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B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.1.

Základní údaje

B.1.1

Název a jeho zařazení:

RETENČNÍ NÁDRŽE BALKOVY
Záměr podléhá podle § 4 odst. 1 b) zákona č. 39/2015 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění, zjišťovacímu řízení.
Oznámení záměru se zařazuje podle přílohy č. 1, kategorie I, záměry vyžadující
zjišťovací řízení pod bodem:
1.7.

Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a
v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem
zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m3 nebo výška hradící
konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou

Státní správu – příslušným úřadem – v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí
v tomto případě vykonává Krajský úřad Plzeňského kraje. Popis stavby je stručně
uveden v bodě č. 6.

B.1.2

Kapacita (rozsah) záměru:
Záměr řeší protipovodňovou ochranu obce Dolany, zpomalení a transformaci povodňové
vlny na vodním toku Poleňky, která odvádí vody z dotčeného území.
Lokalitu záměru tvoří koryto toku a údolní niva. Hráze Balkovy I. a Balkovy II. jsou
navrženy jako údolní ve vytipovaných profilech Poleňky. Břehy vodního toku jsou
porostlé stromovou vegetací a náletovými dřevinami. Za pásem zemědělsky
obhospodařovaných pozemků (louky, pastviny) se nachází zástavba obce Balkovy. Jde
o roztroušenou zástavbu venkovského stylu. Zástavba není hrází či zátopou nijak
ovlivněna.
Stavební řešení je rozdělené na výstavbu hrází suchých nádrží, poldrů a maximální
zátopové území při povodních. Vodní tok bude v místě hrází mírně směrově upravován
a nově opevněn. Stavba je navržena jako protipovodňová ochrana obce Dolany.
Ochrana Dolan byla zvolena do úrovně Q100 – stávající kulminace při Q100 = 66 m3.s-1
bude soustavou poldrů snížena na 38 m3.s-1. Celkový efekt bude dosažen po výstavbě
celé soustavy. Tento průtok by již v Dolanech neměl způsobovat povodňové škody.
Po výstavbě poldrů Balkovy I. a Balkovy II. bude docházet k jisté transformaci
povodňové vlny v nádrži, kulminace ale bude zůstávat na úrovni 66 m3.s-1. Menší
průtoky než výše zmíněný Q100 budou v nádrži transformovány a snižována tak jejich
kulminace.
Stavba je navržena tak, aby ani při vyřazení spodních výpustí z provozu (ucpání apod.)
nedošlo při výskytu teoretické povodňové vlny Q100 k přelití koruny. Bezpečnostní
převýšení koruny hráze je 0,4 m.
Koruna obou poldrů je navržena s možností pojezdu a je tudíž navržen příjezd na
korunu hráze z komunikace Dolany – Chudenice. Vjezd na hráz bude opatřen
uzamykatelnou závorou.
Území stavby zůstane součástí koryta toku i součástí záplavového území Poleňky.
IO 01 - Retenční nádrž Balkovy I.
Celková délka hráze vč. objektů
Kóta koruny hráze
Sklony svahů (návodní/vzdušný)
Délka bezpečnostního přelivu
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Kóta bezpečnostního přelivu
Kóta dna výpustě
Dimenze spodních výpustí

399,20 m n. m.
394,05 m n. m.
5x2 m

IO 02 - Retenční nádrž Balkovy II.
Celková délka hráze vč. objektů
Kóta koruny hráze
Sklony svahů (návodní/vzdušný)
Délka bezpečnostního přelivu
Kóta bezpečnostního přelivu
Kóta dna výpustě
Dimenze spodních výpustí

130 m
405,70 m n. m.
1:3/1:2
46,5 m
404,50 m n. m.
398,85 m n. m.
5x2 m

Okolí toku Poleňky v místě hrází je tvořeno stromovou vegetací, za kterou je pás
zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Shodný charakter má i zátopa suché
nádrže. Rozsah dotčeného území je patrný z grafické přílohy navržených staveb a
zátopy na podkladu katastrální mapy. Okolí vodního toku je zemědělsky využívané.

B.1.3

Umístění:
Plzeňský kraj
obec
katastrální území:

CZ032
Dolany
628336 Balkovy
556106 Dolany u Klatov

Přehledná situace umístění záměru

Řešené území se nachází cca 2,0 km západním směrem od okraje zástavby
obce Dolany, v místní části Balkovy, vpravo pod silnicí II/185 směrem do Chudenic.
Záměr je situován mimo obytnou zástavbu, v toku Poleňky a její údolní nivě.
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B.1.4

Charakter a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru naplňuje protipovodňová a protierozní opatření, s následným
zadržením vody v krajině. Stavba se navrhuje v toku a na pozemcích s trvalým travním
porostem v zátopě. Budou využity stávající přístupy k dané lokalitě. Jiné projekty v okolí
navržené lokality nejsou známy, proto se v současnosti nepředpokládá možnost
kumulace s jinými záměry. Ve studii retenčních prostorů v povodí Poleňky se uvažovaly
ještě další poldry, nedošla však k souhlasu s místními samosprávami (největší užitek je
vždy pro obec Dolany, cca 50 rodinných domů a obecní infrastruktura).

B.1.5

Zdůvodnění potřeby záměru
Opakované krátkodobé povodně poškozují majetek občanů i infrastrukturu obce. Obec
Dolany má vybudování suchých poldrů v územním plánu. Stavba je navržena jako
protipovodňová ochrana obce. Realizace záměru umožní minimalizovat škody a přispěje
k zmírnění povodní na řece Úhlavě, jíž je Poleňka levým přítokem.
Pro umístění nebyly navrhovány jiné varianty, ani dispozičně ani z hlediska životního
prostředí.
V profilu Balkovy jsou následující parametry velkých vod:
Plocha povodí

Q1

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

(km )

3

(m /s)

3

(m /s)

3

(m /s)

3

(m /s)

3

(m /s)

3

(m /s)

(m3/s)

66.2

8.82

14.8

24.1

32.3

41.4

54.7

65.9

2

Průběh teoretické povodňové vlny na Poleňce v profilu Balkovy
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B.1.6

Stručný popis technického řešení
Povodí Poleňky má výrazně stromkovitý charakter, páteřním tokem je Poleňka, všechny
ostatní významné přítoky Poleňky jsou levostranné. Povodňové situace na povodí
tohoto typu nastávají zejména při pohybu dešťového centra ve směru toku. Při pohybu
dešťového centra proti směru toku se kulminační průtoky na jednotlivých přítocích
vystřídají a vznik větších povodní nehrozí. Profily jednotlivých suchých nádrží byly
voleny tak, aby byl dosažen patřičný retenční objem. Velikost hrází byla volena s
ohledem na místní konfiguraci terénu a začlenění do krajiny (tendence byla spíše umístit
větší množství menších poldrů). Při návrhu velikosti hrází byly brány v potaz i již
proběhlá jednání s místní samosprávou a jejich výsledky (negativní stanovisko k vysoké
hrázi Nad Liteňským rybníkem). Snahou bylo samozřejmě dosáhnout maximálního
retenčního objemu při minimalizaci objemu a velikosti hráze. Samotná ochrana Dolan
byla konzultována se zástupci obce. V součinnosti s obcí byl vytipován nejméně
kapacitní profil Poleňky v Dolanech (silniční most), lokalita byla zaměřena a posouzena
kapacita v 1D matematickém modelu. Kapacita byla stanovena na 38 m3.s-1. Cílem
řešení tedy bylo snížení stávající kulminace při Q100= 65,9 m3.s-1 na neškodný odtok 38
m3.s-1.
Vzhledem k omezenému retenčnímu prostoru v povodí byl u některých nádrží volen
přístup s hrazenými výpustmi, kdy u konkrétní povodňové vlny bude zadržena pouze
kulminační špička vlny a dojde tím ke snížení kulminace ale zároveň k prodloužení doby
trvání povodňové události. Studie řeší odtokové poměry přímo na toku a neposuzuje
genezi povodně, nejsou tudíž řešeny srážkoodtokové poměry v povodí, organizace
povodí a způsob obdělávání apod.
Realizace záměru je rozdělena na dvě části, IO 01- Retenční nádrž Balkovy I a IO 02Retenční nádrž Balkovy II.
Dispoziční řešení je dáno situací v lokalitě, stávajícím vodním tokem a komunikací.
Bezpečnostní přelivy hrází byly umístěny do oblasti levého zavázání.

IO 01 - Retenční nádrž Balkovy I
V rámci stavby bude provedena nutná přeložka koryta, nové koryto bude opevněné
kamennou rovnaninou. Příjezd na korunu hráze je navržen z komunikace Dolany –
Chudenice v délce 33 m.
Pro dlouhodobé, spolehlivé a provozně bezproblémové fungování hráze bylo navrženo
provést jádro hráze metodou CSG (cement-sand-gravel), ve sklonu 2:1. Toto provedení
je dlouhodobě stabilní, bez poruch těsnosti a stability, bez vlivu hlodavců a vegetace.
U poldrů dále dochází typicky k rychlé změně hladiny na návodní straně nádrže, což
takto provedenému jádru nezpůsobuje problémy s pórovými tlaky. Provedení návodního
a vzdušného líce je u tohoto typu nádrže vhodným začleněním nádrže do krajiny. Zde je
návodní líc navržen ve sklonu 1:3 z místního materiálu, svahy ohumusovány a osety.
Vzdušný líc je navržen ve sklonu 1:2 a rovněž ohumusován a oset. Koruna je navržena
o šířce 4,0 m, povrch bude proveden z vrstvy štěrkodrtě s následným zakalením
povrchu. Součástí dokumentace je návrh vzorového řezu hrází. Vzhledem k výsledkům
geologického průzkumu bude hráz založena na vrstvě slabě písčitých jílů mocné cca 1,3
m a nebude zřizován vertikální těsnící prvek.
Bezpečnostní přeliv je navržen v místě levobřežního zavázání jako boční, nehrazený, o
celkové délce přepadové hrany 46,5 m. Ze spadiště přelivu bude voda odváděna
skluzem do koryta Poleňky. Skluz včetně tlumení energie vody a napojení na koryto
Poleňky bude proveden v délce 89 m. Skluz je navržen jako železobetonový polorám
s kamenným obkladem. Spodní výpust o rozměrech 5x2 m bude provedena jako
železobetonový rám s obetonováním.
IO 02 - Retenční nádrž Balkovy II.
Pro tuto retenční nádrž bude rovněž provedena nutná přeložka koryta s následným
opevněním kamennou rovnaninou. Příjezd na korunu hráze je navržen ze stejné
komunikace Dolany – Chudenice v délce 82 m.

Oznámení záměru EIA 11/2016
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Hydrotechnický návrh nádrže je totožný jako u objektu IO 01. Jádro hráze bude
provedeno ve sklonu 2:1. Návodní líc je navržen ve sklonu 1:3 z místního materiálu
s ohumusovanými a osetými svahy. Vzdušný líc bude ve sklonu 1:2, rovněž
ohumusovaný a osetý. Koruna je navržena o šířce 4,0 m, povrch bude proveden z vrstvy
štěrkodrtě s následným zakalením povrchu.
Bezpečnostní přeliv je navržen v místě levobřežního zavázání jako boční, nehrazený, o
celkové délce přepadové hrany 46,5 m. Ze spadiště přelivu bude voda odváděna
skluzem do koryta Poleňky. Skluz včetně tlumení energie vody a napojení na koryto
Poleňky bude proveden v délce 89 m. Skluz je navržen jako železobetonový polorám
s kamenným obkladem. Spodní výpust o rozměrech 5x2 m bude provedena jako
železobetonový rám s obetonováním.
Finálně se plánuje na základě studie retenčních prostorů v povodí Poleňky
celkem 5 suchých nádrží a efekt poldrů Balkovy I. a Balkovy II. bude nejvýznamnější při
Q100 až po výstavbě i zbývajících poldrů. Vliv poldrů však bude patrný při menších
povodních. Finální funkci a snížení povodňového maxima na 38 m3.s-1 v Dolanech (při
uvažování teoretické povodňové vlny) bude dosaženo po výstavbě všech pěti poldrů.

B.1.7

Předpokládané termíny zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení
2017
Dokončení
2020

B.1.8

Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeným územním samosprávným celkem se podle §3 odst. c) zák. č. 100/2001 Sb.,
v platném znění, rozumí územní samosprávný celek, jehož správní obvod alespoň zčásti
tvoří dotčené území.
Z výše uvedeného je patrné, že dotčený územní samosprávný celek tvoří Plzeňský kraj
a obec Dolany. Zátopou je dotčen ÚSC městys Chudenice, neboť horní hranice
zátopového vzdutí od poldru II zasahuje do katastrálního území Slatina u Chudenic.

B.1.9

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst.3. a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství,
vydává dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění:
•
•
•

Rozhodnutí o umístění stavby dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Stavební povolení dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Kolaudační rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Oznámení záměru EIA 11/2016
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B.2.

Údaje o vstupech

B.2.1

Půda
Záměr řeší vybudování protipovodňové ochrany pro obec Dolany na vodním toku
Poleňce, v katastrálním území Balkovy. Hlavní částí zabraného území bude koryto toku
a pozemky v záplavovém území. Příslušné části pozemků budou vyňaty ze ZPF.
Balkovy I
Přehled dotčených parcel v daném katastrálním území 628344 Dolany:
Kat.č.

Výměra m2

Druh pozemku

Č. LV

1232/1
564/3
564/6

573
2 212
190

Vodní plocha
Trvalý travní porost
Vodní plocha

576
371
371

BPEJ
Bez BPEJ- koryto toku
56701
Bez BPEJ- koryto toku

Přehled dotčených parcel v daném katastrálním území 628336 Balkovy:
Kat.č.

Výměra m2

Druh pozemku

Č. LV

183
77/1
77/2

6 346
10 166
186

Vodní plocha
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost

518
379
379

BPEJ
Bez BPEJ- koryto toku
56701
56701

Balkovy II
Přehled dotčených parcel v daném katastrálním území 628336 Balkovy:
Kat.č.

Výměra m2

Druh pozemku

Č. LV

46
59/1
63/1
183

12 792
15 844
8 180
6 346

Trvalý travní porost
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost
Vodní plocha

126
137
373
518

BPEJ
56701,54841
56701
56701
Bez BPEJ- koryto toku

BPEJ 56701- V.třída ochrany ZPF
Symbol
regionů

MT2

Suma
Charakteristika
teplot nad
regionů
10°C
mírně teplý,
mírně vlhký

2200 -2500

Hlavní půdní jednotka (HPJ)

Sklonitost a expozice

Průměrný
Průměrná
roční úhrn
roční
srážek v
teplota °C
mm
7 - 8 °C

550-650
(700)

Pravděpodobnost
suchých
Vláhová
vegetačních
jistota
období
15 - 30 %

4- 10

gleje (GL),, pseudoglej glejový (PGq)

0-1° - úplná rovina až 1-3°, se všesměrnou expozicí

Hloubka a skeletovitost
Půda - hluboká až středně hluboká 30 až 60 cm, bezskeletovitá, s příměsí a celkovým
obsahem skeletu do 10% až slabě skeletovitá s celkovým obsahem skeletu 10-25 %
Oznámení záměru EIA 11/2016
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BPEJ 54841 – IV. třída ochrany ZPF
Symbol
regionů

Charakteristika
regionů

MT2

mírně teplý, mírně
vlhký

Suma
Průměrná
teplot nad roční
10°C
teplota °C
2200 2500

7 - 8 °C

Průměrný
roční úhrn
srážek v
mm
550-650
(700)

Pravděpodobnost
suchých
Vláhová
vegetačních
jistota
období
15 - 30 %

4-10

Hlavní půdní jednotka (HPJ)
Kambizem oglejená (KAg), pararendzina kambická oglejená (PRkg), pseudoglej modální
(PGm)
Sklonitost a expozice

7° - 12°mírný sklon, expozice jih (JZ, JV)

Hloubka a skeletovitost
Půda - hluboká až středně hluboká 30 až 60 cm, bezskeletovitá, s příměsí a celkovým
obsahem skeletu do 10% až slabě skeletovitá s celkovým obsahem skeletu 10-25 %

Při realizaci záměru dojde v nezbytném rozsahu ke kácení dřevin tvořících doprovodnou
zeleň na březích toku. Jedná se o následující dřeviny:
Katastr
Dolany
Nádrž Balkovy I

Balkovy

Nádrž Balkovy II

Balkovy

Druh dřevin
olše
dub
jasan
střemcha
olše
dub
vrba
bříza
střemcha
keře
olše
vrba
jasan

Počet
12
1
1
1
22
2
5
1
1
42 m2
36
9
1

Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou zastoupeny.

B.2.2

Voda
Záměr není spojen s potřebou pitné ani užitkové vody. Při výstavbě budou
potřebné směsi dodávány hotové. Provoz nádrže bude bez trvalé obsluhy, bez nároků
na sociální zázemí.

B.2.3

Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Netýká se záměru.

Oznámení záměru EIA 11/2016
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Suroviny
Betonové směsi, štěrkodrtě, zemina, kamenný obklad – budou dováženy podle
dodavatele stavby, v blízkém okolí se nachází dostatečné kapacity.

B.2.4

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Lokalita záměru, se nachází jihozápadně od Švihova, mezi Dolany a Balkovy. Dopravní
napojení je ze silnice II/185. Dispoziční řešení záměru je dané korytem toku a polohou
pozemku.

Přehled dopravní intenzity dle sčítání dopravy ŘSD 2010
Nejbližší měřený úsek je na silnici II/185 v úseku Klatovy – Svrčovec. Údaj je uváděn pro
informaci o skladbě vozidel podílejících se na provozu. Intenzita dopravy zde činí 2 025
vozidel/24hodin.
Sčítání dopravy 2010 (sč.úsek:3-2330)
Roční průměr den. intenzit dopravy

LN

RPDI - všechny dny

136

voz/den

LN

SN SNP TN TNP NSN
51

6

16

3

11

SN SNP TN TNP NSN

A
30
A

AK
0
AK

TR TRP
1

7

TR TRP

TV

O

M

263 1741
TV

O

SV

21
M

2025
SV

RPDI – praco. den (Po-Pá)

voz/den

171

63

8

20

4

14

35

0

1

9

325 1888

19

2232

RPDI - volné dny (mimo sv.)

voz/den

55

20

2

6

1

3

17

0

0

3

107 1373

27

1507

Hodinová intenzita dopravy

TV

SV

Padesátiráz. Inten. dopravy

voz/h

32

247

Špičková hod. inten.dopravy

voz/h

29

227

Těžká nákladní vozidla - TNV
Hodnota TNV

TNV

voz/den

148

Intenzita dopravy pro hlukové a
emisní výpočty
Roční pr.intenzit,den (06-18) voz/den

OA

NA

NS Celkem

1403

208

16

1627

Roč. pr.intenzit,večer(18-22)

voz/den

240

13

2

255

Roční pr.intenzit, noc (22-6)

voz/den

120

22

2

144

Emise

OA LNA TNA

Roční špičková hodinová

voz/h

intenzita dopravy
Koeficienty nerovnoměrnosti
dopravy
Koeficient nerov. dopravy

-

252

20

11

NS
3

BUS Celkem
4

alfa beta gama

PS

0.72 1.29 0.56

54:46

Intenzita cyklistické dopravy
Cyklistická doprava

Oznámení záměru EIA 11/2016
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Význam použitých zkratek:
LN
SN
SNP
TN
TNP
NSN
A
AK
TR
TRP
TV
O
M
SV
TNV
PS

Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy
Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) bez přívěsů
Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) s přívěsy
Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů
Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy
Návěsové soupravy nákladních vozidel
Autobusy
Autobusy kloubové
Traktory bez přívěsů
Traktory s přívěsy
Těžká motorová vozidla celkem
Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
Jednostopá motorová vozidla
Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
Těžká nákladní vozidla
(0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK)
Poměr intenzit protisměrných dopravních proudů v nedělní (odpolední)
návratové špičce
ALFA, BETA
Ukazatele variací silniční dopravy
ALFA – poměr intenzity v letní neděli k celoročnímu průměru [-]
BETA – poměr intenzity v letním pracovním dnu k celoročnímu průměru [-]
GAMA
ALFA/BETA [-]
C
Cyklisté [cyklo/den]

Mapa dopravního zatížení

Z hlediska konkrétně prováděných stavebních prací bude zřejmě nejvíce obtěžující
hlučnost a prašnost při přivážení sypaniny na místo stavby (cca 16 000 m3).
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B.2.5

Chráněná území, ochranná pásma
Lokalita záměru nezasahuje ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, do
zvláště chráněných území.
Ochranná pásma
Výčet možných dotčených ochranných pásmem:
- místní komunikace
10 m od osy vozovky
- komunikace II. a III. třídy
15 m od osy komunikace mimo zastavěné
území (zákon č.13/1997Sb.)
- železnice

- vodovod DN 80-200
- vodovod DN 250-400

60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy
(zákon č.266/1994 Sb.)
2 m od osy vodovodu
3 m od osy vodovodu (zák. č.274/2001Sb.)

- kanalizace DN 200-400
- kanalizace DN 500-800

3 m od osy kanalizace
5 m od osy kanalizace

Plynovod, jímž se rozvádějí plyny
- v zastavěném území obce
- do průměru 200 včetně
- do průměru 200 do 500 včetně

1 m od osy plynovodu (zák. č.458/2000 Sb.)
4 m od osy plynovodu
8 m od osy plynovodu

- sdělovací kabely, dálkové
- sdělovací kabely, koaxiální

soustava pro rozvod elektrické energie
- řídící, měřící a zabezpečovací techniky

- pro napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro závěsná kabelová vedení
- pro napětí do 35 kV
- pro napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro napětí do 220 kV
- pro napětí do 400 kV
Ochranné pásmo trafostanice

1m od osy sdělovacího kabelu
1,5m od osy sdělovacího kabelu (zákon
č.127/2005 Sb.)

1 m po obou stranách krajního
kabelu

1 m od kraje kabelu
7 m od nejkrajnějšího vodiče
12 m od nejkrajnějšího vodiče
15 m od nejkrajnějšího vodiče
20 m od nejkrajnějšího vodiče
1m
nezasahuje do stavebních úprav

V zájmovém území nejsou evidována žádná ochranná pásma vodních zdrojů.
Manipulační pruh kolem vodotečí
Hráz
Ochranné pásmo lesa:
Památková zóna, nebo rezervace –

Oznámení záměru EIA 11/2016
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B.3.

Údaje o výstupech

B.3.1

Ovzduší
V období realizace záměru se předpokládají emise ze stavebních strojů a nákladních
automobilů zajišťujících výstavbu. Jedná se o nepravidelné a z hlediska delšího
časového období jednorázové navýšení emisí a zhoršení imisní situace jak přímo
v lokalitě, tak podél místní komunikace. Jedná se o krátkodobé zhoršení a lze
předpokládat, že ovlivnění ovzduší nebude významné.
Při provozu záměru nebude docházet ke zvýšení emisí.

B.3.1.1

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší

Netýká se záměru
B.3.1.2

Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší

Nejsou předpokládány.
B.3.1.3

Hlavní liniové zdroje znečišťování ovzduší

Zdrojem emisí budou pouze tzv. mobilní zdroje znečišťování ovzduší – automobily.
Nejvýznamnějšími emisemi u znečišťování ovzduší dopravou jsou oxidy dusíku, oxid
uhelnatý, prach, uhlovodíky, saze, aldehydy a následně ozón.
Emisní faktory pro dopravu (NOx)

B.3.2

Typ zdroje

Emisní faktor pro 1 vozidlo (g.km-1)

osobní automobil
lehký nákladní
těžký nákladní

1,61
2,47
11,41

Voda
Výstavba suchých poldrů na Poleňce bude sloužit jako protipovodňová ochrana
obce Dolany. Lokalita záměru je v současnosti využívána jako koryto toku a louky,
s ohledem na to, že se jedná o záplavové území. Vznik nových pracovních míst se
nepředpokládá. Potřeba pitné vody nevzniká.

Oznámení záměru EIA 11/2016
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Výřez vodohospodářské mapy, povodí Poleňky

B.3.3

Odpady
Na základě zkušeností z obdobných provozů budou realizací záměru vznikat odpady,
které je nutno druhově zařadit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znění a souvisejícími vyhláškami a předpisy.
Během stavebních prací budou vznikat odpady stavebního charakteru, budou se
vyskytovat časově omezeně a dodavatelská firma zajistí jejich odstranění.
Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých
druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.
Hotová stavba nezahrnuje olejové hospodářství a nepředpokládá nakládání s látkami
ohrožujících kvalitu vody.

B.3.3.1

Kategorie a množství odpadů

Po dobu výstavby je ze zákona původcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze-li odpady
využít, potom je povinen zajistit jejich odstranění. Původce odpadu je zodpovědný za
nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Dodavatel stavby
bude zacházet s veškerými odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění a jeho prováděcích předpisů, včetně zatřídění dle Katalogu odpadů
Oznámení záměru EIA 11/2016
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vydaného vyhláškou č.93/2016 Sb. Vytěžená zemina bude částečně použita pro
výstavbu hráze a terénní úpravy. Nevyužitá zemina bude uložena na skládku.
Pro nakládání s nebezpečnými odpady si vyžádá provozovatel souhlas místně
příslušného odboru životního prostředí jakožto orgánu státní správy.
1/ Předpokládané druhy odpadů, které by mohly pravděpodobně při realizaci záměru
vzniknout /odhad/:
Katalogové
číslo
15 01 01

Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly

Kategorie Množství
tun
O
0,02

15 01 02

Plastové obaly

O

0,05

15 01 03

Dřevěné obaly

O

0,1

15 01 04
15 01 06

Kovové obaly
Směs obalů

N
O

0,01
0,05

17 01 01

Beton

O

0,5

17 04 05

Železo a ocel

O

0,1

17 05 04

Zemina
a
kamení O
neuvedené pod 17 05 03
Směsný komunální odpad
O

15

20 03 01

0,5

Způsob
nakládání
Další
využití,
recyklace
Další
využití,
recyklace
Další
využití,
recyklace
Oprávněná firma
Skládka,
recyklace
Recyklace, další
využití
Další
využití,
recyklace
Další
využití,
skládka
Recyklace, další
využití

2/ Odpady vznikající při provozu (odhad)
Při provozu lze předpokládat vznik odpadů souvisejících celkově s provozem záměru,
sečením trávy a úklidem případných naplavenin tj.:
Katalogové
číslo
13 02 06

Název druhu odpadu

Kategorie

20 02 02

Syntetické
motorové,
převodové a mazací oleje
N
Biologicky
rozložitelný O
odpad
Zemina a kameny
O

20 03 01

Směsný komunální odpad

20 02 01

O

Množství
(t/rok)

Způsob nakládání
Oprávněná firma

0,01
1,5
0,5
0,5

Kompostování,
další využití
Kompostování,
další využití
Oprávněná firma

3) odpady vzniklé po ukončení činnosti (odhad)
Po demolici stavby je možno všechny použité stavební materiály vhodným
způsobem dále využít nebo zneškodnit. Dle Katalogu odpadů lze tyto materiály po dožití
stavby zařadit následovně:

Kód odpadu
17 09 04
17 04 05

Kategorie
odpadu
O
O

Název odpadu
Smíšené stavební a demoliční odpady
Železo a ocel

Likvidaci odpadů společnost zajistí odbornými firmami.
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B.3.4

Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí
Záměr je situován mezi obcí Dolany a místní částí Balkovy, v korytě toku Poleňky, pod
silnicí II/185. Nádrže, suché poldry, budou provedeny v nivě toku, v záplavovém území.
Pozemky jsou dle katastru vedeny jako trvalé travní porosty. Záměr bude realizován
mimo obytnou zástavbu. V místní části Balkovy je evidováno 11 adres.
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, stanoví hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku součtem základní
hladiny hluku a korekcí dle druhu chráněného prostoru v denní a noční době (příloha
nařízení č. 3).
V chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou
stanoveny tyto hygienické limity:
Základní hladina hluku denní doba:

LAeq,T = 50 dB ( A )

Základní hladina hluku denní doba:

LAeqT

= 40 dB ( A )

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech
staveb a v chráněném venkovním prostoru
Druh chráněného prostoru

Korekce [dB]
1)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
-5
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických
0
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
0
chráněný ostatní venkovní prostor

2)

3)

4)

0

+5

+15

0

+5

+15

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB,
s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
Vysvětlivky:

1)

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů
hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou
drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)

Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a drahách.

3)

Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4)

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a
drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních
komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení
nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování
směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke
zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
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- Hlavní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy.
- Nejvyšší přípustnou hodnotou se rozumí zdravotně zdůvodněná hodnota stanovená
pro místa pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivým účinkem hluku
nebo vibrací.
- Stavbami pro bydlení se rozumí stavby, které slouží byť i jen zčásti k bydlení.
- Stavbami občanského vybavení stavby určené pro využívání veřejnosti pro
zdravotní, sociální nebo veterinární péči, přechodné ubytování, školní nebo předškolní
výchovu, vědu a výzkum, kulturu, sport, služby, obchod, veřejné stravování.
- Venkovním prostorem se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m od stavby pro bydlení
nebo stavby občanského vybavení a prostor, který je užíván k rekreaci, sportu, léčení,
zájmové a jiné činnosti, s výjimkou komunikací a prostor vymezených jako venkovní
pracoviště.

Hluk z realizace záměru
Z hlediska hluku bude nejvyšší zátěž při přivážení sypaniny na místo stavby (cca 16 000
m3) a provozu stavebních strojů potřebných pro stavbu hrází.
Hluk z provozu záměru
Nepředpokládá se navýšení hlukového zatížení oproti akustické situaci v lokalitě. Pouze
při údržbě nádrží, jako sečení mechanizací, bude krátkodobě hluk zvýšen. Tyto činnosti
budou prováděny v denní době. Celkově bude hlučnost záměru na úrovni pozadí. Lze
se oprávněně domnívat, že hygienický limit bude realizací záměru dodržen. Stavba
nezvyšuje hlukovou zátěž ve svém okolí.

B.3.5

Záření radioaktivní, elektromagnetické
Netýká se záměru. Území spadá do nízkého stupně radonového nebezpečí.

B.3.6

Popis rizik bezpečnosti provozu
Rizika bezpečnosti můžeme rozdělit na etapy výstavby a vlastního provozu nádrží.
Riziko může představovat únik ropných látek při havárii stavebních strojů a mechanizmů
či obslužných vozidel.
V období provozu nádrží nehrozí žádná významná rizika (např. únik ropných látek při
kosení trávy mechanizmy). Rovněž je nutno udržovat v dobrém stavu přístup k objektům
a stav pojezdných ploch. Riziko požáru se nepředpokládá. Vlastní stavba je navržena
tak, aby při ucpání spodních výpustí nedošlo k přelití koruny hráze při výskytu teoretické
povodňové vlny Q100.
Pro poldry bude vypracován povodňový a havarijní řád.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ

C.1.

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Obec Dolany se nachází cca 5 km jihozápadně od Švihova. Má 9 místních částí.
K 1.1. 2016 na území města žilo 897 obyvatel. Vlastní území záměru se rozkládá mezi
místní části Balkovy a Dolany. Nadmořská výška lokality je 400 m n.m. Obytná zástavba
je v okolí silnice II/185 Dolany – Chudenice, která tvoří i dopravní napojení záměru.
V lokalitě záměru se nevyskytují zvláště chráněná území podle národní legislativy (zákon
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) jako národní park, chráněná
krajinná oblast, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace,
přírodní památka. Nejblíže záměru je cca 0,7 km severozápadně PR Bělýšov.
Území v okolí zájmové lokality lze charakterizovat jako venkovské, zemědělsky
využívané, s četným zalesněním.
Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky nebo esteticky důležité části krajiny
vzniklé přirozeným vývojem nebo lidskou činností. Záměr nezasahuje do významných
krajinných prvků (lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy) ve smyslu
ustanovení § 6, odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Záměr je realizován ve
VKP, v korytě toku Poleňky, levém přítoku Úhlavy. Vodní nádrž se v bezprostřední
blízkosti záměru nenachází. Nejbližší lesní porost je vzdálen cca 0,2 km jižním a
severozápadním směrem.
Záměr vyžaduje zábor ZPF, který je v současnosti v záplavovém území toku. Dojde zde
ke kácení dřevin, doprovodné zeleně, v nezbytném rozsahu (bod B.2.1.) na březích toku.
Zábor PUPFL se záměru netýká. Rovněž nebudou odstraněny žádné objekty. Nejedná se
o území historického či kulturního významu. Vlastní území záměru neobsahuje staré
ekologické zátěže, není zatěžováno nad míru únosného zatížení.
V území dotčeném záměrem se nenachází žádný z významných přírodních
biotopů mapovaných v rámci soustavy Natura 2000, které vycházejí z Katalogu biotopů
ČR (Chytrý, Kučera et Kočí 2001), směrnice Evropských společenství č. 92/43/EHS o
ochraně přírodních stanovišť a z přílohy č. 7 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění. Záměr nemůže mít významný vliv na evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti.

C.2.

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.2.1

Ovzduší a klima
Řešené území leží dle Atlasu podnebí v klimatickém regionu MT7 – oblast mírně teplá,
subregion mírně suchý, převážně s mírnou zimou. Průměrná roční teplota 7 – 80 C,
průměrný roční úhrn srážek v mm 550 - 600, průměrná roční rychlost větru 3 – 4 m.
Lokalita záměru se nachází v nadmořské výšce cca 400 m n.m.
Základní klimatické údaje:
počet jasných dnů
40 - 50
0
počet dnů s prům. teplotou 10 C
140 - 160
průměrná teplota v lednu
-2 až -30 C
průměrná teplota v červenci
16 - 170 C
průměrná teplota v dubnu
6 - 70 C
průměrná teplota v říjnu
7 - 80 C
srážkový úhrn za vegetační období
400 - 450 mm
srážkový úhrn v zimním období
250 - 300 mm
Dotčené území je zvlněné, kopcovité. Měření znečištění ovzduší v lokalitě záměru není
prováděno.

Oznámení záměru EIA 11/2016

- 22 -

Retenční nádrže Balkovy

PM10, kvalita ovzduší, zdroj ČHMÚ, Plzeňský kraj, síť 1 km2
Průměrné koncentrace 2010-2014
Veličina
Roční průměr µg/m3 - Dolany
PM10
17,9-18,0
BaP
0,39
NO2
10,8

C.2.2

Voda, hydrogeologie a hydrologie
Zájmové území spadá dle vyhlášky 393/2010 Sb., o oblastech povodí, Poleňka
(číslo hydrologického pořadí 1-10-03-001), spadá do dílčího povodí Berounky, číslo
hydrologického pořadí 1-10-03 Úhlava. Do Poleňky se z větších toků zleva vlévají
Liteňský potok, Bezpravovický potok, Černíkovský potok, Rudoltický potok či Dubovka.
Hydrologický rajon 6222- Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku
Radbuzy – západní část. Nejbližší měrný profil v území záměru je na Úhlavě, cca 7,0 km
po proudu ve Švihově na novém mostě, na levém břehu.
Úhlava - číslo hydrologického pořadí 1-10-03-068
Průměrný roční průtok 4,94 m3s-1.
N – leté průtoky:
[m3s-1]

Q1
33,9

Q5
76,7

Q10
103

Q50
186

Q100
232

Geomorfologie a geologie
Území je podle geomorfologického členění ČR začleněno následovně:
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Začlenění zájmového území dle geomorfologické mapy:
Systém:
Subsystém:
Provincie:
Subprovincie:
Oblast:
Celek:

Hercynský systém
Hercynská pohoří
Česká vysočina
Poberounská subprovincie
Plzeňská pahorkatina
Švihovská vrchovina

Území patří do soustavy Českého masivu, pokryvné útvary a postvariské magmatity.
Geologická oblast kvartér, oddělení holocén. Zastoupené horniny jsou hlína, písek a
štěrk. Typ hornin tvoří nezpevněný sediment.
C.2.3

Půda
Dotčený pozemky leží v korytě a nivě toku. Jsou vedeny jako vodní plocha a trvalý travní
porost. Jedná se o vynětí ze ZPF. BPEJ dotčených pozemků 56701 spadá do V. třídy a
BPEJ 54841 spadá do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu.
Vyskytují se zde převážně půdy typu gleje a pseudogleje glejové, s hloubkou půdy
hlubokou až velmi hlubokou, struktura ornice drobtová, zrnitost středně těžká, těžká až
velmi těžká, středně pórovitá, silně vododržná. Kambizem oglejená, parendzina
kambická oglejená, pseudoglej modální se vyskytuje sporadicky. V lokalitě se nenachází
ložiska nerostných surovin.

C.2.4

Doprava a hluk
Zájmová lokalita je přístupná ze silnice II/185 Dolany – Chudenice. V tomto úseku není
prováděno měření ŘSD. Lze předpokládat dle intenzit dopravy v okolí, že intenzita
dopravy zde nebude vysoká. Akustická situace území v místní části Balkovy je příznivá,
hustota osídlení není velká.

C.2.5

Fauna a flóra
Dle fytogeografického členění území záměru spadá do č.33 Branžovský hvozd.
Bioregion 1.40 Branžovský. Lokalita spadá do přírodní lesní oblasti 6 Západočeská
pahorkatina. Zastoupení živočišných i rostlinných druhů v okolí lokality odpovídá
geografickým poměrům. Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů uvedené v přílohách
vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá
ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
nejsou na dotčené lokalitě orgány ochrany přírody evidovány. Dotčené území se
nachází v intenzivně hospodářsky obdělávané oblasti. Z charakteru území vyplývá i
složení fauny. Jedná se o druhově chudou faunu hospodářsky využívané krajiny bez
citlivých nebo vzácných živočichů. Ve vlhčích biotopech v okolí toku Poleňky je možné
předpokládat výskyt běžných obojživelníků jako je ropucha obecná (Bufo bufo),
případně některý z hnědých skokanů. Na polních biotopech zájmového území je možné
očekávat běžné druhy polní krajiny, v prostoru výstavby se vyskytují běžné druhy polní
fauny, jako je zajíc polní (Lepus europaeus), ježek východní, hraboš polní (Microtus
arvalis), krtek obecný (Talpa europaea). V širší zemědělské krajině je pak možné
očekávat druhy jako srnec obecný (Capreolus capreolus) nebo prase divoké (Sus
scropha). Z ptáků byly zaznamenány sýkora koňadra (Parus major) a vrabec polní
(Passer montanus) nebo straka obecná (Pica pica). Na polních pozemcích se vyskytují
běžné euryekní druhy bezobratlých, druhově chudý porost polních plodin neposkytuje
životní prostor. Při orientačním biologickém průzkumu v měsíci červenci nebyly nalezeny
žádné zvláště chráněné druhy rostlin ani živočichů. Pozemky podél toku jsou
v záplavovém území. Plochy v okolí toku Poleňky jsou využívány k zemědělství.
Narušení zájmů ochrany přírody v této oblasti nepředpokládá.
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Pstruhový revír 433 035 Poleňka 1
Přítok Úhlavy. Od vtoku do Úhlavy v Dolanech (ř. km 56,3) až k pramenům. Část revíru
od mostu u Vílova (Rudoltice-Vílov-Poleň) , tabule hranic okresů Domažlice - Klatovy (ř.
km 10,8) až k pramenům se všemi přítoky je chovná - lov ryb zakázán. Lov na mrtvou
rybku povolen.
C.2.6

Územní systém ekologické stability
Zájmové území se nachází v přírodním parku Branžovský hvozd. Záměr řeší výstavbu
retenčních nádrží Balkovy I a Balkovy II jako protipovodňové opatření na ochranu obce
Dolany. Navržená stavba je v souladu s územním plánem, vedená jako veřejně
prospěšná stavba. Dotýká se lokálního biokoridoru LBK 12569 a lokálního biocentra
LBC 11542.

Vzhledem k dimenzi spodních výpustí realizovaných nádrží nebude přerušen biotop
Poleňky. Ostatní ÚSES záměrem nebudou dotčeny.

C.2.7

Natura 2000
Vliv na Evropsky významné lokality a ptačí oblasti, tj. Natura 2000 – evropskou
soustavu navržených chráněných lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin,
živočichů, biotopy a stanoviště, tak jak je definuje § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění, se nepředpokládá.

C.2.8

Chráněná území a krajinný ráz
Řešené území není součástí chráněného území, dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění. V okolí zájmové lokality je EVL CZ03200022
Švihovské hvozdy - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích; bučiny
asociace Asperulo-Fagetum; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum. Dále jsou zde
přírodní rezervace PR Běleč- zbytek starého smíšeného pralesa, v katastru Malechov a
PR Bělýšov - starý dubový porost s lípou, klenem, borovicí a bukem, v katastru Slatina u
Chudenic. Kulturní památky zde nejsou zastoupeny. Žádné budovy nebudou
odstraňovány.
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Krajinný ráz je „přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa nebo oblasti“.
Chráněn je podle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v
platném znění.
Okolní terén je kopcovitý, vizuálně členěn lidskými sídly a dopravními stavbami.
Využívání krajiny v okolí záměru je možno ho charakterizovat jako venkovské,
zemědělské, s četným zalesněním.
Registrované kulturní nemovité památky (tučně)
DOLANY
Malechov (část, 1350) V letech 1569-1670 seděli na Malechově Měsíčkové z
Výškova, potom byl přikoupen ke Švihovu a s ním k Chudenicím.
Dolany u Klatov (část, 1232) Někdejší tvrz byla rodným sídlem pánů z Dolan. V
16. století náležely Dolany jezuitské koleji v Klatovech, po jejíž zrušení spadly na
královskou komoru, od níž je roku 1805 koupil hrabě Černín z Chuděnic a připojil je k
panství chuděnickému.
Balkovy (1385) 30837/4-2866 - venkovská usedlost čp. 2
30346 / 4-2867 - venkovská usedlost čp. 6

D.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.1.

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.1.1

Vliv na obyvatelstvo
Obec Dolany má 7 místních částí. Balkovy, kterých se převážně záměr vybudování
suchých poldrů a retenčních nádrží týká, je registrováno pouze 11 adres. V období
realizace záměru budou vznikat hluk, prašnost a emise ze stavebních mechanismů.
V jednotlivých fázích výstavby záměru nebudou překročeny hygienické limity dané
příslušnými vyhláškami a zákony. Doba činnosti stavebních mechanismů je časově
omezená, probíhat bude pouze v denní době. Jde tudíž o vlivy jednorázové a málo
významné, které nepodmiňují podstatné změny kvality obytného prostředí.
Při běžném provozu záměru bude postupováno dle zákona č.258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Hygienické limity pro chráněné venkovní prostory nebudou
překročeny. Doprava spojená s provozem a údržbou nádrží bude nepravidelná,
minimální, převážně v letním období. Vlivy záměru na veřejné zdraví se
nepředpokládají. Dopad na veřejné zdraví lze hodnotit jako trvalý, nepravidelný,
minimální.

D.1.2

Vlivy na ovzduší a klima
Imisní limity jsou stanoveny podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a
vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění,
rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.
Relevantní limity jsou uvedeny následovně:
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Imisní limity pro ochranu zdraví a maximální počet jejich překročení
Znečišťující
látka

Mez pro posuzování
[µg.m-3]

Doba
průměrování

Imisní limit
[µg.m-3]
LV

Dolní
LAT

Horní
UAT

1 hodina

—

—

350
max. 24x za
rok

24 hodin

50
max. 3x za
rok

75
max. 3x za
rok

125
max. 3x za
rok

1 hodina

100
max. 18x za
rok

140
max. 18x za
rok

200
max. 18x za
rok

26

32

40

25
max. 35x za
rok

35
max. 35x za
rok

50
max. 35x za
rok

kalendářní rok

20

28

40

PM2,5

kalendářní rok

12

17

25

Pb

kalendářní rok

0,25

0,35

0,5

CO

maximální denní 8hod. klouzavý
průměr

5 000

7 000

10 000

Benzen

kalendářní rok

2

3,5

5

SO2

NO2
kalendářní rok
24 hodin
PM10

Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
Mez pro posuzování
[µg.m-3]
Znečišťující látka

Doba průměrování

SO2

rok a zimní období (1.10.-31.3.)

NOx

kalendářní rok

Imisní limit
[µg.m-3]
LV

Dolní
LAT

Horní
UAT

8

12

20

19,5

24

30

Imisní limity pro ochranu zdraví- celkový obsah v částicích PM10
Mez pro posuzování [ng.m-3]
Znečišťující látka

Doba průměrování

Dolní
LAT

Horní
UAT

Imisní limit
[ng.m-3]
LV

As

kalendářní rok

2,4

3,6

6

Cd

kalendářní rok

2

3

5

Ni

kalendářní rok

10

14

20

Benzo(a)pyren

kalendářní rok

0,4

0,6

1
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Imisní limity pro troposférický ozón
Časový interval

Imisní limit

O3

maximální denní 8hod. klouzavý průměr

120 µg.m-3
max. 25x
průměr za 3 roky

AOT40

vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec

18 000 µg.m-3.h
průměr za 5 let

Poznámka:
Maximální denní osmihodinová koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých
průměrů počítaných z hodinových údajů aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový
průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z osmihodinových
koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro
daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
-3

AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 µg.m (= 40 ppb) a
-3
hodnotou 80 µg.m v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi
8:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1.5. - 31.7.)

Imisní limity pro troposférický ozón
Časový interval
O3
AOT40

maximální denní 8hod. klouzavý průměr
vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec

Imisní limit
120 µg.m-3
6 000 µg.m-3.h

Provoz záměru nebude přispívat ke znečištění ovzduší v lokalitě. V souvislosti s údržbou
se dá uvažovat o mírném nepravidelném zvýšení intenzity dopravy. Tento vliv je
hodnocen jako trvalý, málo významný.

D.1.3

Vlivy na hlukovou situaci
Akustická situace v lokalitě odpovídá území s nepříliš hustým osídlením a provozem na
silnici III. třídy. Nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku ve venkovním prostředí
stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, v platném znění.
Pro venkovní chráněné prostory lze uvažovat s nejvyššími přípustnými hodnotami
hladin akustického tlaku:

Hluk ze stacionárních zdrojů
Hluk z dopravy

Denní doba
50 dB(A)
60 dB(A)

Noční doba
40 dB(A)
50 dB(A)

Po vybudování retenčních nádrží nebude provoz představovat významné navýšení
hluku.
Příspěvek záměru k akustickému zatížení bude zanedbatelný. Tento vliv je hodnocen
jako málo významný, stabilní.

D.1.4

Vlivy na vodu
Realizace záměru retenčních nádrží bude sloužit k protipovodňové ochraně obce
Dolany a ke snížení modelové povodňové vlny při rozvodnění Poleňky z úrovně při Q100
= 66 m3.s-1 bude soustavou poldrů snížena na 38 m3.s-1, tj o 42,4 %.
Pro posouzení návrhu poldrů a transformaci povodňové vlny v nádržích byl vytvořen
matematický 1D – model v programovém prostředí Hec – Ras (v. 4.1.0.).
Model byl vytvořen pro úsek Poleňky mezi Dolany a mostem na silnici Dolany –
Chudenice. Okrajovou podmínkou modelu byl hydrogram povodňové vlny poskytnutý
ČHMÚ. Výsledky modelu sloužily zejména k návrhu dimenze spodních výpustí a
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výškovému osazení koruny hráze a vrchu bezpečnostního přelivu a k celkovému
posouzení transformace vlny v nádrži. Finálně by mohlo vzniknout na základě studie
retenčních prostorů v povodí Poleňky celkem 5 suchých nádrží. Vliv poldrů je patrný při
menších povodních. Finální funkce a snížení povodňového maxima na 38 m3.s-1
v Dolanech (při uvažování teoretické povodňové vlny) bude dosaženo po výstavbě
poldrů.
Vliv záměru lze hodnotit jako trvalý a významný, kladný.

D.1.5

Vlivy na půdu a horninové prostředí
Záměr bude realizován převážně v korytě toku a na zatravněných pozemcích v údolní
nivě. Dojde k záboru zemědělské půdy. Pozemky jsou v katastru vedeny jako vodní
plocha a trvalý travní porost. Horninové prostředí nebude ovlivněno. Vliv je hodnocen
jako trvalý, minimální.

D.1.6

Vlivy na biotu
Zemní práce spojené s vybudováním záměru představují skrývku zeminy na
pozemcích v záplavě. Tato bude po dokončení použita na terénní úpravy. Doprava po
obslužné komunikaci v souvislosti se záměrem nezmění situaci v lokalitě. Vliv na populace
rostlin a živočichů bude jednoznačně pozitivní - dokončením a provozem poldrů i jejich
vegetačního doprovodu. Realizací záměru nebudou významně změněny podmínky pro
rozvoj společenstev vázaných na volně rostoucí krajinnou zeleň.
Vliv na biotu lze hodnotit jako stabilní, minimální.

D.1.7
Ostatní vlivy
Záměr nebude mít vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Stavba se dotkne
LBK 12569 a LBC 11542. Vlastní provoz nezasahuje do okolních pozemků. V širším
smyslu jsou související stavby ostatní poldry v povodí Poleňky, kdy transformace
povodňové vlny je řešena celou soustavou v povodí Poleňky.
Dle ÚP jsou dotčené pozemky určeny pro veřejně prospěšnou stavbu. Vliv na krajinu je
neutrální, stabilní.

D.2.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vliv z autodopravy a stavebních mechanizmů v době realizace bude krátkodobě na
dotčených přístupových komunikacích významný. Realizace záměru bude zřejmě
provedena po etapách během roku 2016 a 2017 v závislosti možnostech financování.
Předpokládaná celková doba výstavby je 7 měsíců. Sociální důsledky pro obyvatele jsou
s ohledem na ochranu majetku přínosné, kladné. Provoz vodní nádrže znamenající
zvýšenou bezpečnost proti účinkům povodní pozitivně přispěje k psychické pohodě
obyvatelstva.
Účinky vlastního provozu záměru k zasaženému území a populaci budou málo
významné až nevýznamné při běžných průtocích, za zvýšených stavů a povodní budou
významně kladné.

D.3.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Záměr nemá přeshraniční dosah z hlediska vlivů na životní prostředí.
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D.4.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to
vzhledem k záměru možné
Realizace výstavby retenčních nádrží na toku Poleňka je veřejně prospěšnou stavbou.
Má sloužit jako protipovodňový prvek k ochraně obce Dolany. Prováděna bude v málo
vodném období. Nutné kácení dřevin na březích toku bude v součinnosti s příslušným
orgánem životního prostředí a místní samosprávou v rámci projednání navržena
náhradní výsadba ve vhodném druhovém složení na vhodném místě. V první fázi budou
založeny funkční objekty hráze (výpusť, přeliv). Voda bude v této fázi převáděna
provizorním obtokovým korytem pro zachování biotopu Poleňky. Po vybudování
spodních výpustí bude voda převáděna pomocí výpustí a bude sypáno těleso hráze.
V případě, že nebudou retenční nádrže prováděny najednou, doporučujeme započít
s výstavbou nádrže Balkovy II. a dále realizovat nádrž Balkovy I. Stavba neobsahuje
technická a technologická zařízení. Zařízení staveniště je umístěné na parcele čísle
77/1 u retenční nádrže Balkovy I. a kat.č. 40 u retenční nádrže Balkovy II. V bilanci
zemních prací převažuje vzhledem k prováděným pracím nutnost dovozu vhodného
materiálu.
V rámci financování předmětné stavby bude proveden i nákup speciální sekací techniky
na svahy hrází. Nutno je dbát na důsledné dodržování preventivních opatření
k zamezení úniku ropných látek v používaných mechanizmech. Pro stavbu musí být
zpracován Povodňový a havarijní plán.

D.4.1

Územně plánovací opatření
Nenavrhují se žádná opatření.

D.4.2

Technická opatření
prašnost a znečišťování komunikací během realizace minimalizovat kropením a čištěním
vozidel před výjezdy na komunikace
v době realizace dbát na to, aby stavební činností nebyly dotčeny okolní nezahrnuté
pozemky
omezit chod dopravních prostředků naprázdno
stavební práce provádět v denní době
v případě souběhu více záměrů je nutno koordinovat postup prací
dbát na dodržování POV
skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě hlouběji uložené zúrodnění
schopné zeminy a tyto po skončení terénních úprav opět využít jako svrchní vrstvu

-

v průběhu zemních pracích učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek
poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt;

-

práce budou prováděny tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším
škodám.

-

projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem
pozemku náležícího do ZPF.

-

dotčené pozemky, jež jsou součástí ZPF, budou po ukončení stavby zatravněny a
nadále zemědělsky obhospodařovány.

-

pozemky, které budou dotčeny trvalou zátopou, je nutno odejmout ze zemědělského
půdního fondu.

-

pokud si práce vyžádají odnětí ZPF na dobu delší jak 1 rok včetně doby potřebné k
uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací
povinni požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí z ZPF.
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-

záměr zahrnuje stavbu vodního díla, která vyžaduje vydání stavebního povolení
vodoprávního úřadu a že stavba musí splňovat požadavky vyhlášky č. 590/2002 Sb., o
technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.

-

žadatel k žádosti o stavební povolení předloží zařazení vodního díla do kategorie I. až
IV. z hlediska technickobezpečnostního dohledu

-

nebudou káceny dřeviny, které nepředstavují překážku pro vlastní realizaci stavby a
překážku pro bezpečné plnění funkcí poldru.

-

kácení dřevin a odstraňování porostu nebude prováděno v období od 15.3. do 31.7.

D.4.3
Kompenzační opatření
náhradní výsadba dřevin ve vhodném druhovém složení na vhodném místě
D.4.4
-

Provozní opatření
využívat maximálně přirozené přístupové cesty
omezit chod sekací techniky dopravních prostředků naprázdno
údržbu provádět v denní době
důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a jeho prováděcích předpisů v aktuálním znění
likvidace skladovaných odpadů bude smluvně zajištěna
dodržování provozního a havarijního plánu
Vzhledem k charakteru navrženého projektu není navržen monitoring jednotlivých složek
životního prostředí.

D.5.

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při specifikaci vlivů
Při hodnocení a prognózování vlivu záměru na životní prostředí byla provedena fyzická
prohlídka zájmového území. Údaje a informace, které byly k disposici, je možno pro
účely „Oznámení“ považovat za dostačující.
Orientační průzkum fauny a flóry byl prováděn v měsíci červenci 2016. Při hodnocení
bylo používáno standardních metod i všech dostupných vstupních informací. Jednotlivé
vlivy záměru na životní prostředí byly hodnoceny a posuzovány podle stanovených
limitů, které jsou obsaženy v zákonech, prováděcích vyhláškách a technických normách.
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky a neurčitosti ve
znalostech, které by významně snižovaly vypovídací schopnost tohoto oznámení.

E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Nejsou předkládány varianty řešení. Jedná se o výstavbu retenčních nádrží,
protipovodňové ochrany obce Dolany. Území stavby je a bude nadále, jako součást
koryta toku i součástí záplavového území Poleňky. Navržené řešení vychází
z dispozičních možností pozemku a plánovaných záměrů investora.
V případě nulové varianty, tj. bez realizace záměru by docházelo při povodních
k poškozování majetku občanů i obce.
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F.
F.1.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Situace polohy místa jsou v textu a v příloze oznámení.

F.2.

Další podstatné informace oznamovatele
Před hodnocením a prognózováním vlivu záměru byla provedená fyzická prohlídka
území. Dále byly analyzovány materiály uvedené v předchozích kapitolách a další údaje
získané od orgánů státní správy a především podklady od zadavatele. Poskytnuté
podklady a informace o záměru lze hodnotit jako dostatečné a postačující pro
zpracování oznámení.
Podklady pro zpracování, literatura:
-

-

-

Závěrečná zpráva o výsledcích inženýrskogeologického průzkumu pro stavbu
suchých poldrů v obci Balkovy u Dolan (628336) v okrese Klatovy, zpracoval
Geologie a geotechnika, Ing. Martin Janda, Luční 434, 382 03 Křemže, datum
08/2015
Studie retenčních prostorů v povodí Poleňky, zpracovatel VH-TRES s.r.o.,
Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, datum 06/2015
Retenční nádrže Balkovy, stavební dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění
stavby, vypracoval VH-TRES s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České
Budějovice, datum 07/2015
Atlas podnebí Česka ČHMÚ 2007
Údaje ČHMÚ
ŘSD
Geologické mapy
Údaje Plzeňského kraje
Podklady investora
Český úřad zeměměřický a katastrální
Vyšší geomorfologické jednotky ČR
Internet
Právní předpisy
Vodohospodářské mapy
Základní mapy ČR

Přehled zkratek:
AIM
BPEJ
CO
ČHMÚ
EIA
CHKO
LV
MÚ
MŽP
NA
NOx
OA
OŽP

automatické imisní měření
Bonitovaná půdně ekologická jednotka
oxid uhelnatý
Český hydrometeorologický ústav
posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (angl. Environmental Impact
Assessment)
chráněná krajinná oblast
limitní hodnota
městský úřad
Ministerstvo životního prostředí
nákladní auta
oxidy dusíku
osobní automobily
odbor životního prostředí
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OZKO
PM10
POV
PUPFL
ŘSD
SO2
ÚP
ÚSES
VKP
ZCHÚ
ZPF

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
tuhé znečišťující látky frakce do 10 µm (angl. Particle Matter)
plán organizace výstavby
pozemky určené k plnění funkce lesa
Ředitelství silnic a dálnic
oxid siřičitý
územní plán
Územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
zvláště chráněná území
zemědělský půdní fond

G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

G.1.

Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí
Zájmová lokalita se rozkládá cca 7 km jihozápadně od Švihova. Záměr bude realizován
jako protipovodňová ochrana obce Dolany, v místní části Balkovy. Investorem bude
obec Dolany. Nadmořská výška lokality je 400 m n.m. Využití území je v souladu
s územním plánem. Dotčené pozemky jsou v katastrálním území Balkovy a Dolany.
Stavba vyžaduje zábor zemědělské půdy, netýká se však PUPFL. Retenční nádrže
Balkovy I a Balkovy II budou provedeny v korytě toku Poleňky a v její údolní nivě,
záplavovém území. Pro realizaci bude nutno v určeném rozsahu provést kácení dřevin
na březích toku s případnou náhradou výsadby na vhodném místě. Při výstavbě nádrží
bude převáděna voda provizorním obtokovým korytem pro zachování biotopu Poleňky.
Efekt poldrů je přitom širší, kdy snížení kulminace na jednotlivých přítocích se pozitivně
projevují i na tocích níže po toku.

G.1.1

Vliv na ovzduší
Znečištění ovzduší v lokalitě odpovídá území s lidskými sídly, silnicí III.třídy a s minimem
průmyslové výroby v bezprostředním okolí. Je důvodný předpoklad, že stanovené imisní
limity nebudou překračovány. Znečištění tzv. druhotnou prašností, vznikající vířením
suchého prachu větrem nebo pojezdem vozidel lze eliminovat čištěním silnic. Emise
související s provozem nevznikají.

G.1.2

Vliv na hlukové poměry a dopravu
Měření intenzity dopravy na silnici v úseku Dolany – Balkovy není ŘSD prováděno. Dá
se předpokládat podle okolních úseků, doprava v intenzitě 1000-2000 vozidel denně.
Nárůst dopravy se předpokládá při realizaci záměru. Jedná se o nepravidelné
krátkodobé navýšení. Doprava v souvislosti s provozem a údržbou hrází bude
minimální.
Hluková zátěž bude zvýšená při výstavbě, všechny práce budou prováděny v denní
době. S provozem záměru bude hlukové zatížení na úrovni pozadí. Půjde o převážně
činnosti související s kosením. Akustická situace v lokalitě je příznivá, nedojde k zátěži
nad únosnou míru, hygienické limity budou dodrženy. Obytná zástavba je zde
roztroušená podél komunikace.
Záměr lze z hlediska životního prostředí považovat za akceptovatelný.
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G.1.3

Vliv na vodu
Území je odvodňováno Poleňkou, která při zvýšených srážkách způsobuje povodně.
Objekty retenčních nádrží přispějí k zpomalení a zadržení povodňové vlny. Ochrana
Dolan byla zvolena do úrovně Q100 – stávající kulminace při Q100 = 66 m3.s-1 bude
soustavou poldrů snížena na 38 m3.s-1.
Hotová stavba nezahrnuje olejové hospodářství a nepředpokládá nakládání s látkami
ohrožujících kvalitu vody.

G.1.4

Vliv na odpady
V době výstavby bude největší objem odpadů představovat stavební materiály a
případná zemina. Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění
přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001
Sb.) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
Provoz stavebních strojů a dopravních prostředků na stavbě bude řešen optimalizací při
nasazení a udržováním dobrého technického stavu zařízení.
Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých
druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.
V době provozu záměru budou vznikat odpady z běžné údržby hráze a zatravněných
ploch.

G.1.5

Ostatní vlivy
Záměr se nachází v přírodním parku Branžovský hvozd. Dotýká se LBC 11542 a LBK
12569 na vodním toku. Nepředpokládá se negativní ovlivnění přírodních ekosystémů.
V zájmovém území nejsou registrovány druhy rostlin a živočichů chráněných a zvláště
chráněných podle vyhlášky MŽP č. 393/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 395/1992
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Lokalita záměru se nachází v záplavovém
území vodního toku. Vlastní stavba retenčních nádrží přispěje ke zpomalení odtokových
poměrů při zvýšených stavech.
Na základě posouzení všech přímých i nepřímých vlivů projektu na životní prostředí a za
splnění předpokladů uvedených v hodnocení, nebude realizací ani provozem záměru
docházet k významnému zatížení antropogenních ani přírodních systémů.
Po posouzení všech účinků a dopadů projektu na životní prostředí lze konstatovat, že
realizaci záměru z hlediska životního prostředí lze považovat za akceptovatelnou.

Z hlediska životního prostředí nebyly v zájmovém území zjištěny skutečnosti,
které by jednoznačně bránily v realizaci záměru výstavby retenčních nádrží
Balkovy I. a Balkovy II.
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H.

PŘÍLOHY

H.1.

Vyjádření stavebního úřadu
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H.2.

Stanovisko Natura 2000
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H.3.

Přehledná situace
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H.4.

Stavební situace

Retenční nádrž Balkovy I

H.4.1.1.1.1
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Retenční nádrž Balkovy II
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H.5.

Vzorový příčný řez poldrem

H.6.

Fotodokumentace

Dolany, 3.6.2013
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Koryto Poleňky po povodni v červenci 2016 (v místě poldru II)
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Údolní niva Poleňky (v místě poldru II)

H.7.

Datum zpracování a podpis zpracovatele
Datum zpracování oznámení:

Zpracovatel:

25. červenec 2016

Ing. Vladimír Křivka
Doudlevecká 22, 301 00 Plzeň
Tel.fax. 377 237 560
E-mail : krivka@top.cz
IČO 12844039

Oprávnění odborné způsobilosti č. j. 17 322/4745/OEP/92 ze dne 6.4.1993, prodloužení
autorizace č.j. 31291/ENV/06 ze dne 12.5.2006. Živnostenský list čj. 863/96, 340500-46339 ze
dne 10. 4. 1996 na předmět podnikání: Posuzování vlivů na životní prostředí
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