnoceného záměru byly zaznamenány 36. nejvyšší hodnoty denních koncentrací v 

rozmezí 41,9 – 49,6 µg.m-3. Imisní limit pro takto definovanou hodnotu je stanoven ve výši 50 

µg.m-3. Jak je tedy zřejmé, že již ve výchozím stavu jsou hodnoty velmi těsně pod hranicí imisního 

limitu. Po uvedení záměru do provozu bylo v nejbližším okolí posuzované komunikace lokálně 

vypočteno možné zvýšení počtu překročení imisního limitu nad hranici 35 případů za rok. Jedná 

se však o lokality bez obytné zástavby. 

Suspendované částice PM2,5 – průměrné roční koncentrace 

V prostoru hodnoceného záměru byly zaznamenány hodnoty průměrných ročních koncentrací v 

rozmezí 16,7 – 18,6 µg.m-3. Již tyto hodnoty se přibližují hranici imisního limitu (stanoveného od 

roku 2020 ve výši 20 µg.m-3). Nejvyšší příspěvky automobilové dopravy byly ve všech výchozích 

stavech vypočteny nejvýše na úrovni do 7,5 µg.m-3, avšak jedná se o lokální výskyt těchto 

zvýšených koncentrací, a to v nejbližším okolí nejvíce zatížených úseků či křižovatek. Jedná se 

zejména o okraj Prahy, tedy mimo prostor navrhovaného záměru. Na většině území jsou 

příspěvky dopravy výrazně nižší. Změny v imisní zátěži vlivem záměru byly vypočteny nejvýše na 

úrovni 1,7 µg.m-3, a to opět jen v nejbližší vzdálenosti od komunikací, mimo obytnou zástavbu. Již 

vzhledem k úrovni pozaďových koncentrací nelze zcela vyloučit výskyt nadlimitních hodnot podél 

nejvíce zatížených komunikací (SOKP, dálnice D8). Vlivem samotného záměru se překračování 

imisního limitu nepředpokládá, neboť nárůst koncentrací byl vypočten zpravidla v oblastech 

nižšími příspěvky dopravy ve výchozím stavu. 

Benzo[a]pyren – průměrné roční koncentrace 

V prostoru hodnoceného záměru byly zaznamenány hodnoty průměrných ročních koncentrací v 

rozmezí 0,97 – 1,68 ng.m-3. Jak je tedy zřejmé, již ve výchozím stavu lze očekávat na celém území 

koncentrace nad hranicí imisního limitu (stanoveného ve výši 1 ng.m-3). Nejvyšší příspěvky 

automobilové dopravy byly ve všech výchozích stavech vypočteny do 0,65 ng.m-3, a to pouze v 

okolí SOKP a dálnice D8. V naprosté většině zájmového území se příspěvky dopravy budou 

pohybovat pod hranicí 0,1 ng.m-3. Stejně tak změny v imisní zátěži byly vypočteny nejvýše na 

úrovni 0,05 ng.m-3. Ačkoliv je tedy možné očekávat v území nadlimitní hodnoty, změny vlivem 

záměru jsou v porovnání s výchozími hodnotami jen málo významné. 

NÁVRH KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 

Vzhledem k tomu, že stavba posuzované komunikace je pozemní komunikací o předpokládané 

intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za den, je dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb. 

nutno vyhodnotit nutnost uložení kompenzačních opatření. V Tab. 50 jsou uvedeny podmínky 

uložení kompenzačních opatření pro jednotlivé látky. 
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Tab. 50 Posouzení nutnosti aplikace kompenzačních opatření 

 NO2 PM10 PM2,5 benzen B[a]P 

Záměr je umístěn v zastavěném území obce  ne 

Záměr je umístěn v oblasti s překročením imisních limitů 

pro průměrné roční koncentrace zneč. látek (dle 5letých 

průměrů ve čtvercové síti 1×1 km, vydávané ČHMÚ, 

za období let 2011 – 2015) 

ne ne ne ne ano 

Provozem záměru dojde k překročení některého z imisních 

limitů nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena 
ne ne ne ne ano 

Imisní příspěvky ze záměru překračují 1 % stanovených 

imisních limitů 
ano ano ano ano ano 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že pro hodnocený záměr není vyžadováno uložení 

kompenzačních opatření dle § 11 zákona, neboť záměr není umístěn v zastavěném území obcí. 

Dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) se zastavěné území vymezuje v územním plánu  

a aktualizuje se jeho změnou. 

Přesto lze však vzhledem k výši imisních příspěvků v nejvíce ovlivněné zástavbě doporučit 

realizaci opatření ke snížení dopadů realizace záměru ve vztahu k částicím PM10 a PM2,5 a na ně 

vázaných látek, včetně benzo[a]pyrenu. Vhodným opatřením je návrh vegetačních úprav výsadba 

zelených pásů v místech přiblížení posuzované komunikace k obytné zástavbě sídel viz tab. 46.  

Porovnání variant z hlediska vlivu na ovzduší je provedeno v části E Dokumentace EIA. 

D.I.2.2 VLIVY NA KLIMA 

V zájmovém území je možno uvažovat vlivy předkládaného záměru na úrovni mikroklimatu.  

Jedná se o režim meteorologických dějů, vytvářejících se pod bezprostředním vlivem 

klimageneticky stejnorodého aktivního povrchu. Mikroklima je spojeno s homogenním aktivním 

povrchem, nad nímž se podmínky utváření mikroklimatu liší od okolí. Je vertikálně omezeno na 

vrstvu vzduchu přiléhající k zemskému povrchu, v níž se projevují odlišnosti od klimatu širšího 

okolí. Jeho formování je vázáno na energetickou bilanci systému aktivní povrch – atmosféra.  

Charakter povrchu výrazně ovlivňuje pohlcování slunečního záření a jeho odraz (albedo). Povrch 

s vegetací, který je v nulové variantě v koridoru záměru, má oproti povrhu bez vegetace (aktivní 

varianta – komunikace) větší schopnost pohlcování tepla, značný vliv na radiační bilanci a tedy  

i na tepelný režim má i druh vegetace. 

Z pozorování ŘSD (měřící stanice) je patrné, že ovlivnění teploty lze skutečně předpokládat jen 

v bezprostředním okolí komunikací, které nemůže mít vliv na mezoklima ani makroklima. 

Ozelenění přeložky komunikace, navržené v rámci vegetačních úprav, bude pohlcovat 

komunikací vyzařované teplo, vliv na bezprostřední okolí tak bude minimalizován. Celkově lze 

označit ovlivnění mikroklimatu v bezprostředním okolí navrhované přeložky za malé  

a málo významné. 
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DÍLČÍ ZÁVĚR KAPITOLY D.I.2 VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 

Významný negativní vliv záměru lze vyloučit.  

Podle podkladů ČHMÚ je kvalita ovzduší v lokalitě plánovaného záměru poměrně dobrá. V 

pětiletém průměru jsou splněny téměř všechny imisní limity, z nichž se při hodnocení kvality 

ovzduší vychází (viz § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012). Výjimkou jsou průměrné roční koncentrace 

benzo[a]pyrenu, u nichž bylo na většině území zaznamenáno překračování imisního limitu. V 

tomto případě se jedná o imisní charakteristiku, k níž se pouze přihlíží. 

Podle závěrů rozptylové studie (ATEM, s.r.o., 2018) byly nejvyšší příspěvky automobilové 

dopravy zpravidla vypočteny na severním okraji Prahy, podél úseků SOKP a dále podél 

navazujícího úseku dálnice D8. V prostoru samotné posuzované komunikace budou ve výchozích 

stavech příspěvky dopravy nízké. 

Vlivem provozu záměru lze obecně očekávat zvýšení koncentrací podél samotné komunikace  

a dále (zejména v roce 2024 a 2040 ve stavu bez SOKP) podél severní části dálnice D8. Naopak 

snížení imisní zátěže bylo obecně vypočteno podél dálnice D7, případně podél stávajících 

komunikací II/240 a II/101. V případě stavu pro rok 2040 s SOKP bylo ještě snížení koncentrací 

vlivem záměru vypočteno právě podél úseku SOKP. 

Dále lze obecně konstatovat, že vlivem provozu záměru lze očekávat nárůst koncentrací podél 

posuzované komunikace a pouze v okrajových částech obytné zástavby. Ve stavu 2040 s SOKP je 

příspěvek hodnocené komunikace celkově nižší oproti stavům k roku 2024 a 2040 bez SOKP. 

Oproti tomu snížení příspěvku dopravy bylo většinou zaznamenáno v centrální části sídel podél 

stávajících komunikací II/240 a II/101. U většiny imisních charakteristik převažuje v obytných 

plochách snížení imisní zátěže oproti zvýšení. 

Z hlediska plnění imisních limitů lze konstatovat, že záměr nebude mít u většiny imisních 

charakteristik vliv na plnění imisních limitů. Podél hodnocené komunikace se nepředpokládá 

nárůst koncentrací nad hranici imisního limitu, výjimkou mohou být jen denní koncentrace částic 

PM10, kde se v okolí záměru mohou vyskytnout nadlimitní koncentrace ve více než povolených 

35 případech za rok, stejně tak nelze zcela vyloučit překročení imisního limitu pro průměrné 

roční koncentrace částic PM2,5, u kterých se však již ve výchozím stavu očekává výskyt hodnot 

těsně pod hranicí imisního limitu. Významnější nárůst byl však vypočten jen v těsné blízkosti 

hodnocené komunikace, zpravidla bez obytné zástavby, nárůst v zastavěných plochách bude 

méně významný. V případě benzo[a]pyrenu bude změna v imisní zátěži vlivem záměru vzhledem 

k výchozím hodnotám velmi malá, nicméně překračování imisního limitu je třeba očekávat již ve 

výchozích stavech. 

Vlivy záměru lze z hlediska velikosti a významnosti při respektování opatření v kap. D.IV. 

označit jako akceptovatelné.   
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D.I.3.  VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ  

A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY (NAPŘ. VIBRACE, ZÁŘENÍ, VZNIK RUŠIVÝCH 

VLIVŮ) 

D.I.3.1 OBECNÉ VLIVY KOMUNIKACE 

Komunikace působí jako liniový zdroj hluku. Úroveň hladiny akustického tlaku emitovaná 

dopravním proudem na komunikaci je závislá zejména na rychlosti vozidla – zatímco u nižších 

rychlostí je rozhodujícím zdrojem hluku motor, se stoupající rychlostí se zvyšuje význam hluku 

emitovaného z převodové soustavy. Ve vyšších rychlostech začíná převažovat hluk emitovaný při 

styku pneumatika-vozovka a u velmi vysokých rychlostí je rozhodující aerodynamický hluk. 

Mezi další faktory, které ovlivňují hluk z automobilové dopravy, patří zejména stáří vozidel, jejich 

technický stav a způsob jízdy. Díky technickému vývoji se na komunikacích pohybuje stále větší 

podíl automobilů s příznivějšími hlukovými charakteristikami. Problém zastoupení vozidel 

s různým rokem výroby – a tím i různými hodnotami jejich emisních parametrů – se v dopravním 

proudu kromě problematiky datové základny při výpočtech dopravního hluku vyskytuje rovněž 

v oblasti výpočtů emisních bilancí z dopravy, kdy skladba vozového parku je jedním z faktorů, 

které tento výpočet zásadně ovlivňují. 

Výslednou ekvivalentní hladinu hlukové zátěže ovlivňují následující faktory: 

- projíždějící motorová vozidla (intenzita a skladba vozového parku, jejich kategorie, 

technický stav a rychlost jízdy atd.), 

- technické parametry komunikace (šířkové uspořádání, podélný sklon, vedení v násypu či 

zářezu, povrch komunikace), 

- okolí komunikace (pohltivý nebo odrazivý terén, vzdálenost zástavby, vliv odrazů 

zvukových vln), 

- technická opatření (protihlukové bariéry, valy apod.). 

D.I.3.2 VLIVY ZÁMĚRU NA HLUKOVOU SITUACI 

Pro předkládaný záměr přeložky byla pro účely vyhodnocení akustické situace zpracována 

Akustická studie (ATEM, s.r.o, 05/2018), která je přílohou B2 dokumentace EIA. 

Posouzení akustické situace v zájmovém území je provedeno u stávající obytné zástavby,  

u rekreačních objektů a dále na hranici ploch vymezených územními plány pro bydlení.  

Výsledky jsou zobrazeny na hlukových mapách plošně pomocí pásem hlukové zátěže; konkrétní 

akustické příspěvky u jednotlivých domů a na hranici ploch vymezených územními plány pro 

bydlení jsou vypočteny v referenčních bodech a prezentovány tabulkovou formou.  

K vyhodnocení akustické situace v řešeném území byl použit program Hluk+, verze 11.51. profi  

a 3D model zájmového území.  

Hygienické limity a hodnotící deskriptory 

Zjištěný stav akustické situace v zájmovém území se posuzuje dle platné legislativy: 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [64] 
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 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací [60] 

Na základě nařízení vlády č. 272/2011 Sb. jsou stanoveny hygienické limity v ekvivalentní hladině 

akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb. 

Tab. 51  Hyg. limity pro chráněný venkovní prostor staveb u pozemních komunikací 

Silniční doprava 
Den 

6-22 h 

Noc 

22-6 h 

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích v případě staré 

hlukové zátěže a pro krátkodobé objízdné trasy 

LAeq,16h 

70 dB 

LAeq,8h 

60 dB 

Hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních 

komunikacích I. a II. třídy 

LAeq,16h 

60 dB 

LAeq,8h 

50 dB 

Hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. 

třídy 

LAeq,16h 

55 dB 

LAeq,8h 

45 dB 

Hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních 

komunikacích I. a II. třídy podle §12 odst. 6 věty třetí 

LAeq,16h 

65 dB 

LAeq,8h 

55 dB 

Hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. 

třídy podle §12 odst. 6 věty třetí 

LAeq,16h 

60 dB 

LAeq,8h 

50 dB 

Stavební činnost 
7-21 h 6-7 h 

21-22 h 

22-6 h 

Hluk z výstavby LAeq,s 

65 dB 

LAeq,s 

60 dB 

LAeq,s 

45 dB 

Na základě legislativních požadavků byly pro hodnocení stávající a výhledové akustické situace 

posuzovaného území použity následující deskriptory: 

 LAeq,16h – ekvivalentní hladina akustického tlaku v dB v denní době (6-22 h) 

 LAeq,8h - ekvivalentní hladina akustického tlaku v dB v noční době (22-6 h) 

Z Tab. 51 vyplývá, že pro navrhovanou komunikaci platí hygienické limity pro hluk způsobený 

automobilovým provozem na silnicích I. a II. třídy: 

  pro den: LAeq,16h = 60 dB, 

  pro noc: LAeq,8h = 50 dB. 

Dopravně – inženýrské vstupy pro vyhodnocení akustické zátěže 

Pro posouzení akustické zátěže byly využity intenzity dopravy z Dopravní studie (AF-CITYPLAN 

s.r.o., 2017).  V tomto materiálu jsou dopravní intenzity uváděny pro průměrný pracovní den.  
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OBDOBÍ VÝSTAVBY 

Hluk ze stavební činnosti 

Pro hluk ze stavební činnosti je rozhodující počet stavebních strojů s vysokým akustickým 

výkonem, které při práci na staveništi tvoří rozhodující složku hlukové zátěže pro okolní 

prostředí. Mezi stroje s vysokým akustickým výkonem patří zejména těžká stavební technika, 

např. nakladače, rypadla, dozery. Přesné určení počtů strojů a jejich nasazení v průběhu 

pracovního dne bude provedeno v další fázi projektové dokumentace po detailním rozpracování 

plánu organizace výstavby. 

Hluk z dopravy na objízdných a přepravních trasách 

V současném stupni projektové přípravy není k dispozici dokumentace Zásad organizace 

výstavby a tak akustické výpočty pro hluk ze stavební činnosti je třeba provést v rámci další 

projektové přípravy.  

OBDOBÍ PROVOZU 

Pro posouzení etapy provozu byly v akustické studii (příloha B2) hodnoceny následující stavy: 

 Nulová varianta (bez realizace přeložky)  

- rok 2024 

- rok 2040 (s SOKP, bez SOKP) 

 Aktivní varianty A, B, B1 (s realizací přeložky) 

- rok 2024 

- rok 2040 (s SOKP, bez SOKP) 

Poznámka: v rámci akustického posouzení byla hodnocena také II. etapa, tedy obchvat Kralup nad Vltavou. Pro 

kumulativní hodnocení zdrojů jsou ve studii vyčísleny příspěvky z provozu na železnici a příspěvky z provozu 

dominantního stacionárního zdroje hluku v lokalitě, Areálu chemických výrob Kralupy. 

V následujícím textu jsou shrnuty pouze základní závěry vyplývající z provedené studie, 

podrobněji je problematika hluku komentována v kapitole D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo. 

Výpočtové body 

Vyhodnocení hlukové zátěže ve výpočtových bodech bylo provedeno v chráněném venkovním 

prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb.  

Dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se chráněným venkovním prostorem 

rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a 

k výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků.  

Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich 

obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního 

prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, 

staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Podle nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších 

předpisů je poté prostorem významným z hlediska pronikání hluku prostor před výplní otvoru 
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obvodového pláště stavby zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný vnitřní 

prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak. 

Výpočet v bodech byl proveden na hranici chráněného venkovního prostoru staveb (tj. 2 m od 

fasády hodnocených objektů) ve výšce prvního a posledního nadzemního podlaží.  

Dále byly hodnoceny hranice ploch, které územní plány obcí rezervují pro bytovou výstavbu.  

U těchto ploch není známa ani výška budoucích navrhovaných domů, ani jejich přesné umístěné 

v rámci vymezené plochy, dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku 

v mimopracovním prostředí MZdr ze dne 18. 10. 2017 byla hodnocena výška 4 m nad terénem 

(výška při obecném hlukovém mapování). Na základě stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR 

(č.j. MZDR 32493/2016-1/OVZ) platí priorita v území. Pokud v územním plánu je plocha určená 

k bydlení, ale v současnosti nikdo nepožádal o územní rozhodnutí, má navrhovaná komunikace 

prioritu v území a ochrana případné zástavby je na stavebníkovi žádajícím o umístění chráněného 

objektu. Pro plochy určené k bydlení v blízkosti navrhované komunikace proto nebyla určena 

konkrétní technická ochrana před nadlimitním hlukem. Je tak vymezena limitní izofona, která 

definuje území s překročeným limitem a území, v němž již bude hygienický limit splněn. 

Seznam hodnocených bodů ukazuje Tab. 522 a Obr. 23. 

Tab. 52 Seznam výpočtových bodů 

Bod Počet NP Způsob využití Adresa Katastr 

1 2 objekt k bydlení K Rybníku 128 Kněževes 

2 2 objekt k bydlení K Rybníku 132 Kněževes 

3 2 objekt k bydlení K Rybníku 78 Kněževes 

4 2 rodinný dům U Kopečku 307 Tuchoměřice 

5 2 rodinný dům Ke Kovárně 220 Tuchoměřice 

6 2 stavba pro rodinnou rekreaci Potoční 8 Tuchoměřice 

7 2 stavba pro rodinnou rekreaci Tuchoměřice 21 Tuchoměřice 

8 2 rodinný dům Za Brodem 395 Tuchoměřice 

9 2 rodinný dům Na Ovčíně 29 Středokluky 

10 0 UP OZ-Kněževes Kněževes 

11 0 UP OZ-Kněževes Kněževes 

12 0 UP OZ-Kněževes Kněževes 

13 0 UP OZ-Kněževes Kněževes 

14 0 UP OZ-Kněževes Kněževes 

15 0 UP OZ-Kněževes Kněževes 

16 0 UP OZ-Kněževes Kněževes 

17 0 UP OZ-Tuchoměřice Tuchoměřice 

18 0 UP OZ-Tuchoměřice Tuchoměřice 

19 0 UP OZ-Tuchoměřice Tuchoměřice 

20 2 objekt k bydlení K Lichocevsi 2 Tuchoměřice 

21 2 rodinný dům Černovičky 228 Středokluky 

22 2 rodinný dům Černovičky 294 Středokluky 

23 2 rodinný dům Černovičky 305 Středokluky 

24 2 objekt k bydlení Na Pazderně 165 Tuchoměřice 

25 2 rodinný dům Na Pazderně 166 Tuchoměřice 

26 0 UP OZ-Tuchoměřice Tuchoměřice 

27 2 objekt k bydlení Nad školou 26 Tuchoměřice 

28 2 rodinný dům Rovná 348 Tuchoměřice 

29 2 rodinný dům Ke Kulnám 229 Statenice 
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Bod Počet NP Způsob využití Adresa Katastr 

30 0 UP OZ-Lichoceves Lichoceves 

31 2 objekt k bydlení Lichoceves 24 Lichoceves 

32 2 objekt k bydlení Lichoceves 36 Lichoceves 

33 2 objekt k bydlení Lichoceves 26 Lichoceves 

34 2 objekt k bydlení Lichoceves 32 Lichoceves 

35 2 objekt k bydlení Statenická 213 Velké Přílepy 

36 2 rodinný dům Kladenská 83 Velké Přílepy 

37 2 rodinný dům Halasova 714 Velké Přílepy 

38 2 rodinný dům Boženy Němcové 607 Velké Přílepy 

39 2 rodinný dům Nerudova 610 Velké Přílepy 

40 2 rodinný dům Seifertova 652 Velké Přílepy 

41 2 rodinný dům Boženy Němcové 697 Velké Přílepy 

42 2 rodinný dům Purkyňova 773, Velké Přílepy Velké Přílepy 

43 2 rodinný dům Noutonice 121 Lichoceves 

44 2 rodinný dům Svrkyně 91 Svrkyně 

45 2 rodinný dům Svrkyně 76 Svrkyně 

46 2 objekt k bydlení Svrkyně 63 Svrkyně 

47 0 UP OZ-Lichoceves Svrkyně 

48 2 rodinný dům Pod Hájem 224 Tursko 

49 2 rodinný dům Neklanova 184 Tursko 

50 2 rodinný dům Kodetova 246, Tursko Tursko 

51 2 objekt k bydlení K Erzu 125 Tursko 

52 2 bytový dům V Zátiší 147, Tursko Tursko 

53 0 UP OZ-Tursko Tursko 

54 0 UP OZ-Tursko Tursko 

55 0 UP OZ-Tursko Tursko 

56 0 UP OZ-Tursko Tursko 

57 2 rodinný dům K Těšině 241, Tursko Tursko 

58 2 rodinný dům Platanová 95 Holubice 

59 2 rodinný dům Platanová 154 Holubice 

60 2 rodinný dům Platanová 135 Holubice 

61 1 stavba pro rodinnou rekreaci Debrno 2 Dolany nad Vltavou 

62 1 stavba pro rodinnou rekreaci Debrno 5 Dolany nad Vltavou 

63 2 stavba pro rodinnou rekreaci Debrno 11 Dolany nad Vltavou 

64 2 stavba pro rodinnou rekreaci Debrno 9 Dolany nad Vltavou 

65 2 objekt k bydlení Debrno 46 Dolany nad Vltavou 

66 2 objekt k bydlení Debrno 37 Dolany nad Vltavou 

67 1 stavba pro rodinnou rekreaci Kralupy nad Vltavou, bez čp st. 1231 Kralupy nad Vltavou 

68 2 objekt k bydlení Nehošť 32, Dolany nad Vltavou Dolany nad Vltavou 

69 1 rodinný dům Libušina 129, Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou 

70 2 objekt k bydlení Chvatěruby 43, Chvatěruby Chvatěruby 

71 2 objekt k bydlení Chvatěruby 45, Chvatěruby Chvatěruby 

72 1 rodinný dům Chvatěruby - není v KN Chvatěruby 

73 2 rodinný dům Chvatěruby 226 Chvatěruby 

74 2 rodinný dům Kozomín 150 Kozomín 
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Obr. 23 Rozmístění výpočtových bodů a posuzovaných oblastí (hluk) 

 

Protihluková opatření 

Pro zajištění hygienického limitu ve výši 60 dB v denní dobu a 50 dB v noční dobu na hranici 

chráněného venkovního prostoru stávajících staveb byla navržena protihluková opatření 

ve formě protihlukových stěn (dále PhS) nebo protihlukových valů. Potřeba ochrany před 

nadlimitním hlukem byla vypočtena ve variantě A na dvou stanovištích. U obce Tuchoměřice je 

nutné zajistit PhS nebo val o výšce 4 m a délce 320 m, u obce Velké Přílepy poté PhS nebo val 



172  Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 

 
METROPROJEKT PRAHA, a.s.  Doplněná dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.    

o výšce 4 m a délce 400 m. Zákres protihlukových opatření ukazuje schéma 3. V modelových 

výpočtech jsou prezentovány výsledky se zohledněním clonícího efektu navrhovaných opatření. 

Rozsah navrhovaných protihlukových opatření ve variantě A  

 

 

U dalších úseků a variant nebyla technická opatření pro ochranu stávající chráněné zástavby 

výpočtem stanovena. Mezi hlavní důvody patří vzdálenost navrhované komunikace od zástavby, 

intenzity dopravy, příčný profil navrhované trasy (komunikace je v blízkosti stávající chráněné 

zástavby vedena převážně v zářezu) a parametry komunikace. 
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VÝSLEDKY MODELOVÝCH VÝPOČTŮ 

V modelovém hodnocení jsou posuzovány jak akustické příspěvky z provozu na navrhované 

silnici, tak i změny akustické zátěže ve vybraných bodech před a po realizaci záměru  

v posuzovaných variantách a časových horizontech. Vyhodnocení bylo provedeno po 

jednotlivých oblastech, které ukazuje Obr. 23. 

Akustické příspěvky výhradně z provozu na navrhované přeložce byly stanoveny pro porovnání 

výsledků s hygienickými limity. Změny akustické zátěže v území byly stanoveny jako podklad pro 

hodnocení vlivu na veřejné zdraví.  

Posouzení pro dílčí oblasti je uvedeno níže. Pro přehlednost je uváděno pouze slovní hodnocení, 

podrobněji viz. Akustická studie v příloze B2 dokumentace. 

OBLAST 1 - STŘEDOKLUKY, KNĚŽEVES A TUCHOMĚŘICE 

Akustické příspěvky výhradně z provozu na navrhované přeložce 

V hodnocení je zohledněna realizace navrhované protihlukové stěny (valu) při západní hranici 

obce Tuchoměřice. 

Akustické příspěvky z provozu na navrhované přeložce a relevantních dopravních přípojkách byly 

nejprve vyčísleny u stávající chráněné zástavby v bezprostřední blízkosti navrhované stavby. 

Nejvyšší akustické příspěvky byly vypočteny do 55,6 dB v denní a do 47,8 dB v noční dobu. 

Z vyhodnocení vyplývá, že hygienické limity u stávajících objektů pro rodinnou rekreaci ve výši 60 

dB v denní i noční dobu a hygienické limity u stávajících objektů pro bydlení ve výši 60 dB v denní 

a 50 dB v noční dobu budou ve všech hodnocených variantách a posuzovaných horizontech 

splněny. 

U ploch, které jsou územními plány obcí vymezeny pro bydlení, lze na jejich hranici lokálně 

očekávat překročení limitních hodnot, a to v bodech 11 a 16 ve variantě A ve všech 

posuzovaných časových horizontech. Nejvyšší překročení hygienického limitu bylo vypočteno v 

noční dobu ve výhledovém časovém horizontu 2040 bez realizace SOKP. Modelovým výpočtem 

byla proto vymezena limitní izofona pro noční dobu pro tuto variantu a časový horizont, která 

ukazuje hranici, za kterou může být nízkopodlažní zástavba realizována při zajištění hygienických 

limitů. Hygienický limit bude poté splněn ve všech posuzovaných stavech.  Limitní izofonu 

ukazuje Obr. 24.   
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Obr. 24 Limitní izofona pro noční dobu (2040 bez SOKP) - oblast 1 – k.ú. Kněževes, varianta A 

 
pozn. Limitní izofona vyjadřuje celkový hluk včetně všech odrazů, hygienický limit u zástavby není porovnáván s touto hodnotou. 

Změna akustické zátěže podél navrhované přeložky 

V hodnocených výpočtových bodech v blízkosti navrhované přeložky lze očekávat změny 

akustické zátěže. Nejvyšší nárůsty a poklesy akustické zátěže pro jednotlivé varianty a časové 

horizonty ukazuje následující shrnutí. Vyhodnocení bylo provedeno u stávající chráněné 

zástavby: 
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V denní dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 9,4 dB a pokles do 0,3 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 4,1 dB a pokles do 1,7 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 3,6 dB a pokles do 2,0 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 9,2 dB a pokles do 0,4 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 4,0 dB a pokles do 1,8 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 3,9 dB a pokles do 1,8 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 7,3 dB a pokles do 1,9 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 1,9 dB a pokles do 4,8 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 1,9 dB a pokles do 4,8 dB 

V noční dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 9,4 dB a pokles do 0,9 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 2,1 dB a pokles do 2,1 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 2,2 dB a pokles do 2,1 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 9,4 dB a pokles do 1,0 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 2,1 dB a pokles do 2,4 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 2,1 dB a pokles do 2,3 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 7,5 dB a pokles do 1,9 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 1,9 dB a pokles do 4,6 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 1,9 dB a pokles do 4,6 dB 

OBLAST 2 -  STŘEDOKLUKY A TUCHOMĚŘICE 

Rozmístění výpočtových bodů a vedení navrhovaných tras – oblast 2 
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Akustické příspěvky výhradně z provozu na navrhované přeložce 

Akustické příspěvky z provozu na navrhované přeložce a relevantních dopravních přípojkách byly 

nejprve vyčísleny u stávající chráněné zástavby v bezprostřední blízkosti navrhované stavby. 

Nejvyšší akustické příspěvky byly vypočteny ve variantě A - časový horizont 2040 bez SOKP, a to 

do 51,0 dB v denní a do 44,0 dB v noční dobu. V ostatních variantách a časových horizontech 

budou nejvyšší akustické příspěvky z provozu záměru dosahovat nižších hodnot. 

Z vyhodnocení vyplývá, že hygienické limity u stávajících objektů pro bydlení ve výši 60 dB 

v denní a 50 dB v noční dobu budou ve všech hodnocených variantách a posuzovaných 

horizontech splněny. 

U ploch, které jsou územními plány obcí vymezeny pro bydlení, lze na jejich hranici zaznamenat 

nejvyšší akustické příspěvky do 55,9 dB v denní dobu a do 48,9 dB v noční dobu, a to ve variantě 

A - časový horizont 2040 bez SOKP. V ostatních variantách a časových horizontech budou 

nejvyšší akustické příspěvky z provozu záměru dosahovat nižších hodnot. Z vyhodnocení vyplývá, 

že hygienické limity u navrhovaných ploch pro bydlení ve výši 60 dB v denní a 50 dB v noční dobu 

budou ve všech hodnocených variantách a posuzovaných horizontech splněny. 

Změna akustické zátěže podél navrhované přeložky 

V hodnocených výpočtových bodech v blízkosti navrhované přeložky lze očekávat změny 

akustické zátěže. Nejvyšší nárůsty a poklesy akustické zátěže pro jednotlivé varianty  

a časové horizonty ukazuje následující shrnutí. Vyhodnocení bylo provedeno u stávající chráněné 

zástavby: 

V denní dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 9,4 dB a pokles do 13,1 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 8,8 dB a pokles do 10,6 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 8,7 dB a pokles do 8,0 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 9,2 dB a pokles do 11,0 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 8,6 dB a pokles do 9,6 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 8,5 dB a pokles do 6,5 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 7,3 dB a pokles do 13,3 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 6,7 dB a pokles do 10,3 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 6,5 dB a pokles do 10,2 dB 

V noční dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 9,4 dB a pokles do 12,7 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 8,7 dB a pokles do 10,6 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 8,7 dB a pokles do 8,2 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 9,4 dB a pokles do 11,0 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 8,9 dB a pokles do 9,7 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 8,9 dB a pokles do 6,6 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 7,5 dB a pokles do 13,1 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 6,6 dB a pokles do 10,7 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 6,6 dB a pokles do 10,5 dB 

Detailní vyhodnocení ukazují tabulky 10 a 11 v příloze B2.  
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OBLAST 3 STATENICE, LICHOCEVES A TUCHOMĚŘICE 

Rozmístění výpočtových bodů a vedení navrhovaných tras – oblast 3 

 

Akustické příspěvky výhradně z provozu na navrhované přeložce 

Akustické příspěvky z provozu na navrhované přeložce a relevantních dopravních přípojkách byly 

nejprve vyčísleny u stávající chráněné zástavby v bezprostřední blízkosti navrhované stavby. 

Nejvyšší akustické příspěvky byly vypočteny ve variantě B - časový horizont 2040 bez SOKP, a to 

do 45,8 dB v denní a do 38,3 dB v noční dobu. V ostatních variantách a časových horizontech 

budou nejvyšší akustické příspěvky z provozu záměru dosahovat nižších hodnot.  

Z vyhodnocení vyplývá, že hygienické limity u stávajících objektů pro bydlení ve výši 60 dB v 

denní a 50 dB v noční dobu budou ve všech hodnocených variantách a posuzovaných 

horizontech splněny. 

U ploch, které jsou územními plány obcí vymezeny pro bydlení, lze lokálně zaznamenat 

nadlimitní hodnoty, záměr v několika případech tyto plochy přímo protíná. Modelovým 

výpočtem byla proto vymezena limitní izofona pro noční dobu pro všechny varianty a 

výhledovém časovém horizontu 2040 bez realizace SOKP, kdy lze na komunikaci očekávat 

nejvyšší dopravní zatížení. Schémata 8 a 9 tak ukazují hranici, za kterou může být nízkopodlažní 

zástavba realizována při zajištění hygienických limitů. Hygienický limit bude poté splněn ve všech 

posuzovaných stavech. Obr. 25 a 26 tak ukazují hranici, za kterou může být nízkopodlažní 

zástavba realizována při zajištění hygienických limitů. Hygienický limit tak bude zajištěn ve všech 

posuzovaných stavech.  
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Obr. 25  Limitní izofona pro noční dobu - horizont 2040 bez SOKP - oblast 3 - katastrální území 

Lichoceves, varianta A 

 

 

Obr. 26  Limitní izofona pro noční dobu - horizont 2040 bez SOKP - oblast 3 - katastrální území 
Lichoceves, varianty B, B1 
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Změna akustické zátěže podél navrhované přeložky 

V hodnocených výpočtových bodech v blízkosti navrhované přeložky lze očekávat změny 

akustické zátěže. Nejvyšší nárůsty a poklesy akustické zátěže pro jednotlivé varianty  

a časové horizonty ukazuje následující shrnutí. Vyhodnocení bylo provedeno u stávající chráněné 

zástavby: 

V denní dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 4,1 dB a pokles do 13,1 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 4,5 dB a pokles do 10,6 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 4,5 dB a pokles do 8,0 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 4,0 dB a pokles do 11,0 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 4,2 dB a pokles do 9,6 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 4,3 dB a pokles do 6,5 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 4,2 dB a pokles do 13,3 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 4,4 dB a pokles do 10,3 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 4,3 dB a pokles do 10,2 dB 

V noční dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 5,1 dB a pokles do 12,7 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 5,1 dB a pokles do 10,6 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 5,2 dB a pokles do 8,2 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 4,9 dB a pokles do 11,0 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 4,7 dB a pokles do 9,7 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 4,9 dB a pokles do 6,6 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 4,6 dB a pokles do 13,1 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 4,7 dB a pokles do 10,7 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 4,7 dB a pokles do 10,5 dB 

Detailní vyhodnocení ukazují tabulky 14 a 15 v příloze B2.  

OBLAST 4 LICHOCEVES A VELKÉ PŘÍLEPY 

V hodnocení je zohledněna realizace navrhované protihlukové stěny (valu) při západní hranici 

obce Velké Přílepy. 
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Rozmístění výpočtových bodů a vedení navrhovaných tras – oblast 4 Lichoceves a Velké Přílepy 

 

Akustické příspěvky výhradně z provozu na navrhované přeložce 

Akustické příspěvky z provozu na navrhované přeložce a relevantních dopravních přípojkách byly 

nejprve vyčísleny u stávající chráněné zástavby v bezprostřední blízkosti navrhované stavby. 

Nejvyšší akustické příspěvky byly vypočteny ve variantě B - časový horizont 2040 bez SOKP, a to 

do 56,2 dB v denní a do 48,1 dB v noční dobu. V ostatních variantách a časových horizontech 

budou nejvyšší akustické příspěvky z provozu záměru dosahovat nižších hodnot.  

Z vyhodnocení vyplývá, že hygienické limity u stávajících objektů pro bydlení ve výši 60 dB v 

denní a 50 dB v noční dobu budou ve všech hodnocených variantách a posuzovaných 

horizontech splněny. 

U ploch, které jsou územními plány obcí vymezeny pro bydlení, lze lokálně zaznamenat 

nadlimitní hodnoty, záměr v několika případech tyto plochy přímo protíná. Modelovým 

výpočtem byla proto vymezena limitní izofona pro noční dobu pro všechny varianty a 

výhledovém časovém horizontu 2040 bez realizace SOKP, kdy lze na komunikaci očekávat 

nejvyšší dopravní zatížení. Obr 27 a 28 tak ukazují hranici, za kterou může být nízkopodlažní 

zástavba realizována při zajištění hygienických limitů. Hygienický limit tak bude zajištěn ve všech 

posuzovaných stavech.  
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Obr. 27  Limitní izofona pro noční dobu - horizont 2040 bez SOKP - oblast 4 - katastrální území 
Lichoceves, varianta A 

 
 

Obr. 28  Limitní izofona pro noční dobu - horizont 2040 bez SOKP - oblast 4 - katastrální území 
Lichoceves, varianta B, B1 
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Změna akustické zátěže podél navrhované přeložky 

V hodnocených výpočtových bodech v blízkosti navrhované přeložky lze očekávat změny 

akustické zátěže. Nejvyšší nárůsty a poklesy akustické zátěže pro jednotlivé varianty  

a časové horizonty ukazuje následující shrnutí. Vyhodnocení bylo provedeno u stávající chráněné 

zástavby: 

V denní dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 12,5 dB a pokles do 4,4 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 10,4 dB a pokles do 6,5 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 10,5 dB a pokles do 6,5 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 12,3 dB a pokles do 4,3 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 9,7 dB a pokles do 6,7 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 9,9 dB a pokles do 6,7 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 11,5 dB a pokles do 5,5 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 12,3 dB a pokles do 6,0 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 12,6 dB a pokles do 6,0 dB 

V noční dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 13,6 dB a pokles do 3,8 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 11,0 dB a pokles do 5,8 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 11,1 dB a pokles do 5,8 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 13,3 dB a pokles do 3,9 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 10,4 dB a pokles do 6,2 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 10,5 dB a pokles do 6,2 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 11,8 dB a pokles do 5,3 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 12,5 dB a pokles do 5,6 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 13,5 dB a pokles do 5,5 dB 

Detailní vyhodnocení ukazují tabulky 18 a 19 v příloze B2.  
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OBLAST 5 SVRKYNĚ 

Rozmístění výpočtových bodů a vedení navrhovaných tras – oblast 5 Svrkyně 

 

Akustické příspěvky výhradně z provozu na navrhované přeložce 

Akustické příspěvky z provozu na navrhované přeložce a relevantních dopravních přípojkách byly 

nejprve vyčísleny u stávající chráněné zástavby v bezprostřední blízkosti navrhované stavby. 

Nejvyšší akustické příspěvky byly vypočteny ve variantě A - časový horizont 2040 bez SOKP, a to 

do 50,2 dB v denní a do 43,1 dB v noční dobu. V ostatních variantách a časových horizontech 

budou nejvyšší akustické příspěvky z provozu záměru dosahovat nižších hodnot. 

Z vyhodnocení vyplývá, že hygienické limity u stávajících objektů pro bydlení ve výši 60 dB 

v denní a 50 dB v noční dobu budou ve všech hodnocených variantách a posuzovaných 

horizontech splněny. 

U ploch, které jsou územními plány obcí vymezeny pro bydlení, lze na jejich hranici zaznamenat 

nejvyšší akustické příspěvky do 48,4 dB v denní dobu a do 41,2 dB v noční dobu, a to ve 

variantě A - časový horizont 2040 bez SOKP. V ostatních variantách a časových horizontech 

budou nejvyšší akustické příspěvky z provozu záměru dosahovat nižších hodnot. Z vyhodnocení 

vyplývá, že hygienické limity u navrhovaných ploch pro bydlení ve výši 60 dB v denní a 50 dB 

v noční dobu budou ve všech hodnocených variantách a posuzovaných horizontech splněny. 
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Změna akustické zátěže podél navrhované přeložky 

V hodnocených výpočtových bodech v blízkosti navrhované přeložky lze očekávat změny 

akustické zátěže. Nejvyšší nárůsty a poklesy akustické zátěže pro jednotlivé varianty a časové 

horizonty ukazuje následující shrnutí. Vyhodnocení bylo provedeno u stávající chráněné 

zástavby: 

V denní dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 10,8 dB a pokles do 5,5 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 8,5 dB a pokles do 2,4 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 8,3 dB a pokles do 1,4 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 10,8 dB a pokles do 4,2 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 8,4 dB a pokles do 2,5 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 8,1 dB a pokles do 1,1 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 6,6 dB a pokles do 7,8 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 4,2 dB a pokles do 3,5 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 4,4 dB a pokles do 2,5 dB 

V noční dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 11,9 dB a pokles do 5,8 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 9,6 dB a pokles do 2,4 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 9,3 dB a pokles do 1,4 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 11,3 dB a pokles do 4,6 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 8,7 dB a pokles do 2,6 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 8,4 dB a pokles do 1,0 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 6,9 dB a pokles do 8,0 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 4,6 dB a pokles do 3,9 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 4,8 dB a pokles do 2,6 dB 

Detailní vyhodnocení ukazují tabulky 22 a 23 v příloze B2.  
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OBLAST 6 TURSKO 

Rozmístění výpočtových bodů a vedení navrhovaných tras – oblast 6 Tursko 

 

Akustické příspěvky výhradně z provozu na navrhované přeložce 

Akustické příspěvky z provozu na navrhované přeložce a relevantních dopravních přípojkách byly 

nejprve vyčísleny u stávající chráněné zástavby v bezprostřední blízkosti navrhované stavby. 

Nejvyšší akustické příspěvky byly vypočteny ve variantě B1 - časový horizont 2040 bez SOKP, a to 

do 56,8 dB v denní a do 49,3 dB v noční dobu. V ostatních variantách a časových horizontech 

budou nejvyšší akustické příspěvky z provozu záměru dosahovat nižších hodnot.  

Z vyhodnocení vyplývá, že hygienické limity u stávajících objektů pro bydlení ve výši 60 dB 

v denní a 50 dB v noční dobu budou ve všech hodnocených variantách a posuzovaných 

horizontech splněny. 

U ploch, které jsou územními plány obcí vymezeny pro bydlení, lze na jejich hranici lokálně 

očekávat překročení limitních hodnot. Jedná se o body 54 až 56 ve variantě B1 ve všech 

posuzovaných časových horizontech. Nejvyšší překročení hygienického limitu bylo vypočteno v 

noční dobu ve výhledovém časovém horizontu 2040 bez realizace SOKP. Modelovým výpočtem 

byla proto vymezena limitní izofona pro noční dobu pro tuto variantu a časový horizont, která 

ukazuje hranici, za kterou může být nízkopodlažní zástavba realizována při zajištění hygienických 

limitů. Hygienický limit bude poté splněn ve všech posuzovaných stavech. Limitní izofonu ukazuje 

Obr. 29.  
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Obr. 29  Limitní izofona pro noční dobu - horizont 2040 bez SOKP - oblast 6 – k.ú. Tursko, 
varianta B1 

 

Změna akustické zátěže podél navrhované přeložky 

V hodnocených výpočtových bodech v blízkosti navrhované přeložky lze očekávat změny 

akustické zátěže. Nejvyšší nárůsty a poklesy akustické zátěže pro jednotlivé varianty a časové 

horizonty ukazuje následující shrnutí. Vyhodnocení bylo provedeno u stávající chráněné 

zástavby: 

V denní dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 9,0 dB a pokles do 9,8 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 6,2 dB a pokles do 8,4 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 23,6 dB a pokles do 6,2 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 8,5 dB a pokles do 14,7 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 6,3 dB a pokles do 6,9 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 23,6 dB a pokles do 5,5 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 7,8 dB a pokles do 11,4 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 2,9 dB a pokles do 7,0 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 19,7 dB a pokles do 5,3 dB 

V noční dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 9,1 dB a pokles do 11,3 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 6,4 dB a pokles do 10,1 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 23,9 dB a pokles do 7,2 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 8,8 dB a pokles do 8,3 dB 
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- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 6,7 dB a pokles do 8,3 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 24,0 dB a pokles do 6,3 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 8,8 dB a pokles do 11,6 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 3,2 dB a pokles do 8,8 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 20,3 dB a pokles do 6,8 dB 

Detailní vyhodnocení ukazují tabulky 26 a 27 v příloze B2.  

 

OBLAST 7 TURSKO A HOLUBICE 

Rozmístění výpočtových bodů a vedení navrhovaných tras – oblast 7 Tursko a Holubice 

 

Akustické příspěvky výhradně z provozu na navrhované přeložce 

Akustické příspěvky z provozu na navrhované přeložce a relevantních dopravních přípojkách byly 

nejprve vyčísleny u stávající chráněné zástavby v bezprostřední blízkosti navrhované stavby. 

Nejvyšší akustické příspěvky byly vypočteny ve variantě A - časový horizont 2040 bez SOKP, a to 

do 50,9 dB v denní a do 43,6 dB v noční dobu. V ostatních variantách a časových horizontech 

budou nejvyšší akustické příspěvky z provozu záměru dosahovat nižších hodnot. 

Z vyhodnocení vyplývá, že hygienické limity u stávajících objektů pro bydlení ve výši 60 dB 

v denní a 50 dB v noční dobu budou ve všech hodnocených variantách a posuzovaných 

horizontech splněny. 



188  Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 

 
METROPROJEKT PRAHA, a.s.  Doplněná dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.    

Změna akustické zátěže podél navrhované přeložky 

V hodnocených výpočtových bodech v blízkosti navrhované přeložky lze očekávat změny 

akustické zátěže. Nejvyšší nárůsty a poklesy akustické zátěže pro jednotlivé varianty a časové 

horizonty ukazuje následující shrnutí. Vyhodnocení bylo provedeno u stávající chráněné 

zástavby: 

V denní dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 15,4 dB a pokles do 3,3 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 14,1 dB a pokles do 4,3 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 7,7 dB a pokles do 1,2 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 14,6 dB a pokles do 4,8 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 13,4 dB a pokles do 5,6 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 7,5 dB a pokles do 2,4 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 12,4 dB a pokles do 4,0 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 11,2 dB a pokles do 6,0 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 6,7 dB a pokles do 2,2 dB 

V noční dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 15,8 dB a pokles do 2,9 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 14,6 dB a pokles do 3,9 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 7,7 dB a pokles do 0,8 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 15,3 dB a pokles do 3,6 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 14,0 dB a pokles do 4,7 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 7,5 dB a pokles do 1,8 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 12,8 dB a pokles do 3,6 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 11,3 dB a pokles do 5,5 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 6,5 dB a pokles do 1,9 dB 

Detailní vyhodnocení ukazují tabulky 30 a 31 v příloze B2.  
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OBLAST 8 DOLANY NAD VLTAVOU 

Rozmístění výpočtových bodů a vedení navrhovaných tras – oblast 8 Dolany nad Vltavou 

 

Akustické příspěvky výhradně z provozu na navrhované přeložce 

Akustické příspěvky z provozu na navrhované přeložce a relevantních dopravních přípojkách byly 

nejprve vyčísleny u stávající chráněné zástavby v bezprostřední blízkosti navrhované stavby. 

Nejvyšší akustické příspěvky byly vypočteny ve variantě A - časový horizont 2040 bez SOKP, a to 

do 56,6 dB v denní a do 49,3 dB v noční dobu. V ostatních variantách a časových horizontech 

budou nejvyšší akustické příspěvky z provozu záměru dosahovat nižších hodnot. 

Z vyhodnocení vyplývá, že hygienické limity u stávajících objektů pro rodinnou rekreaci ve výši 60 

dB v denní i noční dobu a hygienické limity u stávajících objektů pro bydlení ve výši 60 dB v denní 

a 50 dB v noční dobu budou ve všech hodnocených variantách a posuzovaných horizontech 

splněny. 

Změna akustické zátěže podél navrhované přeložky 

V hodnocených výpočtových bodech v blízkosti navrhované přeložky lze očekávat změny 

akustické zátěže. Nejvyšší nárůsty a poklesy akustické zátěže pro jednotlivé varianty  

a časové horizonty ukazuje následující shrnutí. Vyhodnocení bylo provedeno u stávající chráněné 

zástavby: 
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V denní dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 19,6 dB 

- rok 2024, varianta B, B1, nejvyšší nárůst do 19,3 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 19,2 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 18,7 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 18,8 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 19,0 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 18,9 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 19,0 dB 

V noční dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 20,4 dB 

- rok 2024, varianta B, B1, nejvyšší nárůst do 20,0 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 19,9 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, B1, nejvyšší nárůst do 19,2 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 19,1 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 19,0 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 19,1 dB 

Detailní vyhodnocení ukazují tabulky 34 a 35 v příloze B2.  

OBLAST 9 DOLANY NAD VLTAVOU, KRALUPY NAD VLTAVOU A CHVATĚRUBY 

Rozmístění výpočtových bodů a vedení navrhovaných tras – oblast 9  
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Akustické příspěvky výhradně z provozu na navrhované přeložce 

Akustické příspěvky z provozu na navrhované přeložce a relevantních dopravních přípojkách byly 

nejprve vyčísleny u stávající chráněné zástavby v bezprostřední blízkosti navrhované stavby. 

Nejvyšší akustické příspěvky byly vypočteny ve variantách A - časový horizont 2040 bez SOKP, 

a to do 52,9 dB v denní a do 45,5 dB v noční dobu. V ostatních variantách a časových horizontech 

budou nejvyšší akustické příspěvky z provozu záměru dosahovat nižších hodnot. 

Z vyhodnocení vyplývá, že hygienické limity u stávajících objektů pro rodinnou rekreaci ve výši 60 

dB v denní i noční dobu a hygienické limity u stávajících objektů pro bydlení ve výši 60 dB v denní 

a 50 dB v noční dobu budou ve všech hodnocených variantách a posuzovaných horizontech 

splněny. 

Změna akustické zátěže podél navrhované přeložky 

V hodnocených výpočtových bodech v blízkosti navrhované přeložky lze očekávat změny 

akustické zátěže. Nejvyšší nárůsty a poklesy akustické zátěže pro jednotlivé varianty  

a časové horizonty ukazuje následující shrnutí. Vyhodnocení bylo provedeno u stávající chráněné 

zástavby: 

V denní dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 17,3 dB a pokles do 0,4 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 17,1 dB a pokles do 0,2 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 17,1 dB a pokles do 0,4 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 17,1 dB a pokles do 0,8 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 16,8 dB a pokles do 0,7 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 16,8 dB a pokles do 0,9 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 15,3 dB  

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 15,2 dB  

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 15,2 dB  

V noční dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 18,2 dB a pokles do 0,1 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 17,8 dB a pokles do 0,1 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 17,8 dB a pokles do 0,1 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 17,8 dB a pokles do 0,6 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 17,3 dB a pokles do 0,8 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 17,3 dB a pokles do 0,7 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 15,8 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 15,6 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 15,6 dB 

Detailní vyhodnocení ukazují tabulky 38 a 39 v příloze B2.  
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OBLAST 10  CHVATĚRUBY A KOZOMÍN 

Rozmístění výpočtových bodů a vedení navrhovaných tras – oblast 10 Chvatěruby, Kozomín  

 

Akustické příspěvky výhradně z provozu na navrhované přeložce 

Akustické příspěvky z provozu na navrhované přeložce a relevantních dopravních přípojkách byly 

nejprve vyčísleny u stávající chráněné zástavby v bezprostřední blízkosti navrhované stavby. 

Nejvyšší akustické příspěvky byly vypočteny ve variantě A - časový horizont 2040 bez SOKP, a to 

do 56,4 dB v denní a do 49,0 dB v noční dobu. V ostatních variantách a časových horizontech 

budou nejvyšší akustické příspěvky z provozu záměru dosahovat nižších hodnot. 

Z vyhodnocení vyplývá, že hygienické limity u stávajících objektů pro bydlení ve výši 60 dB 

v denní a 50 dB v noční dobu budou ve všech hodnocených variantách a posuzovaných 

horizontech splněny. 

U ploch, které jsou v návrhu územního plánu obce Chvatěruby vymezeny pro bydlení (areál 

bývalého motokrosového závodiště), lze na jejich hranici lokálně očekávat překročení limitních 

hodnot. Nejvyšší překročení hygienického limitu bylo vypočteno v noční dobu ve výhledovém 

časovém horizontu 2040 bez realizace SOKP. Modelovým výpočtem byla proto vymezena limitní 

izofona pro noční dobu pro hodnocené varianty, která ukazuje hranici, za kterou může být 

nízkopodlažní zástavba realizována při zajištění hygienických limitů. Hygienický limit bude poté 

splněn ve všech posuzovaných stavech. Limitní izofonu ukazuje Obr. 30.  
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Obr. 30  Limitní izofona pro noční dobu - horizont 2040 bez SOKP - oblast 10 - katastrální 
území Chvatěruby, varianta A, B, B1 

 

Změna akustické zátěže podél navrhované přeložky 

V hodnocených výpočtových bodech v blízkosti navrhované přeložky lze očekávat změny 

akustické zátěže. Nejvyšší nárůsty a poklesy akustické zátěže pro jednotlivé varianty  

a časové horizonty ukazuje následující shrnutí. Vyhodnocení bylo provedeno u stávající chráněné 

zástavby: 

V denní dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 7,7 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 7,5 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 7,5 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 7,4 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 7,2 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 7,2 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 6,6 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 6,6 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 6,6 dB 

V noční dobu byly vypočteny následující změny: 

- rok 2024, varianta A, nejvyšší nárůst do 8,6 dB 

- rok 2024, varianta B, nejvyšší nárůst do 8,4 dB 

- rok 2024, varianta B1, nejvyšší nárůst do 8,4 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 8,2 dB 
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- rok 2040 bez SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 7,8 dB 

- rok 2040 bez SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 7,9 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta A, nejvyšší nárůst do 7,2 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B, nejvyšší nárůst do 7,2 dB 

- rok 2040 s SOKP, varianta B1, nejvyšší nárůst do 7,2 dB 

Detailní vyhodnocení ukazují tabulky 42 a 43 v příloze B2.  

Izofony pro denní i noční dobu pro jednotlivé oblasti, varianty a časového horizonty jsou patrné 

na výkresech 1 až 180 přílohy B2, stejně jako rozložení výpočtových bodů. 

Porovnání variant je provedeno v části E Dokumentace EIA. 

 

AKUSTICKÁ SITUACE V ÚZEMÍ PODÉL STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ 

Výstavba přeložky přinese změnu akustických poměrů v území. Zatímco podél navrhované trasy 

lze zaznamenat lokální nárůst hlukové zátěže, podél stávajících tras silnic II/240  

a II/101 a dalších komunikací byl vypočten pokles akustické zátěže. Výpočtové body byly 

umístěny zejména do centrálních částí obcí, kde stávající komunikace tvoří průtah a kde se 

předpokládají větší změny hlukové zátěže (i nad 0,9 dB). Výpočet v bodech byl proveden na 

hranici chráněného venkovního prostoru staveb (tj. 2 m od fasády hodnocených objektů) ve 

výšce druhého nadzemního podlaží.  

Seznam hodnocených bodů ukazuje Tab. 53, jejich umístění poté obrázek 31. 

Tab. 53 Seznam výpočtových bodů 

Body Způsob využití Adresa Katastr 

V1 rodinný dům Letecká 962/4 Ruzyně 

V2 objekt k bydlení Čs. armády 404/13 Bubeneč 

V3 objekt k bydlení Kamýcká 716/93 Suchdol 

V4 objekt k bydlení Horoměřická 2331/9 Dejvice 

V5 objekt k bydlení Nebušická 82 Nebušice 

V6  objekt k bydlení Přímá 260 Horoměřice 

V7 objekt k bydlení Kralupská 125 Statenice 

V8 rodinný dům Pražská 53 Velké Přílepy 

V9 rodinný dům Úholičky 227 Úholičky 

V10 objekt k bydlení Hlavní 4 Tuchoměřice 

V11 objekt k bydlení Lichoceves 15 Lichoceves 

V12 rodinný dům Noutonice 2 Noutonice 

V13 objekt k bydlení Libochovičky 3 Libochovičky 

V14 objekt k bydlení Kováry 2 Kováry 

V15 rodinný dům Zákolany 51 Zákolany 

V16 rodinný dům Pražská 92 Tursko 

V17 rodinný dům Kozinec 31 Kozinec 

V18 objekt k bydlení Zákolany 84 Zákolany 

V19 objekt k bydlení Otvovice 93 Otvovice 

V20 rodinný dům 28, října 232 Mikovice 

V21 rodinný dům Přemyslova 375 Kralupy nad Vltavou 
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Body Způsob využití Adresa Katastr 

V22 bytový dům Sídliště 659 Kralupy nad Vltavou 

V23 objekt k bydlení Douchova 340 Veltrusy 

V24 rodinný dům Úžice 63 Úžice 

Obr. 31 Hodnocené objekty podél stávajících komunikací (hluk) 

 

Po výstavbě záměru dojde u zástavby podél stávajících komunikací zejména ke snížení hlukové 

zátěže.  
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Pro časový horizont 2024 lze u většiny posuzovaných obcí zaznamenat v denní i noční dobu 

pokles hlukové zátěže, který bude dosahovat až 16,0 dB v denní a 19,2 dB v noční dobu.  

V převážné části center posuzovaných obcí dojde ke snížení hlukové zátěže. U osmi obcí dojde  

v denní době ve všech posuzovaných variantách k poklesu hlučnosti pod 60 dB. Jedná se o obce 

Lichoceves, Libochovičky, Kováry, Zákolany, Tursko, Otvovice, Mikovice a Kralupy nad Vltavou. V 

noční dobu dojde k poklesu hlučnosti pod hranici 50 dB ve všech variantách u sedmi obcí, tedy u 

všech uvedených výše kromě Turska, kde dojde k poklesu pod hranici 50 dB pouze u variant A  

a B. U variany A dojde k poklesu pod hranici 50 dB v noční dobu také u obce Kozinec. 

Navýšení bylo zaznamenáno v hodnocených výpočtových bodech tří obcí. Nárůst přes 0,9 dB je 

patrný pouze u varianty B v obci Úholičky, zde však ani po navýšení hlučnosti nebude překročena 

hranice 60 dB v denní a 50 dB v noční dobu. Mírné navýšení lze očekávat v obcích Nebušice a 

v okrajové části obce Úžice, případně v okrajových částech obcí Odolená Voda nebo Panenské 

Břežany podél silnice D8. Avšak nikde, kde je překročena hranice hlučnosti 60 dB v denní a 50 dB 

v noční dobu, nedojde k navýšení o více než 0,9 dB, akustické zatížení se tak u hlukem více 

zatížených objektů pozorovatelně nezmění.1  

Obdobné změny v hlučnosti lze očekávat také ve vzdáleném horizontu 2040 bez realizace SOKP, 

nejvyšší pokles akustického zatížení byl vypočten do 15,0 dB v denní a do 17,9 dB v noční dobu. 

Výčet obcí, kde dojde k poklesu hlučnosti ve vybraných bodech pod hranici 60 dB v denní a 50 dB 

v noční dobu, bude dosahovat obdobného rozsahu jako pro časový horizont k roku 2024. 

Vzhledem k vyšší výchozí hlukové zátěži v území však lze zaznamenat mírné diference v několika 

obcích. V denní dobu lze navíc očekávat pokles pod hranici 60 dB u obce Kozinec. Ke snížení pod 

tuto hranici naopak nedojde oproti hodnocení k roku 2024 v obci Mikovice (u variany B a B1).  

V noční dobu poté dochází ke změně oproti hodnocení k roku 2024 u obce Zákolany, kde nově 

dojde k poklesu hlučnosti pod hranici 50 dB, naopak v obci Mikovice i přes pokles hlukové zátěže 

nedojde ke snížení hlučnosti pod hranici 50 dB.  

Navýšení bylo zaznamenáno v hodnocených výpočtových bodech tří obcí. Nárůst přes 0,9 dB je 

patrný pouze u varianty B v obci Úholičky, zde však ani po navýšení hlučnosti nebude opět 

překročena hranice 60 dB v denní a 50 dB v noční dobu. Mírné navýšení lze očekávat v obcích 

Nebušice a v okrajové části obce Úžice, případně v okrajových částech obcí Odolená Voda nebo 

Panenské Břežany podél silnice D8. Avšak nikde, kde je překročena hranice hlučnosti 60 dB v 

denní a 50 dB v noční dobu, nedojde k navýšení o více než 0,9 dB, akustické zatížení se 

tak u hlukem více zatížených objektů pozorovatelně nezmění. 

Mírně odlišné rozložení změn hlukové zátěže lze očekávat ve vzdáleném horizontu 2040 při 

zprovoznění SOKP. Nejvyšší pokles bude opět dosahovat vysokých hodnot, až 19,6 dB v denní a 

až 26,8 dB v noční dobu. V území bude vlivem zprovoznění SOKP ve výchozím stavu nižší 

dopravní a tím i hlukové zatížení. Pokles pod hranici 60 dB v denní dobu lze očekávat ve všech 

variantách v pěti bodech na území pěti obcí (Tuchoměřice, Lichoceves, Tursko, Kozinec a 

Mikovice). Pod hranici 50 dB lze pokles ve všech variantách zaznamenat pouze u tří obcí 

(Tuchoměřice, Lichoceves a východní část města Kralupy nad Vltavou). Na území obcí Tursko 
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a Kozinec dojde k poklesu pod hranici 50 dB u variany A, na území Turska také ve variantě B a na 

území obce Kozinec také ve variantě B1. 

Na území Prahy se akustická situace nezmění, případně dojde k mírnému navýšení hlukové 

zátěže na území Suchdola. Mírný nárůst byl dále vypočten v denní nebo noční dobu na území 

obcí Horoměřice, Úholičky, Otvovice nebo Úžice. Nikde nedojde k navýšení o více než 0,9 dB, 

akustické zatížení se tak u hlukem více zatížených objektů pozorovatelně nezmění. Podél dálnice 

D8 (Úžice, Odolená Voda nebo Panenské Břežany) se akustické zatížení nezmění. 

KUMULATIVNĚ PŮSOBÍCÍ ZDROJE HLUKU V ÚZEMÍ  

HLUK Z PROVOZU NA ŽELEZNICI 

Pro určení hlučnosti z provozu na železnici bylo provedeno ověřovací měření hluku  

v terénu. Měření hluku v lokalitě bylo provedeno na dvou stanovištích a proběhlo dne 14. března 

v roce 2017. Stanoviště měření 1 bylo umístěno u železniční trati č. 092 (Kralupy nad Vltavou - 

Neratovice), stanoviště 2 u trati č. 091 (Praha Bubeneč – Kralupy nad Vltavou).  

Stanoviště 1 se nacházelo 7,5 m od železniční trati, 1,2 metru nad terénem. Stanoviště 2 poté 10 

a 14 m od tratě v závislosti na pojížděném směru ve výšce 1,5 m nad terénem. Měřicí stanoviště 

ukazuje následující obrázek. Účelem měření byla kalibrace modelových výpočtů. 

                                                                                                                                                         
1  Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 20 nelze změnu hlukového 
ukazatele do 0,9 dB považovat za hodnotitelnou. 
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 Umístění měřicích stanovišť - hluk z provozu na železnici 

 

V průběhu měření byla vyhodnocena hluková expozice SEL [dB] 21 jednotlivých průjezdů 

vlakových souprav. Hodnotu vypočteného energetického průměru naměřených hodnot uvádí 

Tab. 54. Daná hluková emise byla zadána do modelového výpočtu pro daný typ vlakových 

souprav. 

Tab. 54 Výsledná ekvivalentní naměřená hodnota SEL [dB] 

Místo měření - zdroj hluku Počet průjezdů 
Ekvivalentní hodnota SEL přepočtená  

na vzdálenost 7,5 od osy koleje 

Stanoviště 1 - osobní motorový vlak směr Neratovice 2 84,7 ± 1,8 dB 

Stanoviště 1 - osobní motorový vlak směr Kralupy nad Vltavou 1 74,7 ± 1,8 dB 

 

Stanoviště 2 - nákladní vlak 4 102,0 ± 1,8 dB 

Stanoviště 2 – elefant 10 89,0 ± 1,8 dB 

Stanoviště 2 – rychlík 4 100,3 ± 1,8 dB 

Hluk z provozu na železnici byl posuzován u následujících tratí. Byly použity intenzity dopravy pro 

výhledové období z podkladů SŽDC, u tratě č. 093 byly podkladem grafikony a jízdní řády. 
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Tab. 55 Intenzity železniční dopravy na posuzovaných tratích 

Trať  Denní doba Noční doba 

Kralupy nad Vltavou - Neratovice: trať č. 92 
Os – 20 

Nákladní – 8 

Os - 3 

 

Praha Bubeneč – Kralupy nad Vltavou: trať č. 91 

Ex – 14 

R - 35 

Sp - 63 

Os - 12 

Nákladní - 41 

Ex - 2 

R - 1 

Sp - 9 

Os - 2 

Nákladní - 41 

Středokluky – Podlešín: trať č. 121 
Os – 12 

Nákladní – 2 

Os - 2 

Nákladní - 2 

Kladno – Kralupy nad Vltavou: trať č. 93 
Os – 29 

Nákladní – 7 

Os - 29 

Nákladní - 5 

Ex – expresní vlaky, R - rychlíky, Sp – spěšné vlaky, Os – osobní vlaky 

Akustické příspěvky z provozu na železničních tratích v území (tratě č. 91, 92, 93 a 121) byly 

vypočteny ve všech výpočtových bodech podél navrhované komunikace (body 1 až 84). Body se 

ve variantě bez výstavby záměru nacházejí ve větší vzdálenosti od významných zdrojů hluku  

a i vzdáleněji vedená železniční trať se zde může významněji akusticky projevit.  

Ve výpočtových bodech v intravilánu obcí (body V1 až V24) lze zaznamenat i ve variantě bez 

výstavby záměru vyšší hlukové zatížení. Akustické příspěvky z provozu na železnici tak byly 

konkretizovány pouze v těch místech, kde železnice reálně ovlivňuje hlučnost ve vybraných 

výpočtových bodech.  

Akustické příspěvky z provozu na železnici v bodech podél navrhovaného záměru ukazuje Tab. 

56.   

Tab. 56 Akustické příspěvky z provozu na železnici, oblasti 1 až 10, denní a noční doba – 

dopadající hluk [dB] 

Bod 
Výška 

[m] 

LAeq, 6-22 [dB]  

– denní doba 

LAeq, 22-6 [dB]  

– noční doba 
Bod 

Výška 

 [m] 

LAeq, 6-22 [dB]  

– denní doba 

LAeq, 22-6 [dB]  

– noční doba 

1 2 25,2 27,0 38 5 20,4 22,2 

1 5 26,6 28,4 39 2 18,5 20,4 

2 2 24,8 26,6 39 5 18,9 20,7 

2 5 25,8 27,6 40 2 13,7 15,5 

3 2 22,1 24,0 40 5 14,5 16,4 

3 5 23,4 25,3 41 2 14,4 16,1 

4 2 28,7 30,6 41 5 15,3 17,1 

4 5 30,0 31,8 42 2 10,2 12,1 

5 2 27,1 29,0 42 5 11,0 12,9 

5 5 29,9 31,8 43 2 22,3 24,1 

6
*
 2 28,3 30,1 43 5 22,9 24,7 

7
*
 2 26,3 28,2 44 2 9,5 11,2 

8 2 28,6 30,5 44 5 11,4 13,1 

8 5 30,1 31,9 45 2 8,3 9,9 

9 2 23,4 25,2 45 5 10,1 11,8 

9 5 23,9 25,8 46 2 8,7 10,4 
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Bod 
Výška 

[m] 

LAeq, 6-22 [dB]  

– denní doba 

LAeq, 22-6 [dB]  

– noční doba 
Bod 

Výška 

 [m] 

LAeq, 6-22 [dB]  

– denní doba 

LAeq, 22-6 [dB]  

– noční doba 

10 4 24,9 26,7 46 5 10,7 12,5 

11 4 25,6 27,5 47 4 20,9 22,8 

12 4 26,5 28,3 48 2 3,3 5,1 

13 4 27,6 29,5 48 5 4 5,9 

14 4 34,2 36,1 49 2 3,7 4,8 

15 4 34,5 36,3 49 5 4,1 5,3 

16 4 31,4 33,3 50 2 0 1,3 

17 4 31,8 33,6 50 5 0 1,8 

18 4 34,0 35,8 51 2 3,4 3,5 

19 4 32,9 34,8 51 5 3,5 3,8 

20 2 27,8 29,7 52 2 0,9 1,3 

20 5 28,8 30,7 52 5 1 1,4 

21 2 21,5 23,4 53 4 5,8 7,3 

21 5 22,7 24,5 54 4 4,9 5,7 

22 2 24,4 26,3 55 4 4,4 5 

22 5 25,3 27,1 56 4 1,8 2,5 

23 2 25,2 27,0 57 2 0 0 

23 5 26,3 28,1 57 5 0 0 

24 2 26,3 28,1 58 2 2,7 3,7 

24 5 28,0 29,9 58 5 4,8 6,1 

25 2 26,2 28,0 59 2 1,8 2,5 

25 5 28,5 30,3 59 5 3,2 4,2 

26 4 31,9 33,7 60 2 3,4 3,6 

27 2 25,6 27,5 60 5 3,6 3,9 

27 5 27,6 29,5 61
*
 2 15,8 15,9 

28 2 23,8 25,6 62
*
 2 14,8 14,8 

28 5 25,7 27,6 63
*
 2 15,1 15,2 

29 2 15,0 16,9 64
*
 2 15,1 15,1 

29 5 15,9 17,7 65 2 16,1 16,1 

30 4 32,3 34,2 65 5 16,5 16,4 

31 2 21,3 23,1 66 2 15,8 15,6 

31 5 24,3 26,2 66 5 16,1 15,9 

32 2 23,1 25,0 67
*
 2 24,1 21,9 

32 5 25,1 26,9 68 2 24,6 22,1 

33 2 18,8 20,6 68 5 27,4 25,3 

33 5 20,4 22,2 69 2 48,7 44,7 

34 2 36,3 38,2 70 2 45,7 39,6 

34 5 37,8 39,7 70 5 46,1 40,3 

35 2 17,9 19,7 71 2 57,8 42,5 

35 5 18,6 20,5 71 5 58,0 42,6 

36 2 16,0 17,8 72 2 40,9 34,7 

36 5 17,5 19,3 73 2 36,8 27,1 

37 2 18,4 20,2 73 5 37,4 28,4 

37 5 18,9 20,8 74 2 29,0 14,9 

38 2 20,0 21,8 74 5 29,0 15,5 

Kurzívou jsou zvýrazněny body na hranici ploch, které územní plány rezervují pro bytovou výstavbu 

*) objekt k rekreaci 

Akustické příspěvky z provozu na železnici v intravilánu obcí ve vybraných bodech ukazuje Tab. 

57.  
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Tab. 57 Akustické příspěvky z provozu na železnici v intravilánu obcí, denní a noční doba – 

dopadající hluk [dB] 

Bod 
Výška 

 [m] 

LAeq, 6-22 [dB] – denní 

doba 

LAeq, 22-6 [dB] – noční 

doba 
Bod 

Výška 

 [m] 

LAeq, 6-22 [dB] – denní 

doba 

LAeq, 22-6 [dB] – noční 

doba 

V10 2 22,1 24,5 V15 2 41,5 43,1 

V11 5 35,6 37,4 V18 5 37,8 38,7 

V12 2 32,8 35,1 V19 2 34,1 35,0 

V14 5 32,2 33,9     

V ostatních bodech akustické příspěvky z provozu na železnici dosahují hodnot minimálně  

o 20 dB nižších, než jsou akustické příspěvky ze silniční dopravy. Lze proto konstatovat, že  

v ostatních bodech nebude celková akustická situace provozem na železnici ovlivněna. 

Celkové akustické příspěvky ze silniční a železniční dopravy a změny u stávající chráněné 

zástavby shrnují pro denní a noční dobu tabulky 51 a 52 v příloze B2 dokumentace EIA. 

HLUK ZE STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ V LOKALITĚ 

Pro určení hlučnosti hlavního stacionárního zdroje v lokalitě (Areál chemických výrob Kralupy) 

byly provedeny sondy měření na dvou lokalitách. Měření proběhlo 14. března 2017. Stanoviště 

měření 3 bylo umístěno u Skladu kapalných plynů, stanoviště 4 u okrajové zástavby Chvatěrub. 

Hlukoměr byl umístěn 1,2 m nad terénem. Měřicí stanoviště ukazuje Obr. 32. Účelem měření 

bylo stanovení akustických příspěvků z provozu stacionárních zdrojů v lokalitě. 

Obr. 32 Umístění měřicích stanovišť - hluk z provozu stacionárních zdrojů 

 



202  Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 

 
METROPROJEKT PRAHA, a.s.  Doplněná dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.    

Jako hlavní zdroj hluku byl identifikován provoz v Areálu chemických výrob Kralupy. Na stanovišti 

4 působily v průběhu měření průjezdy vlakových souprav na trati č. 91 (Praha Bubeneč – Kralupy 

nad Vltavou) a kontinuální provoz na silnici U Dýhárny, silnice III/811. V průběhu měření byla 

proto vyhodnocena ekvivalentní hladina akustické tlaku pro deskriptor L 99 %, která 

charakterizuje posuzované vzdálenější stacionární zdroj hluku. Vlastní ekvivalentní hladina 

akustického tlaku LAeq charakterizuje dopravní akustické příspěvky. Hodnoty hlukového 

parametru zaznamenaného na stanovištích v průběhu měření ukazuje tabulka 53 v příloze B2. 

U posuzované zástavby v blízkosti navrhované trasy (body 78 až 82) tak lze očekávat v denní  

i noční dobu akustické příspěvky ze stacionárních zdrojů do 42 dB. 

HLUK Z LETECKÉ DOPRAVY 

Vymezení izofon (pro výhledový stav) v prostoru navrhovaného záměru uvádí Obr. 33.  

Z obrázku je patrné, že hlukem z provozu jednoho či druhého letiště může být ovlivněna 

zástavba, která je současně dotčena i hlukem z posuzovaného záměru ve dvou oblastech: 

Oblast 1 (Kněževes, Tuchoměřice) – vliv hluku z Letiště Václava Havla Praha 

Oblasti 8 a 9 (Dolany nad Vltavou) – vliv provozu Letiště Vodochody v případě jeho rozšíření 
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Obr. 33  Vymezení izofon v okolí Letiště Václava Havla Praha a Letiště Vodochody v prostoru 
navrhovaného záměru (výhledový stav) 

 

Poznámka: pro vyhodnocení kumulativních účinků hluku z letecké dopravy byly použity následující podklady: 

 pro určení hlukové zátěže v okolí Letiště Václava Havla Praha – Zpráva o hlukové situaci na letišti Praha / Ruzyně za roky 2014 a 

2015, z tohoto podkladu byly použity výkresy, vyjadřující rozložení izofon pro denní a noční hluk v roce 2015 a dále rozložení 

izofon pro výhledovou situaci pro realizaci paralelní dráhy RWY 06/24. 

 pro určení hlukové zátěže v okolí Letiště Vodochody po jeho uvažovaném rozšíření – dokument „Vyhodnocení vlivů 2. aktualizace 

Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území“, v němž je uveden zákres limitní izofony a izofony 

odpovídající hodnotě limitu snížené o 5 dB. Jedná se o denní hluk (letiště bude podle stanovených podmínek v provozu jen v denní 

době), a tedy o hodnoty 60 dB a 55 dB ve dne. 
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Limitní izofony z provozu Letiště Václava Havla Praha zasahují v blízkosti záměru do zástavby obcí 

Kněževes a Tuchoměřice, a to v denní i noční dobu. Letiště Vodochody je v provozu pouze 

v denní dobu a akustické příspěvky ovlivní podél navrhované silnice pouze zástavbu na 

katastrálním území Dolany nad Vltavou. Konkrétní akustické příspěvky byly stanoveny 

interpolací, shrnutí výsledků pro obě hodnocená letiště ukazuje tabulka 54 v příloze B2 

dokumentace EIA. 

U každého časového horizontu byly vybrány body reprezentující objekty k bydlení. V dalších 

bodech, ve kterých již nebyla stanovena konkrétní hodnota akustických příspěvků, je patrné, že 

zde akustické příspěvky budou dosahovat výrazně nižších hodnot. 

ZÁVĚR 

Ve studii jsou hodnoceny očekávané akustické příspěvky z provozu na plánované silnici, které 

byly porovnány s hygienickými limity 60 dB v denní a 50 dB v noční dobu. Jako podklad pro 

hodnocení vlivu na veřejné zdraví byly vyhodnoceny také celkové akustické příspěvky z dopravy 

před a po zprovoznění záměru. 

V dotčeném území je vyhodnocen vliv provozu záměru v posuzovaných variantách u stávající 

obytné zástavby, u rekreačních objektů a dále na hranici ploch vymezených územními plány pro 

bydlení. Po realizaci záměru bude hluk z provozu na navrhované silnici plnit stanovené 

hygienické limity 60 dB v denní dobu a 50 dB v noční dobu u stávajících staveb ve variantě B (B1) 

bez opatření. U varianty A budou muset být pro zajištění limitu provedena technická opatření, 

dvě protihlukové stěny (valy) v celkové délce min. 720 metrů u obcí Tuchoměřice a Velké Přílepy. 

U ploch vymezených územními plány pro bydlení bude nutné stanovit hranici, za kterou může 

být zástavba realizována, případně budou v dalším stupni navržena technická opatření v blízkosti 

navrhované trasy. Ve variantě A bude nutné ochránit plochy u tří obcí (Kněževes, Lichoceves a 

plánovaná plocha v obci Chvatěruby). Stejně tak u varianty B1 se jedná o tři obce (Tursko, 

Lichoceves a plánovaná plocha v obci Chvatěruby). Ve variantě B o dvě obce (Lichoceves 

a plánovaná plocha v obci Chvatěruby). 

Po realizaci navrhované přeložky dojde k výraznému poklesu akustické zátěže v území podél 

stávajících tras silnic II/240 a II/101. Současně dojde výjimečně k minimálnímu nárůstu hlukové 

zátěže v území. Kromě varianty A však nikde, kde je překročena hranice hlučnosti 60 dB v denní 

a 50 dB v noční dobu, nedojde k navýšení o více než 0,9 dB, akustické zatížení se zde 

pozorovatelně nezmění.  

Z provedeného hodnocení vyplývá, že nejvhodnější variantou z hlediska dopadů na životní 

prostředí je varianta B, následně varianta B1 a jako poslední lze označit variantu A.  

Aktualizace hlukové studie ve stupni DÚR 

V dokumentaci pro územní rozhodnutí dochází k upřesnění výškového a směrového vedení trasy 

oproti technické studii. Přestože se většinou jedná o malé (někdy “metrové” rozdíly), z hlediska 

akustické situace zde mohou být tyto změny důležité. Proto ve stupni DÚR bude zpracována 

aktualizovaná akustická studie, která upřesní prezentované výpočty a provede optimalizaci 

ochranných opatření a jejich podrobný technický návrh. 
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D.I.3.4 DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 

A. Vibrace 

Vibrace jsou významným faktorem vlivu silničních komunikací na obyvatele a hmotný majetek 

pouze v případech, kdy výstavba anebo provoz probíhá v intravilánech obcí. Negativní vlivy 

vibrací se projevují u řady objektů podél stávající silnice II/240 (nulová varianta). Postiženy jsou 

především domy a jejich obyvatelé, které dělí od silnice pouze chodník. Pravidelné vibrace při 

průjezdu těžkých nákladních automobilů mají zřetelné negativní zdravotní důsledky. 

Vhledem k tomu, že navržené varianty přeložky jsou vedeny mimo intravilány obcí, bude vliv 

vibrací nevýznamný. Výjimku může tvořit pouze provoz těžké techniky po provizorních 

příjezdových cestách. Trasy na přepravu materiálů budou řešeny v dalším stupni projektové 

dokumentace v rámci Zásad organizace výstavby. 

B. Radioaktivní, elektromagnetické záření 

Realizace záměru nezmění radiační situaci v okolí trasy. 

C. Světelné znečištění 

Provoz na silničních komunikacích je zdrojem světelného znečištění ze dvou zdrojů: 

a)  osvětlení komunikace, nebo dílčích objektů – s trvalým nočním osvětlením komunikace se 

nepočítá. 

b) světelné reflektory automobilů – vliv nočního osvětlení krajiny reflektory aut je průvodním 

jevem každé silniční komunikace. Významný je pouze tehdy, pokud osvětlení zasahuje určitou 

citlivou část území. Tou může být obytná zástavba nebo přírodní rezervace s citlivými druhy 

(např. někteří ptáci). Posuzované varianty trasy jsou vedeny mimo obce, přírodní citlivé 

lokality se v okolí trasy nevyskytují. Navíc navržená doprovodná vegetace komunikace bude 

do určité míry světelné znečištění pohlcovat.  

Žádné významné vlivy biologických a dalších fyzikálních faktorů nejsou známy. 
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DÍLČÍ ZÁVĚR KAPITOLY D.I.3 VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A 

BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. V akustické studii (ATEM, s.r.o., 2018) jsou 

hodnoceny očekávané akustické příspěvky z provozu na plánované silnici, které byly porovnány  

s hygienickými limity 60 dB v denní a 50 dB v noční dobu. Jako podklad pro hodnocení vlivu na 

veřejné zdraví byly vyhodnoceny také celkové akustické příspěvky z dopravy před a po 

zprovoznění záměru. 

V dotčeném území je vyhodnocen vliv provozu záměru v posuzovaných variantách u stávající 

obytné zástavby, u rekreačních objektů a dále na hranici ploch vymezených územními plány pro 

bydlení. Po realizaci záměru bude hluk z provozu na navrhované silnici plnit stanovené 

hygienické limity 60 dB v denní dobu a 50 dB v noční dobu u stávajících staveb ve variantě B (B1) 

bez opatření. U varianty A budou muset být pro zajištění limitu provedena technická opatření, 

dvě protihlukové stěny (valy) u obcí Tuchoměřice a Velké Přílepy. 

U ploch vymezených územními plány pro bydlení bude nutné stanovit hranici, za kterou může 

být zástavba realizována, případně budou v dalším stupni navržena technická opatření v blízkosti 

navrhované trasy. Ve variantě A bude nutné ochránit plochy u tří obcí (Kněževes, Lichoceves a 

plánovaná plocha v obci Chvatěruby). Stejně tak u varianty B1 se jedná o tři obce (Tursko, 

Lichoceves a plánovaná plocha v obci Chvatěruby). Ve variantě B o dvě obce (Lichoceves 

a plánovaná plocha v obci Chvatěruby). 

Po realizaci navrhované přeložky dojde k výraznému poklesu akustické zátěže v území podél 

stávajících tras silnic II/240 a II/101. Současně dojde výjimečně k minimálnímu nárůstu hlukové 

zátěže v území. Kromě varianty A však nikde, kde je překročena hranice hlučnosti 60 dB v denní 

a 50 dB v noční dobu, nedojde k navýšení o více než 0,9 dB, akustické zatížení se zde 

pozorovatelně nezmění.  

Z hlediska problematiky vibrací, světelného znečištění, zápachu či elektromagnetického záření 

nebude výstavba ani provoz záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území. 

Vlivy záměru lze z hlediska velikosti a významnosti při respektování opatření v kap. D.IV. 

označit jako akceptovatelné.   

D.I.4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Vlivy na povrchové a podzemní vody můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: 

1)  změna hydrologických poměrů – silniční komunikace může ovlivnit hydrologický režim řadou 

způsobů: krátkodobým zvýšením průtoků v povrchových tocích v důsledku zvýšeného 

povrchového odtoku z vozovek, hydrotechnickými zásahy do toků (přeložkami), změnou 

rozlohy zátopových území, zásahy do melioračních řadů, tvorbou podmáčených míst, změnou 

proudění podpovrchových vod v důsledku změny reliéfových poměrů vybudováním zemního 

tělesa silnice. 
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2) vlivy na jakost vod – změna především chemických charakteristik povrchových, případně 

podzemních vod jednak v důsledku provozu a zimní údržby vozovek, jednak při případných 

haváriích.  

V další části jsou tyto vlivy popsány samostatně pro povrchové vody a podzemní vody. 

Odvodnění komunikace 

Koncepce odvodnění komunikace je navržena ve Studii odvodnění, která je samostatnou 

přílohou B11 Dokumentace EIA.  

Systém odvodnění záměru je řešen svedením srážkových vod do silničních příkopů a následně 

jejich zadržením v retenčních nádržích (RN). Navrženy jsou RN bezodtokové se vsakovacím 

zařízením a RN s řízeným odtokem do nejbližších recipientů. Na vhodných úsecích komunikace je 

alternativně uvažováno se zasakováním.  

Přehled opatření navrhovaných k minimalizaci vlivů záměru na povrchové vody jsou uvedeny  

v  Tab. 58. 

Tab. 58 Opatření k minimalizaci vlivů záměru na povrchové vody (varianta B) 

Km Opatření Odvodňovaný 

úsek 

délka 

úseku 

Poznámka 

ETAPA I 

0,615 DÚN + RN 

400 m
3
 

 

0,358 (ZÚ) – 0,940 0,582 RN bezodtoková se vsakovacím zařízením  

Alternativně: 

Silničními příkopy s napojením na příkopy stávající silnice III/0077 

s odtokem směrem k MÚK Středokluky na D7 a následně 

silničními příkopy místní komunikace k lokalitě Černovičky 

(celková délka silničních příkopů cca 1400 m), s odtokem do 

bezejmenného přítoku Zákolanského potoka od Černoviček. 

2,500 DÚN + RN 

1200 m
3
 

0,940 – 3,000 2,060 RN bezodtoková se vsakovacím zařízením 

4,900 DÚN + RN 

1800 m
3
 

3,000 – 6,960 3,960 RN s řízeným odtokem 15 l/s. Recipientem je Podmoráňský 

potok. 

7,580 DÚN + RN 

900 m
3
 

 

6,960-8,835 1,875 RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem cca v délce 1000 

m podél navržené propojovací silnice III/24010 do silničních 

příkopů stávající silnice II/240, cca 1250 m před obcí Tursko  

Alternativně: 

a) bez RN do nově navržených příkopů propojovací silnice 

III/24010. 

b) pro odvodnění úseku VI.b navrhnout vsakovací zařízení v km 

8,055 s odtokem přepadu do stávajících příkopů silnice do 

Kozince, povodí Holubického potoka. 

10,380 DÚN + RN 

950 m
3
 

8,835-10,822 1,987 RN s řízeným odtokem 10l/s do kanalizace odvodnění navazující 

stavby (etapa II - obchvat Kralupy nad Vltavou); nutné 

koordinovat s etapou II. 

ETAPA III 
- DÚN 

 

ZÚ – 2,023 2,023 Odvodnění dešťovou kanalizací s napojením na odvodnění 

navazující stavby (etapa II - obchvat Kralupy nad Vltavou); nutné 

koordinovat s etapou II. 

- mobilní 2,023 – 2,488 0,465 Odvodnění do vodního toku Černávka nebo stávajících silničních 



208  Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 

 
METROPROJEKT PRAHA, a.s.  Doplněná dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.    

norná stěna příkopů II/608. 

Z hlediska ovlivnění vodních toků je příznivější způsob odvodnění přes retenční nádrže a DÚN, 

které zajistí kvalitativní i kvantitativní ochranu vod. Pro minimalizaci vypouštění dešťových vod 

do vodoteče je žádoucí také alternativa zasakování. Podrobné parametry návrhu odvodnění 

(kombinace retenčních nádrží a zasakování) budou zpřesněny na základě podrobného 

geologického a hydrogeologického průzkumu konečného návrhu trasy.  

 

D.I.4.1 VLIVY NA POVRCHOVÉ VODY 

OBDOBÍ VÝSTAVBY 

Odpadní vody 

Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude v souladu s platnou legislativou, 

konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Přesné množství produkovaných odpadních vod 

bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 

Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí 

v rámci zařízení stavenišť. Množství odpadních vod bude adekvátní počtu pracovníků. Odpadní 

splašková voda ze zařízení stavenišť bude jímána do provizorních jímek a pravidelně vyvážena. 

Vznik splaškových vod z hygienického zařízení (toalet) se nepředpokládá. Na staveništi budou 

umístěny chemické toalety, nebudou tedy vznikat běžné splaškové vody, ale odpady, se kterými 

bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění odbornou 

firmou zajišťující i běžný provoz těchto zařízení. 

Vznik technologických odpadních vod lze očekávat v souvislosti s procesem čištění nákladních 

automobilů vyjíždějících ze staveniště. Mytí aut bude možné provádět pouze v prostoru zařízení 

stavenišť, a to buď pomocí mobilních myček umístěných před vjezdem na veřejné komunikace, 

nebo bude prováděno na zpevněné ploše zařízení stavenišť, odkud budou vody svedeny přes 

lapoly do bezodtoké jímky, která bude pravidelně vyvážena a s vodou bude dále nakládáno 

v souladu s platnou legislativou. Definitivní způsob očisty před výjezdem na komunikace bude 

řešen zhotovitelem stavby. 

Dešťové vody 

Při výstavbě je nutno zamezit splachům zeminy do okolí. Proto je nutné uvažovat o opatřeních 

pro případ přívalových dešťů. Ve Studii odvodnění, která je přílohou B11 Dokumentace EIA je 

doporučeno vybudovat provizorní zemní nádrže pro zachycení splachů ze staveniště. Zanesení 

vodních toků těmito splachy negativně ovlivňuje vodní faunu a flóru. Tyto nádrže budou řešeny 

jako zemní prohlubně bez opevnění, s přepadem do přirozené vodoteče. Užitná velikost nádrží 

musí být navržena individuálně podle velikosti přilehlého staveniště. Tento objekt bude součástí 

odvodnění staveniště a bude jej řešit dodavatel stavebních prací. Srážkové vody odtékající ze 

staveniště musí splňovat limity ukazatelů znečištění dle nařízení vlády č. č. 401/2015 Sb.  

Z hlediska možného ovlivnění EVL Zákolanský potok je důležitý úsek navrhované přeložky 

procházející okolo Černoviček a Pazderny, který spadá do dílčího povodí Zákolanského potoka (1-

12-02-0280).  



Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 209 

 

METROPROJEKT PRAHA, a.s.  Doplněná dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.  

V tomto úseku je nutné, aby dešťové vody ze staveniště byly zachytávány příkopy a svedeny do 

bezodtokých usazovacích jímek. Tyto jímky budou dle potřeby vyváženy a s vodou se bude dále 

nakládat dle platné legislativy. Usazené kaly z jímek budou pravidelně vybírány a následně 

odváženy na skládku k tomu určenou. 

Dle Studie odvodnění, která je přílohou B11 Dokumentace EIA jsou tyto jímky navrženy  v km 0,6 

a km 2,5 v prostoru retenčních nádrží navržených pro etapu provozu. Po ukončení výstavby 

budou v místě těchto provizorních jímek realizovány retenční nádrže dle technického řešení 

navržené ve Studii odvodnění, která je samostatnou přílohou Dokumentace EIA.  

V průběhu výstavby představuje provoz stavební mechanizace, nákladních automobilů, nakládání 

a zacházení s látkami nebezpečnými vodám v blízkosti vodních toků zvýšené ohrožení pro 

povrchové a následně i podzemní vody. Z tohoto důvodu je nutné pro stavbu zpracovat plán 

opatření pro případ havárie (tzv. Havarijní plán“). Plán musí splňovat náležitosti vyhlášky  

č. 450/2005 Sb.  Dodavatel stavby předloží před zahájením stavby havarijní plán s aktuálními 

údaji příslušnému vodoprávnímu úřadu k souhlasu, který bude následně součástí tohoto plánu. 

Havarijní plán bude obsahovat návrh konkrétních preventivních opatření proti úniku závadných 

látek při činnostech během výstavby a konkrétní popis činnosti při havárii včetně prvotních 

postupů. 

OBDOBÍ PROVOZU 

VLIVY NA HYDROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Trasa přeložky prochází několika dílčími povodími. Výpočet množství srážkové vody dopadající na 

povrch vozovky podle dílčích povodí je uveden v kap. B.III.3.  

Trasování komunikace etapy I vede v blízkosti rozvodnic mezi jednotlivými povodími. Výstavbou 

zářezů či náspů může dojít k usměrnění povrchového ronu při přívalových srážkách a tím  

i k přetoku mezi dílčími povodími. S ohledem na blízkost rozvodnic tento efekt nemá významný 

vliv na hydrologickou charakteristiku dílčích povodí. 

Určitý vliv na hydrologické poměry lze očekávat v případě varianty B1, kdy rovným úsekem 

vedeným v zářezu pod vrcholem Ersu (v km 7,8 – 8,6 a 9,0 – 10,0) může dojít k „odříznutí“ 

hypodermického odtoku srážkových vod směrem k Tursku. Zde bude potřebné podrobným 

geologickým průzkumem vsakovacích poměrů ověřit intenzitu infiltrace srážek do podloží  

a odvodit míru hypodermického odtoku, který by mohl pronikat do zářezu silnice. 

V případě etapy III je tato vedena „kolmo“ ke svahu a tudíž nebude ovlivňovat hydrologické 

charakteristiky povodí. 

Ovlivnění dotčených vodotečí 

Klíčovým vstupním podkladem pro hodnocení vlivu dešťových vod z komunikace na vodní toky je 

navržený způsob odvodnění. Způsob odvodnění přeložky včetně umístění retenčních nádrží  

a DÚN uvádí Studie odvodnění (příloha B11) souhrnně viz Tab. 57. Z této tabulky vyplývá, že 

přímými recipienty dešťových vod z komunikace jsou Podmoráňský potok a Černávka. Ovlivnění 

těchto recipientů je vyhodnoceno v Tab. 59. 
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Tab. 59 Míra ovlivnění recipientů 

Recipient dešťových vod Vyhodnocení vlivu 

Podmoráňský potok  

 

Odvodnění komunikace je navrženo přes retenční nádrž v km 4,9  

s řízeným odtokem 15 l/s. 

Vzhledem k tomu, že Podmoráňský potok prochází zastavěnou částí obce 

Velké Přílepy, doporučuje zpracovatel dokumentace prověřit kapacitu 

Podmoráňského potoka (zatrubněný úsek i koryto) a na základě výsledků 

tohoto kapacitního posouzení optimalizovat technické parametry RN.    

Vliv akceptovatelný při respektování výše uvedených podmínek. 

Černávka  Přeložka bude odvodněna do vodního toku Černávka nebo stávajících 

silničních příkopů II/608. Průměrný roční průtok v Černávce (12 l/s) bude 

realizací záměru navýšen o 0,1 l/s, tj. celkem o 0,8%. Vliv nevýznamný.  

VLIV NA JAKOST POVRCHOVÝCH VOD 

V tomto případě jsou zdrojem znečištění srážkové vody odtékající z komunikace, které se vlivem 

kontaktu s jejím povrchem kontaminují chemickými látkami vznikajícími údržbou a provozem na 

komunikaci. Z hlediska možných ochranných opatření, která by měla zamezit kontaminace 

recipientu, je vhodné zaměřit se na dvě skupiny kontaminantů: (i) nerozpuštěné látky, (ii) ropné 

látky, (iii) chloridy. 

(i) Nerozpuštěné látky  

Jedná se zejména o prach z komunikace, který je obohacen o pevné částice z výfukových plynů 

(saze, těžké kovy), částice z otěrů pneumatik, odloupnuté části ochranných nátěrů, koroze 

kovových dílů automobilů, svodidel a kovových stavebních konstrukcí komunikace. Na tyto 

částice je nasorbováno mnoho druhů organických látek, které vznikají při spalovacím procesu 

pohonných hmot, přičemž řadu z nich můžeme považovat za významné kontaminanty životního 

prostředí (polycyklické aromatické uhlovodíky a těžké kovy).  

Podstatná je zde ale skutečnost, že tyto látky mohou být před vstupem do vodních ekosystémů z 

velké části odstraněny sedimentací v retenčních nádržích, které jsou v rámci odvodnění záměru 

navrženy – podrobněji viz. Tab. 57.  

(ii) Ropné látky  

Jedná se zejména o úkapy provozních kapalin a pohonných hmot při provozu motorových 

vozidel. Množství tohoto znečištění je přímo závislé na stáří a technickém stavu vozidel. 

Vzhledem k rychlé obměně vozového parku v posledních letech se množství ropného znečištění 

stále snižuje.  

V rámci záměru je odvodnění do recipientů řešeno pomocí silničních příkopů přes retenční 

nádrže a havarijní zařízení (DÚN), kde dochází k záchytu ropných látek a tím i k ochraně 

recipientu – podrobněji viz. Tab. 57. Pro ochranu Černávky doporučuje zpracovatel dokumentace 

doplnit mobilní nornou stěnu. 
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 (iii) Chloridy  

Průmyslový chlorid sodný je používán při zimní údržbě vozovky k zamezení náledí. Jeho aplikace 

má pro sjízdnost silnic a bezpečnost provozu zásadní význam a přes četné experimenty nebylo 

dosud nalezeno jiné činidlo, které by na technicky a ekonomicky přijatelné úrovni bylo schopno 

plnit tuto rozmrazovací funkci. Chlorid sodný je rozpustná sůl, a protože neexistuje reálný 

technologický proces, který by byl schopen tyto vody čistit od chloridů za přijatelné ekonomické 

náklady, dostává se tato rozpuštěná sůl do vodoteče. Jedná se o přirozený aniont přítomný ve 

všech povrchových i podzemních vodách, proto rizikem pro vodní toky není jeho samotná 

přítomnost, ale překročení únosné koncentrace. 

V případě chloridů (chemické posypy NaCl a CaCl2), které jsou používány k solení vozovek 

v zimním období (dále je uvažováno s obdobím od 1.11. do 31.3. v souladu s plány údržby silnic) 

je nutno uvažovat se dvěma efekty. Po posolení vozovek dochází k relativně rychlému roztátí 

sněhu a jeho odtoku: 

 Při malém množství srážek dochází k infiltraci do horninového prostředí a k další pomalé 

migraci chloridové kontaminace podzemními vodami k drenážním bázím, resp. podzemní 

vody jsou během transportu čištěny. Takto mírně zvýšené koncentrace chloridů 

v podzemních vodách působí následně dlouhodobé zvýšení koncentrací v povrchových 

vodotečích a odráží se i v celkových monitorovaných koncentracích chloridů v povrchové 

vodě. 

 Při intenzivním sněžení a vyšší aplikované dávce soli se veškerá voda nevsakuje  

a z části odtéká do recipientu. V takovém případě dochází k rychlému a dočasnému 

nárůstu koncentrací chloridů v toku. 

Přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je 

stanovena možná intenzita solení. To je možno aplikovat při vrstvě sněhu (až ledu) do max. 

mocnosti 3 cm. Při malém sněžení je povoleno aplikovat jen 10 g/m2, při silném sněžení až max. 

60 g/m2 za den. Zároveň lze předpokládat, že v případě solení na sněhovou pokrývku tato začne 

odtávat a během jednoho dne také většina posypu odteče. V dalších úvahách je počítáno se 

spotřebou soli 1,2 kg/m2 za rok. 

Při solení pomocí NaCl se na 1 g použité látky uvolňuje 6,1 g chloridů do roztoku, v případě CaCl2 

se jedná o 6,4 g chloridů uvolněného do roztoku. Z modelového řešení vyplývá, že nejvyšší 

koncentrace odtékají zpravidla při malém sněžení a minimální dávce solení 10 g/m2. Na druhou 

stranu je nutno upozornit, že množství odtékající vody je nízké a výsledná koncentrace po ředění 

v recipientu jsou tak nižší. 
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 Tab. 60 Vliv solení na sledovaná povodí podle variant přeložky 

Etapa/

varinata

Sledovaný recipient Únětický

potok

Zákolanský

potok

Podmoráňský

potok

Turský

potok Vltava Černávka

průměrný průtok toku l/s 39 162 24 29 151000 12

průměrný odtok z vozovek l/s 0,16 0,45 0,56 0,33

množství solení (chloridy) kg/rok 5910 11929 19428 11393

navýšení chloridů v recipientu mg/l 4,8 2,3 25,1 12,3

průměrný odtok z vozovek l/s 0,73 0,83 0,41

množství solení (chloridy) kg/rok 19567 30793 14579

navýšení chloridů v recipientu mg/l 3,8 39,3 15,7

průměrný odtok z vozovek l/s 0,73 0,81 0,46

množství solení (chloridy) kg/rok 19567 30015 14619

navýšení chloridů v recipientu mg/l 3,8 38,3 15,7

průměrný odtok z vozovek l/s 0,44 0,10

množství solení (chloridy) kg/rok 11071 2540

navýšení chloridů v recipientu mg/l 0,0023 6,7

I./A

I./B

I./B.1

III.

 

Používání chemických posypů při zimní údržbě silnice může způsobit navýšení chloridů 

v recipientech v jednotkách mg/l v závislosti na průtoku daného toku. Z tohoto pohledu je na 

tom nejhůře Podmoráňský potok, který má nízký průtok a přísun soli může způsobit navýšení 

chloridů až o desítky mg/l. Je však nutno upozornit, že solení probíhá i za současné situace a 

celkové ovlivnění toků výstavbou přeložky tak bude minimální. V Zákolanském potoce v oblasti 

Kralup nad Vltavou jsou monitorovány koncentrace chloridů průměrně 129 mg/l. Jedná se  

o místo s vysokým stupněm zatížení solením uvnitř města, lze tedy předpokládat, že stávající 

úroveň kontaminace výše po toku (u soutoku s Turským potokem) bude významně nižší a 

případné zvýšení o 4 až 16 mg/l nezpůsobí překročení imisního limitu pro povrchové vody 

průměrně 150 mg/l podle NV č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

Obdobně lze předpokládat, že ani zvýšení o 25 až 39 mg/l v Podmoráňském potoce nezpůsobí 

překročení imisního limitu pro povrchové vody průměrně 150 mg/l. Tento předpoklad však bude 

potřebné ověřit v rámci geologického průzkumu vzorkováním potoka a novým výpočtem 

v souladu s možnostmi míry zasakování nebo vypouštění do recipientu. 

D.I.4.1 VLIVY NA PODZEMNÍ VODY 

VLIVY NA HYDROLOGICKÉ POMĚRY  

Těleso komunikace může v určitých úsecích znamenat zásah do režimu proudění podzemních 

vod. V úsecích, kde je trasa vedena po násypu, se přitížením povrchu znesnadní komunikační 

cesty pro proudění mělké podzemní vody. To může vést k lokálnímu vzdutí její hladiny. Naopak v 

úsecích, kde je trasa vedena v zářezu a pod úrovní hladiny podzemní vody, dojde k poklesu 

hladiny vlivem umělého snižování formou drenáží. Vliv umělého snížení hladiny podzemní vody 

se pak projeví v blízkém nebo širším okolí, především v závislosti na hloubce zářezu, morfologii 

terénu a charakteru zasaženého hydrogeologického kolektoru v dané lokalitě. I při menších 

zářezech však tento zásah znamená zmenšení ochranné krycí vrstvy nad vodonosnými 

horninami.  



Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 213 

 

METROPROJEKT PRAHA, a.s.  Doplněná dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.  

V případě vlivu na podzemní vody není v této fázi projektu jasné, jaké množství odtékajících 

srážkových vod z komunikace bude vstupovat do horninového prostředí a následně podzemních 

vod. 

Na podkladě v současnosti dostupných informací lze očekávat, že hladina podzemní vody v linii 

jednotlivých variant přeložky silnic se nachází v hloubkách větších, než je hloubka výkopů pro 

zářezy. Očekávané hloubky podzemní vody v trase etapy I jsou větší než 10 m, spíše až 20 m. 

V trase etapy III se nachází od 4 do 8 m. Při výstavbě komunikace by nemělo dojít k ovlivnění 

hladiny podzemní vody a tím ani k ovlivnění kolektoru podzemních vod. 

K ovlivnění hydrogeologických poměrů může dojít při zastižení dočasných zavěšených zvodní, 

které se mohou vytvářet v srážkově bohatých obdobích na méně propustných sprašových 

hlínách, které omezují rychlou infiltraci srážek a napomáhají intenzivnějšímu hypodermickému 

odtoku srážek. Výstavba komunikace, ať již zářezů či násypů, zčásti omezí hypodermický odtok 

srážkových vod do recipientu a napomůže vyššímu vsaku srážek do kolektoru podzemních vod. 

Obce Lichoceves, Noutonice a Svrkyně jsou významně závislé na zdrojích vody z domovních 

studní. Z hlediska vedení trasy I. etapy, která se nachází na druhé straně od hydrologického 

rozvodí, je možnost ovlivnění výstavbou velmi malá. 

VLIVY NA KVALITU PODZEMNÍ VODY  

Obecné vlivy: Vliv provozu komunikace na jakost vod lze předpokládat v místech, kde hrozí 

nebezpečí odtoku případného znečištění do povrchových toků, nebo do podzemních vod. Místa 

možného ovlivnění povrchových vod jsou křížení trasy s vodními toky a erozními údolími. 

Potenciálně zranitelná místa podzemních vod z hlediska jakosti jsou především tam, kde je 

horninové prostředí tvořeno dobře propustnými sedimenty (např. terasovými štěrkopísky, 

střednoturonskými vápnitými pískovci) bez stropního izolátoru (např. ve formě 

svrchnoturonských slínovců, kvartérních spraší, apod.). Ve sledované oblasti jsou nejzranitelnější 

lokality v těsné blízkosti hlubších zářezů a místa, v jejichž spádové oblasti leží obec bez 

centrálního zdroje pitné vody, tzn. bez napojení na vodovodní síť.  

Ovlivnění kvality podzemních vod může nastat pouze v případě infiltrace srážkových vod 

z vozovky. V případě, že bude aplikována pouze povrchová infiltrace přes zatravněnou 

humusovou vrstvu, do podzemních vod mohou pronikat pouze chloridové ionty. Zvýšená míra 

znečištění vlivem čistících procesů v horninovém prostředí není očekávána. 

Návrhy v oblasti hydrogeologie a vodních zdrojů 

V oblasti etapy I jsou poměrně malé zásoby podzemních vod vlivem nižší propustnosti kolektorů 

podzemních vod a vysoké drenáží těchto kolektorů v zařízlých údolích. Zároveň se zde vyskytuje 

mnoho oblastí bez veřejného vodovodu k zásobování pitnou a užitkovou vodou. Proto je obecně 

vhodné srážkové vody z území neodvádět, ale v co největší míře na území zachovat, resp. 

zasakovat. K tomu, s ohledem na střední míru znečištění, je potřebné využívat metody 

povrchového zasakování s čištěním přes zatravněnou humusovou vrstvu s možností odtoku 

nadbytečných vod do recipientu. Nezbytné silniční příkopy je potřebné zapojit na systém 

zasakování srážkových vod a teprve nezasáknutelné množství vod při intenzivních srážkách 

vypouštět po předčištění do recipientu. 
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Pro řešení kapacity infiltračních objektů povrchového zasakování bude potřebné realizovat 

vsakovací zkoušky. Podle ČSN 75 9010 je řešená stavba komunikace náročnou stavbou (velká 

odvodňovaná plocha) a z hlediska přírodních poměrů se jedná o složité poměry (více typů 

kolektorů podzemních vod, horniny skupiny V.2 a V.3). Z těchto skutečností vyplývá potřeba 

realizace podrobného geologického průzkumu vsakování podle čl. 4.7 ČSN 75 9010. 

Tento průzkum by měl zahrnovat: 

 2 sondy ukončené nad hladinou podzemní vody každých 200 m 

 vrty pod hladinu podzemní vody   každých 200 m 

(vrtání možno ukončit, pokud nebude hladina zjištěna do hloubky 10 m a v místech 

plánovaných hlubokých zářezů do 15 m, každých 1000 m je však potřeba realizovat vrt 

min. 1 m pod hladinu podzemní vody k odběru vzorků a potvrzení její úrovně) 

 2 laboratorní klasifikační zkoušky   každých 200 m 

 2 vsakovací zkoušky     každých 200 m 

 laboratorní analýza jakosti podzemní vody  každých 200 m  

(pokud bude zastižena hladina podzemní vody) 

Kromě standartních úkolů geologického průzkumu bude potřebné navíc realizovat: 

 podrobnou výběrovou rekognoskaci domovních studní v obcích Tuchoměřice, Velké 

Přílepy a v případě volby varianty B1 v obci Tursko  nebo ve variantách A a B v obci 

Kozinec, včetně vzorkování chloridů, předpoklad 30 studní;  

 dále studny/vrty v pásmu 500 m od osy komunikace mimo intravilán obcí rovněž se 

zahrnutím vzorků na stanovení chloridů 

 vzorkování povrchové vody Podmoráňského potoka z hlediska zatížení toku chloridovými 

ionty a posouzení možnosti vypouštění srážkových vod do toku, nejlépe 3 vzorky ve 

dvouměsíčním rozestupu 

 

 DÍLČÍ ZÁVĚR KAPITOLY D.I.4 VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 

Výstavba ani provoz záměru nebude představovat významné riziko pro podzemní a povrchové vody. 

Koncepce odvodnění komunikace je navržena ve Studii odvodnění, která je samostatnou 

přílohou B11 Dokumentace EIA. Systém odvodnění záměru je řešen svedením srážkových vod 

do silničních příkopů a následně jejich zadržením v retenčních nádržích (RN). Navrženy jsou RN 

bezodtokové se vsakovacím zařízením a RN s řízeným odtokem do nejbližších recipientů. Na 

vhodných úsecích komunikace je alternativně uvažováno se zasakováním.  

Z hlediska ovlivnění vodních toků je příznivější způsob odvodnění přes retenční nádrže a DÚN, 

které zajistí kvalitativní i kvantitativní ochranu vod. Žádoucí je však i alternativa zasakování, tj. 

zadržování vody v krajině. Podrobné parametry návrhu odvodnění (kombinace RN a zasakování) 

bude možné na základě podrobného geologického a hydrogeologického průzkumu konečného 

návrhu trasy.  

Za předpokladu opatření uvedených v kap. D.IV dokumentace EIA lze vlivy záměru na povrchové  
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a podzemní vody považovat za akceptovatelné.  

 

D.I.5. VLIVY NA PŮDU 

Výstavba silniční komunikace a následný provoz na ní mají na půdu tyto základní dopady: 

 Zábor půdy (trvalý a dočasný) – vzhledem k době trvání dopravních staveb se jedná  

o nejzávažnější faktor 

 Kontaminace půdy – z běžného provozu a havarijní 

 Stabilita půdy – zvýšení rizika eroze a sesuvů 

 Další degradační faktory – zhutnění 

D.I.5.1 ZÁBORY PŮDY 

Z hlediska hodnocení posuzovaného záměru jsou zábory půd hlavním vlivem působícím 

negativně na půdu. Zábor půdy je nevyhnutelný při výstavbě jakékoli nové či modernizované 

komunikace, možnosti jeho minimalizace jsou pouze omezené.  

Trvalé zábory půdy 

V souvislosti s plánovanou výstavbou přeložky se předpokládá trvalý zábor ZPF v rozsahu 57,9 ha 

(A), 65,0 (B) či 63,4 (B1). Vynětí půd ze zemědělského půdního fondu v tomto rozsahu spadá do 

kompetence Ministerstva životního prostředí jako příslušného orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu.   

Míra vlivu na zemědělský půdní fond (ZPF) není dána pouze velikostí záboru, ale také   

zastoupením půd různé kvality.  Hodnocení vychází z BPEJ, které jsou sdruženy do 5 tříd ochrany 

(I. třída = nejvyšší ochrana, V. třída = nejnižší). Dotčené BPEJ jsou sumarizovány v kap. C.II.5.   

Tab. 61 uvádí souhrnnou analýzu trvalých záborů půd podle tříd ochrany ZPF v souvislosti 

s přeložkou. Zastoupení tříd ochrany v zájmovém území je uvedeno na Obr. 12. 

Poznámka: Jedná se o orientační hodnoty, požadavky na trvalé a dočasné zábory budou přesně kvantifikovány v záborovém 

elaborátu v dalším stupni projektové přípravy. 

Tab. 61 Orientační zábory zemědělské půdy podle tříd ochrany půdy (ha) 

Třída  

ochrany  

ZPF 

varianta A varianta B podvarianta B1 

I. etapa III. etapa celkem I. etapa III. etapa celkem I. etapa III. etapa celkem 

I. 43,27 1,04 44,3 49,74 1,04 50,8 47,96 1,04 49,0 

II. 1,48 3,03 4,5 2,41 3,03 5,4 2,61 3,03 5,6 

III. 0,55 2,25 2,8 0,66 2,25 2,9 0,66 2,25 2,9 

IV. 0,60 5,58 6,2 0,32 5,58 5,9 0,32 5,58 5,9 

V. 0,12 0,00 0,1 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 

celkem 46,03 11,89 57,9 53,13 11,89 65,0 51,54 11,89 63,4 
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Z výsledků je patrné, že navržené varianty prochází v etapě I vysoce kvalitními půdami. Trvalým 

záborem budou dotčeny především půdy v I. a II. třídě ochrany. Jedná se o půdy bonitně 

nejcennější (I. třída ochrany ZPF), s nadprůměrnou (II. třída ochrany ZPF) produkční schopností. 

Vzhledem k velkému plošnému rozšíření kvalitních půd v zájmové oblasti (viz Obr. 21) se jim 

nelze při vedení trasy zcela vyhnout.  

Půdy I. třídy ochrany je možné odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to např. v případě liniových 

staveb zásadního významu, což záměr přeložky naplňuje. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu 

podle § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  

Dočasné zábory budou v průběhu výstavby záměru vznikat v těsné blízkosti samotné stavby, při 

zařizování stavenišť nebo dočasných přeložkách inženýrských sítí a komunikací. Poté, co 

nezemědělské využití těchto ploch v souvislosti s výstavbou přeložky skončí, budou dotčené 

plochy rekultivovány v rámci schváleného plánu rekultivace tak, aby mohly být vráceny do ZPF. 

Předpokládá se, že půdy dočasně vyňaté ze ZPF budou osázeny keři a dřevinami v rámci 

sadových úprav, zatravněny, příp. vráceny k původnímu využití jako orná půda. 

Na lokalitách zemědělských půd, které budou v rámci stavby určeny k trvalému  

a dočasnému záboru, bude provedena skrývka orniční a podorniční vrstvy. Mocnost skrývky bude 

určena na základě výsledků pedologického průzkumu na trase komunikace. Skrývka bude 

uložena na zvláštní deponii a použita pro následnou rekultivaci území. Pro ohumusování svahů  

a ploch komunikace bude použito především podorničí (hlouběji uložené zúrodnění schopné 

zeminy). Přebytečné množství ornice po skrývce bude ihned odvezeno na lokality určené 

orgánem ochrany ZPF. O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím 

a ošetřováním kulturních vrstev půdy je třeba vést záznamy, v nichž budou uváděny všechny 

skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Před 

započetím prací musí být v terénu vytyčeny hranice trvalých i dočasných záborů, které musí být 

po dobu stavby respektovány. 

Upřesnění návrhů mocností skrývek a využití skrytých zemin bude provedeno v dokumentaci 

k územnímu rozhodnutí po zpracování pedologického průzkumu. 

Pro potřeby dokumentace EIA byly vypočteny orientační kubatury skrývky humusových 

materiálů, tedy svrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodněníschopných 

zemin, z ploch trvalého záboru. Vzhledem ke stupni projektové dokumentace (TS) nebyl dosud 

proveden pedologický průzkum, jako podklad byly proto použity údaje Komplexního průzkumu 

půd [38]. Podle těchto údajů se mocnost svrchních kulturních vrstev půdy v zájmovém území 

pohybuje od 20 do 35 cm, mocnost hlouběji uložených zúrodněníschopných zemin je 10-30 cm. 

Orientační kubatury skrývky z ploch trvalého záboru pro jednotlivé varianty uvádí tab. 62. 

Tab. 62 Orientační kubatury skrývky humusových vrstev z trvalých záborů ZPF (m3) 

var. A var. B var. B1 

svrchní kult. 

vrstvy půdy 

hlouběji uložené 

zúrodněníschopné 

zeminy 

svrchní kult. 

vrstvy půdy 

hlouběji uložené 

zúrodněníschopné 

zeminy 

svrchní kult. 

vrstvy půdy 

hlouběji uložené 

zúrodněníschopné 

zeminy 

157 032 122 136 176 202 137 046 171 882 133 686 
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Dočasné zábory půdy 

Umístění ploch dočasného záboru není ve stupni technické studie řešeno. Lze předpokládat, že 

staveništní doprava bude vedena v trase budoucí komunikace a nebude tedy vyžadovat 

manipulační pruhy. Dočasný zábor nad 1 rok budou tvořit plochy zařízení staveniště včetně 

skládek materiálu a deponií zemin, řešení těchto ploch (včetně jejich umístění a projednání 

dočasného odnětí ze ZPF) je závislé na konkrétním zhotoviteli stavby. Poté, co nezemědělské 

využití těchto ploch v souvislosti s výstavbou přeložky skončí, budou dotčené plochy 

rekultivovány v rámci schváleného plánu rekultivace tak, aby mohly být vráceny do ZPF. Po 

ukončení rekultivace budou plochy dočasného záboru vráceny původním vlastníkům 

k původnímu využití (s výjimkou opuštěných úseků stávajících komunikací, které budou buď 

zatravněny, nebo zrekultivovány na zemědělskou půdu). Na plochách ZPF dotčených 

krátkodobým dočasným záborem do 1 roku (přeložky inženýrských sítí apod.) bude ornice 

odhrnuta na okraj záboru a po dokončení přeložky opět rozhrnuta zpět, biologická rekultivace se 

na těchto plochách nepředpokládá. 

Časový harmonogram dočasného záboru ZPF: předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2020, 

v tomto roce začnou i dočasné zábory pro zařízení staveniště aj., které potrvají do 

předpokládaného ukončení stavby v r. 2024. Poté na plochách dočasného záboru (nad 1 rok) 

proběhne technická i biologická rekultivace. Doba trvání technické rekultivace (urovnání terénu 

a zpětné rozprostření sejmutých humusových materiálů) je cca 1 měsíc, u biologické rekultivace 

se předpokládá tříletý biologický cyklus, tedy ukončení dočasných záborů v r. 2027. 

Z hlediska ochrany ZPF lze vliv záměru považovat za významný, nicméně odpovídající 

parametrům, charakteru a významnosti stavby a za předpokladu dodržení podmínek uvedených 

v kapitole D.IV jako akceptovatelný.  

Lesních půd (PUPFL) se stavba přeložky dotýká jen nepatrně (u žst. Chvatěruby), zábor je 

minimální (cca 0,018ha).  

V km 7,9 – 8,8 prochází těleso komunikace v blízkosti lesního porostu - Kozinecký háj. Vzdálenost 

trasy přeložky komunikace č. II/240 od lesního porostu se předpokládá cca 50 m až 95 m.  

V navazujících řízeních DÚR bude prověřen případný zásah do ochranného pásma lesa, popř. 

dotčení jiných pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Seznam pozemků dotčených trvalým i dočasným záborem bude součástí záborového elaborátu, 

který bude zpracován v rámci navazující projektové dokumentace (DÚR). 

D.I.5.2 KONTAMINACE PŮDY  

Stavba a především samotný provoz na komunikaci jsou potenciálním zdrojem kontaminace 

půdy. 

ETAPA VÝSTAVBY 

V průběhu výstavby je riziko soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými 

splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může dojít při 

zemních pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí 

lze minimalizovat zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou 
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údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních 

opatření při manipulaci s těmito látkami. Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů 

týkajících se ochrany životního prostředí je toto riziko minimalizovatelné na přijatelnou míru. 

Při výstavbě navrhované komunikace budou kromě trvale zabíraných ploch využívány i plochy 

v bezprostředním okolí jako dočasné staveniště, zejména pro dočasné uložení vytěžených zemin 

a jako plocha pro pojezd stavebních strojů (manipulační pruh). Po ukončení výstavby je nutno 

tyto plochy důsledně rekultivovat.  

Ornice z ploch dočasného záboru (zařízení staveniště, manipulační pruhy, provizorní 

komunikace) bude uložena na dočasnou skládku, kde bude deponována. Po ukončení výstavby 

nové komunikace bude sejmutá ornice z ploch dočasného záboru vrácena na původní místo 

v původní vrstvě. 

V případě, že zhotovitel zjistí při výkopech výskyt kontaminované půdy, zajistí její likvidaci 

oprávněnou osobou.  

ETAPA PROVOZU 

Potenciálním zdrojem kontaminace půd z provozu a údržby komunikací jsou: 

a)  Emise výfukových plynů – jsou směsí desítek různých chemických látek. Z hlediska 

kontaminace půd jsou sledovány zejména: oxidy dusíku (možnost eutrofizace), 

polycyklické aromatické uhlovodíky (jako zástupce persistentních organických látek), 

těžké kovy, např. Pb, Zn, Cd, platinové kovy. 

b)  Obrušování pneumatik, brzdových destiček a vozovky (rizikové prvky). 

c)  Zimní údržba komunikací posypovými materiály (chloridy, sodík – zasolení půdy). 

d)  Úniky pohonných hmot a mazadel z vozidel při provozu nebo haváriích (ropné látky). 

Emise a obrusy z vozidel. Emise a obrusy z vozidel mohou způsobovat kontaminaci pozemků 

kolem komunikace v různých vzdálenostech podle intenzity a doby provozu a podle lokálních 

podmínek. Úroveň kontaminace klesá exponenciálně se vzdáleností od krajnice a ve většině 

případů se soustřeďuje především do krajnice a silničního příkopu do 10 m od okraje 

komunikace. U lesních půd a trvalých travních porostů je kontaminace kumulována do 

povrchových vrstev půdy (do 5 cm), u orných půd dochází k promísení kontaminantů v 

proorávané vrstvě.  

Kontaminace půd zimní údržbou. Je daná dvěma mechanismy: 

- Primární kontaminací sněhu při posypu, pluhování, frézování komunikace a vlivem rozstřiků 

vozidly – tato kontaminace je maximální na krajnici, potom prudce klesá a ve vzdálenosti 20 

m od krajnice vozovky již není rozeznatelná od okolí. 

- Sekundární kontaminace – rozplavováním zasoleného sněhu v době tání do okolí. Tam, kde 

se vlivem geomorfologie terénu vytváří při tání „potoky“ ze silniční vody, se mohou vyšší 

koncentrace sodíku i chloridů dostat do větší vzdálenosti. To je problémem na prudkých 

svazích a především u lesních pozemků. Kontaminace tak může mít mozaikovitý charakter. 

 

Pro získání základního orientačního přehledu o úrovni možné kontaminace v okolí komunikace 

jsou v Tab. 62 uvedeny výsledky jednorázového odběru a analýzy vzorků půdy u stávající silnice 
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I/16, které byly provedeny pro účely dokumentace EIA ke stavbě přeložky silnice I/16 v úseku 

Mladá Boleslav – Martinovice [10].  

Na poli západně od Sukorad byly v srpnu 2012 odebrány vzorky půdy v transektu kolmém na 

silnici ve vzdálenostech: krajnice, 10, 20, 50 a 100 m od zpevněné krajnice. Vzorek krajnice je 

antropogenní půdou (navážky), ostatní vzorky představují ornou zemědělskou půdu. Odebrán byl 

směsný vzorek z 5 míst o hloubce 0-15 cm. Analýzu provedla laboratoř ALS Czech Republic, s.r.o. 

v České Lípě.  

Tab. 63 Koncentrace analyz. látek v zeminách podél stáv. sil. I/16, JZ od Sukorad [10] 

stávající silnice I/16 (jihozápadně od Sukorad) ukazatel 

znečištění * vzdálenost od krajnice stáv. silnice (m) krajnice 10 20 50 100 

suma 16 PAU **   ng/g suš. 921,0 552,0 387,0 253,0 317,0 1000,0 

sodík Na+ mg/kg suš. 116,0 58,4 52,0 47,8 57,9   

chloridy Cl- mg/kg suš. 13,5 5,0 5,0 5,0 5,0   

olovo Pb mg/kg suš. 27,0 18,6 18,3 18,8 18,9 140,0 

zinek Zn mg/kg suš. 147,0 38,6 34,9 31,3 32,4 200,0 

 
Pozn.: *   13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF  

                  Příloha 2 – Ukazatele znečištění zeminy na půdách náležejících do ZPF 

            **  polycyklické aromatické uhlovodíky 

Z výsledků vyplývá: 

 polycyklické aromatické uhlovodíky (suma 16 PAU) – reprezentují persistentní organické 

látky. Maximální koncentrace byla naměřena na krajnici, na zemědělské půdě je zřetelný 

pokles se vzdáleností od komunikace. Na žádném místě nebyl překročen limit pro 

zemědělskou půdu podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 13/1994 Sb [83].  

 koncentrace těžkých kovů – olova a zinku – jsou opět nejvyšší na krajnici a na ostatních 

místech se pohybují na úrovni pozadí, není zde evidentní trend poklesu od silnice. Limitní 

koncentrace pro zemědělskou půdu nebyly nikde překročeny. 

 Koncentrace sodíku a chloridů jako indikátorů zimní údržby vykazují podobný trend: 

maximální hodnoty na krajnici, hodnoty na zemědělské půdě na úrovni lokálního pozadí. 

Pro tyto složky není v půdách stanoven limit. 

Výsledky potvrzují obecné závěry, že kontaminace půd u silnice I. tř. (kategorie vyšší, než 

předkládaný záměr) je sice chemickými analýzami prokazatelná, ale na tak nízké úrovni, která 

není pro půdu ani pěstované plodiny riziková. Navíc jako u všech hodnocení kontaminace je 

třeba brát v úvahu působení i dalších zdrojů, kterými v zájmovém území jsou, včetně 

používání průmyslových hnojiv (důležitých z hlediska koncentrací sodíku, chloridů a těžkých 

kovů. 

Havarijní úniky. Nejvýznamnější riziko kontaminace půdy je spojeno s dopravními nehodami, kdy 

kromě úniku ropných látek mohou být poškozena transportní vozidla přepravující nebezpečné 

látky. Pro eliminaci tohoto rizika je nutné sledovat a mít stanoveny podmínky přepravy 
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nebezpečných nákladů. Jedná se o mimořádné situace při haváriích vozidel. Sanace těchto úniků 

musí být řešena v souladu s příslušnými zákony a nařízeními. 

D.I.5.3 STABILITA PŮDY - EROZE  

Okolní zemědělské pozemky by neměly být ohroženy půdní erozí a sesuvy půd. U vlastního 

silničního tělesa je riziko eroze závislé na výšce a rozloze vysokých násypů a zářezů, kde je nutno 

dodržet zásady protierozních opatření. U silničního tělesa je riziko eroze závislé na výšce  

a rozloze vysokých násypů a zářezů. Tento problém bude zajištěn pomocí vegetačních úprav, 

které budou navrženy v dalších stupních PD.  

D.I.5.4 POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

U zemědělských pozemků dojde výstavbou komunikace k jejich rozdělení, důsledkem čehož 

mohou v některých případech vznikat plochy s nepříznivým tvarem nebo tak malou výměrou, že 

se jejich obhospodařování stane nerentabilním. Přestože bude na tyto pozemky zajištěn vhodný 

přístup pro příslušnou zemědělskou techniku, bude ztíženo jejich obhospodařování. Tuto 

problematiku je v nutných případech vhodné řešit komplexními či jednoduchými pozemkovými 

úpravami. 

D.I.5.5 DALŠÍ DEGRADAČNÍ FAKTORY 

Dalšími degradačními faktory působícími na půdu jsou ztráty organické hmoty, ztráty 

biodiverzity, zhutnění, záplavy, acidifikace a zasolování. Z těchto faktorů se významněji uplatňuje 

pouze zasolení v bezprostřední blízkosti komunikace (viz. část kontaminace), popř. zhutnění na 

okolních pozemcích dočasného záboru. 

DÍLČÍ ZÁVĚR KAPITOLY D.I.5 VLIVY NA PŮDU 

Stavba přeložky je v celé své délce situována především na plochách zemědělsky využívané půdy 

(ZPF), lesních pozemků (PUPFL) se dotýká jen nepatrně. 

ZPF. Rozsah záboru půdy u navrženého záměru odpovídá analogickým komunikacím stejných 

kategorií. Problémem zde je, že je zde zastoupen významně zábor půd nejvyšší kvality (půdy I. 

třídy ochrany).  Vzhledem k velkému plošnému rozšíření kvalitních půd v zájmové oblasti  se jim 

nelze při vedení trasy zcela vyhnout. Tyto půdy je možné odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to 

např. v případě liniových staveb zásadního významu, což záměr naplňuje (veřejně prospěšná 

stavba).  

Lesních půd (PUPFL) se stavba přeložky dotýká jen nepatrně, zábor je nevýznamný.  

Z hlediska ochrany ZPF lze vliv záměru považovat za významný, nicméně odpovídající 

parametrům, charakteru a významnosti stavby a za předpokladu dodržení podmínek 

uvedených v kapitole D.IV jako akceptovatelný.  
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D.I.6. VLIVY NA PŘÍRODNÍ ZDROJE  

V zájmovém území se nevyskytují žádné dobývací prostory, chráněná ložisková území ani 

prognózní zdroje. Poddolované území Tuchoměřice, které se vyskytuje cca 250 m jižně od 

navrhované trasy přeložky (A) nebude realizací záměru dotčeno.   

V zájmovém území se nevyskytují žádná sesuvná území. 

DÍLČÍ ZÁVĚR KAPITOLY D.I.6 VLIVY NA PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. Z hodnocení vyplývá, že navrhovaný záměr 

přeložky nemá zásadní vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje. Záměr nemá žádný 

prokazatelný vliv na dobývací prostory, chráněná ložisková území, prognózní zdroje ani 

poddolovaná území.  V zájmovém území nejsou evidována žádná sesuvná území. 

Z hlediska vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje nebude výstavba ani provoz 

posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území. 

D.I.7. VLIVY NA BIOLOGICKOU ROZMANITOST (FAUNA, FLÓRA, EKOSYSTÉMY) 

Vyhodnocení uvedená v této kapitole lze komplexně vnímat jako vyhodnocení vlivů záměru na 

biologickou rozmanitost. Zákon o ochraně přírody a krajiny zajišťuje ochranu biodiverzity 

prostřednictvím nástrojů zvláštní ochrany přírody (velkoplošná a maloplošných ZCHÚ, lokality 

soustavy Natura 2000, zvláštní druhová ochrana), obecné ochrany přírody a krajiny (obecná 

druhová ochrana, ÚSES, VKP, krajinný ráz, ochrana dřevin rostoucích mimo les atd.). Významné 

jsou také právní předpisy v oblasti zemědělského a lesního hospodaření či vodního hospodářství 

– viz další kapitoly části D.I. 

D.I.7.1 OBECNÉ VLIVY SILNIČNÍ KOMUNIKACE 

Během výstavby a provozu silnice dochází k těmto základním vlivům na volně žijící organizmy a 

jejich biotopy: 

OBDOBÍ VÝSTAVBY 

 přímá likvidace stávajících biotopů – jedná se o nejzávažnější vlivy, protože při nich 

dochází k nevratné a trvalé likvidaci určitých biotopů. O závažnosti zásahu rozhodují 

především dvě skutečnosti: (i) rozsah zásahu a technické řešení včetně minimalizačních 

opatření, (ii) přítomnost daného biotopu v zájmovém území, kde je velmi důležitou 

skutečností, zda je postižená lokalita jediným refugiem daných společenstev v oblasti, 

nebo zda je tento biotop v oblasti hojně zastoupený, tedy nahraditelný. 

 disturbance (rušení) – hluk, vibrace vlivem výstavby (zvýšená aktivita v území, těžká 

mechanizace atd.). 

 znečištění prostředí – odpadní vody ze staveniště, možná kontaminace ropnými látkami z 

těžké mechanizace atd., možné ovlivnění vodních druhů. 
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OBDOBÍ PROVOZU 

 fragmentace krajiny – proces, kdy dochází k rozdělení souvislých biotopů/populací vlivem 

bariéry (komunikace) na stále menší části. Tyto části postupně ztrácejí potenciál k plnění 

původních funkcí, dochází tedy k postupnému snižování kvality biotopů. 

 bariérový efekt – silnice svým liniovým charakterem působí jako bariéra pro pohyb volně 

žijících živočichů v krajině 

 mortalita živočichů na silnicích vlivem autoprovozu 

 disturbance – hluk, vibrace, světelné rušení z autoprovozu 

 znečištění prostředí – kontaminace emisemi z automobilů (oxidy dusíku, oxid uhelnatý, 

těžké kovy atd.), další polutanty vzniklé při provozu (obrušování pneumatik, posypové 

materiály – zasolení, úniky látek při haváriích automobilů atd.), odpadky 

 změny ve využití krajiny – ovlivnění dalšího vývoje přilehlých biotopů (zánik 

hospodářského využití, jindy naopak nežádoucí kultivace) 

 změny stanovištních poměrů, např. odvodnění či zástin zemním tělesem nebo mostním 

objektem 

 ruderalizace přírodního prostředí (flóra) – znehodnocení dosud kvalitní vegetace 

 pravidelná údržba vozovky a krajnic a zejména rozsáhlejší rekonstrukce, kdy se v okolí 

silnice hromadí cizorodý materiál (flóra) – často dochází i k narušení již regenerované 

vegetace podél silnice. 

Stavba dopravní komunikace tak může způsobit zásadní změny v ekologické stabilitě daného 

území. Rozsah vlivu závisí na konkrétních podmínkách a typu dané komunikace. 

Některé vlivy (disturbance, znečištění prostředí, změny ve využití krajiny atd.) se odehrávají 

většinou v poměrně úzkém pásmu od okraje vozovky, v rozsahu jednotek až prvních desítek 

metrů, mohou však mít nemalý význam, pokud silnice prochází v těsné blízkosti přírodně 

exponovaných lokalit, zvláště pak lokalit maloplošných. 

Pro potřeby Dokumentace EIA byl zpracován biologický průzkum (příloha B.4), dále bylo využito 

výsledků dendrologického průzkumu (příloha B.6) a migrační studie (příloha B.5).  

D.I.7.2 VLIVY NA FAUNU  

V trase navrhovaných variant byl pro účely této dokumentace EIA v roce 2016 (duben – srpen) 

proveden biologický průzkum (Mgr. Losík, Mgr. Háková).  Předmětem průzkumu byla aktualizace 

biologického průzkumu (Mgr. Losík) z roku 2014 (duben – říjen) zpracovaného v rámci Oznámení 

[3]. Rozsah průzkumu byl rozšířen o území, kde je trasováno variantní řešení komunikace. Zpráva 

biologického průzkumu je přílohou B4 dokumentace.  

Vlivy na vybrané lokality zoologického průzkumu 

Sledováno bylo celkem 7 dílčích lokalit, které jsou popsány v kap C.II.7 a zakresleny na Obr. 16. 

Ze závěrů biologického průzkumu (příloha B4) vyplývá, že na vymezených úsecích, zejména na 

lokalitách 1 a 2, dojde k výrazné redukci dřevinné vegetace, tím dojde k úbytku vhodných 

biotopů a snížení početnosti populací většiny živočišných druhů, které byly v těchto lokalitách 
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zaznamenány. Obratlovci zaznamenaní v zájmovém území většinou patří k plošně rozšířeným 

druhům, které jsou přizpůsobeny k životu ve fragmentovaném prostředí zemědělské krajiny. 

Většina nepatří mezi zvláště chráněné taxony a v daném území mají dostatek náhradních 

biotopů, takže životaschopnost jejich populací nebude ohrožena. K přímému ovlivnění jedinců 

přítomných druhů obratlovců by mohlo dojít v případě fosoriálně žijících drobných savců. Většina 

druhů je však z místa stavby schopna sama uniknout. U ptáků by přímé dotčení hrozilo jen 

v případě, že by stavební práce probíhaly v době rozmnožování. Při likvidaci trvalých porostů 

budou přímo i nepřímo dotčeny také populace zvláště chráněných druhů živočichů, jejich 

ovlivnění je blíže specifikováno v následující podkapitole. 

Rovněž zábor polních kultur bude znamenat úbytek biotopů pro některé druhy živočichů. 

Vzhledem k rozsahu polních kultur v dané oblasti však nebude tento úbytek z hlediska vlivu na 

početnost jejich populací významný. Ze zvláště chráněných druhů bude záborem polí dotčen 

např. biotop křečka polního a motáka pochopa. 

Zjištěné druhy bezobratlých jsou vesměs široce rozšířené a hojné. Zastoupeny jsou nevybíravé 

druhy s širokou valencí, druhy zemědělské krajiny i druhy lesní. Nejvýznamnějším nálezem byly 

dva druhy zákonem chráněných prskavců – prskavec menší a prskavec větší. Tito chránění brouci 

jsou však stále poměrně hojně rozšíření, zřejmě díky jejich schopnosti obývat i zemědělskou 

krajinu. Záměr nebude pro většinu zaznamenaných druhů představovat ohrožení 

životaschopnosti populací v daném území. 

Vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů 

V následujícím textu je popsán charakter rozšíření zjištěných zvláště chráněných druhů, které se 

vyskytují v trase plánované silniční přeložky. Výskyt vybraných druhů ve sledovaném území je 

znázorněn na Obr. 34, kde jsou zakreslena místa výskytu méně pohyblivých druhů nebo druhů, 

které jsou vázané na určitý typ biotopu. Na obrázku 34 nejsou zakreslena místa výskytu druhů, 

které se vyskytují po celé sledované trase. Jejich výskyt je popsán slovně. Pro každý druh je 

uvedena míra ovlivnění a případně také nastíněna možná zmírňující opatření. 
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Obr. 34 Znázornění výskytu vybraných zvláště chráněných druhů živočichů 

 

V následujícím textu je uvedeno vyhodnocení vlivů výstavby a provozu posuzované přeložky na 

zaznamenané zvláště chráněné druhy živočichů (chráněné podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. [66]). 

Křeček polní (Cricetus cricetus), silně ohrožený druh - Druh osidlující zemědělské kultury, ve 

druhé polovině 20 stol. silně ustoupil a v současnosti se vyskytuje jen v úrodných teplých 

oblastech v nížinách. Ve vhodných územích může dosahovat populačních hustot až kolem 10 

jedinců na hektar. Početnost na konkrétních polích meziročně silně kolísá v závislosti na druhu 

pěstované plodiny. V zájmovém území se vyskytuje plošně, větší počty nor byly zaznamenány 
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v obilných polích v okolí Chvatěrub, Lichocevsi, Turska a Středokluk. Podle aktuální početnosti na 

polích v místě stavby může dojít k přímému ovlivnění až několika desítek jedinců. Křeček polní je 

také častou obětí střetů s automobily, plánovaná stavba bude představovat i migrační bariéru 

pro tento druh. Vlivy záměru na místní populaci je možné zmírnit opatřeními, která minimalizují 

riziko usmrcení jedinců v norách během stavebních prací, opatřeními na zabránění střetů 

s dopravou a zajištěním dostatečného počtu bezpečných průchodů pod komunikací. Během 

stavebních prací bude na staveništi přítomen ekologický dozor, který při zjištění výskytu ZCHD 

zajistí příslušná opatření, např. transfer.  

Veverka obecná (Sciurus vulgaris), ohrožený druh - Podobně jako křeček polní i veverka obecná 

je mezi zvláště chráněné druhy zařazena v důsledku silného snížení početnosti populací. Dosud 

se však vyskytuje plošně po celém území ČR, přičemž kromě souvislých lesů proniká i do 

rozptýlené stromové vegetace v kulturní krajině. V zájmovém území byla zaznamenána na 

lokalitě 2 a 3. K dotčení jejího biotopu dojde zejména na lokalitě 2, kde bude odstraněn souvislý 

akátový porost a také porosty ovocných stromů, které pro veverku představují zdroje potravy. 

Na lokalitě nebylo zaznamenáno hnízdo veverky. Je možné, že plochu dotčenou stavbou 

navštěvuje jen občasně. Realizace záměru nebude mít významný vliv na existenci tohoto druhu 

v zájmovém území. Ztrátou biotopu budou dotčeni jednotlivý jedinci. V místech křížení trasy 

s porosty dřevin může docházet ke střetům s vozidly.   

Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), Netopýr večerní (Eptesicus serotinus), Netopýr 

ušatý/dlouhouchý (Plecotus auritus/austriacus), Netopýr vousatý/Brandtův (Myotis 

mystacinus/brandtii), Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) - Všechny zaznamenané druhy 

netopýrů patří mezi silně ohrožené živočichy. S výjimkou netopýra rezavého byli zaznamenáni na 

lokalitě 2 a 3A, kde trasa kříží zapojený porost dřevin. Vesměs se jednalo o jednotlivé jedince, 

výskyt letních kolonií nebyl v místě trasy zjištěn. Nelze však vyloučit přítomnost menších kolonií, 

které se díky umístění vysoko v korunách stromů nepodařilo detekovat. Netopýr rezavý byl 

detekován v dřevinném porostu podél toku Černávka v rámci lokality 1 a obývá i lesní porost 

Kozinecký háj (lokalita 3A). Vliv stavby bude spočívat ve ztrátě části potravního biotopu, neboť 

menší druhy netopýrů loví potravu kryti porosty dřevin. Ovlivnění se bude týkat jednotlivých 

jedinců a významně nezmenší životaschopnost populací dotčených druhů.   

Moták pochop (Circus aeruginosus), ohrožený druh - Moták pochop je jedním z mála dravců, 

kteří mohou hnízdit i v polních kulturách. V zájmovém území byl pravidelně pozorován  

a předpokládá se hnízdění 2 až 3 párů, do jejichž teritorií může plánovaná stavba zasáhnout. 

Vzhledem k rozloze polních kultur v dané oblasti nebude zábor potenciálního biotopu pro tento 

druh významný. Ve fázi provozu bude docházet k rušení ptáků v okolí komunikace a nelze 

vyloučit ani ojedinělé střety s vozidly. Existence druhu v širším okolí však nebude stavbou 

ohrožena. 

Moták pilich (Circus cyaneus), silně ohrožený druh - Moták pilich se vyskytuje roztroušeně na 

celém území ČR. Hnízdí na zemi a preferuje mokré louky, pole, méně často lesní paseky. Moták 

pilich byl ojediněle pozorován při lovu potravy v okolí plánované trasy. Realizací záměru dojde 

k zásahu do jeho potravního biotopu, který nebude pro stav jeho populace významný. V okolí 

trasy se nachází dostatek vhodných biotopů obdobné kvality.  
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Ťuhýk obecný (Lanius collurio), Ťuhýk šedý (Lanius escubitor), Bramborníček černohlavý 

(Saxicola rubicola), Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), Pěnice vlašská (Sylvia nisoria), 

Strnad luční (Emberiza calandra) - Tyto zvláště chráněné druhy ptáků mají podobnou ekologii  

a také v dotčeném území se vyskytují na lokalitách obdobného charakteru. Hnízdí v otevřené 

kulturní krajině, často v keřových porostech na stráních a mezích, v okrajích lesů a polních 

remízků. Hnízda můžeme najít i na narušených neobhospodařovaných plochách s roztroušenými 

keři, pastvinách a zahradách. V zájmovém území byl jejich výskyt zaznamenán ve vhodných 

biotopech v rámci celé trasy plánované komunikace. Realizací záměru dojde na lokalitách 1, 2 a 6 

ke ztrátě hnízdních biotopů pro tyto druhy. Ovlivněno bude max. 3 až 5 párů každého druhu, 

výjimkou je populace strnada lučního, jehož hnízdění nebylo v rámci přímo dotčených ploch 

aktuálně doloženo.  Vzhledem k omezené dostupnosti vhodných biotopů v zájmovém území 

bude ztráta znamenat lokální snížení početnosti populací. 

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ohrožený druh - Slavík obecný byl zaznamenán na 

lokalitách na lokalitách 1, 2, 3 a 5. Tento druh vyhledává spíše vlhčí biotopy s keřovými porosty, 

proniká však i do kulturní krajiny a na okraje měst. K zásahu do biotopu dojde na lokalitách 1, 2,  

a 5. Dotčeno bude cca 5 párů, v širším okolí existují vhodné biotopy, takže nedojde k ohrožení 

existence druhu v zájmovém území. 

Rorýs obecný (Apus apus), Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - Tyto ohrožené druhy ptáků 

byly v dotčeném území zaznamenány při lovu potravy nebo na přeletu. Jedná se o synantropní 

ptáky, kteří hnízdí na budovách. Realizace záměru na ně nebude mít žádný vliv. 

Žluva hajní (Oriolus oriolus), silně ohrožený druh - Žluva hnízdí v listnatých lesích, zahradách, 

parcích a dřevinných porostech kolem vod. Nejčastěji se vyskytuje v nížinách. Její hnízdění bylo 

doloženo v rámci lokality 1 a 2. Realizací stavby může dojít k ovlivnění 2-3 párů žluvy hajní. 

Vzhledem k omezenému rozsahu zásahu do dřevinných porostů lze očekávat, že si žluva najde 

náhradní hnízdiště v navazujících nenarušených částech porostu. Realizace záměru nebude 

znamenat významné snížení její početnosti. 

Pisík obecný (Actitis hypoleucos), silně ohrožený druh - V ČR hnízdí jednotlivě u řek a potoků  

s kamenitými a písčitými břehy, kde se tvoří náplavy a ostrůvky. Vzácně zahnízdí i u stojatých 

vod. Na Moravě je častější. Byl pozorován na lokalitě 5 při sběru potravy. Zřejmě se jednalo  

o náhodně přeletujícího jedince, hnízdění je zde nepravděpodobné. Realizací záměru dojde  

k nevýznamné ztrátě jeho potravního biotopu.  

Krahujec obecný (Accipiter nisus), silně ohrožený druh, Krutihlav obecný (Jynx torquilla), silně 

ohrožený druh, Jestřáb lesní (Accipiter gentilis), ohrožený druh, Lejsek šedý (Muscicapa 

striata), ohrožený druh - Jedná se o zvláště chráněné druhy ptáků, kteří hnízdní v dřevinných 

porostech. Jejich ojedinělý výskyt byl zaznamenán v lesním porostu  Kozinecký háj v rámci 

lokality 3. Realizací komunikace v obou variantách nedojde k zásahu do dřevinného porostu, 

jejich možný hnízdní biotop nebude tedy narušen. Nepřímé vlivy záměru v podobě rušení a rizika 

střetů s dopravou budou nevýznamné. 

Koroptev polní (Perdix perdix), ohrožený druh - Koroptev polní bývala kdysi hojným ptákem 

běžným v zemědělské krajině, podobně jako křeček polní v posledních desetiletích silně 

ustoupila, zřejmě v důsledku intenzifikace zemědělského hospodaření. V zájmovém území se 

vyskytuje roztroušeně ve vhodných biotopech. V zájmovém území bylo 5 jedinců zastiženo na 
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okraji Tuchoměřic v rámci lokality 5 a další dva páry na lokalitě 2 a 6. Její výskyt je možný v celé 

trase, protože koroptve v krajině následují vhodné plochy, nejčastěji úhory nebo sklizená  

a nezoraná pole. 

Křepelka polní (Coturnix coturnix), silně ohrožený druh - Křepelka je tažný pták. Žije na polích  

a loukách, hnízdní na zemi. Její výskyt byl zaznamenán v rámci lokality 3B, ale nelze vyloučit, 

vzhledem k jejím biotopovým nárokům, její výskyt i v dalších vhodných biotopech v okolí záměru.   

Ještěrka obecná (Lacerta agilis), silně ohrožený druh - Tato ještěrka je v nižších a středních 

polohách rozšířená prakticky po celém území ČR, v minulosti se její stavy snížily v důsledku 

intenzifikace zemědělství, zejména scelování pozemků a používání pesticidů. V zájmovém území 

byl výskyt ještěrky obecné zaznamenán na lokalitách 1, 2, 3, 5 a 7. Nejvíce jedinců bylo 

pozorováno na lokalitách 1 a 2, kde se také nacházejí největší rozlohy vhodného biotopu 

(zarůstající plochy). Nálezy na lokalitách 3, 5 a 7 naznačují, že se ještěrka na vhodných 

stanovištích vyskytuje v celé zájmové oblasti, přičemž jako biotopy i migrační koridory jí mohou 

sloužit i okraje cest nebo železniční náspy. Vliv stavby na populace ještěrky bude spočívat 

v zániku části vhodných biotopů, které povede k lokálnímu zmenšení populací. Nelze vyloučit ani 

přímé ovlivnění jedinců během provádění stavby. Odhadované množství ovlivněných jedinců je 

v řádu nižších desítek. 

Užovka hladká (Coronella austriaca), silně ohrožený druh - Také tento plaz v ČR osidluje spíše 

teplejší oblasti. Osídluje biotopy stepního a lesostepního charakteru, jako jsou okraje lesů, 

výslunné stráně, ale nevyhýbá se ani antropogenním stanovištím jako jsou silniční a železniční 

náspy. Také ve sledovaném území byl její výskyt zjištěn v blízkosti železnice na lokalitě 2  

a severně od obce Tuchoměřice, kde plánovaná přeložka kříží železniční trať. Její výskyt nelze 

vyloučit ani v jiných částech dotčeného území (například lokality 1, 3, 4). Podobně jako v případě 

ještěrky bude realizace záměru znamenat zmenšení rozlohy biotopu a lokální snížení početnosti 

populací. Užovka hladká je také ohrožena rizikem zvýšené mortality, neboť k vyhřívání může 

využívat asfaltový povrch vozovky. 

Ropucha zelená (Bufotes viridis), silně ohrožený druh - Ropucha zelená je stepní žábou, která 

nachází vhodné podmínky v zemědělské krajině v teplejších oblastech, proniká i do zastavěných 

území. K rozmnožování vyhledává nově vzniklé, periodické vodní nádrže, často polní rozlitiny. Je 

schopna se rozmnožovat i v antropogenních nádržích. Druh je ohrožen chemizací a likvidací 

vhodných rozmnožovacích biotopů. V zájmovém území bylo rozmnožování druhu zjištěno 

v částečně zatopené silážní jámě na lokalitě 5. Jednalo se o nepočetný výskyt jednotlivých 

snůšek, v zájmovém území je nedostatek vodních ploch vhodných k reprodukci. Realizace 

záměru bude znamenat zánik rozmnožovacího biotopu a může vést k lokálnímu vymizení druhu. 

Výskyt ropuchy zelené byl spíše ojediněle zjištěn také v rámci polních kultur na lokalitě 3, 6 a 7. 

Ropuchy jsou také častou obětí střetů s dopravou, zejména v období jarních migrací. Vlivy lze 

zmírnit vytvořením vhodných náhradních vodních ploch např. retenční jímky pro dešťové vody, 

které budou umístěny tak, aby migrující jedinci nebyli nuceni překonávat komunikaci. Také 

nevhodně konstruované sedimentační jímky se mohou stát pastí pro obojživelníky včetně ropuch 

zelených. V příloze  B5 jsou vhodné parametry jímek specifikovány. 

Prskavec menší (Brachinus explodens), Prskavec větší (Brachinus crepitans) - Tito střevlíkovití 

brouci jsou zákonem chráněni v kategorii „ohrožený“. Vyskytují se poměrně hojně na 
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stanovištích bez výrazného zastínění, jako jsou stepi a pole. Lokálně mohou být relativně hojní. 

V dotčené oblasti se vyskytují běžně na okrajích polí. Realizace záměru nebude, přes lokální 

zásah do biotopů, znamenat ohrožení životaschopnosti jejich populací v zájmovém území. Dá se 

očekávat, že tito brouci naleznou nové vhodné biotopy i na okrajích nové komunikace. 

Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), ohrožený druh - Druh se v současné době šíří a není 

fakticky ohrožen, v některých oblastech působí i jako škůdce. Ve sledovaném území osidluje 

ruderály a okraje polí. Realizace záměru nebude přes lokální zásah do biotopů znamenat 

ohrožení životaschopnosti jeho populací v zájmovém území. Dá se očekávat, že nalezne nové 

vhodné biotopy i na okrajích plánované komunikace. 

Svižník polní (Cicindela campestris), ohrožený druh - Svižník polní se vyskytuje po celé ČR, 

lokálně může být hojný. V trase plánované komunikace byl na několika úsecích ojediněle 

pozorován na polních cestách. Lokální zásah do jeho biotopů nebude mít významný vliv na 

početnost ani rozšíření druhu v zájmovém území. Svižníci vyhledávají místa s obnaženou půdou, 

dospělci proto mohou kolonizovat i místa narušená během provádění stavby.  

Čmeláci (Bombus sp.) - Celý rod je zákonem chráněn v kategorii ohrožený. Počty čmeláků klesají, 

stále jsou však v české krajině poměrně hojně a plošně zastoupeni. Také v zájmovém území byly 

běžně pozorováni nejen na vytypovaných lokalitách, ale také na okrajích cest a polí v celé délce 

navržené trasy. Likvidace trvalých porostů na vybraných lokalitách bude pro čmeláky znamenat 

úbytek potravních i hnízdních biotopů. Na takto dotčených úsecích dojde k lokálnímu snížení 

početnosti jejich populací. Při vhodné údržbě okrajů nové komunikace mohou vzniknout 

náhradní biotopy. Čmeláky lze podpořit např. zvýšením nabídky nektaronosných rostlin a míst  

k hnízdění. 

Mravenci (Formica sp.) - Celý rod těchto „lesních mravenců“ je zákonem chráněn v kategorii 

ohrožený. Některé druhy mravenců rodu Formica jsou však v krajině téměř všudypřítomní,  

a nevyhýbají se ani člověkem silně pozměněným plochám. V trase plánované komunikace byla 

zaznamenána menší zemní hnízda na většině sledovaných lokalit i na okrajích polí mimo tyto 

lokality. Typická kupovitá nadzemní hnízda se však v dotčeném území nevyskytují. Likvidace 

trvalých porostů v trase komunikace bude znamenat úbytek potravních i hnízdních biotopů pro 

tyto mravence a dojde i k přímé likvidaci některých hnízd. Dojde k lokálnímu snížení početnosti 

jejich populací. Počet přímo ovlivněných kolonií se bude pohybovat v řádu desítek. Na okrajích 

nové komunikace zřejmě naleznou vhodné biotopy. 

Otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), ohrožený druh, Otakárek fenyklový (Papilio machaon), 

ohrožený druh - Tyto druhy motýlů v minulosti výrazně ustoupili díky intenzifikaci zemědělství. 

V širším okolí záměru je těžištěm jejich rozšíření kaňon Vltavy. Vyhledávají výslunná místa 

s rozptýlenými keři. V trase záměru odpovídají jeho biotopovým nárokům porosty na lokalitě 2, 

kde byl zaznamenán ojedinělý výskyt otakárka ovocného, výskyt otakárka fenyklového byl zjištěn 

v rámci lokality 3. Realizace záměru bude znamenat zánik jejich biotopů a může dojít 

i k lokálnímu snížení početnosti druhů. Pro podporu výskytu otakárka ovocného je vhodné 

k výsadbám dřevin použít vhodné druhy keřů, jako jsou např. hlohy a slivoně, které jsou živnými 

rostlinami housenek. Také na náspech a zářezech komunikace je vhodné ponechat skalní 

výstupy, a plochy s rozvolněnou vegetací, případně plochy oset speciální luční směsí s vyšším 

podílem nektaronosných rostlin. Vhodnou směsí může být např. směs s vyšším podílem 
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poloparazitických rostlin rodu kokrhel na zatravněných svazích a výsev nízko-produktivních 

travino-bylinných směsí s vysokým podílem živných druhů rostlin motýlů (viz. 

www.motylidalnice.cz). 

Pro většinu těchto druhů je třeba dle závěrů biologického průzkumu (příloha B4), v rámci 

předběžné opatrnosti, požádat příslušný orgán ochrany přírody o výjimku dle §56 zákona  

č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

Dále lze očekávat vliv na místní populace zajíce polního, příp. bažanta obecného, kdy nová 

komunikace protne (znehodnotí) jejich teritoria, lze ale očekávat, že si jedinci s ohledem na 

četné zastoupení ploch obdobného charakteru v širokém okolí, naleznou snadno nová útočiště.  

S ohledem na současné rozšíření druhu z celorepublikového významu je zřejmé, že vývoj ani stav 

populace polní zvěře nemůže být stavbou komunikace II. třídy ovlivněn. 

Z důvodu omezení negativních vlivů záměru na živočichy je kap. D.IV navržena celá řada 

opatření, která vycházejí z provedeného biologického průzkumu. Za předpokladu dodržení 

těchto opatření nedojde k významnému negativnímu vlivu posuzované přeložky na faunu 

řešeného území.  

Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních vlivů pro 

bezobratlé druhy živočichů (viz Biologický průzkum v příloze B4): 

•  Na osetí lemů a svahů podél nové komunikace je na vhodných místech žádoucí (v okolí 

dřevinných porostů, zahrad, polních cest a luk včetně ruderálních ploch) namísto 

kulturních travních směsí použít směsi původních travin s vyšším podílem kvetoucích 

bylin, které poskytnou dostatek pylu a nektaru čmelákům, včelám a motýlům. Také je 

vhodné použít směs s vyšším podílem poloparazitických druhů jako je např. kokrhel. 

Velikost těchto ploch a jejich přesné umístění bude specifikováno v navazujících stupních 

projektové dokumentace v závislosti na místních geologických podmínkách a technických 

možnostechpři provádění stavby. 

•  Pro podporu populací bezobratlých je nutné vytvořit mozaiku biotopů, v zářezech mohou 

být ponechány např. obnažené skalky, plochy bez navážky ornice ponechané samovolné 

sukcesi. 

•  Případné výsadby stromů a keřů nevysazovat plošně, ale ve skupinách a s ohledem na typ 

stanoviště vybírat vhodné druhy. Kvetoucí stromy a keře slouží bezobratlým k úkrytu  

v závětří i jako zdroj nektaru. Pro suchá stanoviště jsou vhodné např. trnka, řešetlák 

počistivý nebo hloh, pro kyselá nebo písčitá stanoviště pak vřes, pro vlhčí biotopy 

zimolezy, krušina olšová, vrby a osiky. 

•  Kosení travnatých porostů v okolí nové komunikace je vhodné provádět mozaikovitě, 

postačí 1x ročně, někde i 1x za dva roky v pozdějším letním termínu. Frekvence kosení 

bude záviset na charakteru travnatých porostů.  

Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků pro 

obojživelníky (viz Biologický průzkum v příloze B4): 

•  Vzhledem k dotčení rozmnožovacího biotopu ropuchy zelené v rámci lokality 5 bude 

případně vhodné vytvořit náhradní biotop, kterým se může stát např. retenční nádrž, kde 
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bude akumulována voda z tělesa komunikace při dešťových srážkách. Tůň bude s různou 

hloubkou, do max. 50 cm, s členitými břehy se sklonem max. 1:15 a s pozvolným 

přechodem na souš. Vytěžená zemina bude z okolí odvezena. Náhradní tůň je vhodné 

dokončit do konce února, aby zač. března mohla být zavodněna a sloužit k rozmnožování. 

Realizace nádrže a její umístění bude na základě technických možností specifikováno 

v následujících stupních projektové dokumentace. 

•  S ohledem na potenciál zájmového území pro výskyt ropuchy zelené, je nutné věnovat 

zvýšenou pozornost podobě sedimentačních jímek. K omezení ohrožení obojživelníků 

nesmí mít jímky kolmé stěny, je vhodné, aby nejméně jedna stěna měla sklon do 30 %, 

což umožní živočichům opustit prostor jímky. Povrch této pozvolné stěny musí být 

zdrsněn a při jeho ústí na povrch je vhodné ponechat otevřený prostor, kudy mohou 

obojživelníci opustit prostor jímky. Je ovšem nezbytné zamezit vniknutí obojživelníků  

z vnějšího prostředí (například vybudováním stupně) 

•  Při realizaci záměru bude pravděpodobně nutné pro likvidaci dešťových srážek z tělesa 

komunikace vybudovat retenční nádrže. Pokud budou tyto nádrže vhodně technicky 

upraveny mohou sloužit jako biotop zvyšující biodiverzitu území. Mohou se stát  

i vhodnými biotopy pro obojživelníky. Alespoň jedna stěna nádrže by měla být pozvolná 

se sklonem do 30 %. Na dno nádrže je vhodné umístit několik kamenů pro úkryt 

obojživelníků a vodních bezobratlých. Na části obvodu nádrže navrhujeme vysázet 

mokřadní vegetaci (orobinec, kyprej vrbici, žabník jitrocelový, zevar vzpřímený, kosatec 

žlutý, sítiny, ostřice apod.). 

Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků pro 

plazy (viz Biologický průzkum v příloze B4): 

•  Vhodné je na náspy pilířů mostů a dalších konstrukcí použít několik síťokamenných 

gabionů, které mohou sloužit jako vhodný biotop pro ještěrky obecné. 

Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků pro 

ptáky (viz Biologický průzkum v příloze B4): 

•  Kácení bude provedeno v období říjen – pol. března, tedy mimo hnízdní období ptáků. 

•  Ke snížení vlivu záměru na populace ptáků hnízdících na zemi (křepelka polní, koroptev 

polní, bramborníček černohlavý, bramborníček hnědý), je vhodné provést skrývku ornice 

či začít stavební činnosti vždy před začátkem jejich hnízdění, tj. do března, popřípadě po 

jeho skončení, tj. v srpnu. Při dodržení tohoto termínu nebudou zničena jejich hnízda  

a ptáci si budou moci najít jiné plochy ke svému vyhnízdění. 

Opatření navržená k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků pro 

savce (viz Biologický průzkum v příloze B4) : 

•  S ohledem na potenciální možnost výskytu jednotlivých netopýrů ve stromových 

dutinách, pod kůrou v rámci lokality 2 doporučujeme kácení dřevin provádět mimo 

vegetační období, tj. od listopadu do poloviny března, kdy jsou netopýři v zimních 

úkrytech, ve většině případů mimo lesní porosty. 

VLIVY HLUKU  
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Provoz nové komunikace přispěje ke zvýšení hlukové zátěže území. Většina trasy prochází již 

antropogenně ovlivněnou krajinou, kde zvýšení intenzit hluku neovlivní významně faktory 

pohody pro volně žijící živočichy. Výjimkou je úsek komunikace, který je navržen ve dvou 

variantách, v blízkosti zalesněného vrchu Ers, který je také regionálním biocentrem. Dle akustické 

studie (ATEM s.r.o. 2017) bude lesní porost ovlivněn zvýšeným hlukovým zatížením ve všech 

navrhovaných variantách. Disturbance budou na běžné úrovni této kategorie komunikace, 

většina živočichů se na tento typ rušení dokáže adaptovat. Pro snížení intenzity hlukového 

zatížení jsou obecně navrhovány protihlukové stěny. Protihlukové stěny však snižují prostupnost 

silniční komunikace a s ohledem na parametry hodnocené komunikace není jejich instalace pro 

snížení hlukového zatížení vrchu Ers vhodná.  

VLIV NA MIGRACI ŽIVOČICHŮ 

Zmapování migračních tras v území a návrh opatření pro zachování migrační prostupnosti území 

bylo provedeno v samostatné Migrační studii (příloha B5). Základním podkladem studie jsou TP 

180 „Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy“ [16]  

a metodická příručka „Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy“ [17]. 

Z hlediska výskytu a migrací velkých druhů savců nepatří zájmové území k nadregionálně 

významným. Z hlediska dálkových migraci velkých savců, podle podkladů AOPK ČR [31], 

nezasahuje do zájmového území žádné Migračně významné území (MVU) ani dálkový migrační 

koridor (DMK).   

Kromě dálkových migrací je třeba posoudit místní migrace – týkají se pohybů v krajině u těch 

druhů, které mají v dané oblasti pravidelný výskyt. Pohyby jsou velmi různorodé, zahrnují migraci 

sezónní, pohyby za potravou apod. V krajině se vyskytují běžné druhy živočichů, které při svých 

denních pohybech sledují většinou přirozeně podpůrné prvky v krajině. Umístění migračních 

koridorů je patrné z Obr. 17, jejich podrobný popis je detailně proveden v migrační studii (příloha 

B5).  

Opatření pro zajištění migrace dle migrační studie (příloha B5) 

A) Úprava primárně navrhovaných technických objektů 

Primárně navržené technické objekty nebyly dostatečné pro průchod živočichů, proto jsou 

navržena následující opatření: 

- V místě křížení přeložky s vodním tokem Černávka (km 2,4 etapy III) zvážit možnost 

realizace mostního objektu průchodného pro živočichy kategorie C (savci střední 

velikosti). Pohyb živočichů kategorie B je možné usměrnit výsadbami nebo lokálním 

oboustranným oplocením, které bude živočichy usměrňovat k nejbližšímu migračnímu 

průchodu, např. pod nedaleký nadjezd pod železnici, uspořádání tohoto nadjezdu pak 

upravit tak, aby splňoval nároky na vhodný migrační průchod.  Ukončení oplocení je 

možné napojit na kamenná pole, která fungují jako opatření komplikující vniknutí 

živočichů do oploceného prostoru 

B) Realizace nových speciálních objektů pro migraci 

Jako nové objekty pro zajištění pohybu živočichů jsou navrženy: 
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- víceúčelový most, který zajistí migraci živočichů kategorie C (km 9,8) 

- migrační objekty pro živočichy kategorie D (např. křeček polní) – navrhnout v celé trase 

přeložky; doporučený maximální rozestup migračních objektů je 500 až 1000 m (možno 

kombinovat s objekty pro kategorii B a C) – s ohledem na výškové vedení nivelety 

komunikace.  

Zajištění průchodnosti spočívá v ponechání tzv. suché migrační cesty v podmostí mostů 

přes vodní toky i přes veřejné a účelové komunikace. Suché migrační cesty musí mít šířku 

min. 1 m a musí být vhodným způsobem upraveny – hlinitý povrch, u mostních objektů s 

dostatečnou délkou přemostění doplnit podél krajních opěr pás o šířce 1 – 2 m z větví, 

kmenů nebo kamení jako úkryty pro migrující jedince. Tam, kde nebude možné zajistit 

migrační průchodnost prostřednictvím plánovaných mostních objektů a nadjezdů, je třeba 

realizovat migrační objekty - propustky pro drobné živočichy s následujícími parametry:  

- propustek o minimální šířce (světlé rozpětí) 1 – 1,5 m a světlé výšce 1 m 

s neupraveným dnem překrytým vrstvou zeminy  

- dno propustku bude plynule napojeno na okolní terén bez větších terénních zlomů  

C) Obecná opatření pro zachování migrační prostupnosti 

Vzhledem k tomu, že v technické studii [1] nejsou specifikovány přesné parametry mostních 

objektů, uvádíme pouze obecné požadavky pro zachování migrační prostupnosti pro 

zaznamenané kategorie savců: 

- Při navrhování mostních objektů a nadjezdů respektovat obecné požadavky pro 

zachování migrační prostupnosti pro zaznamenané kategorie savců (obr 17). Doporučené 

rozměrové parametry migračních podchodů pro kategorii živočichů B (srnec, prase 

divoké) a C (střední savci – např. liška, vydra): 

Tab. 64 Doporučené parametry pro mosty na komunikaci pro živočichy kat. B [17] 

Hodnota migračního potenciálu 

technického 

MPTA1 - šířka 

podchodu (m) 

MPTA2 - výška 

podchodu (m) 

index l  

1,0 hranice vlivu 40 15 20 

0,8 praktické optimum 20 7 5 

0,5 průměrná hodnota 12 4 2 

0,2 praktické minimum 6 3 0,5 

0,0 hranice funkčnosti 3 2 0,2 
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Tab. 65 Doporučené parametry pro mosty na komunikaci pro živočichy kat. C [16] 

Hodnota migračního potenciálu 

technického 

MPTA1 - šířka 

podchodu (m) 

MPTA2 - výška 

podchodu (m) 

index l  

1,0 hranice vlivu 5 3 0,5 

0,8 praktické optimum 2 2 0,2 

0,5 průměrná hodnota 1 1 0,05 

0,2 praktické minimum 0,5 0,5 0,02 

0,0 hranice funkčnosti 0,3 0,3 0,01 

C) Opatření pro snížení rizika kolizí živočichů s dopravou 

-  v místech, kde je trasa vedena na úrovni stávajícího terénu, vyloučit výsadby dřevin v těsné 

blízkosti komunikace, vhodné je udržovat po obou stranách komunikace 4 m široký sečený 

travnatý pás; doporučeno je dále umístění odrazek na okraj komunikace (např. na směrové 

sloupky) – platí pro úseky 2, 3, 4, 6 a 7 dle migrační studie (příloha B5). 

- v místech zářezů umístit pachové ohradníky či kamenná pole podél komunikace - úsek 9 a 

10 dle migrační studie (příloha B5). 

-  v místě křížení přeložky se železniční tratí navrhnout mostní objekty s parametry pro 

živočichy kategorie B  - úsek 5, 14 a 15 dle migrační studie (příloha B5). 

Pro zmírnění bariérového efektu byla doporučena opatření pro zajištění průchodnosti pro savce 

střední velikosti a pro menší obratlovce s důrazem na silně ohroženého křečka polního, který se  

v dané oblasti vyskytuje. 

FRAGMENTACE KRAJINY, PRŮCHODNOST ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Dle metodické příručky [15] se hodnocení fragmentace krajiny provádí nejdříve zhodnocením 

výchozí kvality území z hlediska fragmentace a následně se vyhodnotí vliv záměru na 

nefragmentované oblasti dopravou (UAT). 

Navrhovaný záměr nebude mít vliv na žádný z vymezených polygonů UAT (Mgr. Tuček, 2015). 

Jedná se o příměstskou krajinu hlavního města s významným podílem zemědělské půdy, která je 

již v současné době rozčleněna většími dopravními stavbami a jednotlivými sídly. Z tohoto 

důvodu také tato oblast není z hlediska výskytu a migrace velkých savců velmi významná. 

Záměrem je vybudování přeložky silnice II. třídy, což je kategorie komunikace, která 

nepředstavuje svými technickými parametry významnou bariéru pro průchodnost větších savců 

(bariérový účinek je zde dán především intenzitou dopravy). Většina zaznamenaných živočichů 

patří k běžným druhům, které jsou v ČR široce rozšířené zejména díky své schopnosti přežívat  

i v intenzívně zemědělsky využívané krajině. Druhy kategorie A se v zájmovém území nevyskytují, 

druhy kategorie B (srnec, prase divoké) nepatří mezi citlivé druhy k fragmentaci (Hlaváč & Anděl, 

2001). 
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Přesto se v daném území vyskytuje několik zvláště chráněných druhů, které jsou vázány jak na 

trvalé porosty, tak na biotopy polních kultur. Z hlediska ochrany přírody je zajímavý výskyt silně 

ohroženého křečka polního (druh kategorie D), jehož nory byly na dotčených polích 

zaznamenány v celé trase přeložky. Křeček je mj. ohrožen mortalitou způsobenou dopravou. 

Pro účely vyhodnocení velikosti fragmentace biotopu křečka polního byly v samostatné studii 

Posouzení fragmentace krajiny (Mgr. Tuček, 05/2015), zpracované v rámci oznámení [3], 

vymezeny 3 polygony nefragmentované dopravou, z nichž ten největší má rozlohu 68 km2 

(Obr. 18). Dle výše uvedené studie realizací záměru dojde k rozdělení tohoto polygonu 

obývaného křečkem v poměru přibližně 2/3 : 1/3. Větší nezasažená část skýtá lepší biotopové 

podmínky pro výskyt křečka, tudíž výstavbou nedojde k významné fragmentaci stanovišť 

křečka polního v dotčeném území. I vzhledem k relativně malé předpokládané hustotě populace 

křečka polního v zájmovém území, je nutné zajistit migrační prostupnost plánované silnice. 

Opatření pro zlepšení průchodnosti plánované silnice pro vybraný klíčový druh – křečka polního, 

jsou navržena v kap. D.IV. 

Při respektování opatření navržených v kap. D.IV záměr nebude mít významný vliv na 

fragmentaci krajiny a nebude mít významný bariérový efekt pro živočichy vyskytující se v daném 

území. 

D.I.7.2 VLIVY NA FLÓRU  

A. Vlivy v období výstavby 

Přímá likvidace stávající biotopů 

Posuzovaná stavba silniční přeložky zasáhne v převážné míře do orné půdy, jejíž botanický 

význam je zanedbatelný. Ani v místech, kde trasa přeložky prochází či se částečně dotýká ploch s 

trvalejší vegetací, ovšem nedojde k významnější újmě. Jedná se totiž zpravidla  

o rostlinná společenstva (biotopy) výrazněji antropicky ovlivněná a botanicky relativně 

nezajímavá, často pak dotčená jen v relativně malé části.  

Vliv trvalého či dočasného záboru silniční stavby na vegetaci a flóru území je tak poměrně malý.  

Disturbance, znečištění prostředí 

Nepředpokládá se významný vliv, jedná se o dočasný vliv, který bude odpovídat danému typu 

stavby. 

B. Vlivy v období provozu (vlivy nepřímé) 

Do této kategorie vlivů náleží řada dílčích dopadů jak vlastní stavby, tak i následného silničního 

provozu a údržby. Závažnost těchto vlivů je z principu dána botanickou hodnotou přilehlých 

pozemků. Vzhledem k tomu, že uvažované dopady (eutrofizace, ruderalizace, zasolení, změna 

stanovištních poměrů aj.) pokrývají poměrně úzké pásmo po obou stranách silnice, je zde 

hodnocení podobné jako v případě přímých vlivů. V potenciálně dotčeném prostoru se opět 

rozkládají v naprosté většině orné půdy, dále pak plochy se spíše průměrným až podprůměrným 

botanickým potenciálem. 
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C. Vlivy na vybrané lokality botanického průzkumu 

Záměrem budou dotčeny převážně člověkem silně ovlivněné biotopy, zejména intenzívně 

obdělávaná pole. V trase plánované přeložky se vyskytuje jen několik ploch s trvalými porosty a 

dřevinnou vegetací. Dotčené porosty nepředstavují ochranářsky významná společenstva rostlin, 

ani se zde nevyskytují zvláště chráněné rostlinné druhy. Jedná se vesměs o degradované porosty 

ruderální a synantropní vegetace, která je silně poznamenána zvýšeným přísunem živin 

z okolních zemědělsky užívaných polí. Většina zaznamenaných rostlinných druhů patří mezi 

běžné rostliny, které se v daném území vyskytují v početných populacích, a likvidace části 

porostů nebude znamenat riziko vymizení těchto druhů z okolí plánované stavby. Podrobněji viz 

příloha B4.  

D. Vlivy na jednotlivé skupiny rostlin 

Posuzovaný záměr nebude mít negativní vliv na zvláště chráněné druhy rostlin dle zákona  

č. 114/1992 Sb. [65] a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. [66]. Tyto druhy se  

v bezprostřední blízkosti navržených tras dle aktuálního terénního šetření nevyskytují. 

Celkově lze vlivy záměru na druhovou rozmanitost květeny cévnatých rostlin považovat za nízké 

a málo významné. 

D.I.7.3 VLIVY NA EKOSYSTÉMY 

Obecné vlivy silniční komunikace popsané v kapitole D.I.7.1 působí komplexně na ekosystémy  

v daném území. Obecně je možné považovat výstavbu pozemní komunikace za typický civilizační 

stresor dočasného i trvalého charakteru. 

ETAPA VÝSTAVBY 

Jedná se o dočasné vlivy, které budou odpovídat danému charakteru stavby. Vzhledem  

k charakteru zájmového území je možné tyto vlivy považovat za přijatelné. 

ETAPA PROVOZU 

A) VLIVY NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Trasa přeložky vede zemědělsky intenzivně využívanou krajinou. Není v přímém územním střetu 

s žádným zvláště chráněným územím dle zákona č. 114/1992 Sb. [65] a je dostatečně vzdálena 

od jejich hranic. Realizace přeložky nebude mít přímý ani dálkový vliv na zvláště chráněné části 

přírody. 

B) VLIVY NA LOKALITY NATURA 2000 

Trasa přeložky není přímo v kontaktu s žádnou lokalitou soustavy Natura 2000. Nejbližší lokalitou 

je EVL Zákolanský potok (CZ 0213016), který prochází cca 1,6 – 2,5 km západně od hlavní trasy 

komunikace (viz Obr. 20). Předmětem ochrany je populace raka kamenáče (Austropotamobius 

torrentium), který se zde vyskytuje společně s rakem říčním (Astacus astacus). Podrobný popis 

EVL je předmětem kapitoly C.II.6. 
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Zákolanský potok je EVL od Hostouně k ústí Dřetovického potoka. Z hlediska možného ovlivnění 

této EVL je důležitý úsek navrhované přeložky procházející okolo Černoviček a Pazderny, který 

spadá do dílčího povodí Zákolanského potoka (1-12-02-0280). Délka tohoto úseku v případě 

varianty A je 2,15 km, v případě variant B pak 2,97 km.   

Tento úsek komunikace bude odvodněn silničními příkopy do bezodtokých retenčních nádrží 

navržených v km 0,6 a 2,5. Dešťové vody z tohoto úseku komunikace nebudou vypouštěny do 

EVL Zákolanský potok, a to jak v etapě výstavby, tak etapě provozu (podrobněji viz kap. D.I.4.) 

ZÁVĚR: 

Realizací/provozem záměru nelze předpokládat ovlivnění předmětu ochrany EVL Zákolanský 

potok – populace raka kamenáče. Orgán ochrany přírody, kterým je Krajský úřad 

Středočeského kraje, vyloučil ve svém stanovisku č. j. 056480/2017/KUSK ze dne 16.5.2017 

významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 (viz příloha H).  

Opatření k ochraně EVL Zákolanský potok jsou uvedena v kap. D.IV dokumentace EIA.   

C) VLIVY NA ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Realizací záměru budou dotčeny prvky územního systému ekologické stability na regionální  

a lokální úrovni. V případě nadregionálního biokoridoru vymezeného v údolí Vltavy dojde 

k zásahu do jeho ochranného pásma 

Shrnutí vlivů přeložky na prvky územního systému ekologické stability jsou uvedeny v Tab. 66. 

Tab. 66 Vliv přeložky na prvky územního systému ekologické stability 

Označení  Funkčnost Km Poloha, vztah  

k trase 

Hodnocení vlivu 

 

Regionální ÚSES 

RC 1461  

Ers 

 

Funkční 8,20-8,45 V přímém kontaktu 

s trasou B1, v místě 

křížení vymezen na 

orné půdě.  

Trasa A a B prochází cca 

50 – 100 m severně od 

RC. 

K přímému ovlivnění území RC dojde při 

trasování komunikace ve var. B1, avšak 

nebudou narušeny lesní porosty. 

Nepřímé vlivy hlukového zatížení jsou popsány 

v kap. D.I.7. 

Nedojde ke snížení funkce RC Ers.  

RK 5019  

RBC Kaligrův 

mlýn – RBC 

Unětický háj 

Nefunkční 3,8 Biokoridor propojuje 

regionální biocentra 

RBC Kaligrův mlýn – 

RBC Unětický háj. 

 

Křížení s přeložkou jihovýchodně od obce 

Lichoceves. V místě křížení je biokoridor 

vymezen na orné půdě (nefunkční).  

Navrhované řešení je v souladu s TP 180, které 

umožňuje přerušení regionálního 

biokoridoru*.  Nicméně vzhledem k charakteru 

krajiny je možné jeho přeložení v místě křížení 

s trasou komunikace v km 3,8 s napojením do 

RB 1136 v km 4,8. Funkčnost RK je možno 

posílit realizací zeleného pásu v km 3,8 – 4,8 
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Označení  Funkčnost Km Poloha, vztah  

k trase 

Hodnocení vlivu 

 

(vlevo). Toto řešení zároveň zajistí vizuální a 

pocitové odclonění obce Lichoceves od 

přeložky.  

RK 1136   

RBC Unětický 

háj – RBC Ers 

Nefunkční 4,7 (A, B)  

7,0 (A, B, 

B1)  

 

Biokoridor je křížen 2 x 

v trasování ve var. A i B 

(východně od obce 

Svrkyně a západně od 

Velkých Přílep). Také je 

1x křížen v trasování ve 

var. B1.  

 

V místě křížení je biokoridor vymezen na orné 

půdě (nefunkční). Biokoridor je napojen na RC 

1461.  

Regionální biokoridor je možné přeložit v místě 

křížení s trasou komunikace v km 4,7 do profilu 

přemostění v km 4,8. Pro podporu jeho funkce 

bude důležité provést vhodnou úpravu 

podmostí mimo těleso komunikace a 

navazující vegetační úpravy okolí. 

Regionální biokoridor v km 7,0 lze přerušit*. 

RK 1121  

RBC Ers – RBC 

Minická skála 

Částečně 

funkční 

9,7 (A, B) 

9,1 (B1) 

Křížení s přeložkou mezi 

obcemi Holubice a 

Tursko severně od 

Kozineckého háje.   

Biokoridor je v místě křížení (A, B) veden po 

polní cestě s nesouvislým porostem stromů a 

keřů a napojuje se na regionální biocentrum 

RC 1461 (RC Ers). 

V místě křížení RBK s přeložkou je v 

Dokumentaci EIA navržen víceúčelový 

nadchod, který zároveň převezme funkci 

ekoduktu pro živočichy kategorie C. 

Pro posílení funkce tohoto biokoridoru je 

zároveň v dokumentaci navržena a dosadba 

dřevin (viz tab. 46). 

Při dodržení navržených opatření v kap D.IV 

bude funkce tohoto biokoridoru zachována. 

Lokální ÚSES 

ETAPA I 

LBK  

(LBC32-

LBC38)  

 

nefunkční. V místě 

napojení na 

D7 u 

Středokluk 

V kontaktu s trasou 

varianty A 

Biokoridor propojuje lokální biocentra LBC Na 

dlouhých – LBC Čičovský kamýk. 

Biokoridor bude dotčen realizací dvou 

okružních křižovatek a křižovatkovou větví 

v místě napojení přeložky na D7 u Středokluk.  

LBK je vymezen na orné půdě podél stávající 

silniční komunikace Velké Číčovice – 

Středokluky. Podél silnice je přítomna 

mezernatá výsadba dřevin. Prvek není nyní 

funkční. Vhodným ozeleněním podél budoucí 

komunikace je možné funkci LBK podpořit. 

LBC 13  

v k.ú. Velké 

Přílepy 

funkční 4,7 V kontaktu s trasou 

varianty B, tj. s  MÚK u 

Lichocevse. 

Biocentrum bude dotčeno realizací MÚK  

u Lichocevse. 

LBC tvoří nepropojené porosty dřevin a svah 

s travinobylinnými porosty a náletem keřů jižně 

až jihovýchodně od MÚK. Území LBK bude 

dotčeno pouze okrajově a nebude narušena 
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Označení  Funkčnost Km Poloha, vztah  

k trase 

Hodnocení vlivu 

 

jeho funkce. Vhodnými vegetačními úpravami a 

realizací péče o travní porosty může být funkce 

LBC posílena. 

LBK 9 

LBC U 

průhonu – 

LBC U hájnice 

částečně 

funkční 

4,8 V kontaktu s trasou 

varianty B, tj. s  

přeložkou silnice 

III/2406 a III/00710 u 

Velkých Přílep. 

Biokoridor je vymezen podél stávající 

komunikace Lichoceves – Velké Přílepy; dotčen 

bude úpravou komunikace ve stávající stopě, 

částečně také přeložkou této komunikace v ul. 

Kladenská. 

V současnosti je funkce LBK značně omezena 

jeho umístěním podél stávající silniční 

komunikace. Realizací přeložky nedojde 

k významnému zásahu do území, které 

představuje funkční část LBK, kterou 

jsou travinobylinné porosty s náletem dřevin 

východně od budoucí přeložky. Vhodným 

ozeleněním podél přeložky výsadbou dřevin a 

zatravněním může být funkce LBK podpořena. 

Křížení s tímto LBK nebude znamenat při 

dodržení navržených opatření v kap D.IV snížení 

jeho hodnoty. 

LBC 10  

U lichého 

stromu 

Částečně 

funkční 

8,3 V kontaktu s přeložkou 

polní cesty u varianty 

B1 

Na jihozápadním okraji biocentra je ve variantě 

B1 navržena přeložka polní cesty. Vliv lze 

hodnotit jako nevýznamný, funkčnost biocentra 

nebude ovlivněna. 

ETAPA III 

LBK u žst. 

Chvatěruby 

(LBC272- 

LBC309)  

funkční 0,37  Trasa přeložky kříží 

biokoridor. 

Trasa biokoridor přechází mostem v km 0,260-

0,402. Při dodržení navržených opatření v kap 

D.IV bude funkčnost tohoto biokoridoru 

zachována. 

LBC 309 

Mezi vrchy 

funkční 0,5  Trasa přeložky je 

vedena podél hranice 

biocentra  

Při dodržení navržených opatření v kap D.IV 

bude funkčnost tohoto biocentra zachována. 

LBK Černávka 

(LBC 275-LBC 

310) 

 

funkční 2,35 Trasa přeložky kříží 

biokoridor. 

Přeložka kříží vodní tok Černávka, na kterém je 

vymezen LBK. Dle migrační studie (příloha B5) 

dochází podél toku Černávka k lokální migraci 

živočichů kategorie B, C a F.   

Pro zachování migrační prostupnosti území a 

funkce LBK je třeba zvážit možnost realizace 

mostního objektu, který by byl průchodný pro 

živočichy kategorie B a jejich pohyb usměrnit 

výsadbami nebo lokálním oboustranným 

oplocením, které bude živočichy usměrňovat k 

migračnímu průchodu. Ukončení oplocení je 

možné napojit na kamenná pole, která fungují 

jako opatření komplikující vniknutí živočichů do 

oploceného prostoru. K výsadbám je vhodné 

použít autochtonní druhy dřevin i keře, které 
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Označení  Funkčnost Km Poloha, vztah  

k trase 

Hodnocení vlivu 

 

zajistí odclonění komunikace od koryta toku. 

Při dodržení navržených opatření v kap D.IV 

bude funkčnost tohoto biokoridoru zachována.  

*  V souladu s TP 180 (str. 25) mohou být biokoridory přerušeny neprůchodnou bariérou (což ovšem není případ komunikace 

II. třídy). Pro lesní společenstva je délka přípustného přerušení 150 m, pro mokřadní a luční společenstva včetně stepních lad 

je to 100 – 200 m. V místech křížení trasy komunikace s regionálními biokoridory se nachází orná půda, jsou tedy nefunkční. 

Jejich přerušení nebude znamenat snížení jejich hodnoty. Migrační potenciál území řeší samostatná migrační studie (Losík 

2017) v příloze B5. 

Nadregionální ÚSES 

V úseku obchvat Kralup nad Vltavou dochází ke křížení osy nadregionálního biokoridoru NK 57 

Šebín (osa teplomilná doubravní v prostoru křížení lesa na levém břehu Vltavy) a NK 58 Údolí 

Vltavy (osa vodní – řeka Vltava s břehovými porosty). Biokoridory budou překlenuty novým 

mostním objektem (součást samostatné stavby obchvatu Kralup n. V.). Tato část stavby obchvatu 

Kralup není součástí hodnocené stavby v rámci etap I. a III. 

Hodnocený úsek komunikace v rámci I. a III. etapy, který je předmětem hodnocení, se zčásti 

nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru NK 58 Údolí Vltavy. Území je součástí 

lokality biologického průzkumu č. 2 u Chvatěrub. Vzhledem k rozsahu ovlivnění a charakteru 

území, nebude realizací záměru snížena funkce tohoto NRBK.   

 

D) VLIVY NA VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

Popis významných krajinných prvků v zájmovém území je proveden v kapitole C.II.7. 

Navržená přeložka je v obou variantách v kontaktu s následujícími VKP: 

VKP Tereziánská lipová alej (registrované VKP) podél místní komunikace III/2405 mezi obcemi 

Středokluky a Kněževes. V letech 2008 –2009 došlo k ošetření stávajících stromů a alej byla 

doplněna o 90 nových lip malolistých.  

Na této komunikaci je v obou variantách (A, B) navržena okružní křižovatka s přeložkou místní 

komunikace, která umožní napojení na D7. 

Realizací záměru nebude dotčena žádná původní historická lípa, odstraněno nebude více, jak 5 

nově vysazených stromů. Kompenzace za odstraněné stromy bude řešena v další fázi projektové 

přípravy v rámci návrhu vegetačních úprav. Vliv akceptovatelný. 

VKP Černávka (VKP „ze zákona“) – vodní tok a jeho niva. Podél toku je vymezen lokální 

biokoridor. K omezení ovlivnění funkce tohoto VKP jsou v kap D.4 navržena zmírňující opatření. 

Vliv akceptovatelný. 

Dalším VKP „ze zákona“, který se v území dotčeném stavbou nachází, je lesní porost Kozinecký 

háj, který je zároveň regionálním biocentrem Ers (RC1461). K přímému dotčení lesních porostů 

při realizace komunikace ve všech variantách nedojde. K ovlivnění území dojde působením 
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nepřímých rušivých vlivů při provozu záměru, mezi které patří například zvýšení hladiny hluku 

(viz. kap. D.I.7.2 Vlivy na faunu).  

Z důvodu omezení negativních vlivů záměru na ÚSES a VKP je kap. D.IV navržena celá řada 

opatření, která vycházejí z provedeného biologického průzkumu (příloha B4) a migrační studie 

(příloha B5). Za předpokladu dodržení těchto opatření nedojde k významnému negativnímu vlivu 

posuzované přeložky na významné krajinné prvky v zájmovém území.  

DÍLČÍ ZÁVĚR KAPITOLY D.I.7 VLIVY NA BIOLOGICKOU ROZMANITOST 

Významný negativní vliv záměru lze vyloučit.  

V trase záměru se nenacházejí žádné lokality soustavy Natura 2000 ani zvláště chráněná území 

podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.  

Záměrem budou dotčeny významné krajinné prvky „ze zákona“ a jeden registrovaný významný 

krajinný prvek. Významné negativní dotčení těchto VKP se v souvislosti s realizací záměru 

neočekává. Trasa záměru dále kříží prvky regionálního a lokálního ÚSES a několik místních 

migračních tras živočichů. Při respektování podmínek a opatření navržených v biologickém 

průzkumu (Háková, Losík, 2017) a migrační studii (Losík, 2017) lze významné negativní vlivy 

vyloučit. 

Pro zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů bude třeba požádat příslušný orgán ochrany 

přírody o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany (§ 49 a § 50 zákona č. 114/1992 Sb.).  

Trasa v obou variantách bude představovat migrační bariéru pro živočichy, tato problematika je 

řešena v rámci migrační studie. Při respektování opatření navržených v kap. D.IV záměr nebude 

mít významný vliv na fragmentaci krajiny a nebude mít významný bariérový efekt pro živočichy 

vyskytující se v daném území.  

Vlivy záměru lze z hlediska velikosti a významnosti při respektování opatření v kap. D.IV. 

označit jako akceptovatelné.  Vlivy na lokality Natura 2000 byly vyloučeny. 

D.I.8. VLIVY NA KRAJINU A JEJÍ EKOLOGICKÉ FUNKCE 

KRAJINNÝ RÁZ 

Technické řešení stavby ovlivňující krajinný ráz 

Částečným zásahem do krajinného rázu zájmového území je lokalizace mimoúrovňových 

křižovatek. MÚK jsou lokalizovány v místě křížení s D7 a v místech křížení s komunikacemi nižší 

třídy z důvodu bezpečnosti vzhledem k velkým intenzitám dopravy. Realizací MÚK nevznikají 

nové znaky krajinného rázu, pouze je posílen charakter zdejší předměstské krajiny bez 

krajinářsko-estetických hodnot. 

Vlivy na zákonná kritéria ochrany krajinného rázu 

Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz je provedeno v samostatné studii, která je přílohou B8 

dokumentace EIA. Níže uvádíme závěry této studie.  
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Poznámka: Pro hodnocení bylo zájmové území rozděleno do čtyř krajinných prostorů: 

PDoKP „A“ Tuchoměřice 

PDoKP „B“ Lichoceves 

PDoKP „C“ Ers 

PDoKP „D“ Chvatěruby 

Popis těchto krajinných prostorů je uveden v kap. C.II.8. Krajina. Umístění PDoKP je patrné 

na Obr. 21. 

Vlivy na přírodní charakteristiky. Záměr prochází zemědělskou, intenzivně využívanou krajinou, 

místy předměstského charakteru, bez cenných přírodních hodnot, které jsou lokalizovány v jejím 

okolí (ZCHÚ, PPa), ovšem mimo bezprostřední vliv. Možné zásahy do nelesní krajinné zeleně 

lemující cestní síť v koridoru záměru jsou marginální, stejně jako zásahy do reliéfu (menší násypy 

a zářezy), které v rovinaté krajině velkého měřítka nedosahují takových parametrů, aby měly vliv 

na ráz zdejší krajiny. Krajinářsky nejcennější lokalita – koridor Vltavy – není v těchto etapách 

posuzovaná, a i zde se jedná o okraj cenného kaňonu řeky otevírající se do širšího otevřeného 

údolí Kralup nad Vltavou. V úhrnu lze vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky klasifikovat 

jako nulový, a to ve všech variantách (z hlediska zásahů do znaků a hodnot přírodní 

charakteristiky nelze mezi variantami najít dostatečně rozlišitelný rozdíl – nejvýznamnější vlivy 

jsou v rámci 2. etapy, která není předmětem této studie). 

Vlivy na kulturní a historické charakteristiky. Záměr prochází starobylou kulturní krajinou 

s řadou fragmentů původních struktur, ovšem značně pozměněnou urbanizací v blízkosti Prahy  

a Kralup nad Vltavou (plošný růst obcí), dopravní a technickou infrastrukturou a intenzivním 

zemědělstvím. Záměr nevnáší do krajiny nové znaky, spíše posiluje tento dlouhodobý trend 

proměny zemědělské krajiny v krajinu předměstskou. Nejmarkantnější je to v PDoKP „A“ a „D“, 

zatímco PDoKP „B“ a „C“ si dosud zachovávají ráz převážně zemědělské krajiny. Jednotlivé 

varianty mají srovnatelný vliv, neboť průchod trasy velkoplošnou strukturou zemědělské krajiny 

není z hlediska krajinného rázu příliš závislý na přesné trase jako na samotném faktu nové 

technické stavby. Jedním z nejcennějších kulturních lokalit je Tursko s vršky Ers a Krliš, kde lze 

očekávat mírně silnější vliv varianty B1 oproti variantám A a B, neboť trasa prochází středem 

lokality a odděluje Ers od Turska. 

Vliv na ZCHÚ. V území nejsou vymezena větší ZCHÚ. V blízkosti PDoKP „A“ jsou vyhlášeny dvě 

přírodní památky – PP Čičovický kamýk (předmětem ochrany buližníkový kamýk, významný 

geomorfologický fenomén, dominanta v krajině a paleontologické naleziště) a PP Pazderna 

(předmětem ochrany silicitový kamýk skýtající možnosti komplexního studia jevů spjatých  

s existencí křídového moře. Jde o lokalitu s velkým vědeckým potenciálem v oblasti geologie  

a paleontologie). Vzhledem k předmětu ochrany a vzhledem k charakteru a vzdálenosti záměru 

nelze předpokládat žádný negativní vliv záměru na ZCHÚ.  

Vliv na VKP. V území se nachází pouze VKP ze zákona (potoky, nivy, lesy). Záměr do nich zasahuje 

minimálně. Nejvýraznější je přechod záměru přes potok Černávku v PDoKP „D“  

a přiblížení se k lesnímu porostu na vrchu Ers v PDoKP „C“. Tyto vlivy jsou minimální, vesměs 

vizuální, a to ve všech variantách. 
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Vliv na kulturní dominanty. Přímo v trase záměru žádné kulturní dominanty nejsou přítomny. 

Objevují se však ve vymezeném PDoKP či v jeho okolí. V PDoKP „A“ to je zejména původně 

románský kostel sv. Vavřince z poloviny 12. století u Černoviček, který je působivou kulturní 

dominantou v blízkosti zalesněného Číčovického kamýku. Vytváří s ohrazeným hřbitovem, hrobní 

kaplí sv. Floriána a nedalekým Číčovickým kamýkem, na jehož vrcholu se nachází zřícenina 

stavby, snad pozůstatky zvonice, krajinářsky velmi atraktivní lokalitu v zemědělské krajině. 

Kulturní dominantou je i kaple sv. Kříže na návrší nad Číčovicemi, ta je však již mimo potenciální 

vliv NZ. Výrazně se v krajině uplatňuje i areál zámku (bývalé jezuitské rezidence) a kostela sv. Víta 

v Tuchoměřicích. 

V PDoKP „B“ na mírné vyvýšenině nad vesnicí Noutonice stojí zdálky dobře viditelný původně 

gotický kostel sv. Jana Křtitele. Naproti tomu kostelík sv. Michaela ve Svrkyni není vizuálně 

exponovaný. 

V PDoKP „C“ tvoří výraznější dominanty v jinak otevřené a rovinaté krajině s dalekými výhledy 

dva význačné kopce – Ers a Krliš, na obou se nacházejí mohyly i zbytky sídlišť různých pravěkých 

kultur, i kostel sv. Martina v Tursku (původní gotický kostel z pol. 13. století nahrazený počátkem 

18. století barokní novostavbou). V PDoKP „D“ představuje kulturní dominantu zámek čp. 1  

a kostel sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech, v exponované poloze nad údolím Vltavy. 

Vzhledem k charakteru a poloze NZ a jeho vzdálenosti od kulturních dominant ležících na hranici 

možného potenciálního vliv lze konstatovat, že NZ nemá relevantní vliv na kulturní dominanty. 

Pouze průchod kolem vrchu Ers může znamenat vizuální ovlivnění jeho uplatnění v zemědělské 

krajině – z tohoto hlediska je vliv varianty B1 slabě významnější, neboť odděluje vrch Ers od 

neméně významných lokalit Krliš a Tursko. V PDoKP „D“ by bylo možné najít vliv záměru 

v prostoru údolí Vltavy, kdy se dostane do vizuální souvislosti s dominantami Chvatěrub. Jedná 

se ovšem o 2. etapu, která není předmětem tohoto hodnocení, 3. etapa vliv nemá. 

Vlivy na vizuální charakteristiku krajiny a na estetické hodnoty, harmonické měřítko  

a harmonické vztahy v krajině. Krajina, ve které prochází koridor záměru, na většině trasy nemá 

přítomné harmonické měřítko a harmonické vztahy. Jedná se o velkoplošnou strukturu původní 

zemědělské krajiny, značně pozměněnou novodobou výstavbou komerčních, obchodních  

a průmyslových areálů, vymykajících se měřítkem původní agrární oblasti a jejím sídlům, ale  

i plošnou výstavbou různorodých rodinných domů a technické a dopravní infrastruktury. 

Krajinářsko-estetické hodnoty lze identifikovat jen v zaříznutých údolích, zejména na území 

přírodního parku Okolí Okoře a Budče v údolí Zákolanského potoka, a v údolí Vltavy jižně od 

PDoKP „D“, v přírodním parku Dolní Povltaví (mimo vymezený PDoKP).  

Přesto jsou v krajině přítomné cenné dílčí scenérie vázané na kulturní dominanty a některé 

přírodní lokality (krajina kolem Číčovického kamýku s kostelem sv. Vavřince, dominanta kostela 

v Noutonicích na vyvýšené poloze, vrch Ers a Krliš u Turska), u nichž lze identifikovat  

i harmonické měřítko a vztahy. Jistou atraktivitu mají i dlouhé průhledy mírně zvlněnou 

zemědělskou krajinou s nízkými horizonty a s patrnými koridory zaříznutých údolí. Jedná se však 

o pouhé fragmenty původní kulturní krajiny, dnes v novém kontextu a v novém měřítku. 

V úhrnu lze vliv na estetické hodnoty uvažovat jako minimální, pouze lokálně se záměr může 

dostat do vizuálního kontaktu s lokalitami s přítomnými krajinářsko-estetickými hodnotami, a to 
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zejména při přiblížení k hranicím přírodního parku Okolí Okoře a Budče (varianta B) a při 

průchodu kolem vrchu Ers (varianty jsou srovnatelné, mírně rušivější je varianta B1). Průchod 

údolím Vltavy s průhledy do přírodního parku Dolní Povltaví není posuzován (2. etapa). 

Harmonické měřítko na většině území není přítomno stejně jako harmonické vztahy. Harmonické 

měřítko se objevuje v údolích (mimo PDoKP) a lokálně, harmonické vztahy jsou patrnější 

v zemědělské krajině v PDoKP „B“ a „C“ zatímco prostory „A“ a „D“ jsou silně zasažené novou 

výstavbou a harmonické vztahy lze nejsou přítomné. Z hlediska zásahu do harmonického měřítka 

jsou vlivy jednotlivých variant srovnatelné – minimální až žádné, přičemž atraktivnější trasou 

s přítomným harmonickým měřítkem prochází varianta B (blíže hranicím přírodního parku Okolí 

Okoře a Budče). Harmonické vztahy jsou v okolí vrchu Ers více narušeny variantou B1. 

Tab. 67 Shrnutí vlivů záměru na zákonná kritéria KR (§12) 

Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (viz §12 zákona) Vliv NZ 

1 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky KR A nemá vliv 

B nemá vliv 

B1 nemá vliv 

Odůvodnění: NZ prochází intenzivně využívanou krajinou, místy předměstského charakteru, bez 

cenných přírodních hodnot, které jsou lokalizovány v jejím okolí (ZCHÚ, PPa), ovšem mimo 

bezprostřední vliv. Možné zásahy do nelesní krajinné zeleně lemující cestní síť v koridoru 

NZ jsou marginální, stejně jako zásahy do reliéfu (menší násypy a zářezy), které v rovinaté 

krajině velkého měřítka nedosahují takových parametrů, aby měly vliv na ráz zdejší 

krajiny. V úhrnu lze vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky klasifikovat jako 

nulový, a to ve všech variantách. 

2 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky KR A minimální 

B minimální 

B1 slabý vliv 

Odůvodnění: NZ prochází starobylou kulturní krajinou s řadou fragmentů původních struktur, ovšem 

značně pozměněnou urbanizací v blízkosti Prahy a Kralup (plošný růst obcí), dopravní a 

technickou infrastrukturou a intenzivním zemědělstvím. NZ nevnáší do krajiny nové znaky, 

spíše posiluje tento dlouhodobý trend proměny zemědělské krajiny v krajinu předměstskou. 

Jedním z nejcennějších kulturních lokalit je Tursko s vršky Ers a Krliš, kde lze očekávat mírně 

silnější vliv varianty B1, neboť trasa prochází středem lokality a odděluje vrch Ers od Turska. 

3 

Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ) A nemá vliv 

B nemá vliv 

B1 nemá vliv 

Odůvodnění:  V území nejsou vymezena větší ZCHÚ. V blízkosti PDoKP „A“ jsou vyhlášeny dvě přírodní 

památky – PP Čičovický kamýk (předmětem ochrany buližníkový kamýk, významný 

geomorfologický fenomén, dominanta v krajině a paleontologické naleziště) a PP 

Pazderna (předmětem ochrany silicitový kamýk skýtající možnosti komplexního studia 

jevů spjatých s existencí křídového moře. Jde o lokalitu s velkým vědeckým potenciálem v 
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oblasti geologie a paleontologie). Vzhledem k předmětu ochrany a vzhledem k charakteru 

a vzdálenosti NZ nelze předpokládat žádný negativní vliv NZ na ZCHÚ.  

4 

Vliv na významné krajinné prvky (VKP) A minimální 

B minimální 

B1 minimální 

 

Odůvodnění: V území se nachází pouze VKP ze zákona (potoky, nivy, lesy). NZ do nich zasahuje 

minimálně (vede z velké části na rozvodí). Nejvýraznější je přechod NZ přes potok 

Černávku v PDoKP „D“ a přiblížení se k lesnímu porostu na vrchu Ers v PDoKP „C“. Tyto 

vlivy jsou minimální, vesměs vizuální, a to ve všech variantách. 

5 

Vliv na kulturní dominanty A minimální 

B minimální 

B1 slabý vliv 

Odůvodnění: Přímo v trase NZ žádné kulturní dominanty nejsou přítomny. Objevují se však ve 

vymezeném PDoKP či v jeho okolí. Vzhledem k charakteru a poloze NZ a jeho vzdálenosti 

od kulturních dominant ležících na hranici možného potenciálního vlivu lze konstatovat, 

že NZ nemá relevantní vliv na kulturní dominanty. Pouze průchod kolem vrchu Ers může 

znamenat vizuální ovlivnění jeho uplatnění v zemědělské krajině – z tohoto hlediska je vliv 

varianty B1 slabě významnější, neboť odděluje vrch Ers od neméně významných lokalit 

Krliš a Tursko. V PDoKP „D“ by bylo možné najít vliv NZ v prostoru údolí Vltavy, kdy se 

dostane do vizuální souvislosti s dominantami zámku a kostela ve Chvatěrubech 

(neposuzovaná 2. etapa) 

6 

Vliv na estetické hodnoty A nemá vliv 

B minimální 

B1 slabý vliv 

Odůvodnění:  V úhrnu lze vliv na estetické hodnoty uvažovat jako minimální, pouze lokálně se NZ může 

dostat do vizuálního kontaktu s lokalitami s přítomnými krajinářsko-estetickými 

hodnotami, a to zejména při přiblížení k hranicím přírodního parku Okolí Okoře a Budče 

(varianta B) a při průchodu kolem vrchu Ers (varianty jsou srovnatelné, mírně rušivější je 

varianta B1). Průchod údolím Vltavy s průhledy do přírodního parku Dolní Povltaví není 

posuzován (2. etapa). 

7 

Vliv na harmonické měřítko krajiny A nemá vliv 

B minimální 

B1 minimální 

Odůvodnění:  Harmonické měřítko na většině území není přítomno stejně jako harmonické vztahy. 

Harmonické měřítko se objevuje v údolích (mimo PDoKP) a lokálně, harmonické vztahy 

jsou patrnější v zemědělské krajině v PDoKP „B“ a „C“ zatímco prostory „A“ a „D“ jsou 

silně zasažené novou výstavbou a harmonické vztahy lze nejsou přítomné. Z hlediska 

zásahu do harmonického měřítka jsou vlivy jednotlivých variant srovnatelné – 

minimální až žádné, přičemž atraktivnější trasou s přítomným harmonickým měřítkem 

prochází varianta B (blíže hranicím přírodního parku Okolí Okoře a Budče). 
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8 

Vliv na harmonické vztahy v krajině A minimální 

B minimální 

B1 slabý vliv 

Odůvodnění:  Harmonické vztahy nejsou na většině území přítomny. Zřetelnější je to v prostorech „A“ a 

„D“, zatímco v prostorech „B“ a „C“ zůstaly zachovány některé původní vztahy 

zemědělské oblasti, byť se z velké části nejedná o harmonické vztahy ve smyslu zákona. 

Harmonické vztahy jsou v okolí vrchu Ers více narušeny variantou B1. 

Záměr nepředstavuje silné zásahy do znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu dotčené 

krajiny a do zákonných kritérií dle §12. Navíc žádné z identifikovaných znaků  

a hodnot KR, do kterých záměr zasahuje, nelze považovat za jedinečné (až na historický význam 

Turska, který je ovšem z hlediska ochrany krajinného rázu těžko kvantifikovatelný), lze záměr 

považovat z hlediska ochrany krajinného rázu dle §12 za přijatelný (únosný). 

DÍLČÍ ZÁVĚR KAPITOLY D.I.8. VLIVY NA KRAJINU A JEJÍ EKOLOGICKÉ FUNKCE 

Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. Záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany 

krajinného rázu dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Z hlediska ochrany krajinného rázu je záměr hodnocen jako únosný. Trasa přeložky zasahuje do 

Přírodního parku Okolí Okoře a Budče. Stavba je navržena tak, že nebude mít významný 

negativní vliv na krajinu a krajinný ráz území a tedy ani na Přírodní park Okolí Okoře a Budče. 

Vlivy záměru lze z hlediska velikosti a významnosti označit jako akceptovatelné. 

D.I.9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ 

ARCHITEKTONICKÝCH A  ARCHEOLOGICKÝCH ASPEKTŮ  

D.I.9.1 VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK 

V současné době není navržena žádná demolice obytných staveb. 

V území se vyskytují inženýrské sítě, stavbou budou dotčena jejich ochranná pásma. Inženýrské 

sítě, které budou v prostoru stavby zachovány, budou ochráněny tak, aby se předešlo jejich 

poškození.  

Před vlastní realizací je dodavatel povinen požádat správce jednotlivých inženýrských sítí  

o vytyčení jejich vedení v prostoru staveniště. V blízkosti inženýrských sítí a jejich povrchových 

znaků je nutno provádět výkopové práce ručně. Bude-li ve výkopu zastiženo kabelové vedení, bude 

nutno v jeho okolí provádět výkop ručně a vedení zabezpečit proti poškození (vyvěsit). Znaky 

inženýrských sítí budou vyrovnány s povrchem komunikací. 

D.I.9.2 VLIVY NA KULTURNÍ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY 

V posuzovaném koridoru se vyskytuje řada kulturně-historických památek, zapsaných 

v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP), většinou se však nacházejí v intravilánech obcí 
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či v dostatečné vzdálenosti od navrhované trasy přeložky sil. II/240 a nebudou trasou přeložky 

dotčeny.  

Jedinou výjimkou je soubor několika drobných památek při historické cestě z Tuchoměřic do 

Malých Číčovic – tuto cestu všechny navrhované varianty kříží, avšak mimo místa výskytu 

jednotlivých památek. Nejbližší z těchto památek – socha P. Marie Immaculaty – je od var. A 

vzdálena cca 90 m, od var. B cca 190 m. Ve var. B překonává navrhovaná přeložka silnice II/240 

uvedenou polní cestu nadjezdem, takže nedojde k jejímu ovlivnění. Ve var. A není vzhledem 

k niveletě obdobné mimoúrovňové křížení možné, je však třeba doplnit přeložku polní cesty 

(podejít přeložku II/240 v souběhu s železnicí) tak, aby byla zachována průchodnost cesty, po 

které je vedena i turistická značka a cyklotrasa. 

V zájmovém území se vyskytují i další neregistrované drobné i větší sakrální stavby (kostely, 

kapličky, křížky apod.). Kostely se nacházejí převážně v centrech obcí a žádnou  

z navrhovaných tras nebudou dotčeny. V případě, že by trasou výsledné varianty byla dotčena 

některá z drobných neregistrovaných památek, bude ji nutno při realizaci stavby přemístit. 

D.I.9.3 VLIVY NA ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY 

Celé zájmové území (etapa I a III stavby) je územím s archeologickými nálezy kategorie UAN III, 

kromě toho se v zájmovém území nachází poměrně velký počet archeologických lokalit 

registrovaných ve Státním archeologickém seznamu (SAS), převážně se jedná o plochy UAN I  

a rovněž o několik ploch UAN II. Většina evidovaných ploch UAN I a UAN II se nachází v dostatečné 

vzdálenosti od navrhovaných tras, několik ploch je však poměrně blízko nebo bude dokonce 

některou z tras (popř. větví související MÚK či přeložkou silnice) dotčeno – v těchto místech lze 

s velkou pravděpodobností očekávat při stavbě další archeologické nálezy, ovšem vzhledem 

k charakteru území nelze tyto nálezy vyloučit prakticky v žádném úseku navrhovaných tras. 

V Tab. 68 je uveden přehled těch lokalit UAN I či UAN II, které jsou v těsné blízkosti některé 

varianty (do 100 m) nebo jsou trasou (popř. větví související MÚK či přeložkou silnice) přímo 

dotčeny (tj. vzdálenost = 0). 

Tab. 68 Archeologické lokality v těsné blízkosti navrhovaných tras (do 100 m) 

č. Katastr Název UAN 
Kategorie 

UAN 
Vzdálenost od trasy (m) č. SAS 

    A B [B1]  

4 Kněžívka Nad Humny I 

160 

(větev 

MÚK: 10) 

1430 (větev 

MÚK: 40) 

12-23-

15/9 

5 
Kněžívka, Kněževes 

u Prahy 

Kněžívka, dálnice Praha – 

Slaný 
I 

120 

(větev 

MÚK: 0) 

1140 (větev 

MÚK: 80) 

12-23-

15/6 

6 Kněžívka V silnice na Středokluky I 0 
590 (větev 

MÚK: 0) 

12-23-

15/24 

7 Kněžívka 
Tuchoměřice, JV od žel. 

Zastávky 
I 60 150 

12-23-

15/2 

8 Kněžívka 
Tuchoměřice - 

"Za Špýcharem" 
I 110 90 

12-23-

15/21 
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č. Katastr Název UAN 
Kategorie 

UAN 
Vzdálenost od trasy (m) č. SAS 

    A B [B1]  

11 Tuchoměřice Za Špýcharem I 230 100 
12-23-

15/23 

12 
Kněževes u Prahy, 

Kněžívka, Tuchoměřice 
(prostor UAN I č. 1-10) II 0 0 - 

22 
Kamýk u Vel. Přílep, Velké 

Přílepy 
 II 340 

320 (přel. sil.: 

10) 
- 

27 Kamýk u Vel. Přílep „Tomkova zahrada“  I 550 
610 (přel. sil.: 

100) 

12-23-

10/16 

28 Kamýk u Vel. Přílep 
Pole za mlýnem pana 

Ryšánka 
I 510 

580 (přel. sil.: 

100) 

12-23-

10/7 

29 Kamýk u Vel. Přílep 
"Nad synagogou", ppč. 

191 
I 270 

330 (přel. sil.: 

90) 

12-23-

10/12 

35 Kozinec (okolo UAN I) II 40 
40 

[B1: 70] 
- 

38 Zlončice 
Zlončice - S od silnice 

Kralupy – Úžice 
I 100 100 

12-22-

21/4 

39 Zlončice (okolo UAN I) II 60 60 - 

40 Zlončice "Na Vartě" I 70 70 
12-22-

21/10 

Pozn.: Ve sloupci „vzdálenost od trasy“ je uvedena nejmenší vzdálenost příslušné plochy UAN od hlavní trasy 

dané varianty; pokud je např. větev navrhované MÚK nebo přeložky silnice podstatně blíž k UAN než 

hlavní trasa, je uvedena i tato vzdálenost. 

 V [hranatých závorkách] jsou uvedeny vzdálenosti pro variantu B1 – pouze v úseku odlišného 

směrového vedení oproti var. B. 

 Tučně jsou vyznačeny vzdálenosti UAN do 100 m od navrhované trasy (popř. od větve související MÚK 

či přeložky silnice). 

Při provádění zemních prací je stavebník povinen oznámit záměr příslušnému pracovišti 

určenému Národním památkovým ústavem nebo Archeologickým ústavem AV ČR a umožnit 

provedení případného záchranného výzkumu. V případě náhodných nálezů je nutno postupovat 

podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb [72] . Dále je podle zákona povinen oznámit i náhodné porušení 

archeologických situací, stejně tak jako nálezy movitých artefaktů, k tomuto účelu zajistí 

stavebník u výše zmíněné organizace archeologický dohled. 

Vzhledem k významnosti celé lokality nelze výskyt archeologických památek během 

výstavby záměru vyloučit. 
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DÍLČÍ ZÁVĚR KAPITOLY D.I.9. VLIVY NA VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

VČETNĚ ARCHITEKTONICKÝCH A  ARCHEOLOGICKÝCH ASPEKTŮ  

Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. Zásah do hmotného majetku bude představovat 

např. přeložky silnic III. tříd, úprava silnic II. třídy, zásahy do polních cest a především zásahy do 

inženýrských sítí. Kulturní památky nebudou v souvislosti s hodnoceným záměrem dotčeny. 

Vzhledem k tomu, že je záměr navržen v území s možnými archeologickými nálezy, bude v etapě 

výstavby nutný archeologický dohled. 

V zájmovém území se nacházejí drobné sakrální stavby (např. křížky, kapličky). V případě, že 

budou dotčeny trasou přeložky, bude je nutné při realizaci stavby přemístit.  

Vlivy záměru lze z hlediska velikosti a významnosti při respektování opatření v kap. D.IV. 

označit jako akceptovatelné.   
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D.II. CHARAKTERISTIKA EVVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PRO VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, 

KULTURNÍ DĚDICTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI MOŽNÝCH NEHODÁCH, 

KATASTROFÁCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH A PŘEDPOKLÁDANÝCH 

VÝZNAMNÝCH VLIVŮ Z NICH PLYNOUCÍCH 

V období výstavby hrozí havárie především v případě nedodržování platných bezpečnostních 

předpisů, nedodržování havarijních řádů a technického stavu strojů a vozidel (špatná údržba, 

nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot, které 

znečistí okolí. Pracovníci budou důkladně proškoleni v oblasti provozního řádu, požárních 

předpisů a bezpečnosti práce a bude se kontrolovat dodržování pracovních postupů a předpisů. 

Na nezpevněných, nezabezpečených plochách nebude provozována jakákoliv manipulace  

s ropnými ani jinými závadnými látkami, ani jejich skladování, dále zde nebudou opravovány 

žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla). Pro parkování těchto mechanismů budou 

využívány zpevněné plochy nebo při odstavení na nezpevněných plochách budou mechanismy 

podloženy záchytnými vaničkami. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na dotčené 

lokalitě musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména  

z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před 

zahájením prací v těchto prostorech. V případě úniku závadných látek je nutné ihned přerušit 

nebo alespoň omezit únik závadných látek – dle charakteru mimořádné události (dočasně utěsnit 

poškozená místa, otvory či praskliny (např. utěsňovací pastou či tmelem, fóliemi, využít 

náhradních nádob, apod.). Také je důležité z místa odstranit možné zdroje vznícení (vypnout 

chod stroje či mechanismu apod.). Je nutné zabránit rozšiřování látek a závadnou látku urychleně 

zachytit - uniklou kapalinu přemístit do náhradní nádoby, zbytek zachytit pomocí savého 

materiálu (sypký sorbent, piliny, sorpční rohože atp.). Znečištěné sorbenty se shromáždí do 

označených PE pytlů nebo označených a uzavřených sudů s víkem a poté je třeba zajistit jejich 

odstranění. Případně kontaminovanou zeminu je nutné urychleně odstranit z terénu ručně, nebo 

v případě většího rozsahu úniku vytěžit pomocí strojní mechanizace a odvézt na zabezpečenou 

skládku nebezpečných odpadů. Pro případy náhodných úkapů nebo úniků závadných látek budou 

k dispozici prostředky pro zdolání úniku, zázemí bude také vybaveno hasícími prostředky, 

lékárničkou pro první předlékařskou pomoc a ochrannými pomůckami pro pracovníky. 

Dalším potenciálním nebezpečím jsou nehody vozidel projíždějících po komunikacích ve styku se 

stavbou, vzniklé v důsledku nepozornosti apod. Z toho důvodu je nutné věnovat velkou 

pozornost návrhu a instalaci dopravních opatření, regulujících průjezd v místě provádění záměru, 

důležitá je i ochrana chodců v místech napojení přeložky na stávající silnici. 

Základním rizikem bezpečnosti provozu na komunikaci jsou dopravní nehody (střety vozidel, 

vyjetí vozidel mimo vozovku). Hlavní příčiny spočívají zejména v nekázni a nepozornosti řidičů, 

v technickém stavu vozidel, či v náhlých změnách počasí (náledí, mlha) a kolizích se zvěří. 

S případnou havárií vozidla úzce souvisí i riziko následného požáru havarovaného vozidla či jeho 

nákladu. 

Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie vozidla převážejícího ropné, 

chemické či jiné podobné nebezpečné látky. Při přepravě nebezpečných látek je nutno dodržovat 
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restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

(ADR), platnou od 1.7.2001.  

Míra nebezpečnosti havárie závisí především na místě, kde se stane, a na rozsahu a následcích 

na automobilech a přepravovaných nákladech. Nebezpečné jsou zejména havárie v blízkosti 

zdrojů pitné vody. 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.  

Obecně lze konstatovat, že havárie na moderních silnicích vybavených kontrolovaným 

odvodněním jsou z hlediska ovlivnění okolí podstatně méně nebezpečné, než havárie na 

stávajících nezabezpečených komunikacích. Při případné havarijní situaci je nutno operativně 

identifikovat zdroj a neodkladně provést zabezpečovací práce. Pokud dojde ke kontaminaci 

menšího množství zeminy (úkapy únikem nafty, únikem benzínu apod.), je třeba tento znečištěný 

materiál okamžitě odstranit a zneškodnit vhodným způsobem. V případě většího úniku ropných 

látek dodržovat zásady a postupy uvedené v havarijním plánu správce komunikace, zejména: 

 zabránit jakémukoliv dalšímu úniku ropných látek, tj. neprodleně provést první zásah, který 

směřuje k zajištění požární bezpečnosti, dále zabránit dalšímu vytékání kapaliny 

nejvhodnějším způsobem, tj. utěsněním trhlin a děr, uzavřením ventilů apod., 

 sanovat postižené lokality materiály sajícími nebo vázajícími ropné produkty (Vapex, Kurol, 

případně piliny, písek, rašelina, škvára apod.), 

 co nejrychleji uložit zachycené ropné produkty do vhodných nádob a následně odvézt 

k likvidaci oprávněnou osobou. 

Preventivním opatřením je zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Již samotnou výstavbou 

moderní silnice včetně všech opatření pro zajištění bezpečnosti provozu je pravděpodobnost 

nehod minimalizována. Kombinací nejnovějších opatření a vynucováním dodržování pravidel 

silničního provozu lze docílit obecně nízkého rizika vzniku havárií.  

 

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 

D.II.1. CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

V této kapitole je provedena rekapitulace vlivů variant (A, B, B1) ve vztahu k zasaženému území a 

populaci obyvatel. Hodnocení vlivů bylo provedeno podle následující stupnice: 

+ přijatelný vliv 

+/- přijatelný vliv s dílčími výhradami 

- nepřijatelný vliv 
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Tab. 69 Rozsah vlivů navrhované trasy vzhledem k zasaženému území a populaci 

Vliv na složku ŽP Vliv na podkategorii Varianta 

A B B1 

Obyvatelstvo Imise – na zdraví + + + 

Hluk – na zdraví +/- +/- +/- 

Faktory pohody +/- +/- +/- 

Dopravní nehody + + + 

Dělící účinky silnice + + + 

Ovzduší + + + 

Hluk +/- +/- +/- 

Voda Povrchová voda +/- +/- +/- 

Podzemní voda a vodní zdroje +/- +/- +/- 

Půda Zemědělská (ZPF) +/- +/- +/- 

Lesní (PUPFL) + + + 

Stabilita, eroze + + + 

Horninové prostředí  

a přírodní zdroje  

Dobývací prostory + + + 

Chráněné ložiskové území + + + 

Poddolovaná území + + + 

Sesuvy + + + 

Geologická a paleontologická naleziště +/- +/- +/- 

Příroda Fauna +/- +/- +/- 

Flóra + + + 

Zvláště chráněná území + + + 

Natura 2000 + + + 

ÚSES +/- +/- +/- 

VKP +/- +/- +/- 

Památné stromy + + + 

Krajina Krajinný ráz +/- +/- +/- 

Přírodní park +/- +/- +/- 

Antropogenní 

systémy 

Hmotný majetek + + + 

Kulturní památky + + + 

Archeologická území +/- +/- +/- 

Z uvedené rekapitulace je zřejmé, že vlivy přeložky v navržených variantách na jednotlivé složky 

životního prostředí a veřejné zdraví jsou z pohledu současné environmentální legislativy 

přijatelné.  

Porovnání variant z hlediska velikosti a významnosti vlivů je provedeno v samostatné kapitole E. 

D.II.2 CHARAKTERISTIKA MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

Rozsah záměru, jeho charakter a umístění stavby prakticky vylučuje jakékoliv vlivy přesahující 

hranice ČR. 
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D.IV. CHARAKTERISTIKA A PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČINEK NAVRHOVANÝCH 

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ VŠECH VÝZNAMNÝCH 

NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JSOU VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ, 

POPŘÍPADĚ OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ MOŽNÝCH NEGATIVNÍCH 

VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NAPŘ. POST-PROJEKTOVÁ ANALÝZA), 

KTERÉ SE VZTAHUJÍ K FÁZI VÝSTAVBY A PROVOZU ZÁMĚRU, VČETNĚ 

OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE PŘIPRAVENOSTI NA MIMOŘÁDNÉ SITUACE 

PODLE KAPITOLY II A REAKCÍ NA NĚ 

 

1. Pro fázi projektových příprav  

Územně plánovací opatření 

• Zajistit soulad výsledné trasy vybrané varianty přeložky (včetně přetrasování ÚSES): 

- se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje,  

- s územními plány dotčených obcí.  

Obecná opatření 

• V dalším stupni projektové dokumentace (DÚR) provést kapacitní posouzení přeložky včetně 

napojení na D8.   

• Projektové přípravy záměru a stavby ochvatu Kralup nad Vltavou koordinovat tak, aby bylo 

možné zajistit následné uvedení obou staveb do provozu ve stejném termínu. 

• V případě nerealizace jižního obchvatu Velkých Přílep před zprovozněním přeložky 

navrhnout v dalším stupni projektové dokumentace (nejpozději v DSP) v ulici Kladenská 

dopravní omezení pro nákladní vozidla nad 3,5 t.  

Technická opatření 

• V DÚR dořešit přerušení příjezdové komunikace pro osadu Pazderna a Černovičky v km 1,2. 

Vhodným řešením je doplnit v místě křížení nadjezd.   

• V DÚR doplnit víceúčelový nadchod v místě křížení s regionálního biokoridoru RK 1121  

a turistické trasy (km cca 9,8), který zároveň převezme funkci ekoduktu pro zvěř kategorie C 

(střední savci). 

Obyvatelstvo 

• V DÚR aktualizovat hlukovou studii na konkrétní technické parametry vybrané trasy.  

Základní požadavky vyplývající z dokumentace EIA: 

- Komplexní zhodnocení akustické situace v okolí trasy na základě aktuálního dopravního 

modelu a upřesněného technického řešení. 
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- Upřesnění návrhu protihlukových opatření a jejich případné doplnění tak, aby bylo 

zajištěno splnění hygienických limitů hluku.   

- Stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro bydlení, za kterou může být 

realizována nízkopodlažní zástavba.  

• V DSP zpracovat hlukovou studii pro etapu výstavby.  

• V DÚR navrhnout pro vizuální a pocitové odclonění přeložky od obytné zástavby zelené pásy 

dle požadavků na Projekt vegetačních úprav (viz níže) a zemní val u obce Velké Přílepy. 

Návrh bude vycházet z opatření navrhovaných v dokumentaci EIA. 

• Po dohodě s Klubem českých turistů zajistit přeznačení turistických tras a cyklotras tak, aby 

byla zachována jejich návaznost. 

Ovzduší 

• V DÚR aktualizovat rozptylovou studii na konkrétní technické parametry vybrané trasy. 

Základní požadavky vyplývající z dokumentace EIA: 

- Komplexní zhodnocení imisní situace v okolí trasy na základně aktualizovaného 

dopravního modelu a upřesněného technického řešení.  

- Ve vazbě na POV, vymezení příjezdových tras a aktualizovaného dopravního modelu 

zpracování návrhu opatření v průběhu výstavby.  

Ochrana vod 

• V DÚR realizovat podrobný geologický průzkum vsakování podle čl. 4.7 ČSN 75 9010 

v rozsahu dle Studie vyhodnocení vlivů z hlediska geologie, hydrogeologie a povrchových 

vod (AEKOM CZ s.r.o., 01/2017).  

• Zpracovat podrobný hydrogeologický průzkum. Provést následující průzkumné práce: 

- podrobnou výběrovou rekognoskaci domovních studní v obcích Tuchoměřice, Velké 

Přílepy, Tursko, Holubice (lokalita Kozinec), včetně vzorkování chloridů; 

- rekognoskaci studní/vrtů v pásmu 500 m od osy komunikace mimo intravilán obcí rovněž 

se zahrnutím vzorků na stanovení chloridů 

- vzorkování povrchové vody Podmoráňského potoka z hlediska zatížení toku chloridovými 

ionty a posouzení možnosti vypouštění srážkových vod do toku, nejlépe 3 vzorky ve 

dvouměsíčním rozestupu 

• Aktualizovat Studii odvodnění komunikace na konkrétní technické parametry vybrané trasy, 

výsledků geologického a hydrogeologického průzkumu. Základní požadavky vyplývající 

z dokumentace EIA: 

- Upřednostnit vsakování nebo zadržování srážkových vod před jejich odváděním do 

vodotečí. Do vodotečí odvádět srážkové vody pouze v odůvodněných případech.   

- Prověřit kapacitu Podmoráňského potoka (zatrubněný úsek i koryto); na základě výsledků 

kapacitního posouzení optimalizovat technické parametry navržené retenční nádrže v km 

4,9.    
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- Návrh odvodnění I. etapy v úseku km 8,835-10,822 a III etapy v úseku km ZÚ – 2,023 

koordinovat s navazující stavbou (etapa II). 

- Studie bude vycházet z navržených opatření uvedených v dokumentaci EIA (viz 

následující tabulka). 

Opatření k minimalizaci vlivů záměru na povrchové vody  

Km Opatření Odvodňovaný 

úsek 

délka 

úseku 

Poznámka 

ETAPA I 
0,615 DÚN + RN 

400 m
3
 

 

0,358 (ZÚ) – 0,940 0,582 RN bezodtoková se vsakovacím zařízením  

Alternativně: 

Silničními příkopy s napojením na příkopy stávající 

silnice III/0077 s odtokem směrem k MÚK Středokluky 

na D7 a následně silničními příkopy místní komunikace 

k lokalitě Černovičky (celková délka silničních příkopů 

cca 1400 m), s odtokem do bezejmenného přítoku 

Zákolanského potoka od Černoviček. 

2,500 DÚN + RN 

1200 m
3
 

0,940 – 3,000 2,060 RN bezodtoková se vsakovacím zařízením 

4,900 DÚN + RN 

1800 m
3
 

3,000 – 6,960 3,960 RN s řízeným odtokem 15 l/s. Recipientem je 

Podmoráňský potok. 

7,580 DÚN + RN 

900 m
3
 

 

6,960-8,835 1,875 RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem cca 

v délce 1000 m podél navržené propojovací silnice 

III/24010 do silničních příkopů stávající silnice II/240, 

cca 1250 m před obcí Tursko  

Alternativně: 

a) bez RN do nově navržených příkopů propojovací 

silnice III/24010. 

b) pro odvodnění úseku VI.b. navrhnout vsakovací 

zařízení v km 8,055 s odtokem přepadu do stávajících 

příkopů silnice do Kozince, povodí Holubického potoka. 

10,380 DÚN + RN 

950 m
3
 

8,835-10,822 1,987 RN s řízeným odtokem 10l/s do kanalizace odvodnění 

navazující stavby (etapa II - obchvat Kralupy nad 

Vltavou); nutné koordinovat s etapou II. 

ETAPA III 
- DÚN 

 

ZÚ – 2,023 2,023 Odvodnění dešťovou kanalizací s napojením na 

odvodnění navazující stavby (etapa II - obchvat Kralupy 

nad Vltavou); nutné koordinovat s etapou II. 

- mobilní 

norná stěna 

2,023 – 2,488 0,465 Odvodnění do vodního toku Černávka nebo stávajících 

silničních příkopů II/608. 

 

• Projednat Studii odvodnění komunikace stejně jako řešení křížení komunikace s vodními 

toky (Černávka) se správci vodních toků a zástupci dotčených orgánů státní správy. 

• Součástí projektové dokumentace přeložky silnice bude vypracování monitoringu 

povrchových a podzemních vod, který bude konzultován s příslušným vodoprávním úřadem 

a s příslušnými správci toků. Monitoring vytipovaných vodních zdrojů a vodních toků bude 

zahájen v dostatečném předstihu před započetím stavby. 
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Ochrana přírody 

• V dalších fázích projektové přípravy respektovat závěry a doporučení dílčích 

podkladových studií (Biologický průzkum, Migrační studie). 

• V dalším stupni projektové přípravy (DÚR) zpracovat detailní migrační studii, která zajistí 

detailní rozpracování navržených opatření v dokumentaci EIA, zejména: 

- dořešení křížení regionálního biokoridoru RK 5019 v km 3,8. Vhodným řešením je 

jeho přetrasování podél přeložky a napojení do RB 1136 v km 4,8. 

- dořešení regionálního biokoridoru RK 1136 v km 4,7. Vhodným řešením je jeho 

přeložení do profilu přemostění v km 4,8. 

Detailní migrační studie bude respektovat závěry a doporučení dílčích podkladových 

studií (Biologický průzkum, Rámcová migrační studie). 

• V dalším stupni projektové přípravy (DÚR) zpracovat podrobný Dendrologický průzkum, 

který zajistí:  

- Celkovou evidenci všech stromů a keřů určených ke kácení (druh, množství, obvody 

kmenů ve výšce 130 cm nad zemí) a ostatní dendrologické charakteristiky.  

- Kompenzaci za pokácené dřeviny v podobě odvodů či náhradních výsadeb.  

- Návrh opatření na minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně (umístění zařízení 

staveniště, příjezdové cesty, opatření během stavby).  

• V dalším stupni projektové přípravy (DÚR) zpracovat Projekt vegetačních úprav, který 

bude obsahovat:  

- Návrh na realizaci vegetačních úprav na vybraných místech komunikace k odclonění 

vizuálního kontaktu mezi obytnou zástavbou a silnicí.  

- Návrh vegetačních úprav v prostorech všech mimoúrovňových křižovatek a na 

svazích silničního tělesa.  

- Návaznost navržených vegetačních úprav na navržené migrační objekty.  

- Návrh vegetačních úprav bude vycházet z doporučení v dokumentaci EIA (viz 

následující tabulka).  

Vegetační 

úpravy 

Vegetační úpravy vlastního tělesa přeložky a MÚK budou rozpracovány 

v Projektu vegetačních úprav ve stupni DÚR a detailně řešeny v DSP.  

Zelené pásy ETAPA I 

1. Zelený pás v km cca 0,9-1,5 (levostranný)  

2. Zelený pás v km cca 3,1-4,8 (levostranný) 

3. Zelený pás v km cca 5,9-7,1 (levostranný)  

4. Zelený pás v km cca 8,7 – 9,7 (levostranný)  

ETAPA III 

5. Zelený pás v km cca 2,0 – 2,4 (pravostranný)  

Min. šířka zeleného pásu 15m. Použít smíšenou vícepatrovou výsadbu 

listnatých a jehličnatých dřevin.  

Dosadba dřevin Dosadba dřevin v RK 1121: 
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- od místa křížení s přeložkou k silnici III/24012 a  

- od místa křížení s přeložkou k okraji obytné zástavby obce Holubice 

Zemní val V km cca 5,6; zemní val bude nejprve zatravněn a poté osázen řadami 

stromů a keřů. Cílem je vytvořit přírodě blízký vícepatrový porost s co 

největším clonícím účinkem 

 

- U navržených výsadeb požadovat použití původních a stanovištně vhodných dřevin  

v celém úseku navržené komunikace.  

- Pro podporu výskytu otakárka ovocného je vhodné k výsadbám dřevin použít 

vhodné druhy keřů, jako jsou např. hlohy a slivoně. Také na násypech a zářezech 

komunikace je vhodné ponechat skalní výstupy a plochy s rozvolněnou vegetací, 

případně plochy osít speciální luční směsí s vyšším podílem nektaronosných rostlin. 

- Návrh protierozních opatření 

- Návrh následné péče o vysázené dřeviny. 

• V dalším stupni projektové přípravy (DÚR) zpracovat Detailní migrační studii, která bude 

koncepčně vycházet z migrační studie (Losík, 2017) a bude zpracována v souladu 

s technickými podmínkami MD č. 180. Metodika pro návrh migračních opatření je 

podrobně zpracována v materiálu „Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy, 

EVERNIA 2011“. Studie zajistí detailní rozpracování navržených opatření v dokumentaci 

EIA, zejména: 

- Detailně prověří umístění a četnost navržených propustků pro živočichy kategorie D.  

- Začlenění migračních objektů do okolí (vazba na vegetační úpravu trasy) a řešení 

technických detailů (vhodný charakter podmostí, zachování suché cesty u mostů, 

vhodné vedení vodoteče pod mostem aj.). V RMS byla navržena optimalizace 

vybraných objektů (přehled těchto objektů viz následující tabulka), tento návrh v 

DMS detailněji rozpracovat.  

staničení charakteristika 

Migrační objekty – primárně navržené objekty vhodné pro optimalizaci 

2,55 Most přes polní cestu a železnici 

4,8 Most přes přeložku silnice III/00710 

0,3 (etapa III) Most přes železniční vlečku a místní komunikaci 

2,0 Most přes železnici 

Migrační objekty – návrh na doplnění 

V celém úseku Propustky pro živočichy kategorie D – navrhnout v celé trase přeložky 

s ohledem na výškové vedení nivelety komunikace.; doporučený 

maximální rozestup migračních objektů je 500 až 1000 m (možno 

kombinovat s objekty pro kategorii B a C)  

9,8 Víceúčelový nadchod, který zajistí migraci živočichů kategorie C  

2,4 (etapa III) Rámový propustek přes vodní tok Černávka 
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Hmotný majetek a kulturní památky 

• Drobné sakrální stavby (křížky, kapličky apod.) ležící v trase výsledné varianty budou 

přemístěny. 

• Ke stavebnímu řízení bude zpracován předběžný archeologický průzkum v trase navržené 

komunikace. 

Další opatření 

• V další fázi projektové přípravy (DSP) budou zpracovány zásady organizace výstavby 

(ZOV). V ZOV budou v případě nezbytných uzavírek stávajících silnic v souvislosti s 

realizací záměru upřesněny a technicky prověřeny objízdné trasy. Dále budou v ZOV 

finálně upřesněny komunikace, které budou dotčeny v souvislosti s obslužnou staveništní 

dopravou. Tyto ZOV budou koordinovány se ZOV na stavbu obchvatu Kralup nad Vltavou. 

2. Pro fázi výstavby  

Ochrana přírody 

• Bude ustanovena nezávislá odborně způsobilá osoba (ekologický dozor), která bude 

v průběhu stavebních prací dohlížet na plnění ekologických požadavků a provádět 

monitoring výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. V případě potřeby budou 

provedena příslušná opatření (např. vybudování záchytných bariér, transfer obratlovců na 

náhradní stanoviště vytipovaných akreditovanou organizací). 

• Dešťové vody ze staveniště nebudou vypouštěny do EVL Zákolanský potok.  Vody ze 

staveniště v dílčím povodí Zákolanského potoka (1-12-02-0280) budou svedeny do 

bezodtokých jímek dle návrhu Studie odvodnění (02/2018).  

Ochrana ovzduší 

• Při dlouhodobém suchém počasí zamezit zvýšené prašnosti skrápěním prašných ploch  

a čištěním komunikací. 

3. Pro fázi provozu 

• Záměr a stavba ochvatu Kralup nad Vltavou budou uvedeny do provozu ve stejném termínu.  

• V rámci zkušebního provozu provést kontrolní měření hluku pro ověření závěrů akustické 

studie a účinnosti navržených protihlukových opatření. Měřící místa zvolit po dohodě s KHS. 

V úsecích, kde by bylo měřením hluku prokázáno překročení platných hygienických limitů, 

musí být provedena dodatečná protihluková opatření. 
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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 

Odborným podkladem pro posouzení vlivů předkládané stavby na jednotlivé složky životního 

prostředí a veřejné zdraví byly studie přiložené k dokumentaci (viz přílohy), v nichž jsou uvedeny 

i prameny. 

Použité metodiky 

Dále je uveden stručný přehled metodických postupů použitých pro celkové hodnocení vlivů, 

v jednotlivých přílohách je metodika popsána podrobněji.   

D.V.1 DOPRAVNÍ PROGNÓZA 

Modelování posuzovaných scénářů je provedeno na základě aktualizovaného a kalibrovaného 

modelu intenzit automobilové dopravy celé České republiky. Základem dopravního modelu je 

parametrizovaná dopravní síť v podrobnosti komunikací do úrovně silnic III. třídy a hlavních 

průjezdných komunikací ve městech. Zdroje a cíle dopravy (dopravní zóny) jsou v podrobnosti 

základních sídelních jednotek. Pro hodnocení stávajících dopravních objemů jsou použity 

výsledky celostátního sčítání dopravy 2016, sčítání na hraničních přechodech 2010, sčítaní TSK na 

komunikační síti Prahy 2016.  

Pro vytvoření dopravního modelu a výpočet dopravního zatížení byl použit dopravně-plánovací 

software PTV-VISION® společnosti PTV Karlsruhe. Použity byly programy VISEM® 8.10 pro 

modelování dopravní poptávky a VISUM® 15.00 pro zatěžování komunikační sítě.  

Program VISEM® je základní součástí programů PTV-VISION®, který je zaměřen na modelování 

přepravní poptávky. Vstupy do tohoto programu jsou: členění území do zón, demografické  

a aktivitní informace o jednotlivých zónách, vzory dopravního chování homogenních skupin 

obyvatelstva, rozhodovací algoritmy a nabídka dopravních sítí a dopravních služeb. Výstupem 

jsou matice dopravních objemů jízd v členění na osobní, lehká nákladní (hmotnost do 3,5 t)  

a ostatní nákladní vozidla (hmotnost nad 3,5 t).  

Program VISUM® je dalším programem z balíku PTV-VISION®, který zajišťuje přiřazení matic 

dopravní poptávky na parametrizované dopravní sítě. Přiřazování respektuje kapacitně závislé 

zatěžování, desítky iteračních kroků, síť definovanou uzly, spojnicemi, délkou, kategorií, 

kapacitou, výchozí rychlostí, křižovatkami, povolenými křižovatkovými pohyby a délkou zdržení.  

Program VISUM® umožňuje sledovat rozdíly v zatížení komunikační sítě pro různé varianty  

a různé časové horizonty. Výstupem je síť s ročním průměrem denních intenzit (RPDI). 

Pro vytvoření dopravního modelu byly použity následující podklady:  

 Celostátní sčítání dopravy (ŘSD, 2016)  

 Směrový průzkum na hraničních přechodech (ŘSD, 2010)  

 Intenzity automobilové dopravy na sledované síti v Praze (TSK, 2016)  

 Statistický lexikon obcí České republiky 2010  
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Dopravní studie vychází z předpokladu, že ve výhledových variantách je zakázán průjezd 

nákladních vozidel na silnici III/2406 v obci Velké Přílepy. V aktivních variantách je uvažováno na 

křižovatkách s přeložkou silnice II/240 a II/101 na vedlejších silnicích se zákazem vjezdu 

nákladních vozidel nad 12 tun (mimo zásobování). 

D.V.2 OVZDUŠÍ 

Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byl použit model MEFA-13. Ve výpočtu byla 

zohledněna dynamická skladba vozového parku (podíly vozidel bez katalyzátoru  

a automobilů splňujících jednotlivé limity EURO). V případě hodnocení suspendovaných 

prachových částic PM10 a PM2,5 byly vedle sazí, emitovaných přímo spalovacími motory do 

ovzduší (tzv. primární prašnost), vypočteny také emise částic zvířených projíždějícími automobily 

(sekundární, resp. resuspendovaná prašnost), a to podle "Metodiky pro výpočet emisí částic 

pocházejících z resuspenze ze silniční dopravy"  

Pro výpočet byl použit model ATEM, který je ve vyhlášce č. 330/2012 Sb., příl. 6 uveden jako 

jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se 

o gaussovský disperzní model rozptylu znečištění, který imisní situaci hodnotí na základě 

podrobných klimatologických a meteorologických údajů. Je založen na stacionárním řešení 

rovnice difúze pasivní příměsi v atmosféře.  

Model umožňuje: 

 výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachovými částicemi od velkého počtu 

bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší, 

 výpočet charakteristik znečištění v husté pravidelné i nepravidelné síti referenčních bodů tak, 

aby výsledky mohly být dále zpracovány např. pomocí geografického informačního systému 

(GIS) a podány v mapové formě, 

 výpočet znečištění v relativně komplikovaném terénu, 

 výpočet na základě většího počtu větrných růžic, přičemž každá z nich je charakteristická pro 

určitou část modelové oblasti a popisuje větrné poměry v této oblasti. 

Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu dusnatého na oxid 

dusičitý. Pro výpočet koncentrace NO2 se vychází z výpočtu koncentrace NOx, avšak ve vstupních 

datech musí být zadán emisní poměr NO2/NOx a tento poměr je nutno znát pro každý jednotlivý 

zdroj (např. pro automobilovou dopravu se hodnota NO2 pohybuje obvykle mezi 0,04 a 0,10). Na 

základě vzdálenosti zdroje a referenčního bodu a velikosti rychlosti proudění v úrovni ústí zdroje 

je nejprve určen čas nutný k překonání dané vzdálenosti. Následně je vypočten imisní poměr 

NO2/NOx, který závisí na této časové hodnotě, výchozím poměru NO2/NOx a limitním poměru 

NO2/NOx dle meteorologických podmínek. 

Model umožňuje komplexně hodnotit imisní zatížení v zájmovém území. Výsledky modelových 

výpočtů poskytují následující imisní hodnoty: 
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1. Průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek  

2. Maximální krátkodobé koncentrace, resp. maximální hodinové hodnoty  

3. Dobu překročení imisních limitů pro jednotlivé znečišťující příměsi 

4. Podíly jednotlivých skupin zdrojů 

5. Příspěvky k celkové koncentraci z jednotlivých směrů proudění 

6. Směry proudění, kritické pro výskyt zvýšených hodinových koncentrací.  

S ohledem na stanovené imisní limity dle zákona o ovzduší a charakter posuzovaného záměru 

byly v rámci této studie sledovány průměrné roční koncentrace všech hodnocených látek, tj. 

oxidu dusičitého, benzenu a suspendovaných částic frakce PM10, PM2,5 a benzo[a]pyrenu, a dále 

maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého a maximální denní koncentrace částic PM10. 

Referenční bod (RB) představuje místo v území, ve kterém jsou vypočteny charakteristiky 

znečištění ovzduší pro jednotlivé druhy znečišťujících látek. Každý bod této sítě je 

charakterizován souřadnicemi X, Y a nadmořskou výškou Z. Do modelových výpočtů bylo 

zahrnuto celé území pokryté sítí s modelovými intenzitami dopravy, které byly předány 

zadavatelem. Velikost tohoto území činí cca 900 m2. Výpočet byl proveden v pravidelné 

trojúhelníkové síti referenčních bodů s roztečí 500 m. Dále byly vytvořeny referenční body v pásu 

vzdáleném 50 metrů od komunikační sítě. Celkový počet referenčních bodů je 17 831.  

D.V.3 HLUK 

Modelování hlukové zátěže bylo provedeno pomocí programu Hluk+, verze 11.51. profi. Program 

umožňuje výpočet hladin hluku ve venkovním prostředí způsobeného dopravními  

a stacionárními zdroji akustického zatížení. Zahrnuje aktualizovanou metodiku pro výpočet hluku 

z dopravy publikovanou MŽP ČR v roce 2005 a metodický materiál „Výpočet hluku  

z automobilové dopravy – Manuál 2011“ autorizovaný ŘSD ČR. Použití uvedeného výpočtového 

programu pro posuzování hluku ve venkovním prostředí je akceptováno dopisem Hlavního 

hygienika České republiky ze dne 21. února 1996 č. j. HEM/510-3272-13.2.9695.  

Na základě grafického zadání konkrétní situace a podrobných dat o posuzované komunikaci  

a dopravním proudu tento model umožňuje:  

 výpočet hlukové zátěže v jednotlivých vybraných bodech,  

 výpočet polohy charakteristických izofon LAeq,  

 vyhodnocení plošného rozložení hlukové zátěže v zadaných pásmech LAeq.  

Výpočet izofon a jejich zobrazení provádí model pomocí trojúhelníkové sítě bodů. Pro každý bod 

je proveden samostatný výpočet a požadovaná hodnota izofony se pak zjišťuje pro jednotlivé 

trojúhelníky pomocí logaritmické interpolace. Navzájem si odpovídající body se stejnou 

hodnotou LAeq jsou propojeny úsečkami – izofonami.  

Model zohledňuje podélný profil hodnocených komunikací včetně zářezů, násypů, estakád  

a jejich vliv na šíření zvukových vln. V modelu byl zohledněn digitální model terénu území.  

Terén byl posuzován jako plně odrazivý, výsledky jsou na straně bezpečnosti.  

Vzhledem k účelu a větší srozumitelnosti studie je v textu používáno slovo hluk místo věcně 

správného výrazu akustický tlak, rovněž se v textu automaticky rozumí, že hodnota hluku 
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(akustického tlaku) je uvažována s váhovým filtrem A. Výpočty byly provedeny pro denní  

i noční dobu. Podíl denní a noční dopravy byl převzat z dopravních podkladů. Rychlost na 

komunikaci byla zadána dle TP219.  

Hluková emise pro jedno vozidlo byla zadána v následující výši. Pro osobní automobily byla 

použita hodnota LOA = 74,5 dB, pro nákladní automobily (nad 3,5 tuny) byla použita hodnota 

LNA = 80,9 dB. Intenzity dopravy byly zadány v dělení na automobily do 3,5 tuny (osobní 

automobily) a automobily s hmotností nad 3,5 tuny (nákladní automobily). Nejistota výpočtu je 

uváděna o hodnotě ± 2 dB.  

V modelových výpočtech byly uvažovány standardní odrazy od fasád objektů, korekce pro odraz 

byla uvažována ve výši 3 dB. Pouze pro porovnání hodnot s hygienickým limitem je  

v souladu s Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [60]. 

Výpočet dle Manuálu 2011 v sobě nezahrnuje korekce na meteorologickou situaci. Prostředí  

v modelu odpovídá homogenním podmínkám šíření zvuku. To je v souladu s platnou legislativou, 

meteorologická korekce je zohledňuje při měření pro kolaudaci. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, § 20 

odstavec 4 stanoví takto: „Při měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, 

chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb se uvádí nejistota, 

kterou se rozumí rozšířená kombinovaná standardní nejistota měření. Nejistota musí být 

uplatněna při hodnocení naměřených hodnot. Výsledná hodnota hladiny akustického tlaku 

nepřekračuje hygienický limit, jestliže výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku po odečtení 

hodnoty nejistoty je rovna nebo je nižší než hygienický limit nebo výsledná maximální hladina 

akustického tlaku je rovna nebo je nižší než hygienický limit.“.  

Stanovení rozšířené kombinované standardní nejistoty měření určuje Metodický návod pro 

měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, MZdr, HHČR 2001 (Metodický návod HH 

ČR č.HEM-300-11.12.01-34065).  

Výsledky jsou prezentovány hodnotami ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve výpočtových 

bodech ve vzdálenosti 2,0 metry před fasádami posuzovaných chráněných staveb ve smyslu § 30 

zákona č. 258/2000 Sb. 

D.V.4 VLIVY NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Použitá metodika hodnocení vychází ze základních metodických postupů hodnocení zdravotních 

rizik (Health Risk Assessment), vypracovaných americkou Agenturou pro ochranu životního 

prostředí (US EPA) a s využitím Autorizačního návodu k hodnocení zdravotního rizika expozice 

chemickým látkám ve venkovním ovzduší AN 17/15, který zpracoval Státní zdravotní ústav (SZÚ).  

Postup hodnocení zdravotního rizika je sestaven ze čtyř navazujících kroků: 

Identifikace nebezpečnosti – jedná se o určení faktorů, které mají být hodnoceny, popis jejich 

vlastností se zaměřením na nebezpečnost pro člověka a podmínky, za kterých se může projevit. 

Určení vztahu dávky a účinku – kvantitativně hodnotí vztah mezi úrovní expozice danému 

faktoru (látce v ovzduší, a mírou rizika).  
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Hodnocení expozice – obsahuje kvalitativní vyjádření kontaktu hodnoceného faktoru s hranicemi 

organismu a kvantitativní vyjádření intenzity tohoto kontaktu. Cílem je získat informaci, jakými 

cestami, v jaké míře a v jakém množství je konkrétní populace vystavena působení hodnocené 

chemické látky, apod. 

Charakterizace rizika – obsahem této etapy je vyjádření míry zdravotního rizika exponované 

populace na základě poznatků o nebezpečnosti působícího faktoru a odhadu konkrétní expoziční 

úrovně. Jedná se o kvalitativní a kvantitativní popis odhadnutého zdravotního rizika pro 

sledovanou populaci, tj. výčet všech možných zdravotních poškození u sledované populace  

a uvedení pravděpodobnosti jejich vzniku. Je nutno popsat všechny výchozí podmínky a fakta 

zahrnutá do postupu hodnocení rizik, jakož i všechna zjednodušení a nejistoty, které se zde 

promítají. Takto hodnocená rizika je vždy nutno považovat za potenciální, avšak dostatečně 

pravděpodobná pro populaci v zájmovém území. 

V souladu s Autorizačním návodem AN 17/15 je pak hodnocení členěno do následujících částí: 

 podklady pro hodnocení expozice obyvatel, zahrnující též identifikaci hodnocených 

znečišťujících látek a podklady pro stanovení imisního pozadí 

 charakteristika obytné zástavby v okolí záměru 

 identifikace nebezpečnosti a vztahů dávka – účinek 

 vyhodnocení expozice a charakterizace rizik 

 nejistoty v hodnocení 

 závěr 

D.V.5 PŮDA 

Vyhodnocení stavu a kvality půdního fondu v zájmovém území stavby a vyhodnocení ovlivnění 

půdních poměrů bylo provedeno na základě informací o půdách, které byly získány z dostupných 

podkladů – katastru nemovitostí, územních plánů a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Byly 

vyhodnoceny půdní typy a bonita půd v koridoru stavby a určeny stupně ochrany půdy dle 

Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP č.j. OOLP/1067/96 ze dne 12.6.1996.  

D.V.6 VODA 

Vliv na povrchové i podzemní vody byl zpracován podle standardních metodických postupů. 

Podrobnosti jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách. 

D.V.7 BIOLOGIE 

V zájmovém území byl proveden biologický průzkum, zaměřený na zjištění přítomnosti 

organizmů a jejich společenstev chráněných platnou národní legislativou. Terénní práce  

v zájmovém území probíhaly od dubna do konce října roku 2014 a od dubna do srpna 2016. 

Floristický průzkum proběhl v celém hodnoceném úseku trasy plánované komunikace a jejich 

variant s důrazem na možný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. 

Průzkumné práce byly zaměřeny tak, aby pokryly všechny skupiny organizmů a jejich stanovišť, 

jichž se týká národní legislativa. 

Průzkum živočichů byl prováděn různými metodami, většina obratlovců byla zjišťována při 

terénních pochůzkách přímým pozorováním nebo na základě akustických projevů či pobytových 
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stop. Průzkum plazů probíhal při všech terénních pochůzkách prováděných ve vegetačním 

období přímým pozorováním a prohledáváním potenciálních úkrytů. Dále byly za tímto účelem 

ukotveny v terénu černé plachty o rozměrech 1,5 x 1,4 m. Tyto plachty sloužily k vytvoření 

umělých úkrytů pro plazy a byly umístěny v různých typech biotopů na osluněných místech  

v rámci celé zkoumané trasy. Ornitologický průzkum zaměřený na hnízdění ptáků v okolí trasy 

proběhl terénní pochůzkou ve dnech 9. 5. a 22. 5. 2014 a 25.5. a 11.6. 2016 od brzkých ranních 

hodin. Ptáci byli determinováni na základě hlasových projevů a přímým pozorováním jedinců  

a znaků svědčících o jejich hnízdění v dotčeném území (sběr potravy, krmení mláďat, nález hnízd, 

pelichání apod.). Dále byli ptáci monitorováni i v průběhu dalších terénních pochůzek při 

průzkumu ostatních zájmových skupin organismů, např. ve večerních hodinách při průzkumu 

letounů. Ve dnech 16. a 17. 8. 2014 a 14.8. 2016 byly vytipované lokality navštíveny také po 

setmění za účelem monitoringu výskytu letounů. Monitoring byl proveden za použití 

batdetektoru. V území byla na některých lokalitách zjištěna přítomnost tzv. dvojnických druhů 

(sibling species), které jsou od sebe prostřednictvím detekce signálů prakticky neodlišitelné 

(Myotis mystacinus a M. brandtii, Plecotus auritus a P. austriacus), a proto jsou uváděny  

v přehledu druhů ve dvojici. 

Vzorkování bezobratlých proběhlo s použitím zemních padacích pastí se solným roztokem, které 

byly v území exponovány od května do září 2014 a pravidelně kontrolovány. V roce 2016 bylo 

využití padacích pastí doplněno použitím pastí nárazových. Dále bylo při terénních pochůzkách 

prováděno smýkání vegetace, případně prohledávání potenciálních úkrytů např. střevlíkovitých 

brouků. Materiál byl determinován na místě nebo pomocí fotografií, výjimečně také došlo ke 

sběru materiálu. Biologický potenciál dotčeného území byl vyhodnocen především na základě 

výskytu zvláště chráněných druhů bezobratlých. 

KRAJINNÝ RÁZ 

Hodnocení krajinného rázu vycházelo z metodického postupu: Vorel I., Bukáček R., Matějka P., 

Culek M., Sklenička P. (2006): Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti 

nebo změny využití území na krajinný ráz [14]. 
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D.VI. CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO 

NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ 

DOKUMENTACE, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH  

Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se obecně vyskytují při zpracování dokumentací EIA 

lze rozdělit do dvou hlavních skupin: 

1. Systémové neurčitosti vyplývající z postavení procesu EIA v projektové přípravě 

2. Specifické nedostatky a neurčitosti týkající se jednotlivých složek ŽP 

D.VI.1 SYSTÉMOVÉ NEURČITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z POSTAVENÍ PROCESU EIA  

V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ  

Podkladem pro zpracování dokumentace EIA jsou technické projekční podklady na úrovni 

technické studie. Zde je řešeno směrové a výškové vedení trasy včetně návaznosti na ostatní 

komunikační síť, z čehož vyplývá odhad záboru půdního fondu, odhad bilance zemních prací  

a další základní skutečnosti. To umožňuje principiální posouzení průchodnosti trasy a návrh 

základních ochranných a kompenzačních opatření. Všechny tyto údaje vychází z projektování do 

základních map, z čehož vyplývá i dosažitelná přesnost projektu. Míra neurčitosti dokumentace 

EIA je úměrná neurčitosti vstupních podkladů. 

V dalším stupni projekční přípravy, v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí, musí být 

projekt stavby definitivně upřesněn, jak z hlediska technických parametrů, tak i zásahů do všech 

pozemků. Proto se provádí přesné geodetické zaměření terénu, přičemž rozdíly mezi mapovými 

podklady a geodetickým zaměřením nejsou zanedbatelné. Na základě přesného zaměření se 

upravuje směrové i výškové vedení trasy a parametry všech dalších objektů. Na tato upřesnění 

projektu musí odpovídajícím způsobem reagovat i všechny části projektu zabývající se ochranou 

životního prostředí. 

Proto je nezbytné v rámci územního řízení kontrolovat a upřesňovat návrhy obsažené  

v dokumentaci EIA. V tomto stupni se upřesňuje i hluková a rozptylová studie, rozsah záboru 

půdního fondu, provádí se záchranný biologický průzkum přímo v trase, zpracovávají se projekty 

vegetačních úprav apod. Přehled požadovaných doplňujících materiálů ve stupni DÚR je uveden 

v kap. D.IV. [10] 

Základním technickým podkladem předloženým oznamovatelem pro zpracování dokumentace 

EIA byla technická studie (VPÚ DECO PRAHA, a.s., 2016) [1]. Dalším podkladem bylo oznámení 

EIA (Ing. V. Plachý, 07/2015)  [3]. 

Předložená dokumentace je zpracována se standardním stupněm neurčitosti odpovídajícím 

silničním stavbám. 
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D.VI.2 SPECIFICKÉ NEDOSTATKY A NEURČITOSTI TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH 

SLOŽEK ŽP 

Nedostatečné informace, neznalosti a neurčitosti týkající se jednotlivých složek životního 

prostředí byly průběžně diskutovány v kap. D.I. a dále v odborných přílohách. Zde se zaměříme 

na rekapitulaci hlavních okruhů. 

PROGNÓZA INTENZIT DOPRAVY  

Modelování a prognóza dopravních zátěží patří k obecně nejdiskutovanějším podkladům při 

přípravě dopravních staveb. Důvodem jsou následující skutečnosti: 

 Relativně daleký požadovaný časový horizont (desítky let) 

 Příliš mnoho proměnných s nejistou prognózou – především nejistota hospodářských 

aktivit v hodnoceném regionu v dalekém horizontu 

 Provázanost lokální úrovně (= úroveň záměru) s regionální a celostátní úrovní. V řadě 

případů rozhoduje i napojení na celoevropskou dopravní síť 

 Důležitost tohoto podkladu – z něj vycházejí technické parametry komunikace, 

hluková studie, rozptylová studie, hodnocení vlivu na zdraví obyvatel, aj. [10] 

Řešením z pohledu dokumentace EIA je využívání současného stavu poznání a složitých 

matematických modelů ke stanovení prognózy vývoje dopravy. Takto bylo postupováno  

i u tohoto záměru. Základním podkladem poskytnutým zadavatelem jsou výstupy modelování 

zpracované spol. AF-CITYPLAN s.r.o.  

NEJISTOTA VÝPOČTU HLADIN HLUKU  

je dána především nejistotou vstupních dat, nejistotou vlastního modelování a nejistotou danou 

erudicí výpočtáře. Nejistota výpočtu je uváděna o hodnotě ± 2 dB. 

ODHAD ÚROVNĚ IMISNÍHO POZADÍ  

představuje pouze orientační charakteristiku, neboť skutečné hodnoty imisního pozadí v roce 

2040 mohou být výrazně odlišné od stávajících. [10] 

NESTABILITA A DYNAMIKA BIOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ 

Dokumentace EIA vychází ze současného stavu životního prostředí, tedy i ze současného 

rozšíření rostlin, živočichů a ekosystémů, jak byly zachyceny biologickým průzkumem. Přitom 

stav flóry a fauny území je dynamickou záležitostí a mění se sukcesí společenstev, působením 

vnějších vlivů i náhodnými procesy. Nejistota přítomnosti či absence určitých druhů roste s 

dobou, která uplyne od biologického průzkumu do realizace stavby. Proto v rámci opatření (kap. 

D.IV) je pro etapu výstavby uvedena povinnost ustanovit nezávislou odborně způsobilou osobu 

(ekologický dozor), která bude v průběhu stavebních prací mj. provádět monitoring výskytu 

zvláště chráněných druhů (ZCHD) obratlovců. V případě potřeby budou vybudovány záchytné 

bariéry a transfer obratlovců na náhradní stanoviště vytipovaná akreditovanou organizací. [10] 
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KUMULACE S DALŠÍMI ZÁMĚRY  

Silnice je stavba s dobou využívání v řádu desítek let. V současné době nelze dostatečně 

předvídat rozvoj území do budoucna a tím i možnosti kumulativních vlivů. Klíčovým nástrojem je 

územní plánování, které ve svých mechanismech rovněž zahrnuje hodnocení vlivu na životní 

prostředí (strategické hodnocení, proces SEA). Při přípravě dalšího rozvoje území bude třeba 

vycházet z identifikovaných vlivů přeložky a následné záměry hodnotit z pohledu celkové 

únosnosti. Týká se to především vlivu na obyvatelstvo (hluková a imisní zátěž) a vlivů na krajinu. 

Zde hrozí, že bez striktní regulace územním plánováním dojde k rozvoji dalších investičních 

aktivit podél nové přeložky. Kumulativní působení silnice a dalších investic může způsobit 

devastaci dosud relativně dochované zemědělské krajiny [10]. 

V rámci zpracování předkládané dokumentace nebyly zjištěny takové nedostatky v podkladech 

a ve znalostech, které by bránily formulování konečného závěru. 
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ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  

K posuzování byl investorem předložen záměr ve dvou aktivních variantách A a B  

s podvariantou B1, které se liší směrovým vedením v etapě I; v etapě III je záměr invariantní. Jako 

srovnávací varianta byla hodnocena varianta nulová, tj. ponechání současného stavu – stávající 

silnice II/240 a II/101. Popis variant je předmětem kapitoly B.I.5, podrobněji pak kapitoly B.I.6. 

Předkládané hodnocení vychází ze současného stavu životního prostředí a z posouzení vlivu 

variant (A, B, B1) na jednotlivé složky životního prostředí, jak bylo prezentováno v oddílu D. Zde 

je provedena celková rekapitulace. 

Přehledné porovnání variant je provedeno v Tab. 70. Kromě slovního popisu je zde použito  

i číselné zhodnocení pomocí odhadové pětibodové stupnice. Jedná se o stupnici převzatou z [10]. 

Vyšší hodnota vždy reprezentuje lepší stav nebo řešení z hlediska životního prostředí. 

Obecná přijatelnost řešení: 

1 – jednoznačně nepřijatelné 

2 – nepřijatelné, nebo přijatelné s velkými výhradami 

3 – přijatelné s většími výhradami, na rozhraní 

4 – přijatelné s dílčími výhradami 

5 – jednoznačně přijatelné, bezproblémové, ideální 

Tab. 70 Srovnání posuzovaných variant podle významnosti vlivů 

Ukazatele Varianta A Varianta B Podvarianta B1 Varianta 

nulová 

Obyvatelstvo     

Vliv na zdraví 2 4 2 2 

Faktory pohody  

(přímý vjem, dělící efekt) 

3 4 2 3 

Riziko dopravních nehod  

(vliv na řidiče) 

1 4 4 2 

Výstavba jakékoliv varianty přinese do území zklidnění dopravy v obcích a z tohoto důvodu je pozitivní. Největší 

snížení dopravní zátěže dotčených komunikací lze vypozorovat u varianty B, která navíc svými mimoúrovňovými 

křižovatkami zajistí lepší plynulost provozu a větší bezpečnost. Naopak varianta A svým úrovňovým křížením 

představuje větší možnost střetů křižujících vozidel a je tudíž méně bezpečná. Varianta B (B1) nahradí dvě 

stávající MÚK na D7 (exit 3 a exit 5), nevyhovující z hlediska bezpečnosti, novou MÚK. 

Realizací MUK u obce Lichoceves (varianta B, B1) dojde ke zlepšení plynulosti dopravy, napojení na silnice III. 

tříd mimo obytnou zástavbu. Pozitivně lze hodnotit také napojení skládky Úholičky (a kompostárny JENA), kdy 

je doprava vedena mimo obytnou zástavbu. Mimoúrovňovým křížením místní komunikace na trase Holubice – 

Tursko dojde ke snížení rizika nehodovosti, především při dopravě dětí do ZŠ Tursko.  

Pro porovnání variant z hlediska vlivu na zdraví se obecně vyšší priorita přisuzuje akustické zátěži. Z tohoto 

hlediska se jako nejvhodnější ukazuje varianta B, méně vhodné jsou varianty A a B1. 

Ovzduší     

Imise (klima) 4 4 4 3 

Jak prokázaly modelové výpočty, budou hodnoty nárůstu podél posuzované komunikace v jednotlivých 

variantách prakticky totožné, lišit se bude pouze prostorové rozložení v závislosti na trase záměru. Výraznější 
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Ukazatele Varianta A Varianta B Podvarianta B1 Varianta 

nulová 

rozdíl mezi jednotlivými variantami byl zaznamenán pouze v lokalitě napojení hodnocené komunikace na 

stávající dálnici D7 a v menší míře také v prostoru v blízkosti Svrkyně. V obou případech byl vypočten výraznější 

nárůst imisní zátěže ve variantách B, B1 oproti variantě A. Jedná se o lokality bez obytné zástavby. Hledisko 

dopadů na kvalitu ovzduší tak není při volbě varianty zásadním faktorem. 

Hluk     

Hluková zátěž 2 4 2 2 

V dotčeném území je vyhodnocen vliv provozu záměru v posuzovaných variantách u stávající obytné zástavby, 

u rekreačních objektů a dále na hranici ploch vymezených územními plány pro bydlení. Po realizaci záměru 

bude hluk z provozu na navrhované silnici plnit stanovené hygienické limity 60 dB v denní dobu a 50 dB v noční 

dobu u stávajících staveb ve variantě B (B1) bez opatření. U varianty A budou muset být pro zajištění limitu 

provedena technická opatření, dvě protihlukové stěny (valy) v celkové délce min. 720 metrů u obcí 

Tuchoměřice a Velké Přílepy. 

U ploch vymezených územními plány pro bydlení bude nutné stanovit hranici, za kterou může být zástavba 

realizována, případně budou v dalším stupni navržena technická opatření v blízkosti navrhované trasy. Ve 

variantě A bude nutné ochránit plochy u tří obcí (Kněževes, Lichoceves a plánovaná plocha v obci Chvatěruby). 

Stejně tak u varianty B1 se jedná o tři obce (Tursko, Lichoceves a plánovaná plocha v obci Chvatěruby). Ve 

variantě B se jedná o dvě obce (Lichoceves a plánovaná plocha v obci Chvatěruby). 

Z hodnocení všech komunikací v území dále vyplývá, že po realizaci navrhované přeložky dojde  

k výraznému poklesu akustické zátěže v území podél stávajících tras silnic II/240 a II/101. V území dojde také  

k nárůstu akustické zátěže. Kromě varianty A však nikde, kde je překročena hranice hlučnosti 60 dB v denní 

a 50 dB v noční dobu, nedojde k navýšení o více než 0,9 dB, akustické zatížení se tak u hlukem více zatížených 

objektů pozorovatelně nezmění. 

Poznámka:  Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 20 nelze změnu hlukového 

ukazatele do 0,9 dB považovat za hodnotitelnou. 

Z provedeného hodnocení lze odvodit následující pořadí variant, které vychází z akustických dopadů v 

bezprostřední blízkosti navrhované komunikace. Nejvhodnější je z hlediska akustických dopadů a změny 

hlučnosti v území varianta B, méně vhodné jsou varianty A a B1.  

Voda     

Vliv na vodní zdroje (OPVZ) 4 4 4 4 

Vliv na povrchové vody 4 3 2 4 

Vliv na podzemní vody 3 3 4 4 

Systém odvodnění záměru je řešen u všech variant shodně svedením srážkových vod do silničních příkopů a 

následně jejich zadržením v retenčních nádržích (RN). Navrženy jsou RN bezodtokové se vsakovacím zařízením a 

RN s řízeným odtokem do nejbližších recipientů. Na vhodných úsecích komunikace je alternativně uvažováno se 

zasakováním. Podrobné parametry návrhu odvodnění (kombinace retenčních nádrží a zasakování) budou 

zpřesněny na základě podrobného geologického a hydrogeologického průzkumu konečného návrhu trasy.  

Jednotlivé varianty budou nepatrně ovlivňovat hydrologické poměry, mohou až ovlivnit hranici hydrologických 

rozvodí. Největší vliv bude mít patrně varianta B1, při které dojde ročně k převedení 6723 m
3
 vod z povodí 

Turského potoka (pokles o 0,74 %) do povodí Holubického potoka, v malé míře i Podmoráňského potoka. 

Zároveň varianta B1 přináší zvýšení přítoku do povodí Holubického potoka o 6768 m
3
 vod, což již představuje 

zvýšení průtoku potoka o 1,2 %. Navýšení průtoků Holubického potoka s ohledem na očekávání zvýšeného 

přínosu chloridů lze chápat spíše negativně. Varianta B v tomto ohledu vyplývá výhodněji (zvýšení průtoku 

pouze o 0,7 %). Z hlediska vlivů na povodí je ovšem nejpříznivější varianta A, neboť nezpůsobuje významné 

přetoky vod mezi povodími a zároveň jsou srážkové vody s obsahy chloridů lépe rozprostřeny do více povodí. 
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Ukazatele Varianta A Varianta B Podvarianta B1 Varianta 

nulová 

Z hlediska hydrogeologických poměrů jsou všechny tři varianty obdobné. Větší rozdíl je pouze ve variantě B1, 

která prochází východně od vrchu Ers. Podle dosavadních informací výkopy zářezů budou ve sprašových hlínách 

či spraších a nebudou zasahovat do podložních proterozoických hornin. Naopak varianty A a B západně od 

vrchu Ers mohou svými hlubokými zářezy (až 5,1 m ve var. A či 8,3 m ve var. B) proniknout přes spraše do 

podložních proterozoických hornin a je zde větší pravděpodobnost zastižení hladiny podzemní vody infiltrující 

ve vrcholové části vrchu Ers a stékající na rozhraní spraší a skalního podloží. 

Půda     

Zábor ZPF a PUPFL 2 2 2 5 

Vliv na nejkvalitnější půdu (I. a II. 

třída ochrany) 

2 2 2 5 

Všechny varianty budou mít za následek zábor velmi kvalitní zemědělské půdy. Z hlediska velikosti záborů je 

příznivější varianta A (58 ha) a následně B1 (64 ha) a B (65 ha).  

Horninové prostředí a nerostné 

zdroje 

    

Dobývací prostory 5 5 5 5 

Chráněná ložisková území 5 5 5 5 

Poddolovaná území 5 5 5 5 

Geologická a paleontologická 

naleziště 

5 5 5 5 

Varianty nemají vliv na dobývací prostory, chráněná ložisková území, geologická a paleontologická naleziště.  

Ochrana přírody     

Fauna 4 4 4 4 

Flora 4 4 4 5 

Zvláště chráněná území 5 5 5 5 

Natura 2000 5 5 5 5 

ÚSES 3 3 3 5 

VKP 4 4 4 5 

Památné stromy 5 5 5 5 

V trase záměru se nenacházejí žádné lokality soustavy Natura 2000 ani zvláště chráněná území podle zákona č. 

114/1992 Sb., v platném znění. Varianty nemají vliv na zvláště chráněná území ani na lokality Natura 2000. 

Z hlediska vlivu na botanické nebo zoologické hodnoty v území přijatelné a není mezi nimi výraznější rozdíl.  

Z hlediska vlivu na ÚSES je nejméně příznivá podvarianta B1, která vykazuje největší zásah do územního 

systému ekologické stability na regionální úrovni v oblasti vrchu Ers.  

Krajina     

Krajinný ráz 4 4 2 5 

Fragmentace krajiny 4 4 4 5 

Záměr nezasahuje do jedinečných hodnot, které jsou přítomny pouze ojediněle, případně pouze minimálně. 

Jednou z nejcennějších kulturních lokalit je Tursko s vršky Ers a Krliš, kde lze očekávat silnější vliv varianty B1, 

neboť trasa prochází středem lokality a odděluje vrch Ers od Turska. 

Lokálně se záměr může dostat do vizuálního kontaktu s lokalitami s přítomnými krajinářsko-estetickými 

hodnotami, a to zejména při přiblížení k hranicím přírodního parku Okolí Okoře a Budče (varianta A, B) a při 

průchodu kolem vrchu Ers, Rušivější je podvarianta B1. Harmonické vztahy jsou v okolí vrchu Ers rovněž více 

narušeny podvariantou B1.  
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Ukazatele Varianta A Varianta B Podvarianta B1 Varianta 

nulová 

Hmotný majetek a kulturní památky     

Vliv na budovy  5 5 5 5 

Vliv na kulturní památky 5 5 5 5 

Vliv na archeologická naleziště 4 4 4 5 

Vliv variant je zde hodnocen jako rovnocenný. Záměr nepředpokládá demolice obytných budov. Varianty 

nemají prokazatelný vliv na kulturní památky ani archeologická naleziště. Celé zájmové území je ale možné 

považovat za archeologicky cennější, proto je nutné postupovat podle zákona o státní památkové péči a zajistit 

archeologický dohled. 

Soulad s územním plánem     

Zásady územního rozvoje 

Středočeského kraje 

není  

v souladu 

není  

v souladu 

není  

v souladu 

- 

K posuzování byl investorem předložen záměr ve variantě A a B s podvariantou B1, které se liší 

směrovým a výškovým vedením trasy v etapě I. Na základě porovnání variant v Tab. 70 je možné 

v hlediska velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí konstatovat následující: 

- Varianta A je původní variantou předloženou v oznámení EIA, nerespektuje požadavky obcí 

a je dnes již překonaná variantou B. Navržené úrovňové křižovatky jsou nevhodné z hlediska 

plynulosti a bezpečnosti dopravy. Dle dopravní analýzy vymístí nejméně dopravy z obcí.  

- Podvarianta B1 je nevhodná především z hlediska vlivů na krajinný ráz, vody a zájmy 

ochrany přírody.  

- při respektování opatření v kap. D.IV. jsou přijatelné vlivy varianty B.  
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ČÁST F ZÁVĚR  

V rámci zpracování této dokumentace bylo provedeno posouzení vlivů záměru „Přeložka silnice 

II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ na životní prostředí  

a veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí, 

v platném znění. 

K posuzování byl investorem předložen záměr ve variantě A a B s podvariantou B1, které se liší 

směrovým a výškovým vedením trasy v úseku D7 - Holubice.  

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že při dodržení navržených ochranných 

opatření je z hlediska vlivů na životní prostředí realizovatelná varianta B.  Ostatní varianty jsou 

nevhodné. 
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ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

Identifikace záměru 

Název: Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8  

a silnicí II. třídy č. II/101 

Umístění: kraj: Středočeský  

 obce: Kněževes, Tuchoměřice, Středokluky, Číčovice, Lichoceves, 

Velké Přílepy, Svrkyně, Tursko, Holubice, Kralupy nad Vltavou, 

Chvatěruby, Zlončice, Kozomín 

Oznamovatel:   Středočeský kraj 

Zborovská 11, 250 21 Praha 5 

Zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského 

kraje, p. o. 

Zhotovitel:  METROPROJEKT PRAHA, a.s. 

  I.P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IČ 45271895 

Podzhotovitel:    PRAGOPROJEKT, a.s.      

    K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

  Oprávněná osoba: Ing. Jitka Krejčová 

Datum zpracování:  březen 2018 

 

CHARAKTERISTIKA A ZDŮVODNĚNÍ ZÁMĚRU 

Záměrem je výstavba přeložky silnic II. třídy v úseku D7 – Holubice (etapa I) a úseku Chvatěruby – 

D8 (etapa III), která společně se samostatně připravovanou stavbou obchvatu Kralup nad Vltavou 

(etapa II) zajistí propojení dálnic D7 a D8.  

Ke stavbě obchvatu Kralup nad Vltavou bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA (2006)  

a pravomocné územní rozhodnutí [11], nyní je připravována dokumentace pro stavební povolení 

[6]. Obchvat Kralup nad Vltavou není součástí předkládaného záměru, v rámci hodnocení 

kumulativních vlivů však byl v dokumentaci EIA posouzen, a to především z hlediska hlukové 

zátěže, znečištění ovzduší a zdravotních rizik.  

Přeložka je navržena v kategorii S 9,5/80, na  vhodných mezikřižovatkových úsecích je navrženo 

uspořádání 2+1 v kategorii S 13,5/80. Délka posuzovaného úseku přeložky (I. a III. etapa) je cca 

13 km. 

Záměr propojení dálnic D7 a D8 je dlouhodobě připravován jako součást koridoru pro 

Aglomerační okruh (D5 Rudná - Tuchoměřice - Kralupy nad Vltavou – Neratovice – Brandýs nad 

Labem – Úvaly – Říčany – D1). Aglomerační okruh je nejvýraznější komunikací nadregionálního 
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významu, jenž by tangenciálně spojovala významná středočeská města mezi sebou a po úplném 

dobudování by měla výrazně ulehčit dopravě v hl. m. Praze. Komunikace by měla také fungovat 

jako doprovodná v případě havárií či oprav Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Posuzovaný 

záměr jako součást Aglomeračního okruhu zajistí výše zmíněné propojení, dále může po určitou 

dobu částečně suplovat neexistující SOKP, po jeho dokončení bude umožňovat další kapacitní 

propojení obou břehů Vltavy. Vzhledem k neustále rostoucí výstavbě v obcích je žádoucí odvést 

dopravu z obcí na novou komunikaci. Vymístěním dopravy z nevyhovujících komunikací dojde ke 

zvýšení bezpečnosti chodců v obytných souborech i ke zlepšení životního prostředí v obcích. 

Základním technickým podkladem pro zpracování dokumentace EIA je Technická studie [1] 

zpracovaná spol. VPÚ DECO PRAHA, a.s., v roce 2016. 

POSUZOVANÉ VARIANTY 

Přeložka je posuzována ve dvou aktivních variantách (A a B) s jednou podvariantou (B1), které se 

liší především počtem a umístěním mimoúrovňových křižovatek a směrovým vedením v úseku 

D7 – Holubice (I. etapa). Varianta A je původní variantou dle oznámení [3], varianta B je 

zpracována na základě požadavků dotčených obcí k oznámení. Tato varianta je rozpracována do 

podvarianty B1 s alternativním průchodem přeložky mezi vrchem Ers a obcí Tursko. 

VLIVY ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Ve vztahu k životnímu prostředí je charakterizován a hodnocen vliv na následující složky 

životního prostředí: 

Vlivy na obyvatelstvo. Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. V rámci Studie vlivů na 

veřejné zdraví (Mgr. Polák, 03/2018) byly posuzovány vlivy hluku a imisní zátěže na zdraví 

obyvatel.   

Vlivy hluku. Samostatně byla posuzována akustická situace v obytné zástavbě podél hodnocené 

komunikace, dále podél stávajících komunikací, pak v plochách vymezených pro bydlení. 

Posouzeno bylo také kumulativní působení hluku dopravních zdrojů (silniční, letecká  

a železniční doprava) a hlavního stacionárního zdroje v lokalitě (Areál chemických výrob Kralupy).  

Vlivy imisní zátěže. Sledovány byly imisní hodnoty pro oxid dusičitý, benzen, suspendované 

částice frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyren.  

Celkově bylo konstatováno, že záměr nezpůsobí v žádné části výpočtové oblasti ohrožení 

dotčených obyvatel, v případě imisní ani akustické zátěže nebude nárůst zdravotního rizika 

významný ve smyslu ohrožení zdraví. 

Vlivy záměru lze z hlediska velikosti a významnosti při respektování opatření v kap. D.IV. označit 

jako akceptovatelné.   

Vlivy na ovzduší a klima. Podle podkladů ČHMÚ je kvalita ovzduší v lokalitě plánovaného záměru 

poměrně dobrá. V pětiletém průměru jsou splněny téměř všechny imisní limity, z nichž se při 

hodnocení kvality ovzduší vychází (viz § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012). Výjimkou jsou průměrné 

roční koncentrace benzo[a]pyrenu, u nichž bylo na většině území zaznamenáno překračování 

imisního limitu. V tomto případě se jedná o imisní charakteristiku, k níž se pouze přihlíží. 
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Podle závěrů rozptylové studie (ATEM, s.r.o., 2018) byly nejvyšší příspěvky automobilové 

dopravy zpravidla vypočteny na severním okraji Prahy, podél úseků SOKP a dále podél 

navazujícího úseku dálnice D8. V prostoru samotné posuzované komunikace budou ve výchozích 

stavech příspěvky dopravy nízké. 

Vlivem provozu záměru lze obecně očekávat zvýšení koncentrací podél samotné komunikace  

a dále (zejména v roce 2024 a 2040 ve stavu bez SOKP) podél severní části dálnice D8. Naopak 

snížení imisní zátěže bylo obecně vypočteno podél dálnice D7, případně podél stávajících 

komunikací II/240 a II/101. V případě stavu pro rok 2040 s SOKP bylo ještě snížení koncentrací 

vlivem záměru vypočteno právě podél úseku SOKP. 

Dále lze obecně konstatovat, že vlivem provozu záměru lze očekávat nárůst koncentrací podél 

posuzované komunikace a pouze v okrajových částech obytné zástavby. Ve stavu 2040 s SOKP je 

příspěvek hodnocené komunikace celkově nižší oproti stavům k roku 2024 a 2040 bez SOKP. 

Oproti tomu snížení příspěvku dopravy bylo většinou zaznamenáno v centrální části sídel podél 

stávajících komunikací II/240 a II/101. U většiny imisních charakteristik převažuje v obytných 

plochách snížení imisní zátěže oproti zvýšení. 

Z hlediska plnění imisních limitů lze konstatovat, že záměr nebude mít u většiny imisních 

charakteristik vliv na plnění imisních limitů. Podél hodnocené komunikace se nepředpokládá 

nárůst koncentrací nad hranici imisního limitu, výjimkou mohou být jen denní koncentrace částic 

PM10, kde se v okolí záměru mohou vyskytnout nadlimitní koncentrace ve více než povolených 35 

případech za rok, stejně tak nelze zcela vyloučit překročení imisního limitu pro průměrné roční 

koncentrace částic PM2,5, u kterých se však již ve výchozím stavu očekává výskyt hodnot těsně 

pod hranicí imisního limitu. Významnější nárůst byl však vypočten jen v těsné blízkosti 

hodnocené komunikace, zpravidla bez obytné zástavby, nárůst v zastavěných plochách bude 

méně významný. V případě benzo[a]pyrenu bude změna v imisní zátěži vlivem záměru vzhledem 

k výchozím hodnotám velmi malá, nicméně překračování imisního limitu je třeba očekávat již ve 

výchozích stavech. 

Vlivy záměru lze z hlediska velikosti a významnosti při respektování opatření v kap. D.IV. označit 

jako akceptovatelné.   

Vlivy na hlukovou situaci Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. V akustické studii (ATEM, 

s.r.o., 2018) jsou hodnoceny očekávané akustické příspěvky z provozu na plánované silnici, které 

byly porovnány s hygienickými limity 60 dB v denní a 50 dB v noční dobu. Jako podklad pro 

hodnocení vlivu na veřejné zdraví byly vyhodnoceny také celkové akustické příspěvky z dopravy 

před a po zprovoznění záměru. 

V dotčeném území je vyhodnocen vliv provozu záměru v posuzovaných variantách u stávající 

obytné zástavby, u rekreačních objektů a dále na hranici ploch vymezených územními plány pro 

bydlení. Po realizaci záměru bude hluk z provozu na navrhované silnici plnit stanovené 

hygienické limity 60 dB v denní dobu a 50 dB v noční dobu u stávajících staveb ve variantě B (B1) 

bez opatření. U varianty A budou muset být pro zajištění limitu provedena technická opatření, 

dvě protihlukové stěny (valy) u obcí Tuchoměřice a Velké Přílepy. 

U ploch vymezených územními plány pro bydlení bude nutné stanovit hranici, za kterou může 

být zástavba realizována, případně budou v dalším stupni navržena technická opatření v blízkosti 
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navrhované trasy. Ve variantě A bude nutné ochránit plochy u tří obcí (Kněževes, Lichoceves a 

plánovaná plocha v obci Chvatěruby). Stejně tak u varianty B1 se jedná o tři obce (Tursko, 

Lichoceves a plánovaná plocha v obci Chvatěruby). Ve variantě B o dvě obce (Lichoceves 

a plánovaná plocha v obci Chvatěruby). 

Po realizaci navrhované přeložky dojde k výraznému poklesu akustické zátěže v území podél 

stávajících tras silnic II/240 a II/101. Současně dojde výjimečně k minimálnímu nárůstu hlukové 

zátěže v území. Kromě varianty A však nikde, kde je překročena hranice hlučnosti 60 dB v denní 

a 50 dB v noční dobu, nedojde k navýšení o více než 0,9 dB, akustické zatížení se zde 

pozorovatelně nezmění.  

Z hlediska problematiky vibrací, světelného znečištění, zápachu či elektromagnetického záření 

nebude výstavba ani provoz záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území. 

Vlivy záměru lze z hlediska velikosti a významnosti při respektování opatření v kap. D.IV. označit 

jako akceptovatelné.   

Vlivy na povrchové a podzemní vody Výstavba ani provoz záměru nebude představovat významné 

riziko pro podzemní a povrchové vody. 

Koncepce odvodnění komunikace je navržena ve Studii odvodnění, která je samostatnou 

přílohou B11 Dokumentace EIA. Systém odvodnění záměru je řešen svedením srážkových vod do 

silničních příkopů a následně jejich zadržením v retenčních nádržích (RN). Navrženy jsou RN 

bezodtokové se vsakovacím zařízením a RN s řízeným odtokem do nejbližších recipientů. Na 

vhodných úsecích komunikace je alternativně uvažováno se zasakováním.  

Z hlediska ovlivnění vodních toků je příznivější způsob odvodnění přes retenční nádrže a DÚN, 

které zajistí kvalitativní i kvantitativní ochranu vod. Žádoucí je však i alternativa zasakování, tj. 

zadržování vody v krajině. Podrobné parametry návrhu odvodnění (kombinace RN a zasakování) 

bude možné na základě podrobného geologického a hydrogeologického průzkumu konečného 

návrhu trasy.  

Vlivy na půdu Stavba přeložky je v celé své délce situována především na plochách zemědělsky 

využívané půdy (ZPF), lesních pozemků (PUPFL) se dotýká jen nepatrně. 

ZPF. Rozsah záboru půdy u navrženého záměru odpovídá analogickým komunikacím stejných 

kategorií. Problémem zde je, že je zde zastoupen významně zábor půd nejvyšší kvality (půdy I. 

třídy ochrany). Tyto půdy je možné odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to např. v případě 

liniových staveb zásadního významu, což záměr naplňuje. Nezbytnou podmínkou je zajištění 

souladu záměru se ZÚR Středočeského kraje.  

Lesních půd (PUPFL) se stavba přeložky dotýká jen nepatrně, zábor je nevýznamný.  

Z hlediska ochrany ZPF lze vliv záměru považovat za významný, nicméně odpovídající 

parametrům, charakteru a významnosti stavby a za předpokladu dodržení podmínek uvedených 

v kapitole D.IV jako akceptovatelný. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. Významný negativní vliv záměru lze vyloučit.  

Z hodnocení vyplývá, že navrhovaný záměr přeložky nemá zásadní vliv na horninové prostředí  

a přírodní zdroje. Záměr nemá žádný prokazatelný vliv na dobývací prostory, chráněná ložisková 
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území, prognózní zdroje ani poddolovaná území.  V zájmovém území nejsou evidována žádná 

sesuvná území. 

Z hlediska vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje nebude výstavba ani provoz 

posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území. 

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy. Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. V trase záměru 

se nenacházejí žádné lokality soustavy Natura 2000 ani zvláště chráněná území podle zákona č. 

114/1992 Sb., v platném znění. Záměrem budou dotčeny významné krajinné prvky „ze zákona“ a 

jeden registrovaný významný krajinný prvek. Významné negativní dotčení těchto VKP se 

v souvislosti s realizací záměru neočekává. Trasa záměru dále kříží prvky regionálního a lokálního 

ÚSES a několik místních migračních tras živočichů. Při respektování podmínek a opatření 

navržených v biologickém průzkumu (Háková, Losík, 2017) a migrační studii (Losík, 2017) lze 

významné negativní vlivy vyloučit. 

Pro zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů bude třeba požádat příslušný orgán ochrany 

přírody o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany (§ 49 a § 50 zákona č. 114/1992 Sb.).  

Trasa v obou variantách bude představovat migrační bariéru pro živočichy, tato problematika je 

řešena v rámci migrační studie. Při respektování opatření navržených v kap. D.IV záměr nebude 

mít významný vliv na fragmentaci krajiny a nebude mít významný bariérový efekt pro živočichy 

vyskytující se v daném území.  

Vlivy záměru lze z hlediska velikosti a významnosti při respektování opatření v kap. D.IV. označit 

jako akceptovatelné.  Vlivy na lokality Natura 2000 byly vyloučeny. 

Vlivy na krajinný ráz. Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. Záměr je navržen s ohledem 

na kritéria ochrany krajinného rázu dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění. Z hlediska ochrany krajinného rázu je záměr hodnocen jako únosný. Trasa 

přeložky zasahuje do Přírodního parku Okolí Okoře a Budče. Stavba je navržena tak, že nebude 

mít významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz území a tedy ani na Přírodní park Okolí 

Okoře a Budče. 

Vlivy záměru lze z hlediska velikosti a významnosti označit jako akceptovatelné. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky. Významný negativní vliv záměru lze vyloučit. 

Zásah do hmotného majetku bude představovat např. přeložky silnic III. tříd, úprava silnic II. 

třídy, zásahy do polních cest a především zásahy do inženýrských sítí. Kulturní památky nebudou 

v souvislosti s hodnoceným záměrem dotčeny. 

Vzhledem k tomu, že je záměr navržen v území s možnými archeologickými nálezy, bude v etapě 

výstavby nutný archeologický dohled. 

V zájmovém území se nacházejí drobné sakrální stavby (např. křížky, kapličky). V případě, že 

budou dotčeny trasou přeložky, bude je nutné při realizaci stavby přemístit.  

Vlivy záměru lze z hlediska velikosti a významnosti při respektování opatření v kap. D.IV. označit 

jako akceptovatelné.   
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ZÁVĚR 

V rámci zpracování této dokumentace bylo provedeno posouzení vlivů záměru „Přeložka silnice 

II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ na životní prostředí  

a veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí, 

v platném znění. 

K posuzování byl investorem předložen záměr ve variantě A a B s podvariantou B1, které se liší 

směrovým a výškovým vedením trasy v úseku D7 - Holubice.  

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že při dodržení navržených ochranných 

opatření je z hlediska vlivů na životní prostředí realizovatelná varianta B.  Ostatní varianty jsou 

nevhodné. 
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ČÁST H PŘÍLOHY 

Na následujících stranách je doloženo:  

 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování z hlediska územně plánovací 

dokumentace  

- Městský úřad Černošice, odbor územního plánování 

- Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování 

 Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

 Vypořádání připomínek došlých v rámci zjišťovacího řízení (Tab. 70) 

 



ČERNOŠICE

Městský úřad Černošice
odbor územního plánování
Riegrova 1209
252 28 Cernošice

Spis. ZN. uup:27073/2077/Zv V Černošicích dne 14.6.2017
Naše č.j./Vaše č.j. MUCE 37472/201 7 OUP
vyřizuje: lng.arch.Klára Zvěrevová, kancelář č. 21
teL/e-mail: 221 982501/klara.zverevova@mestocernosice.cz

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování příslušný podle 6 odst. 1 písm. h) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‘stavební zákon“), po
posouzení žádosti čj. MUCE 27073/2017, kterou dne 28. 4. 2017 podal Pragoprojekt, a.s., ICO
45272387, Atelier Praha 1, se sídlem K Ryšánce č.p. 1668/1 6, 74754 Praha 4 ve věci:

Žádost o vyjádření k záměru přeložky silnice 11/240 (R7 - DB) — úsek mezi rychlostní silnicí
R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy Č. II/lOl z hlediska územně plánovacích dokumentací obcí
(dále Jen „záměr“),

vydává podle ustanovení 154 zákona Č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále
jen “správní řád“), toto vyjádření:

Popis záměru:
Záměr je rozdělen do dvou etap: etapu I (D7 — obchvat Kralup nad Vltavou) a etapu III (obchvat
Kralup nad Vltavou - DB). Etapa II (stavba obchvatu Kralup nad Vltavou) není předmětem
záměru.
Přeložka je navržena v kategorii S 9,5/80, v místech vhodných mezikřižovatkových úseků je
navrženo uspořádání 2 + 1 v kategorii 13,5/80. Délka posuzovaného úseku přeložky zahrnující
etapu I a III je cca 13 km.
V dokumentaci ElA je záměr rozpracován ve dvou aktivních variantách A a B, s podvariantou
Bi ‚ které se liší směrovým vedením v etapě I, v etapě III je záměr invariantní.

Vyjádření bude jako příloha dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle 8
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Podle předloženého situačního výkresu záměr zasahuje na území následujících obcí ve
správním území ORR Cernošice: Kněževes (k.ú. Kněževes), Tuchoměřice (k.ú. Kněžívka),
Středokluky (k.ú. Středokluky), Lichoceves fk.ú. Lichoceves, k.ú. Noutonice), Velké Přílepy (k.ú.
Velké Přílepy, k.ú. Kamýk u Velkých Přílep), Svrkyně (k.ú. Svrkyně), Tursko (k.ú. Tursko) a
Holubice (k.ú. Kozinec). Ve správním území ORR Černošice se nachází etapa I záměru, etapa
III leží mimo toto správní územĺ.

Koridor silnice II/lOl a 11/240: úsek Tuchoměřice (R7) - Tursko byl obsažen vZásadách
územního rozvoje Středočeského kraje, vydaných zastupitelstvem Středočeského kraje
usnesením č. 4-20/201 i/ZK dne 19.12.2011, v aktualizovaném znění, jako veřejně prospěšná
stavba s označením D057. Krajský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 30. března 201 5
č. j. 50 A 63/2014 -45 tuto veřejně prospěšnou stavbu zrušil.

Posouzení variant A, B a Bi záměru vzhledem k územně ilánovacím dokumentacím dotčených
obcí
pozn.: s ohledem na měřítko předloženého situačního výkresu se jedná o předběžné posouzení
záměru vzhledem k UPD dotčených obcí. Soulad s platnou územně plánovací dokumentací je
třeba zejména v detailních částech posoudit na základě podrobnějšího situačního výkresu
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zpracovaného v měřítku územního plánu nebo větším (např. v místech křižovatek
a připojovacích komunikací). Tyto prvky v předložených variantách A, B, Bi dle územních plánů
obcí většinou zasahují i do dalších ploch s rozdílným způsobem využití, pro možnost umístění
stavby je třeba posoudit, zda záměr stavby dopravní infrastruktury odpovídá podmínkám využití
jednotlivých ploch dle URD.

• Kněževes (k.ú. Kněževes) ‚

Obec Kněževes má platnou územně plánovací dokumentaci — Uzemní plán Kněževes (dále jen
„UP‘), vydaný opatřením obecné povahy č. 1/201 2, s nabytím účinnosti ze dne 14.6. 2012.
V platném územním plánu je zapracována přeložka silnice 11/240, vymezené trase v Uzemním
plánu Kněževes odpovídá předložená varianta A (včetně okružní křižovatky a připojení na silnici
111/2405 a jejího pokračování ve směru do obce Tuchoměřice)
Varianta B: trasa zasahuje do Plochy smíšené nezastavěného území — ochranná a izolační
zeleň (704). V těchto plochách je jako přípustné využití uvedeno umístění nezbytné dopravní
a technické infrastruktury.

• Tuchoměřice (k.ú. Kněžívka)
Obec Tuchoměřice má platnou územně plánovací dokumentaci - Uzemní plán sídelního útvaru
Tuchoměřice z roku 1996 ve znění změn č. J - 4. Závazná část Uzemního plánu sídelního
útvaru Tuchoměřice byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 1/1994, změna č. 1 byla
schválena doplňkem dne 8. 8. J 996, změna č. 2 obecně závaznou vyhláškou č. 4/2002, změna
č. 3 obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005 a změna č. 4 opatřením obecné povahy 1/2012.
V současné době probíhá pořizování nového územního plánu, proces je ve fází před veřejným
projednáním.
V platné územně plánovací dokumentaci obce není přeložka silnice 11/240 zapracována.
V návrhu nového územního plánu pro společné jednání je zapracován Koridor silnice II. Třídy
s účelovou komunikací (S2K), který odpovídá variantě B záměru (kromě trasy připojovací
komunikace ve směru na silnici 111/2405, vtéto části je v návrhu UP zakreslena trasa
odpovídající variantě A záměru, varianta B v části jihozápadně oU dálnice D 7 zasahuje do
ploch Výrobně obslužná zóna (Vi).

• Středokluky (k.ú. Středokluky) ‚

Obec Středokluky v současné době nemá platnou územně plánovací dokumentaci (URD),
aktuálně probíhá pořizování nového územního plánu, proces je ve fázi zpracování návrhu
územního plánu. Ve schváleném zadání je obsažen požadavek na zapracování přeložky silnice
11/240 v souladu se ZUR SK (zadání územního plánu bylo schváleno v době platnosti koridoru
pro záměrvZUR SK).

• Lichoceves (k.ú. Lichoceves, k.ú Noutonice) ‚

Obec Lichoceves má platnou územně plánovací dokumentaci - Uzemní plán sídelního útvaru
z roku 1996 ve znění Změny č. 1 územního plánu obce z roku 2003, vydanou obecně
závaznou vyhláškou č.i/2003. V současné době probíhá pořizování nového územního plánu.
Platná územně plánovací dokumentace obce obsahuje variantu přeložky silnice 11/240 vtrase
dle studie Ministerstva dopravy zJO/2002, navržena je jako VPS s popisem „silnice lll.třídy
kategorie B2. Trasa přeložky v URD neodpovídá navrhovaným variantám A a B, jak jsou
zakresleny v předloženém situačním výkrese. Varianta A částečně zasahuje do zastavitelných
ploch Obytné území (OC) vymezených v URD obce. Navrhované trasy dále zasahují do ploch
Orná půda, plochy pro pěstování zeleniny (OP), v těchto plochách je přípustné umísťovat
zařízení a technické vybavení sloužící zemědělské produkci, nesouvisející dopravní
infrastruktura v těchto plochách není přípustná

• Velké Přílepy (k.ú. Velké Přílepy, k.ú. Kamýk u Velkých Přílep) ‚

Obec Velké Přílepy má platnou územně plánovací dokumentaci - Uzemní plán sídelního útvaru
z roku 1996, ve znění Změny č. 1, 2 a 3. V současné době probíhá veřejné projednání návrhu
nového územního plánu.
Ve stávající platné územně plánovací dokumentaci obce není záměr přeložky 11/240 obsažen.
V návrhu územního plánu Velké Přílepy pro veřejné projednání je zapracován Koridor
nadmístní dopravní stavby (DS-K). Síře koridoru vyhoví hlavní trase silnice ve variantě A i B
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záměru, mimo koridor zasahují případné části křižovatek a připojovacích komunikací, ve všech
plochách s rozdílným způsobem využití je jako přípustná stanovena dopravní a technická
infrastruktura. Varianta Bi, která je navržena v severní části území obce Velké Přílepy, směřuje
mimo vymezený koridor.

• Svrkyně (k.ú. Svrkyně):
Obec Svrkyně má platnou územně plánovací dokumentaci - Uzemní plán obce Svrkyně vydaný
obecně závaznou vyhláškou obce 9. 8. 2004, ve znění Změny Č. 1 URO, vydané opatřením
obecné povahy č. 1/2013 ze dne 10. 5. 2013.
V platné územně plánovací dokumentaci je přeložka silnice 11/240 vymezena jako VPS, trasa
silnice v URD odpovídá trasování předložené varianty A.
Varianty B a Bi nejsou v UPD obsaženy, podle hlavního výkresu územního plánu jsou varianty
B a Bi navrženy v ploše Krajinná zóna s dominantní zemědělskou funkc ve které je dle
regulativů územního plánu možné umíst‘ovat pouze účelové komunikace.

• Holubice (k.ú. Kozinec) ‚ ‚

Obec Holubice má platný Uzemní plán obce Holubice-Kozinec (dále UFO) vydaný obecně
závaznou vyhláškou obce č. 1/2003 ze dne 16. 10. 2003, ve znění změn č. 1, č. 3 ač. 4 URO.
V platné územně plánovací dokumentaci je zakreslena „Osa varianty silničního propojení mezi
DB a R7“, její trasování v převážné části odpovídá předložené variantě A a B, v severním
úseku se na území k.ú. Kozinec osa v územním plánu odchyluje východním směrem oproti
návrhu variant A a B.
Varianta Bi není v územním plánu obsažena, trasa Bi zasahuje převážně do ploch OP — orná
půda, v těchto plochách je přípustné umíst‘ovat zařízení a technické vybavení sloužící
zemědělské produkci, nesouvisející dopravní infrastruktura v těchto plochách není přípustná.

• Tursko (kú. Tursko) ‚ ‚

Obec Tursko má platnou územně plánovací dokumentaci — Uzemní plán Tursko (UP), vydaný
opatřením obecné povahy č. 1/2010, s nabytím účinnosti ze dne 14. 10. 2010.
V územním plánu je přeložka silnice 11/240 zakreslena jako veřejně prospěšná stavba (s
označením WD1), její trasa odpovídá předloženým variantám A a B.
Trasa varianty Bi není v územním plánu zakreslena, trasa Bi převážně zasahuje do Ploch
zemědělských — orná půda (NZ), podle podmínek využití je na těchto plochách přípustná pouze
související dopravní a technická infrastruktura (např. polní cesty, závlahy, odvodnění), účelové
komunikace, pěší a cyklistické stezky, hipostezky.
Pozn.: Plocha pro umístění přeložky silnice je vymezena v šířce cca 20 rn, v přilehlých
souvisejících plochách „ZD — zeleň liniová a doprovodná je podle podmínek stanovených v UP
nepřípustné umístění staveb neslučitelných s hlavním a přípustným využitím, tzn. nepřipouští se
zasažení plochy zeleně ZD dopravní stavbou.

P

Poučení:
Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy a není
rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a proto se proti němu nelze
odvolat. Zároveň upozorňujeme, že soulad s platnou URD posuzuje příslušný stavební úřad v
rámci územního řízení (ustanovení 90 stavebního zákona).

Ing. arch. Klára Zvěrevová
reterent odboru územního plánování

„otisk úředního razítka

Obdrží:
Pragoprojekt, a.s., Atelier Praha 1, IDDS: 4kifr54



Město Kralupy nad Vltavou
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VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování příslušný podle

13 odst. 1 písm. c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon) obdržel

dne 28.04.2017 Vaši žádost o vyjádření k souladu záměru „Přeložka silnice 11/240 (D7 — D8) — úsek mezi dálnicí D7,

dálnicí D8 a silnicí ll.třídy Č. lI/lol“ s územně plánovací dokumentací města Kralupy nad Vltavou a obcí Chvatěruby,

Zlončice a Kozomín.
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování potvrzuje, že záměr „Přeložka silnice 11/240

(D7 — D8) — úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí ll.třídy Č. II/lol“ je v souladu s územně plánovací dokumentací

města Kralupy nad Vltavou.
Výřez z ÚP města

KRALUPY
J NAD JLTAVOU UIMMI PLAN

W .. Haw,, 474H44.aLMt.,tC 1
‘‘o

-‘.164
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Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování dále potvrzuje, že záměr „Přeložka silnice
11/240 (D7 — D8) — úsek mezi dálnicí D7, dálnicí DR a silnicí ll.třídy Č. li/lol“ je v souladu s územně plánovací
dokumentací obce Kozomín.

Výřez z ÚP obce Kozomín:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování dále potvrzuje, že záměr „Přeložka silnice
11/240 (D7 — Ds) — úsek mezi dálnicí D7, dálnicí DS a silnicí ll.třídy Č. II/lol“ není v souladu s územně plánovací
dokumentací obce Chvatěruby. Obec Chvatěruby v současné době pořizuje nový územní plán.

Výřez z ÚP obce Chvatěruby:

2



Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování dále sděluje, že obec Zlončice nemá vydanou

platnou územně plánovací dokumentaci.

Jiří Polák
vedoucí stavebního úřadu

v době nepřítomnosti zastoupen
Ladislavou Sobotovou

Obdrží:

- Pragoprojekt, as., Ateliér Praha I, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 (Ing. Jitka Krejčová)

- lx spis zde
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úřad Středočeského krTL

_

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMtDĚLSTVf

ĺ

Praha: 16. 5. 2017 PRAGOPROJEKT, a.s.

Číslo jednací: 056480/2017/KUSK K Ryšánce 1668/16

Spisová značka: SZ056480/2017/KUSK/2 14700 Praha 4

Vyřizuje: Bochenková/ 1. 379 lDS: 4kifr54

Značka: OŽP/Boch

Věc: Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny dle 451 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k záměru „Přeložka silnice 11/240 (D7 - D8) — úsek mezi
dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí 11. třídy č. 11/101“.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), obdržel
dne 28.4.2017 pod č.j. 056480/2017/KUSK Vaši žádost o vyjádření k záměru „Přeložka silnice 11/240
(D7 - D8) — úsek mezi dálnicí D7, dálnicí DS a silnicí 11. třídy č. 11/101“ dle 45i, odstavce 1, zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dálejen zákon č. 114/1992 Sb.).

1) Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb.
sděluje, že v souladu s 45i citovaného zákona lze na základě předložené dokumentace vyloučit významný
vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí (PO)
stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti krajského úřadu. Nebližší území
soustavy Natura 2000 je EVL Zákolanský potok (CZO2 10729), jejímž předmětem ochrany je populace
raka kamenáče (Áustropotanzobius torrentiurn) a raka říčního (Astacus astacus). Podstatou záměru je
přeložka silnice 11/240 (D7 - D8) — úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí H. třídy č. 11/101. Záměr je
rozdělen do dvou etap; 1. Etapa D7 — obchvat Kralup nad Vltavou a Etapa III. — obchvat Kralup nad Vltavou

D8. Mezi etapami I. a 111. je již projednána stavba obchvatu Kralup nad Vltavou (Etapa 11.), která není
předmětem záměru. K předkládanému záměru již bylo vydáno stanovisko pod
č. j. 048629/2OI5ĺKUSK, kterým byl vyloučen významný vliv předložené koncepce samostatně nebo ve
spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, stanovené příslušnými vládními nařízeními, ze dne 31. 3. 2015 a toto
stanovisko zůstává nadále v platnosti.

2) Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle 77a zákona č. 114/1992 Sb.,
sděluje, že nemá k danému záměru připomínky z hlediska zvláště chráněných území v kategorii
přírodní památka, přírodní rezervace a zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

Ing. Josef Keřka, PhD.
Vedoucí odboru životního prostředí

a zemědělství

v.z. Mgr. Pavel Vaňhát
vedoucí oddělení ochrany

přírody a krajiny

Zborovská 11 150 21 Praha S tel.: 257 280 379 fax: 257 280 203 bochenkova@1u-s.ez www.kr-shedocesky.cz
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K OZNÁMENÍ 

(pozn. vypořádání připomínek k dokumentaci je provedeno v samostatné příloze B12) 

K záměru bylo v roce 2015 zpracováno Oznámení podle § 6 zákona (Ing. V. Plachý). Následně 

proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona EIA, které ukončil Krajsky úřad Středočeského kraje, 

odbor životního prostředí a zemědělství, s tím, že záměr má významný vliv na životní prostředí  

a bude dále posuzován podle zákona EIA. V dokumentaci EIA bylo nutné se především zaměřit na 

následující oblasti: 

- Blíže vyřešit křížení s turistickými trasami a obecně pohyb pěších po a přes novou přeložku 

(doplněno v kap. D.I.1.5 dokumentace EIA).  

- Prověřit kolizní situaci s brokovou střelnicí na k. ú. Svrkyně (prověřeno Znaleckým posudkem 

z oboru balistiky v příloze B10 dokumentace EIA). 

- Zpracovat možnost variantního vedení trasy s přihlédnutím k obdrženým vyjádřením  

(v dokumentaci EIA je záměr rozpracován ve dvou aktivních variantách A a B s podvariantou 

B1). 

- Zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky  

a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních k oznámení. 

(připomínky jsou vypořádány v textu níže, relevantní požadavky jsou ve formě dalších 

podmínek zapracovány do kap. D.IV). 

 

Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty: 

1. Středočeský kraj (č.j. 164879/2015/KUSK ze dne 21.12.2015)  

2. Česká inspekce životního prostředí, OI Praha (č.j. ČIŽP/41/IPP/1516997.001/15/PVZ 

ze dne 22.12.2015)  

3. Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí (č.j. MUCE 70472/2015 OŽP/L/Vys 

ze dne 18.12.2015)  

4. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí (č.j. MUKV70092/2015 

ze dne 28.12.2015)  

5. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava (č.j. 66664/2015-242-Mš ze dne 

22.12.2015)  

6. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší (č.j. 88060/ENV/15 ze dne 

11.12.2015)  

7. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (č.j. KHSSC 58521/2015 

ze dne 28.12.2015)  

8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

(č.j. 004128/2016 ze dne 6.1.2016)  

9. Obec Tursko (č.j. 660/12-15 ze dne 28.12.2015)  

10. Obec Číčovice (č.j. 438/2015 ze dne 21.12.2015)  

11. Obec Holubice (č.j. 01571/15 ze dne 23.12.2015)  

12. Obec Lichoceves (č.j. OD440/15 ze dne 28.12.2015)  

13. Obec Tuchoměřice (č.j. 1718/2015 ze dne 15.12.2015)  
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14. Obec Svrkyně (č.j. 64/2015 ze dne 21.12.2015)  

15. Obec Chvatěruby (ze dne 21.12.2015)  

16. Obec Středokluky (č.j. OP-0788/2015 ze dne 28.12.2015)  

17. Obec Velké Přílepy (č.j. OVP-6040/2015 ze dne 21.12.2015)  

18. MS Svrkyně – Velké Přílepy, z.s. (č.j. 1/2015 ze dne 22.12.2015)  

19. RNDr. Jan Kučka, Ph.D., Ing. Lenka Kučková, Sofie Anna Kučková, Matyáš Kučka (vyjádření 

ze dne 26.12.2015, Kozinec)  

20. Josef Jůza (vyjádření ze dne 4.12.2015, Praha)  

21. Mgr. Jitka Kufnerová (vyjádření ze dne 23.12.2015, Kozinec)  

22. Ing. Jan Miller (vyjádření ze dne 22.12.2015, Holubice)  

23. Ing. Rostislav Dias (vyjádření ze dne 27.12.2015, Velké Přílepy)  

24. Eva Rázgová, Jakub Rázga (vyjádření ze dne 28.12.2015, Velké Přílepy)  

25. Petice – žádost o odklon rychlostní silnice od lidských obydlí v obci Velké Přílepy a žádost 

o zapracování adekvátních stavebních úprav v zájmu ochrany zdraví občanů (ze dne 

27.12.2015, Velké Přílepy)  

Vypořádání všech relevantních připomínek z došlých vyjádření bylo zapracováno do příslušných 

kapitol dokumentace. V této části je provedena jejich rekapitulace. 

Tab. 71 Vypořádání připomínek k Oznámení 

č. Obsah připomínky Stanovisko zpracovatele dokumentace 

1. Středočeský kraj 

 Obecně Bez připomínek. - 

2. Česká inspekce životního prostředí, OI Praha 

 Odpady Odtěžená zemina, která bude využita mimo 

místo stavby, je považována za odpad ve 

smyslu zákona o odpadech. Proto před 

odvozem a uložením odpadních zemin na 

novou lokalitu musí být provedeny rozbory na 

obsah škodlivin dle př. č. 10 k vyhlášce 

č. 294/2005 Sb. (tab. 10.1 a 10.2).  

Lokalita k uložení zemin musí být určena 

k nakládání s odpady (např. povolena 

stavebním úřadem k provedení terénních 

úprav ve stanoveném objemu). 

Připomínka ČIŽP je v dokumentaci zohledněna 

(viz. kap. B.I.6). 

Ochrana 

ovzduší, 

ochrana lesa 

Bez připomínek Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře. 

Ochrana vod Nelze předjímat, že záměr nebude mít 

negativní vliv na povrchové a podzemní vody. 

Není jisté, zda správci toků umožní odvod 

dešťových vod ze silnice do recipientů, 

případně jaké podmínky stanoví. Recipienty, 

které jsou v dokumentaci uváděny, mají každý 

jinou vodnost a jsou jinak znečištěny jinou 

činností. 

Z výsledků posuzování hydrologických 

a hydrogeologických poměrů vyplynula 

oprávněnost připomínky ČIŽP. Lze očekávat 

částečné ovlivnění recipientů, zejména 

Podmoráňského potoka. Způsob nakládání se 

srážkovými vodami, u nichž lze očekávat 

střední míru znečištění, je potřebné řešit 

v návaznosti na výsledky podrobného 
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geologického průzkumu. Ten musí být zaměřen 

mimo jiné také na stanovení možné míry 

zasakování vod jako doporučované primární 

metody nakládání se srážkovými vodami a teprve 

vody, které nelze zasáknout, po potřebném 

předčištění vypouštět do recipientu. 

V dokumentaci řešeno, je součástí návrhu 

opatření (kap. D.IV.). 

Ochrana 

přírody 

Realizace záměru bude znamenat zánik 

biotopu otakárka ovocného (lokalita 2). 

V rámci žádosti o povolení výjimky ze zákazů 

uvedených v § 50 zákona č. 114/1992 Sb. je 

nutné prověřit, zda nelze vybudovat náhradní 

biotop pro tento zvláště chráněný druh.  

Ztráta biotopu otakárka ovocného nebude 

znamenat jeho vymizení ze zájmového území. 

V okolí budoucí komunikace mohou na jejích 

náspech vzniknout jeho vhodné biotopy. Živnými 

rostlinami housenek jsou hlohy a slivoně, které 

mohou být součástí náhradní výsadby v okolí 

komunikace. 

V dokumentaci EIA řešeno návrhem opatření 

v kap. D.IV. 

ZPF Problematická se jeví skutečnost, že záměr je 

navržen na zemědělské půdě s BPEJ 

s nadprůměrnými produkčními schopnostmi 

(úsek silnice II/240). 

S připomínkou se zpracovatel dokumentace 

ztotožňuje, záměr je v I. etapě navržen převážně 

na půdách v I. třídě ochrany. Souhlas s vynětím 

těchto půd ze ZPF je v kompetenci MŽP.  

3. Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí 

 Obecně Bez připomínek. - 

4. Městský úřad Kralupy nad Vltavou – odbor životního prostředí 

 Ochrana vod Požadujeme, aby bylo (v souladu s § 1 odst. 1 

a § 5 odst. 3 vodního zákona)  v co největší 

možné míře 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. 

V dokumentaci řešeno, je součástí návrhu 

opatření (kap. D.IV.). 

Je ovšem nutno zdůraznit, že většina trasy 

přeložky silnice je vedena po území krytém 

sprašemi či sprašovými hlínami, které jsou 

obecně nepříznivé pro zasakování. Je proto 

navrhován podrobný geologický průzkum 

k realizaci vsakovacích zkoušek, na jehož podkladě 

bude možné přesněji navrhovat a dimenzovat 

povrchové vsakovací objekty (zasakování je 

potřebné přes zatravněnou 

humusovou vrstvu). Zároveň je nutné počítat 

s tím, že ne všechny srážkové vody bude 

možno zasakovat. Zejména při intenzivních 

deštích bude nutno část vod vypouštět do 

recipientu. 

Ochrana 

přírody 

a krajiny 

Opominut je přírodní park vyhlášený v roce 

2011 Okolí Okoře a Budče, kterého se záměr 

přímo dotýká.  

Vyhodnocení vlivů záměru na přírodní park Okolí 

Okoře a Budče je provedeno v samostatné Studii 

vlivu na krajinný ráz.  

Jelikož má být v rámci záměru odstraněno 

větší množství dřevin, požadujeme, aby 

součástí stavby byly i pozemky, kde bude 

možné provést kompenzační opatření 

(náhradní výsadby apod.). 

V dokumentaci řešeno, je součástí návrhu 

opatření (kap. D.IV.). 

Součástí dalších stupňů projektové dokumentace 

bude návrh vegetačních úprav na silničních 

pozemcích podél vozovky. Tyto vegetační úpravy 

mohou zároveň sloužit i jako náhradní výsadba za 

pokácenou zeleň v rámci stavby. Výsadbu dřevin 

je rovněž doporučeno po dohodě s příslušnou 

obcí provést na plochách vymezených ÚSES.  

ZPF Před vydáním územního rozhodnutí je 

investor povinen požádat příslušný orgán 

Bez komentáře, jedná se o připomínku obecného 

charakteru. 
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ochrany ZPF o udělení souhlasu s dočasným a 

trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF pro 

uvedený záměr. Žádost musí mít všechny 

náležitosti stanovené zákonem. 

Další složkové 

zákony 

Bez připomínek. Vzhledem k obsahu vyjádření bez připomínek. 

5. Povodí Vltavy, státní podnik – závod Dolní Vltava 

 Ochrana vod Projektovou dokumentaci k územnímu 

a stavebnímu řízení požadujeme předložit ke 

stanovisku správce povodí a správce vodního 

toku. Vzhledem k navrhovanému odvádění 

srážkových vod do vod povrchových bude k 

územnímu řízení doloženo hydrogeologické 

posouzení potvrzující nevhodnost možnosti 

zasakování. 

V dokumentaci řešeno, je součástí návrhu 

opatření (kap. D.IV.). 

 

Případné hydrogeologické posouzení potvrzující 

nevhodnost zasakování bude možné zpracovat až 

v rámci podrobného geologického průzkumu. 

Území kryté sprašemi je obecně nevhodné pro 

zasakování, v trase přeložky se však nachází i řada 

míst s vhodnějšími poměry, např. výchozy 

proterozoických hornin či s degradovanými 

sprašemi, kde by částečné zasakování mělo být 

možné. 

K územnímu řízení budou doloženy 

hydrotechnické výpočty množství odváděných 

srážkových vod a výpočet retenčního prostoru 

retenčních nádrží – při stanovení potřebného 

retenčního objemu bude postupováno dle 

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými 

vodami. 

6. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší 

 Ochrana 

ovzduší 

V rámci rozptylové studie doplnit výpočty 

emisí o emisní kategorie EURO 0 až EURO 6.  

Pro výpočet emisí z automobilové dopravy 

doporučujeme použít nejaktuálnější verzi 

programu MEFA, tj. MEFA 13, který v sobě 

zahrnuje (v případě částic PM10 a PM2,5) jak 

emise primární prašnosti, tak i znovu zvířené 

prachové částice z povrchu komunikací. 

Splněno, pro výpočet emisí z automobilové 

dopravy byl v rozptylové studii (ATEM, 2017) 

použit program MEFA 13.  

7. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 

 Hluk V dalším stupni projektové přípravy bude 

předložena podrobná akustická studie, která 

upřesní realizaci navržených technických 

protihlukových opatření. 

V dokumentaci řešeno, je součástí návrhu 

opatření (kap. D.IV.). 

Po zahájení provozu bude v rámci zkušebního 

provozu provedeno kontrolní měření hluku 

pro ověření závěrů akustické studie a 

účinnosti navržených protihlukových opatření. 

Měřicí místa budou zvolena po dohodě s KHS. 

V úsecích, kde by bylo měřením hluku 

prokázáno překročení platných hygienických 

limitů, budou provedena dodatečná 

protihluková opatření. 

8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

 Ochrana 

přírody 

Záměr v severní části protíná NRBK Šebín – 

K58 a NRBK Údolí Vltavy K10. Při realizaci 

záměru je třeba postupovat tak, aby funkce 

těchto koridorů nebyla poškozena. 

Ke křížení nadregionálních biokoridorů NK57 a 

NK58 dochází v úseku stavby obchvatu Kralupy 

nad Vltavou, která není součástí posuzovaného 

záměru (v místě křížení s biokoridory je navržen 

velký mostní objekt). 

Realizací záměru bude dotčeno ochranné pásmo 

nadregionálního biokoridoru K10 Údolí Vltavy. 
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Vzhledem k rozsahu ovlivnění nedojde ke snížení 

funkce biokoridoru. 

Odpady Výkopová zemina, pokud je využívána 

k zásypům a terénním úpravám v místě 

vzniku, není odpadem ve smyslu zákona 

o odpadech (přesto je třeba ji zařadit do 

celkové bilance odpadových materiálů). 

Připomínky KÚ SčK jsou v dokumentaci 

zohledněny (viz kap. B.III.3). 

Při údržbě nelze předpokládat vznik 

asfaltových odpadů s obsahem dehtu, neboť 

tyto materiály nejsou v současné době již 

používány. 

Ostatní 

složkové 

zákony 

Bez připomínek.  

9. Obec Tursko 

 Obecně Souhlasí s vybudováním přeložky silnice 

č. II/240 (R7-D8), a to za předpokladu, že 

stavba bude realizována jako jeden celek 

a stejným způsobem bude uvedena do 

provozu. 

V dokumentaci řešeno, je součástí návrhu 

opatření (kap. D.IV.). 

Hluk Žádáme o zvážení možnosti doprojektování 

protihlukového přírodního valu včetně zeleně 

v šířce 20 m východně od středového uzlu 

Holubice - Kozinec, neboť v analýze počtu 

automobilů využívajících komunikaci v rozmezí 

let 2020 - 2040 nebyl brán zřetel na tranzitní 

dopravu v souvislosti s absencí severního 

obchvatu hlavního města Prahy. Tímto pak 

výsledky rozptylové, akustické a hlukové 

studie budou mít zřetelně navýšené hodnoty. 

Aktualizovaný dopravní model bere v úvahu 

scénář ve výhledu 2040 bez i se zprovozněním 

SOKP. Pro ochranu ploch rezervovaných územním 

plánem pro bydlení byla dle hlukové studie 

(ATEM, s.r.o., 2017) stanovena limitní izofona, za 

kterou je možné výstavbu realizovat. Při technické 

ochraně je možné využít opatření i v podobě 

protihlukového valu. Tato alternativa bude 

případně (u varianty B1) upřesněna v dalším 

stupni projektové dokumentace. 

Doprava Požadujeme, aby výstavba celého díla 

probíhala bez průjezdu těžké techniky přes 

centrum obce Tursko, aby tak v průběhu byly 

eliminovány negativní vlivy na životní 

prostředí obce a jejího okolí. 

Požadavek je běžně vznášen při všech stavbách. 

Proto bude stanovena podmínka, aby se těžká 

technika pohybovala výlučně v ose nové 

komunikace. Přesto nelze vyloučit občasný 

průjezd obcemi, aby se technika dostala na 

pracovní místo. Podmínka bude respektována 

v dalších stupních PD v rámci ZOV. 

Územní 

plánování 

Upozorňujeme, že záměr včetně studie 

neuvádí konečné trasy v ZUR Středočeského 

kraje. 

Záměr není v souladu se ZÚR ani s ÚP některých 

dotčených obcí. V dokumentaci řešeno, je 

součástí návrhu opatření (kap. D.IV.). 

10. Obec Číčovice 

 Ochrana vod 

Ochrana 

přírody 

Spatřují ovlivnění EVL Zákolanský potok, 

prostřednictvím jednoho z přítoků 

pramenícího u (i) Černoviček a (ii) Pazderny. 

Pramenné údolí směřuje od M. Číčovic přímo 

k místu křížení přeložky silnice II/240 s 

železniční tratí č. 121. Prameniště je níže po 

svahu než uvažovaná silnice. Nelze tedy 

vyloučit splachy, nebo dokonce svedení 

srážkových vod ze silnice, v tomto místě podle 

dokumentace vedené po náspu a mostě přes 

železniční trať, k prameništi. Ochranu 

pramenišť je třeba jednoznačně řešit. 

Ovlivnění jmenovaného prameniště je spojeno s 

úsekem přeložky ve variantě B 1,5 – 3,0 km 

(obdobně i varianta A).  

V etapě provozu může potenciálně dojít 

k ovlivnění kvality vody v Zákolanském potoce 

splachy znečištěné vody s vyšší koncentrací 

chloridových iontů.  

Podle hydrogeologického posouzení (příloha B7) 

může dojít v Zákolanském potoce realizací záměru 

k maximálnímu zvýšení koncentrace chloridů 

v rozmezí 4-6 mg/l (podrobněji viz str. 21 – 22 

Hydrogeologického posouzení v příloze B7).  
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K tomuto uvádí Mgr. Losík (držitel autorizace 

podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.), že zvýšení 

koncentrace chloridů nebude mít vliv na stav 

populace raka kamenáče v Evropsky významné 

lokalitě Zákolanský potok (podrobněji viz str. 51 

Biologického průzkumu v příloze B4). 

K minimalizaci vlivu na prameniště a EVL 

Zákolanský potok jsou v dokumentaci navržena 

opatření (kap. D.IV.). 

Krajina Vedení silnice po náspu a křížení s ž. tratí 

mostem je významným a negativním zásahem 

do krajinného rázu této části našeho životního 

prostředí, od ž. trati k Číčovicím málo 

poškozeném civilizačními zásahy. Vezmeme-li 

v úvahu, že základní průjezdný profil na ž. trati 

má výšku 4850 mm nad terénem kolejnic a že 

v případě stavby nového mostu bude jistě 

zohledněna i případná elektrifikace trati, 

musíme počítat s dalším zvýšením 

průjezdného profilu (základní výška troleje je 

5500 mm + další prostor pro zavěšení). Tím 

naroste i nutná výška mostu i výška a délka 

náspu s vozovkou. Takovýto zásah do krajiny 

pokládáme za nepřijatelný, pokud by k 

výstavbě silnice v této trase opravdu došlo, 

pak se spíše kloníme k vedení přeložky v 

zářezu a podjezdu pod ž. tratí. 

Šetrnější je z hlediska krajinného rázu nově 

navržená varianta B s vypuštěním 

mimoúrovňového křížení se železnicí v km cca 1,5.    

Úprava výškového řešení při křížení přeložky 

s železniční tratí č. 121 v km cca 2,6 není 

z hlediska odvodnění a bezpečnosti provozu 

možná (Technická studie, VPÚ DECO PRAHA, a.s., 

2016). Realizací podjezdu pod železniční tratí by 

vznikl v rovinatém terénu průleh, který by nebylo 

možné gravitačně odvodnit a v zimních měsících 

by komplikoval zimní údržbu. 

 

  

 

Hluk Nechceme další zvýšení hluku. Od Číčovic je 

trasa poměrně vzdálená, ale podobně 

vzdálená je i R7 (D7) a ta slyšet je, byť asi 

v normě. Bohužel hlukem netrpíme jen přes 

den, ale stále více i v noci. V horším postavení 

ovšem budou obyvatelé obce Černovičky 

a osady Pazderna k Tuchoměřicům náležející. 

Vybudováním přeložky podle dokumentace 

vlastně pro nás přibude zdroj hluku na další 

světové straně, po západu i jihu. Toto šíření 

hluku by podstatně omezilo vedení trasy 

v zářezu. 

Vyhodnocení akustických dopadů z provozu 

záměru bylo na území obce provedeno ve všech 

posuzovaných variantách a časových horizontech 

(podrobněji viz Hluková studie v příloze B2). Z 

posouzení vyplývá, že hygienické limity z provozu 

na navrhované trase budou u okrajové zástavby 

obce splněny. Vlastní vliv změny akustických 

poměrů ve vztahu k dopadům na lidské zdraví byl 

vyhodnocen ve Studii vlivů na veřejné zdraví 

(příloha B3).  

Ovlivnění faktorů pohody (pocitové a akustické 

vnímání nové komunikace) nelze zcela vyloučit, 

vedení komunikace zářezem je však 

problematické – viz bod výše. 

Obyvatelstvo Je třeba zachovat polní cestu od Tuchoměřic, 

u bývalého strážního domku křížící ž. trať. Tato 

historická cesta, kromě přístupu na soukromé 

pozemky, slouží i jako turistická a cyklistická 

(č. 0078) stezka. 

Úrovňové křížení přeložky silnice a polní cesty 

v km cca 2,2 mezi Tuchoměřicemi a Pazdernou 

není možné z hlediska bezpečnosti provozu zajistit 

(Technická studie, VPÚ DECO PRAHA, a.s., 2016). 

Proto byl ve variantě B navržen podjezd pod 

přeložkou II/240 pro cyklisty a pěší turisty 

(s vyloučením průjezdu zemědělské techniky).  

Funkčnost turistické trasy i cyklostezky tak 

zůstane zachována. 

Dopravní obslužnost pozemků bude zajištěna 

návrhem přeložky polní cesty, která prochází pod 

mostem navrženým přes železnici cca v km 2,5.  

Hluk Navrhovaná přeložka prakticky převede na R7 

dopravu, dosud směřující od Kralup n. Vltavou 

Vyhodnocení akustických dopadů záměru bylo 

provedeno na základě dopravního modelu, který 
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přes Velké Přílepy a Horoměřice do Prahy, 

dále dopravu ze silnice II/101 z Kralup n. 

Vltavou přes Otvovice a Zákolany k R7 rovněž 

na navrhovanou přeložku. Tím dojde 

k podstatnému navýšení provozu na této části 

komunikace oproti současnému stavu a tím 

i ke zhoršení hlukového zatížení. Navíc 

zlepšením průjezdnosti mezi D8 a R7 dojde 

k dalšímu navýšení počtu vozidel. 

reflektuje popisované skutečnosti. 

Doprava Podle zprávy z tisku (MF DNES 19.12.2015 str. 

18) připravuje firma Unipetrol převedení 

zásobování Letiště Praha leteckým benzínem 

ze železnice na silnici. Podle této zprávy by 

mělo jít o 60 velkoobjemových cisteren denně. 

Tento záměr opět navýší provoz, nehledě na 

zvýšení hrozby ekologické havárie. Proto 

dopravu kerosinu po silnici rozhodně 

odmítáme. 

V rámci tohoto procesu EIA nelze stanovit 

podmínky pro jiné subjekty. Dopravní model 

zahrnuje všechny okolní zdroje. Podle tohoto 

modelu bude po nové silnici jezdit cca 2000 

nákladních vozidel denně s tím, že v případě 

realizace SOKP klesne provoz přibližně na čtvrtinu. 

Požadavek na zamítnutí přepravy pro letiště je 

nutno uplatnit u spol. Unipetrol, případně 

stanovit zákaz vjezdu vozidel s nebezpečným 

nákladem (v gesci Policie ČR a příslušného odboru 

dopravy). 

Obecně je při přepravě nebezpečných látek nutno 

dodržovat Evropskou dohodu o mezinárodní 

silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), 

platnou od 1.7.2001. 

11. Obec Holubice 

 Obecně Nesouhlas se záměrem.  

Kumulativní 

vlivy, dopravní 

prognóza 

Kumulace záměru s dalšími stávajícími či 

zamýšlenými záměry. Považuje oznámení za 

zpracované nedostatečně, jelikož neuvažuje 

se všemi záměry, které by v dané oblasti 

mohly také negativně ovlivnit stav životního 

prostředí. Jedná se především o kumulaci se 

záměrem VPS D001 Silniční okruh kolem Prahy 

(SOKP) úsek Ruzyně – Březiněves (+2 MÚK).  

Tento záměr je v současnosti obsažen 

v návrhu 2. aktualizace Zásad územního 

rozvoje Středočeského kraje (ZUR SK), který je 

před veřejným projednáním. Není tedy 

pravdou, jak uvádí oznámení, že nejistota 

ohledně dostavby Pražského okruhu vzrůstá. 

Je tedy chybné, že oznámení s dokončením 

Pražského okruhu v tomto úseku neuvažuje. 

Je přitom zřejmé, že tento záměr přinese do 

daného území zvýšení hluku a imisního 

zatížení. Stejně tak je zřejmá kumulace 

záměru se samotným záměrem Letiště 

Vodochody, kdy zpracovatel oznámení 

připouští, že předmětná přeložka bude vázat 

část generované dopravy z Letiště Vodochody. 

Kumulativní vlivy jsou v dokumentaci EIA popsány 

a posouzeny, a to včetně letiště Vodochody a 

plánované dostavby Silničního okruhu kolem 

Prahy. 

Metodika 

hodnocení 

Považuje za nepřípustné, že dochází 

k rozdělování navzájem souvisejících záměrů 

(zejména co se týče I. etapy obchvatu Kralup 

nad Vltavou) do samostatných řízení, a že jsou 

vlivy těchto záměrů na životní prostředí 

posuzovány odděleně. Jedná se o nežádoucí 

Stavba obchvatu Kralup nad Vltavou je 

v dokumentaci EIA zohledněna, zahrnuta byla 

rovněž do rozptylové studie (příloha B1), 

akustické studie (příloha B2) a studie vlivu na 

veřejné zdraví (příloha B3).  
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„salámovou metodu“. 

Varianty Chybí nástin studovaných hlavních variant a 

stěžejní důvody pro zvolenou variantu a 

zdůvodnění potřeby záměru. Oznámení je 

zpracováno invariantně (mimo dílčího 

provedení křížení silnice), resp. srovnává 

záměr pouze s nulovou variantou. Přitom lze 

uvažovat o variantách obchvatů jednotlivých 

obcí (Tursko, Přílepy, Statenice) a jinak vést 

silnici v původní stopě, zpracovatel oznámení 

se však těmito variantami nezabývá. Požaduje 

prověření alternativních variant, které by byly 

ve vztahu k obyvatelstvu a životnímu prostředí 

méně invazivní. 

V dokumentaci EIA je záměr posuzován ve dvou 

aktivních variantách A a B s podvariantou B1. 

Přehled zvažovaných variant a stěžejní důvody 

pro jejich výběr, resp. odmítnutí, je předmětem 

kapitoly B.I.5. 

 

  

Ochrana 

přírody - ÚSES 

Navrhovaná trasa záměru protíná několik 

prvků ÚSES, mimo jiné i biokoridory, které 

byly vytvořeny přibližně v roce 2004 při 

komplexních pozemkových úpravách v k.ú. 

Kozinec. Navrhovaná varianta přeložky přetíná 

několikrát vymezené biokoridory, s odkazem 

pouze na jejich umístění v zemědělské krajině 

a jejich nefunkčnost, i právě proto je nutné 

vymezený biokoridor zachovat, případně 

naopak prvky ÚSES doplnit a biokoridory uvést 

do funkčního stavu, což posuzovaný záměr při 

absenci kompenzačních opatření neumožňuje.  

Zachování biokoridoru RK 1136, jenž tvoří 

páteřní severojižní osu jinak kulturní krajiny, je 

nezbytné pro zachování prostupnosti místní 

zemědělské krajiny pro volně žijící živočichy 

a zachování biodiverzity v oblasti. Navíc 

likvidací biokoridoru přeložkou dojde 

k znehodnocení veřejných prostředků, které 

byly již vynaloženy na vytvoření navazujících 

biokoridorů, provedení komplexních 

pozemkových úprav a schválení biocentra Ers. 

Je nutné vyhodnotit vlivy na funkčnost 

dotčených ÚSES, podrobněji vyhodnotit, zda 

realizace záměru může znamenat ovlivnění 

předmětů a cílů jejich ochrany a navrhnout 

opatření k vyloučení a snížení nepříznivých 

vlivů záměru včetně případného opatření 

k prevenci a vyloučení negativních vlivů na 

dotčené ÚSES. 

Vlivy záměru na prvky územního systému 

ekologické stability (ÚSES) jsou vyhodnoceny 

v kap. D.I.7.5 (Tab. 64). 

Pro posuzovaný záměr byla zpracována migrační 

studie (Losík, 2017) a aktualizovaný biologický 

průzkum (Háková, Losík, 2017). Tyto studie 

navrhují realizaci zmírňujících opatření 

k minimalizaci vlivů na živočichy a k zajištění 

prostupnosti krajiny pro živočichy. 

Pro další stupeň projektové přípravy je v kap. D.IV 

dokumentace EIA doporučeno navrhnout v rámci 

objektu vegetačních úprav náhradní výsadbu 

dřevin s tím, že vhodnými lokalitami jsou např. 

plochy ÚSES. 

 

 

Z výpočtů v oznámení vyplývá, že oproti 

současnému stavu dojde k navýšení imisí 

v Kozinci někdy až ve stovkách procent. 

V dokumentaci není hodnocen vliv 

znečišťujících látek na Ers ani není uveden 

návrh na eliminaci nárůstu znečištění ovzduší 

v Kozinci či v nejbližším okolí lesu Ers. 

V žádné části výpočtové oblasti nedochází 

k nárůstu koncentrací ve stovkách procent. Je 

třeba si uvědomit (a je to ve studii uvedeno), že 

ve výchozích stavech jsou modelovány pouze 

příspěvky dopravy. Pro účely vyhodnocení celkové 

úrovně znečištění ovzduší je do studie zařazena 

kapitola s uvedením hodnot dle podkladů ČHMÚ.  

Již na první pohled je zřejmé, že změny v imisní 

zátěži se pohybují nejvýše v řádu jednotek 

procent. Konkrétně na příkladu Kozince (který 

spadá do 4 čtverců z podkladu ČHMÚ) je patrné, 
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že celkové hodnoty se v území pohybují například 

pro PM2,5 v rozmezí 17,7 - 18,9 µg/m
3
, nejvyšší 

nárůst vlivem záměru činí 0,20 µg/m
3
 (tedy nárůst 

nejvýše 1,1 %). V případě benzo[a]pyrenu jsou 

celkové hodnoty v území v rozmezí 1,02 - 1,69 

ng.m
-3

, zatímco nejvyšší nárůst činí 0,012 ng.m
-3

 

(opět nárůst nejvýše 1,2 %). Uvádíme tyto dvě 

látky, u nichž je obecně nejvyšší rizikovost, ale 

obdobně to je i u dalších znečišťujících látek. 

Obyvatelstvo Oznámení ve své mapové části neobsahuje 

aktuální snímky, a dále chybí výkres úseku 

Kralupy – Holubice. Absence aktuálních 

snímků se projevuje tím, že v k.ú. Kozinec není 

zobrazena nová bytová zástavba, kde od roku 

2007 žije přibližně 1200 obyvatel a která je od 

záměru vzdálena pouze asi 350 m. V důsledku 

tohoto opomenutí nejsou v dokumentaci ani 

plánována protihluková opatření komunikace 

směrem ke Kozinci. Z výše uvedeného důvodu 

nemohou být správné ani provedené výpočty 

v akustické studii. Dále zpochybňují navýšení 

celkového počtu exponovaných osob o 500 

oproti variantě stávající, s odkazem na novou 

zástavbu na k.ú. Kozinec. Záměr bude 

procházet v těsné blízkosti zástavby, a tím 

negativně ovlivní zde žijící obyvatelstvo 

hlukem či imisemi, navíc ani nenavrhuje 

odpovídající kompenzační opatření.  

Součástí dokumentace EIA je aktuální 

ortofotomapa (viz příloha A1).   

Vyhodnocení akustických dopadů z provozu 

záměru bylo na území obce Holubice provedeno 

v hlukové studii (příloha B2), a to včetně nové 

bytové zástavby v k.ú. Kozinec.  

Z posouzení vyplývá, že hygienické limity hluku 

z provozu záměru budou u okrajové zástavby 

obce splněny. Vlastní změny akustických poměrů 

a znečištění ovzduší ve vztahu k dopadům na 

lidské zdraví byly vyhodnoceny ve studii vlivů na 

veřejné zdraví (příloha B3). 

Nedostatečně vyhodnocené vlivy na 

obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických 

vlivů, plánovaná přeložka zásadním způsobem 

ovlivní stávající kvalitu krajiny a znehodnotí 

její stávající venkovský charakter. 

 

Ovlivnění krajiny je vyhodnoceno v samostatné 

Studii vlivu na krajinný ráz (doc. Kupka, doc. Vorel, 

2016), která je přílohou B8 dokumentace EIA. Dle 

závěru této studie je realizace záměru hodnocena 

jako únosný zásah do krajinného rázu.   

Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně 

ekonomických vlivů jsou obsahem kapitoly D.I.1. 

Komunikace III/24015 bude svým křížením 

s navrženou přeložkou nevyužitelná pro pěší 

a naroste zde riziko nehodovosti, děti z 

Kozince využívají tuto cestu do školy v Tursku.  

V dokumentaci EIA řešeno doporučením varianty 

B, která přechází tuto silnici (resp. její přeložku) 

nadjezdem.   

Nová komunikace ztíží obhospodařování 

pozemků a tím zapříčiní pokles cen 

nemovitostí. 

V další fázi projektové přípravy bude 

vyhodnocena velikost a přístupnost pozemků. 

V případě, že pozemky budou 

neobhospodařovatelné, investor tyto pozemky 

vykoupí.   

Finanční aspekt není předmětem posuzování vlivů 

na životní prostředí. 

Zpochybňuje přínos záměru pro zlepšení 

dopravní dostupnosti Prahy pro místní 

obyvatelstvo, např. dojíždějící obyvatelé 

z Kozince míří nejkratší trasou na jih do Prahy, 

tj. na Suchdol nebo Bořislavku, a tuto novou 

komunikaci ústící v oblasti Kněževes využívat 

nebudou.  

Rovněž je ve vztahu ke k.ú. Kozinec tendenční 

tvrzení, že „dojde ke zvýšení bezpečnosti 

V rámci EIA nebyl prováděn průzkum cílů obyvatel 

dotčené oblasti. Uvedenou připomínku 

zpracovatel dokumentace nezpochybňuje, ovšem 

pokud by obyvatelé dojížděli do západní či jižní 

části Prahy, tak bude pro ně použití komunikace 

výhodné. 

V dokumentaci EIA je posuzováno propojení D7 a 

D8 jako celek. Výše posuzované výhrady jsou 

odstraněny doporučením varianty B 



Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101 295 

 

METROPROJEKT PRAHA, a.s.  Doplněná dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb.  

provozu v extravilánu a intravilánu přilehlých 

obytných celků“. Při využití dojezdu po nově 

plánované II/240 do Prahy směrem přes D8 je 

křižovatka na km 8,9 ve stávajícím návrhu 

řešena tak, že neumožní plynulý nájezd na 

směr doleva. Při variantě mimoúrovňového 

křížení v místě km 10,2 nebude možné využit 

tuto křižovatku k alternativnímu nájezdu.  

Při vytvoření varianty stykové křižovatky 

km 10,2 není jasné, jak bude vypadat 

návaznost na úsek Kralupy – D8. Tato část 

mapy v dokumentaci chybí. Je nutné tuto část 

doložit a plánovaná přeložka mohla být 

posouzena jako jeden celek. 

s podvariantou B1. Napojení okolních obcí je 

řešeno návrhem MÚK jižně od vrchu Ers. 

Navazující úsek „Obchvat Kralup nad Vltavou“ je 

znázorněn v grafické příloze A2.  

Ochrana 

přírody 

Nedostatečné posouzení vlivu na živočichy, 

popis pouze v souvislosti s ohroženými tvory. 

Mezi přeložkou a stávající silnicí bude 

vytvořen pruh cca 400 m, v němž dojde 

v krátké době k úplné likvidaci polní zvěře, 

není řešeno ani nejsou kompenzační opatření.  

Ornitologický průzkum je třeba rozpracovat, 

nejlépe pro období celého roku, v lokalitě je 

možno potvrdit přítomnost dalších dravců – 

káňat, poštolek, ostříže lesního. 

Lze očekávat vliv na místní populace zajíce 

polního, příp. bažanta obecného, kdy nová 

komunikace protne (znehodnotí) jejich teritoria, 

lze ale očekávat, že si jedinci s ohledem na četné 

zastoupení ploch obdobného charakteru v 

širokém okolí naleznou snadno nová útočiště. S 

ohledem na současné rozšíření druhu na celém 

území ČR je zřejmé, že vývoj ani stav populace 

polní zvěře nemůže být stavbou komunikace II. 

třídy ovlivněn. 

Biologický průzkum (příloha B4) byl doplněn o 

terénní šetření ve vegetačním období roku 2016 

(duben – konec října). V řešeném území byl 

detekován výskyt několika druhů dravců (např. 

moták pochop, moták pilich, jestřáb lesní, 

poštolka obecná, káně lesní). Populace některých 

dravců budou ovlivněny převážně snížením 

rozlohy jejich potravních biotopů, toto omezení 

však nebude rozlohou významné. 

Zamýšlená varianta silnice přímo kopíruje 

hlavní přírodní útvar oblasti mezi obcemi 

Tursko a Holubice, kterým je zalesněný vrh 

Ers. Domnívá se, že záměr bude mít nepříznivý 

vliv na lesní porost a na rostliny a živočichy v 

něm žijící. Z hlukových map vyplývá, že celý 

lesní porost se bude v denní době nacházet v 

prostoru s přesahem 50dB a v okrajových 

částech s hlukem ještě vyšším. Tento hluk 

bude mít nepříznivý vliv na živočichy zde žijící.  

Dle akustické studie (ATEM s.r.o. 2017) bude lesní 

porost ovlivněn zvýšeným hlukovým zatížením ve 

všech navrhovaných variantách.  

Disturbance budou na běžné úrovni této 

kategorie komunikace, většina živočichů se na 

tento typ rušení dokáže adaptovat.  

Pro snížení intenzity hlukového zatížení se 

používají protihlukové stěny. Protihlukové stěny 

však snižují prostupnost silniční komunikace a s 

ohledem na parametry hodnocené komunikace 

není jejich instalace pro snížení hlukového zatížení 

území vhodná. 

Krajinný ráz Dokumentaci doplnit o situaci s vyznačením 

protihlukových stěn a to i ve vztahu k 

možnému zásahu do krajinného rázu. 

Posouzení hlukové zátěže bylo provedeno 

v akustické studii (ATEM, s.r.o., 2017), pro 

zajištění požadovaných limitů 60 dB v denní a 50 

dB v noční dobu není technická protihluková 

ochrana nutná. 

12. Obec Lichoceves 

 Obyvatelstvo Mapové podklady záměru jsou zastaralé a 

nezachycují novou bytovou výstavbu v 

posledních minimálně 6 letech (např. v k.ú. 

Doplněno. 
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Noutonice na pozemcích 75/1-32, v k.ú. 

Kozinec, lokalita Holubí ráj). Studie tudíž 

neprověřuje dopady na tato nová obytná 

území. Žádáme o doplnění záměru a prověření 

vlivů na životní prostředí v těchto obytných 

lokalitách. 

Dopravní 

prognóza 

Mapové podklady nezachycují novou 

realizovanou průmyslovou výstavbu v 

posledních minimálně 6 letech (např. v k.ú. 

Tuchoměřice, komerční zóna). Studie tudíž 

neprověřuje vyšší intenzitu kamionové 

obsluhy těchto území. Žádáme o doplnění 

záměru. 

Pro účely dokumentace EIA byly použity aktuální 

mapové podklady (viz příloha A1 a A2). Posouzení 

bylo provedeno dle relevantních dopravních 

podkladů pro všechny posuzované varianty a 

časové horizonty. Změny na dopravních trasách v 

území byly vyhodnoceny na základě 

aktualizovaného dopravního modelu (AF-

CITYPLAN, 2016). 

Varianty Záměr nevhodně řeší křížení nové komunikace 

a stávajících komunikací III. třídy, kdy navrhuje 

úrovňové křížení. Nájezd ze stávajících 

komunikací či přejetí bude při předpokládané 

intenzitě a rychlosti dopravy na nové 

komunikaci obtížné a nebezpečné a v době 

dopravních špiček bude docházet k intenzitě 

dopravy 4-5, tj. kolona vozidel bude stát až do 

obce. Toto řešení zhorší dopravní obslužnost 

obcí (např. trasa Lichoceves na Velké Přílepy 

po komunikaci 80122, trasa Noutonice na 

Velké Přílepy po komunikaci 80123). V místě 

křížení nové a stávajících komunikací bude 

docházet k snížení plynulosti provozu na nové 

komunikaci. Požadujeme pro zmírnění 

negativních dopadů na území místních částí 

obce Lichoceves mimoúrovňové řešení 

křižovatek. 

V dokumentaci řešeno doporučením varianty B s 

doplněním MÚK v km cca 4,8. 

ÚTS nezohledňuje, že v obci Lichoceves, k.ú. 

Noutonice a Lichoceves, v lokalitě u nádraží a 

v lokalitě na hranici katastrů Noutonice a 

Svrkyně, jsou území se skladovou kapacitou a 

výrobní areály, které mají kamionovou 

dopravní obsluhu (tato území jsou navíc v 

rozvoji, vznikají zde další kapacity). Umístění 

sjezdů z nové komunikace je nevhodné, neboť 

dojde ke svedení všech vozidel přímo do 

středu obou místních částí obce Lichoceves.  

Požadujeme pro zmírnění negativních dopadů 

na území místních částí obce Lichoceves 

umístění sjezdu z nové komunikace ve směru 

od Tuchoměřic před železničním náspem a 

propojení s komunikací III/721 do průmyslové 

zóny. 

V dokumentaci řešeno doporučením varianty B 

s doplněním nové komunikace cca v km 4,8, která 

zajistí   samostatné napojení průmyslové zóny. 

Obyvatelstvo Záměr zcela opomíjí výsledky jednání 

dotčených obcí (Spolek 101, z.s.) s 

Ministerstvem dopravy ČR ze dne 24. 6. 2014 

a dalších navazujících jednání vč. s hejtmanem 

Středočeského kraje, která stanovila, že 

komunikace bude mít pás zeleně v šíři 40 m po 

obou stranách komunikace. Žádáme o 

dodržení tohoto opatření, tj. doplnění 

Ozelenění komunikace bude řešeno v rámci 

dokumentace pro navazující řízení (DÚR, DSP) 

návrhem vegetačních úprav. 
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komunikace o pás zeleně v šíři 40 m po obou 

stranách komunikace. 

13. Obec Tuchoměřice 

 Územní 

plánování 

Vzhledem k tomu, že předložený záměr na 

posuzování vlivu na životní prostředí je 

zpracován na dnes již neplatné ZÚR v části 

vymezení koridoru D057 v úseku Tuchoměřice 

(R7) – Tursko, který Krajský soud v Praze 

rozsudkem ze dne 20.3.2015, č. j. 50 A 

63/2014 – 45 zrušil a Nejvyšší správní soud 

zamítl kasační stížnost Středočeského kraje 

4.9.2015 (4. As 153/2015 – 60), považujeme 

za bezpředmětné se k uvedenému materiálu 

vyjadřovat. 

Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře. 

Soulad/nesoulad záměru se ZÚR nemá vliv na 

závěry hodnocení vlivů na životní prostředí  

a veřejné zdraví. 

14 Obec Svrkyně 

 Varianty Trváme, aby trasa přeložky II/240 vedla v 

úseku mezi obcemi Svrkyně a Velké Přílepy v 

navrhované trase v souladu s územním 

plánem obce Svrkyně. 

Předmětem této dokumentace jsou varianty 

předložené investorem. 

Připomínka v dokumentaci zohledněna, je 

součástí návrhu opatření (kap. D.IV.). 

Požadujeme, aby křižovatky v okolí obce 

Svrkyně byly pouze úrovňové. S 

mimoúrovňovými křižovatkami nesouhlasíme. 

Vypořádáno v rámci další projektové přípravy 

záměru.  

Dle vyjádření Obce Svrkyně ze dne 16.6.2016 (viz 

dokladová část Technické studie [1]) obec Svrkyně 

s návrhem MUK souhlasí. 

Hluk Navrhujeme posoudit odhlučení přeložky 

II/240 v přímce mezi obcí Svrkyně a vrchem 

Ers 

Posouzení bylo provedeno v akustické studii 

(ATEM, s.r.o., 2017), pro zajištění požadovaných 

limitů 60 dB v denní a 50 dB v noční dobu není 

technická protihluková ochrana nutná. 

Myslivecká 

střelnice 

V posuzovaném materiálu není zmínka o 

myslivecké střelnici na asfaltové holuby, na 

kterou obec při všech jednáních upozorňovala. 

Venkovní broková střelnice v k.ú. Svrkyně je 

v dokumentaci EIA zohledněna v kapitole C.II.I a 

D.I.1. Podrobněji viz. příloha B10 dokumentace 

EIA -  Znalecký posudek z oboru balistiky (Ing. 

Hudrlík, 07/2016). 

V dokumentaci je doporučena varianta B 

s odklonem trasy od střelnice.    

15. Obec Chvatěruby 

  Obchvatem Kralup nad Vltavou se přesune 

dopravní problém města k obci Chvatěruby, a 

proto trváme na níže uvedeném: 

Požadujeme propojení trasy od R7 až k D8 a 

nikoli její ukončení u kovošrotu Kralupy v 

bezprostřední blízkosti Chvatěrub – projekt k 

územnímu řízení vypracovat na celý úsek 

propojení D8-R7.   

Realizovat projekt jako celek od D8 po R7 a 

také tak i zprovoznit. 

Posuzovaný záměr je rozdělen do dvou etap 

(úseků), tj. etapu I (D7 - obchvat Kralup nad 

Vltavou) a etapu III (obchvat Kralup nad Vltavou - 

D8). Mezi etapami I a III je již projednána stavba 

obchvatu Kralup nad Vltavou (etapa II), ke které 

bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA a 

pravomocné územní rozhodnutí. Obchvat Kralup 

nad Vltavou není součástí záměru, v rámci 

hodnocení kumulativních vlivů však byl 

v dokumentaci EIA posouzen, a to především 

z hlediska hlukové zátěže, znečištění ovzduší a 

zdravotních rizik. 

Podmínka realizace stavby všech tří etap současně 

je zahrnuta do návrhu opatření  

v kap. D.IV. 
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Do územního rozhodnutí zahrnout přeložku 22 

kV v k.ú. Chvatěruby.  
Přeložka 22 kV u Chvatěrub je řešena v rámci 

projektové přípravy stavby II. etapy „Obchvat 

Kralup nad Vltavou jako stavební objekt „SO 414 - 

Přeložka nadzemního elektrického vedení VN22 

kV (k.ú.Chvatěruby)“ 

 Hluk Odhlučnit přeložku na mostě přes Vltavu i 

podél obytné zóny Chvatěrub. 

Dle závěru hlukové studie (ATEM, s.r.o., 2017) 

v příloze B2 pro zajištění požadovaných limitů 60 

dB v denní a 50 dB v noční dobu není technická 

protihluková ochrana nutná. 

16. Obec Středokluky 

 Veřejné zdraví Vzhledem k výsledkům soudního sporu 

Středočeského kraje s obcí Tuchoměřice, musí 

dojít k přepracování vlivu na naši obec, jelikož 

dojde k přetrasování a zvýšení zátěže na obec 

Středokluky. 

Posouzení bylo aktualizováno. 

Dokumentace neřeší, nebo jen omezeně vliv 

na obec Středokluky z pohledu nárůstu 

dopravy:  

a) zlepšením dostupnosti průmyslových areálů 

v Dobrovízi ve směru od Kralup;  

b) vzniklou kongesci u nájezdu na R7, 

způsobenou zrušení nájezdu na R7 u 

Tuchoměřic (bude řešeno změnou trasování, 

přesto ovlivní Nové Středokluky). 

Posouzení bylo provedeno dle relevantních 

dopravních podkladů pro všechny posuzované 

varianty a časové horizonty. Změny na dopravních 

trasách v území byly vyhodnoceny na základě 

nového dopravního modelu (AF-CITYPLAN, 2016). 

Ochrana 

přírody 

Ochrana vod 

Budou ovlivněny vodoteče (např. i 

vsakováním) stékající po severním úpatí 

hřebene na katastrech Středokluk, 

Tuchoměřic a Číčovic.  

V případě výstavby nového sjezdu na R7 u 

Středokluk budou tedy pravděpodobně 

ovlivněny přítoky Zákolanského potoka (EVL), 

který dle studie nemá být záměrem ovlivněn. 

V etapě provozu může potenciálně dojít 

k ovlivnění kvality vody v Zákolanském potoce 

splachy znečištěné vody s vyšší koncentrací 

chloridových iontů. Nedojde však k překročení 

limitních koncentrací daných platnou legislativou 

(NV č. 401/2015 Sb.) – podrobněji viz  

Hydrogeologický posudek v příloze B7.   

Zvýšení koncentrace chloridů nebude mít vliv na 

předmět ochrany EVL Zákolanský potok (rak 

kamenáč), podrobněji viz str. 51 Biologického 

průzkumu v příloze B4. 

Sjezd na D7 doporučené varianty B se nachází 700 

m od nejbližšího přítoku Zákolanského potoka, 

což je dostatečná vzdálenost pro přirozenou 

atenuaci znečišťujících látek ze zasakovaných 

srážkových vod. 

Orgán ochrany přírody ve svém stanovisku 

vyloučil možné ovlivnění EVL Zákolanský potok. 

K minimalizaci vlivu na EVL Zákolanský potok jsou 

v dokumentaci EIA navržena opatření (kap. D.IV.).  

Obyvatelstvo Ve studii není hodnocen vliv na osadu 

Černovičky, ale spíše na centrální Středokluky 

V dokumentaci EIA je vyhodnocena relevantní 

záměrem dotčená zástavba, a to včetně osady 

Černovičky. 

V dokumentaci nebylo nalezeno řešení zrušení 

historických cest v okolí Pazderny, které jsou 

důležitými turistickými koridory a zrušení 

hlavní příjezdové trasy na Pazdernu, čímž se 

zvýší provoz na Černovičkách a obyvatelům 

Tuchoměřic prodlouží dojezdové vzdálenosti. 

Řešeno v rámci nově navržené varianty B. 

Křížení s červenou tur. trasou a cyklotrasou 0078 

(cca km 2,2)  

Tur. trasa zůstává funkční (nadjezd II/240 nad 

polní cestou – pouze pro turist. trasu a cyklotrasu) 
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Křížení se zelenou tur. trasou (cca km 1,2) 

Navrženo přeznačení – z Tuchoměřic vést 

společně s ČTZ a s cyklotrasou 0078 po polní cestě 

směřující do podjezdu pod přeložkou v km 2,19, 

pak cca po 1 km odbočit a přes Pazdernu napojit 

na původní trasu ZTZ.   

Funkčnost turistických tras i cyklotrasy tak bude 

zachována. Podrobněji viz Obr. 9 a kap. D.I.1. Toto 

řešení bylo konzultováno  

s předsedou Rady značení Klubu českých turistů 

Ing. Markvartem.   
Dopravní 

studie 

Ve studii Příloze č. 1 – Intenzita dopravy pro 

rok 2015 je počítána „nulová varianta“ s 

provozem, který odpovídá Celostátnímu 

sčítání dopravy 2010, přičemž počet vozidel 

jistě narostl. 

Pro účely dokumentace EIA byla zpracována nová 

dopravní studie (AF-CITYPLAN s.r.o., 12/2016) – 

viz příloha B10. 

 

Krajinný ráz Ve studii není hodnocen vliv na estetickou 

kvalitu krajiny. Veškeré stavby na trase 

Středokluky – Dolany jsou významnými 

krajinnými dominantami, které jsou viditelné 

ze širokého okolí. Studie neřeší vlivy mostů a 

náspů na kvalitu prostředí. Popř. možná řešení 

a zlepšení. 

Byla zpracována Studie vlivu na krajinný ráz (doc. 

Kupka, doc. Vorel, 12/2016), která je samostatnou 

přílohou B8 dokumentace EIA. 

Posouzení vlivu na estetické hodnoty krajiny je 

nedílnou součástí této studie. Technické řešení 

stavby (včetně mostů a násypů) je ve studii 

zohledněno.  

Dopravní 

studie 

V dokumentaci chybí vlivy možné výstavby 

severozápadní části obchvatu Prahy mezi 

Ruzyní a D8. V případě využití některé z 

variant může dojít ke znatelným změnám v 

intenzitách dopravy. 

Nová dopravní studie (příloha B10) bere v úvahu 

scénář ve výhledu 2040 bez i se zprovozněním 

SOKP. Oba stavy jsou v dokumentaci EIA 

posouzeny. 

17. Obec Velké Přílepy 

 Obecně Souhlasíme s vybudováním přeložky silnice 

II/240 za předpokladu, že stavba bude 

realizována jako jedno dílo v celém úseku. 

V dokumentaci řešeno, je součástí návrhu 

opatření (kap. D.IV.) 

Varianty Požadujeme posun přeložky II/240 co nejdále 

od stávající zástavby od obce Velké Přílepy 

(ulice Boženy Němcové) na samotnou hranici 

katastru obce Velké Přílepy. 

V dokumentaci zohledněno návrhem varianty B 

(B1). Trasa byla od ulice Boženy Němcové 

oddálena.    

Požadujeme zahloubení tělesa komunikace 

pod stávající úroveň terénu v celém rozsahu 

katastru obce Velké Přílepy. 

Podmínka splněna návrhem varianty B (B1). Trasa 

je na katastru obce Velké Přílepy vedena v zářezu.    

Hluk Nesouhlasíme s plánovanými protihlukovými 

stěnami z betonu či jiných materiálů a 

požadujeme je nahradit přírodním valem se 

zelení v šířce min. 20 m od středu tělesa 

komunikace v celém rozsahu katastru obce 

Velké Přílepy. 

Přeložka je navržena ve variantě B (B1) v zářezu 

a ve větší vzdálenosti od obce. Podle výsledků 

hlukové studie (ATEM, s.r.o., 2017) v příloze B2 

nejsou technická opatření pro zajištění 

hygienických limitů nutná. 

Dopravní 

studie 

Obec požaduje novou analýzu / revizi odhadu 

počtu automobilů využívající komunikaci v 

období 2020 – 2040. Domnívá se, že počty 

jsou podhodnocené, protože vycházejí z 

neaktuálních průzkumů a sčítání současné 

intenzity provozu pouze v dotčených obcích. 

Nebyla brána v úvahu tranzitní doprava v 

souvislosti s absencí severního obchvatu 

Prahy. Z tohoto nesprávného odhadu 

Byla zpracována nová dopravní studie (AF –

CITYPLAN, s.r.o., 2016) – příloha B9 dokumentace 

EIA. 

Tato dopravní studie byla podkladem pro 

hlukovou a rozptylovou studii a studii vlivu na 

veřejné zdraví. 

Aktualizovaný dopravní model bere v úvahu 

scénář ve výhledu 2024 a 2040 bez i se 
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vycházejí rozptylová, hluková a další studie, 

jejichž výsledky jsou tímto zkresleny. 

zprovozněním SOKP. 

 

Vody Nesouhlasí s odvodněním tělesa silnice v k.ú. 

Velké Přílepy do Podmoráňského potoka. Tato 

varianta odvodnění by mohla v případě 

přívalových dešťů znamenat ohrožení zástavby 

na západním okraji obce Velké Přílepy. 

Na základě závěrů hygrogeologického posouzení 

(příloha B7) je doporučeno maximální možné 

množství vod zasakovat.  

Přesto v případě přívalových srážek nelze  vyloučit  

odtok vod do Podmoráňského potoka.  

K omezení přítoku přívalových vod bude možné 

zakomponovat objekty s vyšší kapacitou 

zásobního objemu (např. suchý poldr, větší 

vsakovací nádrž s bezpečnostním přelivem, větší 

vsakovací rýha, průleh atp.) a tím i vylepšit 

stávající stav. Řešení kapacit zasakování a 

nutného vypouštění bude možné až na podkladě 

podrobného geologického průzkumu, který je 

výše navrhován. 

Obyvatelstvo Požaduje, aby výstavba probíhala bez 

průjezdu těžké techniky přes centrum obce 

Velké Přílepy a tím se maximálně omezily 

negativní vlivy v průběhu stavby na své okolí. 

Požadavek je běžně vznášen při všech stavbách. 

Proto bude stanovena podmínka, aby se těžká 

technika pohybovala výlučně v ose nové 

komunikace. Přesto nelze vyloučit občasný 

průjezd obcemi, aby se technika dostala na 

pracovní místo. Podmínka bude respektována 

v dalších stupních PD v rámci ZOV. 

Územní 

plánování 

Projednávaná EIA na stavbu probíhá bez 

platného umístění konečné trasy v ZÚR 

Středočeského kraje, což může mít v 

konečném důsledku za následek chybné 

závěry EIA na danou stavbu. 

Záměr není v souladu se ZÚR Středočeského kraje. 

Tato skutečnost však nemá vliv na závěry 

posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví.  

18. MS Svrkyně – Velké Přílepy 

 Myslivecká 

střelnice 

Oznámení nevychází ze skutečné znalosti 

dotčeného území, spolek vlastní na 

pronajatém pozemku č. 88/1 k.ú. Svrkyně 

stálou brokovou mysliveckou střelnici určenou 

ke střelbě z brokovnic všech ráží, která se 

nachází v bezprostřední blízkosti zamýšleného 

záměru. Střelnice je v nepřerušeném provozu 

od šedesátých let. V souladu se znaleckým 

posudkem ze dne 1.6.2001 (kopie součástí 

vyjádření) zpracovaným soudním znalcem pro 

obor střelivo a výbušniny, se zvláštní 

specializací balistika a hlavňové zbraně, 

upozorňuje, že na základě balistických výpočtů 

je stanoven ohrožený a nebezpečný prostor 

střelnice. Nesouhlasí proto s umístěním 

záměru do bezprostřední blízkosti střelnice. 

Byla prověřena kolize s brokovou střelnicí 

vypracováním Znaleckého posudku z oboru 

balistiky (Ing. Hudrlík, 07/2016) – viz příloha B10. 

V tomto posudku byl stanoven perimetr 

ohroženého prostoru z maximálního možného 

dopadu broků. Sesazením ohroženého prostoru a 

přeložkou II/240 bylo prokázáno, že silnice není 

v kolizi.   

 Ochrana 

přírody 

Záměr se dotýká území obhospodařovaným 

MS, respektive přímo protíná honitbu MS. V 

oznámení není uvedeno mnoho druhů 

chráněných, či ohrožených živočichů, kteří se v 

území vyskytují. 

V roce 2016 proběhla terénní šetření k doplnění 

údajů o výskytu zvláště chráněných druhů (ZCHD) 

živočichů, jejichž biotopy budou ovlivněny 

realizací záměru. V další fázi projektové přípravy 

je oznamovatel povinen požádat příslušný orgán 

ochrany přírody o udělení výjimky z ochranných 

podmínek ZCHD podle §56 zákona č. 114/1992 

Sb., v platném znění. Bez udělení této výjimky 

příslušným orgánem ochrany přírody nebude 

možné stavbu realizovat. Podrobněji viz. 
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Biologický průzkum v příloze B4. 

19. RNDr. Jan Kučka, Ph.D., Ing. Lenka Kučková, Sofie Anna Kučová, Matyáš Kučka (Kozinec) 

 Kumulativní 

vlivy, varianty 

Předložená dokumentace je zpracována 

zavádějícím způsobem, nereflektuje stavební a 

demografický vývoj dotčeného území, a ani 

účinně nebere v potaz další plánované 

ekologicky významné stavby. Je důvodné 

podezření z účelovosti a právně pozoruhodný 

je i historický vývoj, který vyloučily méně 

sociálně a ekologicky závažné varianty této 

stavby. 

V dokumentaci EIA je záměr rozpracován ve dvou 

aktivních variantách A a B s podvariantou B1, 

které se liší směrovým vedením v etapě I.  

Byly rovněž posouzeny kumulativní vlivy s dalšími 

plánovanými silničními stavbami (např. obchvat 

Kralup nad Vltavou), ale také kumulativní vlivy 

spojené se železniční a letištní dopravou (Letiště 

Václava Havla, Letiště Vodochody). Zohledněny 

byly rovněž stavy zprovoznění i nezprovoznění 

SOKP (stavba 0518 a 0519).  

Podkladem pro toto posouzení byla nová 

dopravní studie (AF-CITYPLAN, s.r.o., 2016), která 

je samostatnou přílohou B9.   

20 Josef Jůza 

 Obyvatelstvo Upozorňuje na intenzivní využívání stávající 

silnice chodci a cyklisty, a na křížení silnice s 

turistickými trasami. Novou přeložku budou 

chodci křížit mimo zastavěné území, bez 

omezení rychlosti na silnici, což přináší rizika 

pro bezpečnost a plynulost provozu. Věnovat 

pozornost křížení s hlavními trasami 

používanými chodci a odpovídajícím 

způsobem zřídit přechody pro chodce, 

bezpečná místa pro přecházení vozovky nebo 

mimoúrovňová křížení. Místa s intenzivním 

pohybem chodců a cyklistů, silnice III/0077, 

polní cesta Tuchoměřice – Malé Číčovice, 

silnice III/2406 u Velkých Přílep a polní cesta 

Tursko – Kozinec. Navrhuje trasu konzultovat 

se správcem pěšího a cyklistického 

turistického značení, s Klubem českých turistů, 

konkrétně s Radou značení. 

Připomínka pana Jůzy je v dokumentaci 

zohledněna.  

Turistické trasy a cyklotrasy jsou graficky 

znázorněny na obr 17, popsány v kapitole C.II.1, 

jejich ovlivnění a návrh opatření jsou uvedeny 

v kap. D.I.1.5. 

Návrh opatření byl konzultován  

s předsedou Rady značení Klubu českých turistů 

Ing. Markvartem.   

21. Mgr. Jitka Kufnerová (Kozinec) 

 Ochrana 

přírody 

Oznámení zkresluje vliv záměru na životní 

prostředí, zejména opomíjí vliv záměru na 

ÚSES a ZPF, které budou stavbou v prostoru 

obcí Kozinec, Holubice, Svrkyně, Velké Přílepy, 

Tuchoměřice závažně negativně ovlivněny a v 

některých případech bez náhrady zničeny.  

Je bagatelizován vliv přeložky na VKP Ers – 

není jako VKP uveden a nejsou popsány vlivy z 

fáze provozu. Jsou ignorovány biokoridory, 

které silnice na několika místech přetíná a vliv 

na biocentrum Ers, podél jehož celé délky je 

silnice navržena, čímž ho izoluje od okolí. 

Jsou navržena nedostatečná opatření pro 

prostupnost krajiny pro všechna zvířata v 

lokalitě se nacházející. 

Dokumentace EIA respektuje připomínku paní 

Mgr. Kufnerové. 

Vlivy záměru na ÚSES a VKP (včetně VKP a RBC 

Ers) je posouzen v kapitole D.I.7.3 dokumentace 

EIA. Podkladem pro toto hodnocení byl 

aktualizovaný biologický průzkum (příloha B4) a 

migrační studie (příloha B5). 

Vlivy na zemědělský půdní fond (ZPF) jsou 

posouzeny v kapitole D.I.5. 

Pro minimalizaci vlivů na zmiňované složky 

životního prostředí jsou v kap. D.IV navržena 

zmírňující opatření.  

ZPF Stavba představuje trvalý zábor ZPF z 

kategorie 1. stupně ochrany. Část pozemků 

ztratí produkční funkci a vlivem imisí ze silniční 

Zábor půdy je nevyhnutelný při výstavbě jakékoli 

nové či modernizované komunikace, možnosti 

jeho minimalizace jsou pouze omezené. Vzhledem 
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dopravy dojde ke snížení kvality zemědělských 

produktů, není v dokumentaci zohledněno a 

nejsou kompenzační opatření. Požaduje 

doplnit vyčíslení záboru ZPF a odůvodnit proč 

dochází k záboru půd v 1. kategorii ochrany.  

k rozšíření velmi kvalitních půd v zájmové oblasti 

se jim nelze při vedení trasy zcela vyhnout.  

Předpokládané zábory půdy jsou vyčísleny v kap. 

B.II.1. Vlivy na zemědělský půdní fond (ZPF) jsou 

posouzeny v kapitole D.I.5. 

 

Varianty Vliv stavby na hmotný majetek, jak na pole 

využívané zemědělci, tak na nemovitosti v 

Kozinci. Požadavek na doplnění variantního 

řešení vedení trasy, nebo vedení trasy 

tunelem, případně návrhem opatření regulace 

dopravy. 

V dokumentaci EIA je záměr rozpracován ve dvou 

aktivních variantách A a B s podvariantou B1, 

které se liší směrovým a výškovým vedením trasy. 

 

Ochrana 

přírody 

Je bagatelizován vliv přeložky na VKP Ers. Není 

uveden jako VKP a není vyhodnocen vliv 

stavby ve fázi provozu záměru.  

V dokumentaci EIA doplněno. 

 Oznámení ignoruje existenci a funkci ÚSES. Vlivy záměru na prvky územního systému 

ekologické stability (ÚSES) jsou vyhodnoceny 

v kap. D.I.7.5 (Tab. 64). 

Pro posuzovaný záměr byla zpracována migrační 

studie (Losík, 2017) a aktualizovaný biologický 

průzkum (Háková, Losík, 2017). Tyto studie 

navrhují realizaci zmírňujících opatření 

k minimalizaci vlivů na živočichy a k zajištění 

prostupnosti krajiny pro živočichy  

Pro další stupeň projektové přípravy je v kap D.IV 

dokumentace EIA doporučeno navrhnout v rámci 

objektu vegetačních úprav náhradní výsadbu 

dřevin s tím, že vhodnými lokalitami jsou např. 

plochy ÚSES. 

 Pro dravce lovící na okraji silnic představuje 

zvýšení dopravy nárůst hrozby kolize 

s dopravními prostředky. „K častým úhynům 

hlavně kání lesních a poštolek obecných 

dochází i po střetu s vozidly, kdy zmiňovaní 

dravci loví v okolí silnic nebo sbírají živočichy 

sražené na vozovce.“ Oba druhy dravců lze 

v zájmovém území běžně pozorovat. 

Oba citované druhy dravců (káně lesní, poštolka 

obecná) se v ČR vyskytují plošně a jejich 

početnosti jsou dlouhodobě stabilní nebo mírně 

rostou (Šťastný K., Bejček V. & Hudec K., 2009: 

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice). 

Jejich hlavní potravou je převážně hraboš polní, 

kterého loví v otevřené kulturní krajině. Proto 

jsou mezi našimi dravci také nejčastější obětí 

kolizí s vozidly. Plánovanou stavbou dojde ke 

zvýšení rizika střetů vozidel s těmito dravci, 

podobně jako u ostatních běžných druhů 

živočichů, kteří osidlují okolní krajinu. Vzhledem k 

vyšší početnosti a plošnému rozšíření, však tento 

vliv nebude představovat riziko jejich vymizení z 

dané oblasti. 

Obyvatelstvo Křižovatka km 8,9 (mezi Kozincem a Turskem) 

je navržena tak, že dojde ke zvýšení rizika 

silničního provozu v tomto místě, aniž by bylo 

navrženo funkční uspokojivé alternativní 

řešení nájezdu na Prahu z Kozince buď přes 

Svrkyni nebo v místě křížení silnice II/240 

směrem od Kozince na Debrno. Není 

plánováno bezpečné místo přechodu směrem 

k vrchu Ers, který je oblíbeným místem 

rekreace, oddechu aj. a fakticky dojde k 

Nájezd z Kozince na Prahu je řešen přes MÚK jižně 

od vrchu Ers. Propojení Kozince, Turska i vrchu Ers 

je řešeno ve variantě B bezpečně 

mimoúrovňovým křížením. 
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oddělení Kozince a Holubic od Turska, kde se 

nachází základní škola.  

Dokumentace obsahuje neaktuální mapové 

podklady a nebere v potaz novou zástavbu a 

nárůst počtů obyvatel v Kozinci. 

Součástí dokumentace EIA jsou již aktuální 

mapové podklady (viz příloha A1 a A2).  

22. Ing. Jan Miller (Holubice) 

  Nesouhlasné vyjádření, shodné s vyjádřením 

obce Holubice viz výše. Nedostatečné 

vyhodnocení kumulace vlivů (doprava) se 

záměry v území plánovanými. Chybí kumulace 

se záměrem VPS D001 Silniční okruh kolem 

Prahy (SOKP) úsek Ruzyně – Březiněves (+2 

MÚK). Použití nevhodné „salámové metody“, 

vyhodnoceno invariantní řešení, zásah do 

prvků ÚSES, vlivy na zástavbu a obyvatelstvo, 

nevhodné dopravní řešení, vlivy na živočichy, 

zásah do přírodního útvaru Ers. 

Připomínky pana Ing. Millera jsou shodné 

s vyjádřením obce Holubice. Vypořádání je 

provedeno výše (bod. 11. Obec Holubice).  

23. Ing. Rostislav Dias (Velké Přílepy) 

 Územní 

plánování 

Soudem bylo zrušeno vymezení D057 „Koridor 

silnice II/101 a II/240“ úsek Tuchoměřice (R7) 

– Tursko v ZÚR Středočeského kraje. Navržená 

silnice nemá dnes oporu v ZÚR SK. Nové 

projednání v rámci ZÚR SK může přinést 

změnu trasy. Oznámení pracuje s jednou 

variantou, jako by byla již stanovena 

definitivní trasa. Podobný problém je napojení 

na R7 u Tuchoměřic. V dokumentaci je 

uvedeno původní (zrušené) trasování, někde 

je doplněno o nové trasování. 

Předmětem dokumentace EIA jsou varianty 

předané investorem.  

V dokumentaci EIA je záměr rozpracován ve dvou 

aktivních variantách A a B s podvariantou B1, 

které se liší směrovým a výškovým vedením trasy. 

Soulad/nesoulad záměru se ZÚR není předmětem 

posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví. 

Dopravní 

studie 

Účelem přeložky dle dokumentace je 

vymístění dopravy z obcí a navedení na 

nadřazenou silniční síť. Tento přístup je 

zásadně chybný a odhady počtu projíždějících 

automobilů jsou podhodnoceny. Na přeložku 

nelze nahlížet jako na silnici lokálního 

významu, bude propojovat dvě významné 

dálnice v severozápadním okraji Prahy a bude 

tak využívána tranzitní dopravou včetně 

mezinárodní. Bez Pražského okruhu R1 v 

severozápadním sektoru ve variantě J, bude 

přeložka II/240 suplovat tuto část okruhu. 

Intenzita dopravy musí být přepočítána s 

ohledem na neexistenci Pražského okruhu. Ze 

skresleného počtu projíždějících automobilů 

vycházejí zkreslené výsledky odborných studií. 

Byla zpracována nová dopravní studie (AF –

CITYPLAN, s.r.o., 2016) - B9 dokumentace EIA. 

Tato dopravní studie byla podkladem pro 

hlukovou a rozptylovou studii a studii vlivu na 

veřejné zdraví. 

Aktualizovaný dopravní model bere v úvahu 

scénář ve výhledu 2040 bez i se zprovozněním 

SOKP. 

 

Doprava V oznámení je uvedeno, že nákladní doprava 

bude odkloněna po silnici Nová Ves – Velvary 

– Slaný. Je to zřejmá snaha o snížení počtu jízd 

po přeložce II/240. Řešení je nesmyslné, trasa 

přes Velvary je značně delší a neexistuje 

nástroj pro vynucení této podmínky. 

S touto připomínkou zpracovatel dokumentace 

souhlasí.  

Byla zpracována nová dopravní studie (AF –

CITYPLAN, s.r.o., 2016), která je samostatnou 

přílohou B9 dokumentace. Dopravní studie 

odklon nepředpokládá. 

Kumulativní 

vlivy 

V hlukové studii není uvedena blízkost letiště 

Vodochody, které je v plánu přestavět na 

komerční využití. Obec Velké Přílepy spadá do 

Připomínka v dokumentaci EIA respektována.  

Posouzeny byly i kumulativní vlivy spojené s 

letištní dopravou (Letiště Václava Havla, Letiště 
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ochranného pásma letiště, Hluk z přeložky 

II/240 by měl být posuzován synergicky i s 

hlukem leteckým. 

Vodochody).  

 

Veřejné zdraví Ulice Svrkyňská v obci Velké Přílepy bude 

změněna na přivaděč do Prahy, tomu 

odpovídá velkorysé řešení křížení přeložky s 

touto ulicí. To povede ke zhoršení životních 

podmínek obyvatel okolo Svrkyňské ulice. 

Záměr by se tímto problémem měl zabývat a 

posoudit vliv. 

Připomínka v dokumentaci EIA respektována.  

Vliv vlastního záměru, včetně doprovodných 

staveb, byl v akustické studii a ve studii vlivu na 

veřejné zdraví posouzen. 

ZPF Závažný je zábor zemědělské půdy, především 

v I. třídě ochrany. Přeložka zlikviduje 70 ha 

zemědělské půdy. V oznámení záměru je dále 

uvedeno, že výstavba silnice zde další 

zemědělské hospodaření – dlouhodobý 

způsob využití půdy v území prakticky po celé 

trase znemožní. Má být hledána taková trasa, 

aby zábor zemědělské půdy byl minimalizován 

a zemědělské hospodaření co nejméně 

narušeno. 

Zábor půdy je nevyhnutelný při výstavbě jakékoli 

nové či modernizované komunikace, možnosti 

jeho minimalizace jsou pouze omezené. Vzhledem 

k rozšíření kvalitních půd v zájmové oblasti se jim 

nelze při vedení trasy zcela vyhnout.  

Vlivy na zemědělský půdní fond (ZPF) jsou 

posouzeny v kapitole D.I.5. 

 

Obyvatelstvo V k.ú. Kamýk u Velkých Přílep nebyly 

provedeny pozemkové úpravy. Pozemkovými 

úpravami by bylo možno dosáhnout zmírnění 

poškození vlastníků dotčených pozemků. 

Na všechny pozemky bude zajištěn přístup. 

V navazující projektové přípravě stavby může 

obec s investorem stavby projednat zpracování 

návrhu jednoduchých pozemkových úprav. 

ZPF V oznámení není řešeno kontaminování 

zemědělské půdy v okolí přeložky II/240 

škodlivinami z automobilového provozu. 

Kontaminanty budou přecházet do 

zemědělské produkce a tím do potravinového 

řetězce. Může nastat situace, kdy pro své 

znečištění nebude zemědělská produkce 

prodejná. Tento závažný aspekt by měl být 

řešen a stanoven systém odškodnění místních 

zemědělců. 

Vlivy na zemědělský půdní fond (ZPF) včetně 

pojednání problematiky kontaminace půdy jsou 

posouzeny v kapitole D.I.5. 

Finanční aspekt není předmětem posuzování vlivů 

na životné prostředí. 

 

24. Rázgová, Jakub Rázga ( Velké Přílepy) 

 Varianty Domnívají se, že záměr by měl řešit také 

napojení skládky v obci Úholičky, tak, aby vozy 

na skládku (a ze skládky) neprojížděly přes 

obce Velké Přílepy či Tursko. 

Připomínka v dokumentaci EIA zohledněna 

návrhem varianty B (B1). 

25 Petice – vyjádření k záměru – občané Velkých Přílep 

 Obecně Nesouhlas se záměrem  

Varianty Požadavek na odklon silnice od lidských obydlí 

v obci Velké Přílepy v řádech několika stovek 

metrů, viz přiložený návrh změny trasy. 

Požadavek na odklon komunikace od obytné 

zástavby Velkých Přílep v dokumentaci EIA 

zohledněn návrhem varianty B (B1). 

Veřejné zdraví Požadavek na zapracování adekvátních 

stavebních úprav v zájmu ochrany zdraví 

občanů (např. protihlukové stěny, zapuštění 

komunikace pod úroveň terénu, zalesnění 

okolí komunikace apod.). 

Petice byla podána z obavy zvýšení hlukové 

zátěže v obci, zvýšení prachové zátěže a 

zvýšení zdravotně nebezpečných látek v 

ovzduší především látek karcinogenních. 

Požadavek respektován v rámci navržené varianty 

B (B1), která je na k.ú. obce Velké Přílepy vedena 

v zářezu.   

Podle výsledků hlukové studie (ATEM, s.r.o., 

2017) v příloze B2 nejsou technická opatření pro 

zajištění hygienických limitů nutná. 

Bylo provedeno komplexní posouzení vlivu na 

veřejné zdraví (příloha B3) zahrnující vlivy hluku a 

vlivy znečištění ovzduší. 
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