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Úvod 

 

Předmětem předkládaného oznámení posouzení vlivu na životní prostředí je záměr 

organizace Správa a údržba silnic Stříbro stavby přeložky silnice II/201 v úseku mezi obcemi 

Kokašice a Nová Ves. 

 

Předkládané oznámení záměru bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny v platném znění, a zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, v platném znění a svým členěním a rozsahem odpovídá příloze č. 3 

výše uvedeného zákona.  

 

Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Přeložka silnice II/210 

Kokašice – Nová Ves“ byl svým rozsahem zařazen ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí do kategorie II (záměry vyžadující 

zjišťovací řízení), konkrétně náleží k bodu 9.1 „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic 

všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)“.  

 

Pro objektivní vyhodnocení byly zpracovány dostupné údaje o stávající a výhledové dopravě 

v oblasti a byl proveden terénní průzkum zaměřený na zhodnocení stávajícího stavu lokality 

a vyhodnocení výskytu přírodních biotopů a významných druhů rostlin a živočichů. 

Zohledněny jsou rovněž archivní údaje vztahující se k posuzované problematice a průzkumy, 

které byly zpracovány jinými organizacemi. 

 

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná 

varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v 

dokumentaci není investorem uvažována.  
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

Oznamovatel (obchodní firma):  Správa a údržba silnic Stříbro 

DIČ: CZ00096520  

Sídlo:  Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro 

Oprávn ěný zástupce oznamovatele:  Jiří Franěk 

 

 

 

B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 
 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

B.I.I. Název zám ěru a jeho za řazení podle p řílohy č. 1 

 

Název záměru:  Přeložka silnice II/210 Kokašice - Nová ves. 

 

Záměr je zařazen ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění do 

kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), konkrétně náleží k bodu 9.1 „Novostavby, 

rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené 

v kategorii I)“.  

 

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

 

Záměr řeší odvedení tranzitní dopravy ze současné trasy přes Konstantinovy Lázně 

přeložkou silnice II/201. Záměr vytvoří předpoklady pro zklidnění dopravy nejen 

v Konstantinových Lázních, ale i ve městě Bezdružice a  v obci Kokašice. Přeložka silnice 

začíná jižně od obce Kokašice v napojení na silnici II/202, čímž dojde k umístění křížení 

komunikací II. třídy č. 201 a č 202 mimo zástavbu obce Kokašice. Plánovaný záměr je 

ukončen vyústěním do prostoru křižovatky se silnicí III/20160 na okraji Nové Vsi. Délka 

přeložky je 4,6 km se dvěmi připojeními (201 a 20161) o celkové délce 450 m. 

Vlastní výstavba přeložky silnice spočívá ve stavbě obchvatu obce Kokašice, v úpravě 

stávajícího úseku silnice III/20161 (úsek od rybníka ležícího severně od obce Kokašice ke 

hřbitovu nacházejícího se jižně od Čeliv) a ve výstavbě nového úseku komunikace od 

hřbitova po připojení do prostoru křižovatky s komunikací II/20160 na okraji Nové Vsi. Kromě 
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vlastní přeložky jsou plánována doplnění chodníku, zřízení souběžné komunikace v úseku 

stávající silnice III/20161 pro pěší a cyklistický provoz, zřízení železničního přejezd přes 

regionální trať zabezpečeného světelnou signalizací a další související úpravy infrastruktury. 

 

 

B.I.3. Umíst ění záměru  

 

Posuzovaný záměr se nachází na území Plzeňského kraje, okresu Tachov, v katastrálních 

územích Kokašice, Čeliv, Polžice u Bezdružic, Konstantinovy Lázně a Nová Ves u 

Bezdružic. Příslušným obecním úřadem s rozšířenou působností je městský úřad Stříbro. 

 

 

B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace jeho vliv ů s jinými zám ěry 

 

Hlavním cílem záměru je odvedení tranzitní dopravy ze současné trasy přes Konstantinovy 

Lázně z důvodu zklidnění lázeňského území. Na trase přes lázeňské území byla již dříve 

omezena nákladní doprava. Přeložka vytvoří předpoklady nejen pro zklidnění dopravy 

v Konstantinových Lázních, ale současně i ve městě Bezdružice a v obci Kokašice. 

 

Situaci v regionu ovlivní předpokládaná modernizace, či dostavba železničních propojení 

všech krajských měst, v tomto případě železniční propojení Plzně a Karlových Var přes 

Bezdružice. Předpokládaná dostavba na úseku trati Bezdružice – Teplá bude dimenzována 

na rychlost 80km/h, s ohledem na dohodnuté zastavování vlaků Plzeň – Karlovy Vary jak 

v Konstantinových Lázních, tak v Bezdružicích. Záměr křižuje výše uvedenou regionální 

železnici v blízkosti současného přejezdu na místní komunikaci Nová Ves – Staré Lázně. 

Přejezd bude zabezpečen světelnou signalizací, která je předepsána pro silnice II. třídy. Po 

modernizaci trati se místo křížení s přeložkou silnice posune o cca 4 m.  

 

 

B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních d ůvodů (i z hlediska životního prost ředí) pro jejich výb ěr, resp. 

odmítnutí  

 

V souvislosti s plánovaným zkvalitněním napojení na páteřní železniční síť je očekáván 

nárůst obydlení a zvýšení cestovního ruch v oblasti. Proto je potřeba odvést tranzitní 

dopravu v regionu z obcí, které mají významný lázeňský a rekreační potenciál. Současné 

komunikace se nacházejí v nevyhovujícím technickém stavu. Navržená přeložka řeší 
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zklidnění dopravy jednotlivých záměrem dotčených obcí a umožní zvýšení bezpečnosti na 

regionální silniční síti.  

V rámci zpracování projektové studie bylo prověřováno několik variant, nakonec byla 

vybrána výsledná varianta, která je řešena v rámci tohoto oznámení a její technický popis je 

uveden v kapitole B.I.6.  

 

Stručný popis prov ěřovaných variant v projektové studii  

Varianta 0 

Původní myšlenka na přeložku II/201 začíná pod dvorem Krasíkov a severně míjí Kokašice 

přímým vedením do mezer mezi lesními porosty severně od Konstantinových Lázní. Trasa 

měla několik zásadních nevýhod a byla v počátku prací na studii odložena. Z hlediska 

investic a vyvolaných nákladů byla značně náročná. Při překročení Čelivského potoka za 

použití mezních sklonových parametrů bylo těleso komunikace o výšce násypu a hloubce 

zářezu 8 m, případně s potřebou mostního objektu. Dále pronikala do sportovně rekreačního 

zázemí lázní, kde by bylo potřeba přeložit trasy cest pro pěší a cyklisty a navíc by bylo 

protnuto tréninkové fotbalové hřiště.  

Varianta 1 

Trasa kolem Kokašic byla modifikována třemi protisměrnými oblouky o poloměrech 300 m 

tak, aby umožnila rozvoj obce severozápadním směrem dle územního plánu a současně se 

napojila na upravený úsek silnice na hrázi rybníka. V následujícím úseku je trasa vedena 

severněji dále od rekreačního zázemí lázní. Pěší a cyklostezky z lázní do obce Čeliv, Polžice 

a Bezdružice jsou kolmo přetínány. 

Varianta 2 

S ohledem na vyšší intenzity provozu ve směru po II/202 od Stříbra je navržen východní 

obchvat Kokašic, který převádí největší část dopravy mimo obec. Nevyhovující úsek silnice 

III/20161 bude sloužit pouze pro příjezd k rybníku. 

Varianta 3 

Po získání aktuálních podkladů územního plánu Kokašic je obchvat odsunut dále od obce, 

což prodlužuje trasu na začátku úprav o 200 m a snižuje parametry prvního směrového 

oblouku. Od místa připojení komunikace II/201 jsou již parametry na návrhovou rychlost 70 

km/h s poloměry oblouků 500 m. 

Varianta 4 

S ohledem na stísněné poměry mezi zastavěným územím a ČOV byla prověřena varianta 

vedená až pod ČOV. U této trasy bylo nutno použít limitní směrové a sklonové poměry a 

nebyla proto doporučena. 
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Výsledná trasa vznikla z varianty č. 3. Na katastru obce Kokašice byla doladěna s ohledem 

na minimalizaci nákladů a záborů pozemků u hráze rybníka ležícího severně od obce 

Kokašice. Úsek od km 1,5 do konce stavby byl navržen s ohledem na minimalizaci narušení 

rekreačního zázemí lázní a minimalizaci úprav rekreačních tras pěších a cyklistů po místních 

komunikacích. Dále byla trasa limitována polohou vysokotlakých plynovodních řadů velkého 

profilu.  

 
 

B.I.6. Stru čný popis technického a technologického řešení zám ěru 
 

Návrhové parametry přeložky komunikace odpovídají silniční kategorii S7,5/70 se směrovými 

oblouky o poloměrech 750  a 600 m. Pouze v části obchvatu Kokašic je snížena návrhová 

rychlost na 60km/h a použity směrové oblouky 250 m. Dočasné ukončení přeložky u Nové 

Vsi je řešeno obloukem o poloměru 170 m. Délka přeložky je 4,6 km se dvěmi připojeními 

(II/201 a III/20161) o celkové délce 450 m.  

 

Výška nebo hloubka zemního tělesa nepřesahuje 2m. Maximální podélný sklon u obchvatu 

Kokašic a původně upraveného úseku od rybníka ke hřbitovu je 5,5%. Na nové trase jsou 

sklony do 3,1%. 

 

Trasa přeložky silnice II/210 Kokašice – Nová Ves začíná v napojení na silnici II/202 a 

pokračuje obchvatem obce Kokašice. V rámci úseku obchvatu obce se posouvá křížení 

komunikací II. třídy č. 202 a č. 201 mimo zástavbu obce (střed křížení v 0,450 km). Ke 

křižovatce je trasa silnice II/201 přivedena po jihozápadním okraji obce Kokašice. Na tomto 

napojení silnice II/201 bude v rámci úprav doplněn chodník mezi bytovkami a uličkou do 

centra obce s délkou 110 m a prodloužen sjezd k zemědělskému areálu, který se nachází 

jižně od napojení silnice II/201. Úsek II/202 v délce 240 m bude rekultivován. Obchvat obce 

má navržené směrové oblouky 250 m (navržené snížení rychlosti na 60 km/h), přičemž první 

a druhý oblouk má klopení 4 % s ohledem na křižovatku komunikací II. třídy č. 202 a č 201. 

Další oblouky mají příčný sklon 6%. U protisměrných oblouků se přechodnice stýkají v bodě 

obratu (inflexu) z důvodu bezpečnosti (klopení odpovídá křivosti). Délka krajních přechodnic 

je 85 m, inflexních 60+60, resp. 60+30 v napojení na původně upravenou trasu na hrázi 

rybníka s dvojnásobným poloměrem. V těsné blízkosti nového křížení obchvatu obce se 

silnicí do Konstantinových Lázní je vjezd do prostoru ČOV. S ohledem na snížení intenzit na 

staré komunikaci a ojedinělý vjezd a výjezd vozidel z ČOV není považováno toto velmi blízké 

napojení za závadu, která by snižovala bezpečnost provozu. 

 



Přeložka silnice II/201 Kokašice - Nová Ves  

  Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 

 

Ecological Consulting a. s. 

www.ecological.cz 
11 

Další úsek trasy přeložky je veden po původní komunikaci III/20161 ze 70. let ve směru 

na Čeliv a před hřbitovem u Čeliv se trasa přeložky odklání. V tomto úseku (od rybníka ke 

hřbitovu – počátek v 1,183 km) je nezbytné zřídit pro pěší a cyklistický provoz souběžnou 

komunikaci šířky 3 m a délky 380 m. Přesná poloha není známa, bude záviset na vytýčení 

pozemků a případně dohodě s majitelem lesa. Předběžně je trasa stezky naplánována do 

míst, kudy vedla komunikace III/20161 před svou rekonstrukcí přibližně před 40 lety. 

V 1,508 km přeložky se odklání trasa z komunikace III/20161 na severovýchod okolo 

hřbitova. Za hřbitovem bude provedeno odbočení zpět na komunikaci III/20161 směr 

Bezdružice. S ohledem na větší intenzity provozu při odbočování vlevo zde bude zřízen 

odbočovací pruh. V tomto úseku je příčný sklon vozovky střechovitý 2,5 % v přímé trase i 

ve směrovém oblouku 1200 m.   

Další trasa prochází jižně od Dolních Polžic, severně od obce Staré Lázně do prostoru 

křižovatky se silnicí III/20160 na okraji Nové Vsi. Tento úsek má oblouky o poloměru 750m s 

příčným sklonem jednostranným 2,5 %, přičemž délka přechodnic a vzestupnic je 90,00 m. 

Klopení je provedeno kolem osy lineárně, změna je provedena pouze na vnější straně. 

V tomto úseku jsou komunikace pro pěší a cyklisty, případně zemědělskou obsluhu. Křížení 

jsou ve směrovém oblouku 750 m a jedno na přímé trase, ale vždy v přehledných místech. 

V km 3,918 bude zřízen železniční přejezd přes regionální trať Pňovany - Bezdružice 

zabezpečený světelnou signalizací. Před místem úrovňového křížení s železniční tratí se 

připojuje obslužná komunikace od Starých Lázní, která slouží i pro pěší a cyklisty. Proto 

bude zřízena souběžná cyklostezka s šířkou 3 m přes železniční trať. Navržená cyklostezka 

začíná v 3,884 km a po 150 m se opět napojuje na původní cestu do Nové Vsi. 

Za železniční tratí pokračuje trasa přeložky směrovým obloukem o poloměru 600 m. V 4,485 

km se nachází křížení s komunikací III/20160. Nové křížení je posunuto oproti původní 

křižovatce u Nové Vsi, proto bude původní úsek silnice ve směru Starý Mlýn rekultivován 

v délce 100 m. Poslední úsek nacházející se za křížením nové trasy se silnicí III/20160 

naváže provizorní napojení krátkým obloukem o poloměru 170 m, který umožní další 

návazné úpravy ve směru ke Starému mlýnu na Úterském potoce.  

 

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 

 

zahájení:  prosinec 2010 

dokončení: říjen 2012 
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B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

 

Kraj:   Plzeňský  

Obce:   Bezdružice 

  Kokašice 

 Konstantinovy Lázně 

 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú řadů, které budou 

tato rozhodnutí vydávat. 

 
 
Tab. 1: Výčet navazujících rozhodnutí 
 
Název aktu Ustanovení, právní p ředpis Správní ú řad 

Územní rozhodnutí §92, §96 zák.č.183/2006 Sb. Obecný stavební úřad 

Stanovisko orgánu ochrany 

přírody k zásahu do 

významných krajinných prvků 

§ 4 zák.č. 114/1992 Sb. 

Orgán ochrany přírody (Obecní 

úřad obce s rozšířenou 

působností) 

Povolení ke kácení dřevin § 8 zák.č. 114/1992 Sb. 
Orgán ochrany přírody (Obecní 

úřad) 

Schválení havarijního plánu § 39 zák.č. 254/2001 Sb. Vodoprávní úřad 

Stavební povolení § 115 zák.č. 183/2006 Sb. Speciální stavební úřad 

Kolaudační souhlas § 122 zák.č. 183/2006 Sb. Speciální stavební úřad 

Souhlas k odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu 
§ 9, zák. č. 334/1992 Sb.  

Orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu 

Souhlas k vydání rozhodnutí o 
umístění stavby nebo využití 
území do 50 m od okraje lesa 

§ 14, odst.2  zák. č. 289/1995 
Sb. Orgán státní správy lesů  

Rozhodnutí o odnětí z PUPFL § 16 zák. 289/1995 Orgán státní správy lesů 

Další rozhodnutí/vyjádření 

podle speciálních předpisů 

(zák.č. 254/2001 Sb., zák.č. 

13/1997 Sb., zák.č.86/2002 Sb.) 

Speciální stavební úřady 

(vodoprávní úřad, silniční 

správní úřad) a další orgány 
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

 

B.II.1 Zábor p ůdy 

 

V souvislosti s realizací posuzovaného záměru se předběžně předpokládá trvalý zábor ploch 

ležících v trase přeložky silnice II/210 Kokašice–Nová Ves či v místech dalších souvisejících 

úprav (cyklostezky, chodníky), napojení na stávající komunikace apod. (viz kap. B.I.6.). 

Převážnou část tvoří zemědělsky využívané plochy, především pole a trvalé travní porosty 

(tab. 2). Bude tedy nutné vyjmutí velké části pozemků ze zemědělského půdního fondu. 

Předpokládaný celkový trvalý zábor půdy činí 87 853 m2. 

Zábor půdy způsobený souběžnou víceúčelovou komunikací (cyklostezka a pěší stezka) 

bude upřesněný v dalších stupních dokumentace, předpokládá se však, že bude zasahovat 

na:     parcelu č. 1366/1 užívanou pro silnici, nacházející se v k.ú. Kokašice; 

    parcelu č. 545/1 s kategorií využití pozemku silnice, nacházející se v k.ú. Čeliv; 

    parcelu č. 545/2 dnes využívanou jako manipulační plocha, nacházející se v k.ú. Čeliv; 

    parcelu č. 400/1 uváděnou jako lesní pozemek, nacházející se v k.ú. Čeliv. 

 

Tab. 2: Předběžný přehled dotčených parcel 
 
Parcelní 

č. Druh pozemku Využití pozemku Trvalý 
zábor (m 2) BPEJ Třída 

ochrany 
KÚ Kokašice     

71 orná půda ZPF 100 72604 III. 
171/1 ostatní plocha neplodná půda 70 nemá BPEJ - 
172/2 trvalý travní porost ZPF 50 76811 V. 
180/1 orná půda ZPF 2730 72604 III. 
180/2 orná půda ZPF 215 72604 III. 
180/3 orná půda ZPF 2990 72604, 74702 III., III. 
585/1 trvalý travní porost ZPF 135 76401 II. 
585/2 trvalý travní porost ZPF 590 76401 II. 
585/3 trvalý travní porost ZPF 115 76401 II. 
585/6 trvalý travní porost ZPF 660 76401 II. 

585/8 vodní plocha 
koryto vodního toku 

umělé 
67 nemá BPEJ - 

771 orná půda ZPF 1100 76811, 77311 V., V. 

793/1 orná půda ZPF 2480 
72604, 73815, 
74811, 77311 

III., V., IV., 
V. 

794/1 orná půda ZPF 10700 
72601, 72604, 

72611, 73815, 74811 
I., III., II., 

V., IV. 
800 orná půda ZPF 45 72601, 72611 I., II. 

817/1 ostatní plocha jiná plocha 95 nemá BPEJ - 
818 ostatní plocha neplodná půda 142 nemá BPEJ - 

1318/1 ostatní plocha silnice 0 nemá BPEJ - 
1399 ostatní plocha ostatní komunikace 115 nemá BPEJ - 
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Parcelní 
č. Druh pozemku Využití pozemku Trvalý 

zábor (m 2) BPEJ Třída 
ochrany 

KÚ Čeliv     
438 trvalý travní porost ZPF 140 83501, 83504 I., II. 

521/1 orná půda ZPF 7960 nemá BPEJ - 
521/10 orná půda ZPF 1090 83501, 83504 I., II. 
521/11 orná půda ZPF 6030 83501, 83504 I., II. 
521/12 orná půda ZPF 2130 83501, 83504 I., II. 

550 ostatní plocha ostatní komunikace  215 nemá BPEJ - 

KÚ Polžice u Bezdružic     

76/1 orná půda ZPF 12320 
72604, 74811, 
83401, 83404 

III., IV., I., 
II. 

125 trvalý travní porost ZPF 695 83929 V, 
160/1 trvalý travní porost ZPF 1770 86901 V. 
164/1 orná půda ZPF 6860 83504, 83815 II.,V. 
519/1 ostatní plocha ostatní komunikace 390 nemá BPEJ - 

KÚ Konstantinovy Lázn ě     
1560 orná půda ZPF 725 74811, 76701 IV., V. 
1562 orná půda ZPF 1250 74811, 76701 IV., V. 
1563 ostatní plocha ostatní komunikace 425 nemá BPEJ   
1564 ostatní plocha neplodná půda 355 nemá BPEJ  
1567 orná půda ZPF 1390 74811, 76701 IV., V. 
1570 ostatní plocha neplodná půda 410 nemá BPEJ  - 
1572 trvalý travní porost ZPF 550 74702, 76701 III., V. 
1573 orná půda ZPF 5615 74702, 76701 III., V. 
1589 orná půda ZPF 1690 74602 III. 

KÚ Nová Ves u Bezdružic     
1105 orná půda ZPF 1170 72604, 72611, 74702 III., II., III. 
1106 zahrada ZPF 515 72604 III. 
1107 zahrada ZPF 404 72604 III. 
1111 orná půda ZPF 4750 72601, 72604 I., III. 
1112 orná půda ZPF 1760 72601, 74702 I., III. 
1113 orná půda ZPF 885 74702 III. 
1114 orná půda ZPF 1045 74702 III. 
1115 ostatní plocha ostatní komunikace 1070  nemá BPEJ   - 
1118 orná půda ZPF 1845 72601, 74702, 76701 I., III., V. 
1123 ostatní plocha  dráha 0 nemá BPEJ   - 

 

 

Třídy ochrany ZPF  stanovil pro jednotlivé BPEJ Metodický pokyn MŽP OOLP/1067/96, 

k odnímání půdy ze Zemědělského půdního fondu. Dle identifikovaných BPEJ a výše 

uvedeného metodického pokynu se na zájmovém území nachází většinou zemědělské půdy 

náležející do II., III. a V. třídy ochrany , a méně často i I. a IV. třídy ochrany . Charakteristiky 

těchto tříd ochrany jsou následující: 
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� Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitn ě nejcenn ější půdy  v jednotlivých 

klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které 

je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na 

záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby 

zásadního významu. 

 

� Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých 

klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně 

zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chrán ěné, jen podmíněně odnímatelné 

a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

 

� Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech 

s průměrnou produkční schopností a středním stupn ěm ochrany , které je možno 

územním plánováním využít pro event. výstavbu. 

 

� Do IV. Třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční 

schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou , 

využitelné i pro výstavbu. 

 

� Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, 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 stupn ěm 

ochrany , s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších 

zájmů ochrany životního prostředí. 

 

 

B.II.2 Odběr a spot řeba vody 

 

V této fázi projektové přípravy nelze přesně odhadnout spotřebu vody pro jednotlivé činnosti 

spojené s realizací záměru. Tato problematika bude řešena vybraným dodavatelem stavby 

na základě způsobu realizace stavby. 

 

Největší nárůst spotřeby vody lze očekávat v období výstavby . Při ní bude docházet ke 

spotřebě vody potřebné na kropení materiálu při hutnění náspů, kropení betonu při 

betonářských pracích, čištění spár, resp. čištění techniky před výjezdem ze staveniště. 
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Velikost spotřeby vody bude záviset na ročním období provádění prací a souvisejícím 

počasí. Voda pro vlastní proces výstavby bude odebírána buď přímo z vodovodního řadu 

obce nebo se bude dovážet v cisternách. Zde je třeba ještě upozornit, že v případě nutnosti 

odběru vody z vod povrchových musí být na takovýto odběr vydáno řádné vodoprávní 

povolení příslušným orgánem státní správy.  

 

Další spotřebu vody  určené pro zásobování  technického zázemí  lze předpokládat přímo 

na plochách zařízení stavenišť. Voda bude spotřebovávána na mytí rukou a sprchování - lze 

předpokládat denní spotřebu vody kolem 120 l na osobu (pro prašný a špinavý provoz). 

Zařízení stavenišť jsou již dnes standardně vybavena chemickým WC.  

Spotřeba pitné vod se předpokládá okolo 5 l na osobu za den (pití, mytí nádobí apod.). 

 

V období provozu  posuzované stavby bude docházet k minimálním odběrům vody, která 

bude spotřebovávána zejména při údržbě komunikace. Spotřeba pitné vody se 

nepředpokládá. 

 

 

B.II.3 Energetické zdroje 

 

Při výstavbě bude elektrická energie spotřebovávána v rámci provozu zařízení stavenišť 

(osvětlení, provoz některých stavebních mechanismů, provoz technického zázemí apod.).  

Skutečná spotřeba bude stanovena dodavatelem stavby podle používaných zařízení, 

stavebních strojů či stavebního zázemí. 

 

V rámci provozu se nepředpokládá ve srovnání se stávající situací nárůst spotřeby elektrické 

energie, protože trasa přeložky silnice II/201 je vedena mimo zástavbu obcí.  

 

 

B.II.4 Surovinové zdroje 

 

V rámci výstavby přeložky se uvažuje používání materiály a suroviny obvyklých pro stavby 

tohoto charakteru. Všechny používané materiály budou splňovat požadavky na zdravotní 

nezávadnost. Přepokládá se využití materiálů a surovin používaných do konstrukčních vrstev 

vozovky, do náspů, dále pak materiály pro rozvod elektrické energie, betonové směsi, 

materiály pro povrchovou úpravu apod.  

Kromě toho budou spotřebovávány pohonné hmoty  - ve fázi realizace pro provoz stavební 

techniky a dalších souvisejících zařízení, ve fázi provozu pak pro mechanismy údržby silnice. 
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Přesnější údaje o množství a druhu jednotlivých surovin a materiálů budou součástí 

následujících stupňů projektové dokumentace. 

 

 

B.II.5 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

 

Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu v období vlastní 

výstavby (doprava materiálu na staveniště). Zpomalení dopravy a její nárůst na přilehlých 

komunikacích, který bude způsoben dovozem a odvozem materiálu pro výstavbu objektů a 

ze stavby, bude časově omezen na dobu výstavby. V současné době však není možno 

stanovit přesné trasy a množství vozidel zajišťujících realizaci záměru. Přesné naplánování 

dopravy bude možné až po vybrání dodavatele a stanovení způsobu realizace. Předběžně 

se počítá s výlukou maximálně 1 den pro úpravu železničního přejezdu, tzn. použití výlukové 

dopravy autobusy (na trati jezdí osobní vlaky v dvouhodinovém taktu). 

 

Ostatní infrastruktura 

V rámci stavby dojde i k změně další stávající související infrastruktury v zájmovém územím. 

V souvislosti s výstavbou přeložky silnice bude nutné přeložit trasu vysokotlakého plynovodu 

DN 500 a 700 u Nové Vsi (cca km 4,4) do chrániček s kolmým křížením navržené 

komunikace. Přeložka komunikace kříží ve třech místech trasu VN 22kV. Bude potřeba 

upravit trasu VN tak, aby odpovídala předepsanému stavu pro křížení se silnicí II. třídy. 

Bude nutné vyřešit i přeložky dosavadního propojení z vodojemu u Bezdružic do Kokašic, 

Konstantinových Lázní, Nové Vsi a Poloučan. 

   

 

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

 
 
B.III.1 Emise 

 

Posuzovaná stavba by se na kvalitě ovzduší měla projevit jak v období vlastní realizace 

stavebních prací, tak v období provozu.  

Pro vyhodnocení vlivu posuzované stavby na imisní situaci v lokalitě vypracována rozptylová 

studie (EKOME, spol. s r.o., září 2008), která je součástí tohoto oznámení uvedená jako 

příloha č. 5. 

Pro výpočet byl použit program Symos97v2006 pro modelování stacionárních zdrojů 

znečišťování. Jako mapový podklad byla použita digitální mapa InfoMapa 12 od firmy PJsoft 
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s.r.o. Dále byl pro zpracování vypočtených hodnot použit program Surfer 8 společnosti 

Golden Software, Inc. 

Rozptylová studie ohodnotí příspěvek tohoto zdroje znečišťování ovzduší k imisním 

hodnotám v určených referenčních bodech. Výpočet je proveden pro příspěvek nového 

zdroje. 

 

Období výstavby 

Vzhledem k tomu, že negativní ovlivnění lokality zhoršenou imisní situací bude krátkodobé a 

k tomu, že etapa výstavby je obtížně modelovatelná, nebyla na období výstavby rozptylová 

situace modelována.  

Je však samozřejmé, že dojde vlivem výstavby k dočasnému ovlivnění ovzduší. Na ovlivnění 

se bude podílet jednak automobilová doprava (transport materiálu, stavební mechanismy), 

jednak vlastní plocha stavenišť. Rozsah této zátěže závisí nejen na technologické kázni  

dodavatelů stavby, ale i na zvolené technologii stavby. 

 

a) stacionární zdroje znečištění ovzduší 

V průběhu stavebních prací bude vlastní staveniště zdrojem znečišťování ovzduší emisemi 

tuhých částic (prach). Zde je nezbytné provést především technická a organizační opatření, 

která povedou k její minimalizaci. Jedná se o minimalizaci plošného rozsahu zařízení 

stavenišť, čištění komunikací, skrápění ploch zařízení stavenišť, komunikací a deponií 

v suchém období roku. Snížení zátěže je možné zvolením vhodného technologického řešení 

a dodržováním technologické kázně ze strany dodavatelů stavby.  

 

b) mobilní zdroje znečišťování ovzduší 

Mobilními zdroji znečištění ovzduší budou po dobu výstavby zejména automobily a stavební 

mechanismy. Rovněž je třeba po dobu výstavby počítat se zvýšeným provozem na 

některých komunikacích (doprava materiálu do místa stavby, odvoz odpadů). Znečištění 

z dopravy se výrazně projevuje především v blízkém okolí komunikací. Důvodem je nízká 

výška emitujících liniových zdrojů. Přibližně 5 -10 m od zdroje dochází k prudkém poklesu 

koncentrací imisí jednotlivých škodlivin. Dominantními škodlivinami jsou v případě 

automobilové dopravy CO a NOx.  

 

Při dodržení výše uvedených opatření lze konstatovat, že dočasné zhoršení emisní situace 

v lokalitě bude akceptovatelné. 
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Období provozu 

 

a) stacionární zdroje znečištění ovzduší 

V období provozu nebude instalován žádný malý, střední, velký ani zvláště velký zdroj 

znečišťování ovzduší. 

 

b) mobilní zdroje znečišťování ovzduší 

Pro výpočet stavu po realizaci záměru, byla intenzita dopravy převzata ze sčítání dopravy 

provedeného Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2005. Vycházelo se ze sčítání provedeného 

na silnici II/202 v úseku 3 – 2150 a na silnici II/201 v úseku 3 – 2189 (zde byl o 10% snížen 

počet projíždějících osobních automobilů, protože se předpokládá, že část osobní dopravy 

bude směřovat do Konstantinových Lázní). Počet vozidel ze sčítání byl dále navýšen na stav 

předpokládaný v roce 2008. 

Pro výpočet emisí z automobilů byl použit program MEFA, pomocí kterého byly vypočteny 

emise pro PM10, NOx a benzenu. 

 

 

Závěry vyplývající z rozptylové studie (EKOME, spol. s r.o., 2008):  

 

Pro výpočet imisní zátěže byla zvolena síť 3 150 referenčních bodů se vzdáleností 

jednotlivých bodů 70 x 70 m, ve kterých byly počítány charakteristiky znečištění ovzduší 

v okolí zdroje znečišťování. Ve všech referenčních bodech byl proveden výpočet ve výšce 

1,5 m nad terénem. Dále bylo zvoleno 5 referenčních bodů v dotčených obcích. 

 

1. referenční bod Kokašice 

2. referenční bod Čeliv 

3. referenční bod Dolní Polžice 

4. referenční bod Konstantinovy Lázně 

5. referenční bod Nová Ves 

 

Z těchto referenčních bodů jsou posuzovány maximální hodnoty imisních koncentrací. 

Hodnoty v referenčních bodech byly zpracovány programem Surfer 8 a jsou uvedeny 

v izočarách. 

 

Z výpočtů rozptylové studie vyplývá, že provozem samotného nového zdroje nedochází u 

žádné znečišťující látky k překročení imisního limitu. 
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Jako příspěvek nového zdroje byla maximální 24 hodinová koncentrace PM10 vypočtena 

0,180 µg/m3 to je 0,360 % podíl imisního limitu, roční průměrná koncentrace 0,0203 µg/m3 

pak představuje 0,051 % imisního limitu. 

Maximální 1 hodinová koncentrace NO2 byla vypočtena 1,52 µg/m3 to je 0,758 % podíl 

imisního limitu, roční průměrná koncentrace 0,0535 µg/m3 pak představuje 0,134 % imisního 

limitu. 

Roční průměrná koncentrace NOx byla vypočtena 0,416 µg/m3 to je 1,39 % podíl imisního 

limitu. 

Roční průměrná koncentrace benzenu  byla vypočtena 0,00327 µg/m3 to je 0,065 % podíl 

imisního limitu. 

 

 

Tab. 3: Maximální imisní koncentrace v referen čních bodech po realizaci zám ěru 

Vypo čtená koncentrace v 
referen čních bodech č. [µg/m 3]]]] 

Znečišťující  
látky 

  

Doba 
průměrování  
  

1 2 3 4 5 

Imisní limity 
[µg/m3] 

24 hodin 0.180 0.0841 0.0765 0.0366 0.103 501) 
PM10 1 kalendářní 

rok 
0.0203 0.00914 0.00429 0.00585 0.0123 401) 

1 hodina I.52 0.765 0.736 0.459 0.805 2001) 

NO2 1 kalendářní 
rok 

0.0535 0.0268 0.0126 0.0189 0.0275 401) 

- - - - - - - 

NOx 1 kalendářní 
rok 

0.416 0.196 0.0898 0.112 0.202 302) 

- - - - - - - 

Benzen 1 kalendářní 
rok 

0.00327 0.00135 0.000646 0.000940 0.00188 51) 

 

Zdroj imisních limitů: 

1) nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, hodnocení a 

řízení kvality ovzduší (část A imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí) 

2) nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, hodnocení a 

řízení kvality ovzduší (část B imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace) 
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Srovnání s pozaďovými koncentracemi: 

 

Tab. 4: Pozaďové koncentrace m ěřící stanice, maximální imisní koncentrace p řírůstku z 
referen čních bod ů a podíl sou čtu t ěchto koncentrací na imisním limitu 
 

Znečišťující 
látky 

Doba 
průměrování 

Pozadí 
měřící stanice  

 

Maximální 
koncentrace 

z RB 

Celkem 
pozadí 

+ přírůstek 

Celková 
kon. 

jako podíl 
imisního 
limitu [%] 

24 hodin 19.0 )* 0.180 19.18 38 
PM10 1 kalendářní rok 11.0 )* 0.0203 11.02 28 

1 hodina 41.3 )** 1.52 42.82 21 
NO2 1 kalendářní rok 7.4 )** 0.0535 7.45 19 

- - - - - 
NOx 1 kalendářní rok 8.2 )** 0.416 8.62 29 

 
)* Plzeň - Skvrňany 
)** Předa 
 

U PM10 je celková max. 24 h koncentrace 19,18 µg/m3 tj. 38 % imisního limitu. Celková 

průměrná roční koncentrace PM10 dosahuje 11,02 µg/m3, což představuje 28 % imisního 

limitu.  

U NO2 je celková max. 1 h koncentrace 42,82 µg/m3 tj. 21 % imisního limitu. Celková 

průměrná roční koncentrace NO2 je 7,45 µg/m3. To představuje 19 % imisního limitu. 

Celková průměrná roční koncentrace NOx je 8,62 µg/m3 a představuje 29 % imisního limitu.  

Srovnání benzenu není možné provést, protože ani jedna z uvažovaných měřících stanic 

tuto škodlivinu neměří.  

Hodnoty porovnávané s imisními limity jsou maximálně dosažené vypočtené koncentrace, 

kterých je dosaženo za nejnepříznivějšího provozu zdroje a povětrnostních podmínek v 

daném místě v okolí zdroje znečištění (viz mapové přílohy rozptylové studie).  

 

Závěr: 

Po zpracování vstupních podkladů programem Symos97v2006 pro modelování 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší lze konstatovat, že přírůstek vzniklý výstavbou 

nového záměru nezpůsobí překročení imisních limitů. 

Vypočtený přírůstek vzniklý výstavbou nového záměru bude mít minimální vliv na imisní 

koncentraci znečišťujících látek v posuzované lokalitě. 
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B.III.2 Odpadní vody 

 

Odpadní vody, které budou produkovány v dob ě výstavby  budou představovat především 

vody znečištěné v průběhu stavebních prací. Půjde jednak o vody použité v rámci 

technologických postupů, jednak o vody produkované v rámci mytí stavební techniky a 

zařízení. Množství těchto vod není za současného stavu znalostí možno odhadnout. Pro mytí 

stavebních strojů a zařízení však budou ze strany dodavatelů stavby dodržovány předpisy  

na ochranu vod.  

Při čištění komunikací se předpokládá kromě ručního čištění a zametacích vozů nasazení i 

vozů kropících, především v době suchých ročních období, kdy dochází na komunikacích 

zatížených staveništní dopravou k vyšší prašnosti. 

 

Splaškové odpadní vody  budou vznikat na stavbě ve velmi omezeném množství. Důvodem 

je použití chemických WC. Situování sociálních zařízení a jejich smluvní zajištění je věcí 

jednotlivých dodavatelů stavby a není v rámci dokumentace řešeno. Jejich množství závisí 

na počtu pracovníků na stavbě, při práci v prašném prostředí se však předpokládá produkce 

přibližně 120 l vody na osobu z mytí rukou a sprchování (na vlastní stavbě budou omezeny 

pouze na vody znečištěné v důsledků mytí rukou). Vody budou jímány a následně 

likvidovány v souladu se zákonem o vodách. 

 

Dešťové vody  budou odváděny silničními příkopy  do stávajících vodotečí. 

 

 

B.III.3 Odpady 

 

Při realizaci posuzované stavby a jejím následném užívání vzniknou odpady různých skupin 

a druhů dle „Katalogu odpadů". Při veškerém nakládání s těmito odpady (tzn. jejich 

soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě, 

odstraňování atd.) je třeba dodržet ustanovení legislativních předpisů platných v oblasti 

nakládání s odpady. V České republice se nakládání s odpady řídí dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších 

předpisů, a prováděcími vyhláškami (vyhlášky č. 376/2001 Sb., 381/2001 Sb., 382/2001 Sb., 

383/2001 Sb. 384/2001 Sb., 294/2005 Sb.).  

 

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti 

nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. 
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Na nakládání s nebezpečnými odpady se pak přiměřeně vztahuje i zákon č. 356/2003 Sb., o 

chemických látkách a chemických přípravcích. 

 

Z legislativy vyplývá, že každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti a 

v mezích daných zákonem č. 185/2001 Sb. povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat 

jejich množství a nebezpečné vlastnosti a přednostně zajistit jejich využití před jejich 

odstraněním. Při nakládání s odpady, respektive při jejich odstraňování, je třeba volit vždy ty 

způsoby nebo technologie, které zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a které jsou šetrnější 

k životnímu prostředí. 

 

Lze předpokládat, že ve stavebním povolení bude zakotvena investorovi stavby povinnost 

nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech. Tuto povinnost by měl investor dále 

promítnout do dodavatelských smluv, neboť původcem odpadů vznikajících při výstavbě 

budou dodavatelé stavby (odpady vznikají při jejich podnikatelské činnosti), kteří by se měli o 

své odpady postarat v souladu se zákonem o odpadech. 

 

Obecně musí být při nakládání s odpady zajištěno: 

- třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií (zabránit míšení) 

- řádné uložení odpadů, jejich zabezpečení před znehodnocením (např. deštěm), 

únikem (vylití, rozsypání...) či odcizením 

- vedení průběžné evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi atd.  

 

Pokud je odpad, který vznikne v průběhu realizace stavby, uveden v Seznamu 

nebezpečných odpadů (příloha č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb.), nebo bude smíšen či 

znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným 

(příloha č. 5 zákona č. 185/2001 Sb.) nebo smíšen nebo znečištěn některým z odpadů 

uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 vyhlášky č 381/2001 Sb.), je 

původce povinen jej zařadit do kategorie nebezpečný. Do kategorie nebezpečný je nutno 

zařadit i odpad, který sice nesplňuje výše uvedené podmínky, ale vykazuje jednu nebo více 

nebezpečných vlastností, které jsou uvedeny v příloze č.2 zákona o odpadech. Hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů musí provádět pouze osoba s pověřením k hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů.  

 

S nebezpečnými odpady může dodavatel stavby nakládat pouze se souhlasem věcně a 

místně příslušného orgánu. 
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Při nakládání s nebezpečnými odpady je třeba dodržet následující zásady: 

- shromažďovací prostředky musí být odlišné od jiných nádob používaných ke 

skladování nebo shromažďování ostatních odpadů 

- musí být zabezpečeny před atmosférickými vlivy 

- pro každý nebezpečný odpad musí být zpracován identifikační list, který bude 

připevněn buď na nádobu s tímto odpadem nebo jím bude vybaveno místo nakládání 

s nebezpečným odpadem 

 

Obecně platí zásada, že na ploše zařízení stavenišť či na vlastním staveništi je vhodné 

odpady ukládat pouze krátkodobě. Předpokládá se, že odpady, které vzniknou v průběhu 

stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. 

 

Odpady v rámci výstavby 

 

Převážnou část odpadů, vznikajících v rámci realizace záměru, budou tvořit odpady patřící 

dle „Katalogu odpadů“ do skupiny č. 17- Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené 

zeminy z kontaminovaných míst). Část vznikajících materiálů je možno využít v souladu 

s výše uvedenými požadavky zákona o odpadech a to jako vhodné recykláty na téže stavbě 

nebo na stavbách jiných (odpady katalog. č. 17 01 01 – beton,  17 03 02 – asfaltové směsi, 

17 05 04 – zemina a kamení) při dodržení podmínky vhodnosti použití předmětných odpadů 

jako materiálu.  

 

Odpady, které budou vznikat v rámci stavby, lze rozdělit na ty, které budou vázány na vlastní 

proces realizace stavby, a na ty, které budou vznikat v souvislosti s použitými technologiemi, 

mechanismy, zázemím stavby apod. Kromě těchto odpadů budou na staveništi a zařízeních 

stavenišť vznikat odpady spojené s pobytem a pohybem lidí. Půjde většinou o odpady typu 

komunálního odpadu. 

 

Tab. 5: Přehled odpad ů, které budou pravd ěpodobn ě vznikat v rámci stavby 
 

Katalogové 
číslo Název Kategorie  

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O 

07 03 04 Jiná organická rozpouštědla N 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111 O 

08 01 17 Odpad z odstraňování barev nebo laků N 
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Katalogové 
číslo Název Kategorie  

13 01 Odpadní hydraulické oleje O,N 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje O,N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 

16 06 01 Autobaterie N 

16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N 

16 01 03 Pneumatiky O 

17 01 01 Beton O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné N 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení nevedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

 

Odpady budou využity či odstraněny v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového 

hospodářství. 

 

Předpokládané množství jednotlivých druhů odpadů, které budou vznikat v rámci výstavby, 

bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

Odpady vznikající v rámci provozu 

Při provozu záměru bude vznik odpadu minimální. Bude se jednat zejména o odpad 

z odstraňování dřevin a bylinné vegetace v rámci údržby komunikací. Dále předpokládáme 

produkci odpadů ze skupiny 20 Komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru, které 

budou vznikat především při údržbě komunikací (např. uliční smetky). Množství 

produkovaného odpadu však není v dnešní době možno stanovit. 
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B.III.4 Hlukové pom ěry  

 

Po potřeby posouzení vlivu záměru na životní prostředí byl zpracován také akustický 

posudek pro vyhodnocení vlivu hluku z plánované přeložky silnice II/201.  

Pro vyhodnocení akustických účinků bylo přihlédnuto k požadavkům a ustanovením Nařízení 

vlády č.148/2006 Sb. v plném znění a k příslušným normám z oblasti akustiky. 

K modelovým výpočtům a jejich grafickým znázorněním bylo použito výpočetního  programu  

LimA s doplněním výpočtových bodů. Nejistota výpočtu je 2,2 dB. 

 

Měření 

Pro ověření platnosti modelu bylo provedeno jedno dvouhodinové měření v Kokašicích u 

domu č.p. 83.  

 

Tab. 6: Srovnání nam ěřené a modelové hodnoty 

počet vozidel za dobu měření 
hladina akustického tlaku 

LAeq,T 
Měřící místo / doba 

měření 

OA LN TN Bus Traktor Mot naměřená vypočtená 
Kokašice č.p. 83 /  

2 hodiny 
52 6 7 2 10 0 49,6 dB 50,7 dB 

 
Odchylka modelu od reálného měření je pouze 1,1 dB. Tato odchylka je směrem na stranu 

bezpečnosti a tudíž lze model považovat za odpovídající skutečnosti. 

 

Intenzity dopravy 

Vstupní údaje byly dodány zadavatelem a převzaty ze sčítání ŘSD z roku 2005. Tyto 

hodnoty byly přepočteny na intenzity pro rok 2012, kdy by měla být stavba dokončena. Pro 

rozdělení dopravy byla použita „Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy“ (RNDr. 

Miloš Liberko a kol., 2005). 

 

Tab. 7: Intenzity dopravy v roce 2005 a v roce 2012  

Intenzita dopravy rok 2005 Intenzita dopravy rok 2012 číslo 
komunikace 

sčítací 
úsek těžké osobní moto. celkem těžké osobní moto. celkem 

201 3-2189 139 736 5 880 155 828 5 987 
201 3-2170 99 526 2 627 110 592 2 704 
202 3-2150 236 1289 10 1535 263 1450 9 1722 

 

Tab. 8: Koeficienty pro p řepočet intenzity dopravy 
 

Koeficienty přepočtu intenzit dopravy dle ŘSD pro rok 2012 

těžké osobní motocykly 
1,11 1,12 0,93 
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Výpočty 

1) do výpočtového modelu jsou dosazeny intenzity dopravy zjištěné při měření stávající 

dopravy. Porovnáním naměřené hodnoty s vypočtenou je ověřena platnost modelu 

2) je proveden výpočet modelu pro rok 2012 bez provedení přeložky komunikace –  

Nulová varianta (doloženo graficky) 

3) je proveden výpočet modelu pro rok 2012 s provedení přeložky komunikace – Výsledná 

varianta (doloženo graficky) 

 

Výpočtové body jsou umístěny před okny několika objektů podél navrhované trasy 

komunikace, ve vzdálenosti 2 m od fasády. 

 

Tab. 9: Srovnání vypo čtených hodnot 

Nulová varianta         rok 
2012 

Výsledná varianta 
Bod Podlaží Obec č.p. 

den (dB) noc (dB) den (dB) noc (dB) 

1. 59,1 51,7 55,5 48,2 
1 

2. 
Kokašice 32 

58,8 51,3 55,2 47,9 

1. 63,7 56,3 60,6 53,3 
2 

2. 
Kokašice 41 

61,8 54,4 58,6 51,3 

1. 56,5 49,1 53,9 46,6 
3 

2. 
Kokašice 83 

56,3 48,9 53,7 46,4 

1. 49,5 42,4 49,2 42,3 
4 

2. 
Kokašice 83 

49,3 41,9 48,9 41,6 

1. 45,0 39,1 46,7 40,7 
5 

2. 
Kokašice 

parc. č. 
167  44,6 38,1 46,3 39,7 

1. 58,1 50,7 44,6 38,1 
6 

2. 
Kokašice 6 

57,3 49,9 45,0 38,3 

1. 50,5 43,2 52,4 45,1 
7 

2. 
Kokašice 8 

50,3 43,0 52,3 45,0 

1. 26,5 21,3 40,9 35,2 
8 

2. 
Konstant. 

Lázně 
81 

32,0 27,0 41,7 35,1 

1. 13,2 7,2 46,9 39,8 
9 

2. 
Konstant. 

Lázně 
ev. č. 
169 25,9 20,8 47,0 39,7 

1. 54,3 47,0 49,3 41,9 
10 

2. 
Nová Ves 19 

53,8 46,4 49,4 42,0 

1. 56,9 49,5 52,3 44,9 
11 

2. 
Nová Ves 20 

56,0 48,6 52,2 44,8 

1. 46,7 39,9 47,4 40,2 
12 

2. 
Nová Ves 23 

46,3 39,1 47,4 40,0 
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Pro názornost šíření hluku jsou doloženy zákresy izofonových polí se zaznačením 

výpočtových bodů. 

 

Vyhodnocení 

Nulová varianta 

Tato varianta posuzuje zatížení hlukem z automobilového provozu v roce 2012 v případě, že 

by nedošlo k výstavbě obchvatu. Veškerá osobní tranzitní doprava je vedena přes obec 

Konstantinovy Lázně. Tato obec slouží jako lázeňská a tudíž zde platí přísnější podmínky 

z hlediska šíření nadlimitního hluku. Jedná se o klidovou zónu a z tohoto důvodu byla 

nákladní doprava odkloněna již dříve přes Bezdružice. V obci Bezdružice je v současnosti 

zvýšená hladina hluku na komunikacích III. třídy. Tato situace je nevyhovující. 

Výsledná varianta 

Realizací záměru dojde k výraznému odlehčení od tranzitní osobní i nákladní dopravy v obci 

Konstantinovy Lázně a Bezdružice. Částečně se odlehčení dotkne i obcí Kokašice a Nová 

Ves.  

Vedení trasy severně od obce Konstantinovy Lázně sice hlukově ovlivní dvě stávající 

budovy, ale akustický vliv silniční dopravy nebude nadlimitní. U obou staveb budou splněny i 

přísnější lázeňské limity (body 8,9). Současně však dojde k odvedení dopravy z centra obce 

a tudíž tato situace je pro obec Konstantinovy Lázně výrazně pozitivní.  

V obci Kokašice rovněž dojde k odvedení dopravy z centra obce. Trasa je vedena mimo 

obec a dojde pouze k mírnému ovlivnění hladin hluku na nově exponovaných objektech na 

okraji obce. Limitní hladina hluku bude splněna s výraznou rezervou. 

Další změna se týká obce Nová Ves a je rovněž spíše pozitivní. V současné době je v noci 

na některých fasádách nejblíže křižovatce hladina hluku na hranici limitní hodnoty. Při 

rekonstrukci však dojde k odsunutí křížení komunikací dále od obce a tím dojde i k mírnému 

snížení hladiny hluku na exponovaných objektech. Hladina hluku se tímto sníží na cca 5 dB 

pod limitní hodnotu.  

Pro obec Bezdružice bude tato rekonstrukce rovněž výrazným odlehčením od silničního 

hluku. V současné době je tranzitní nákladní doprava vedena právě přes tuto obec, aby se 

vyhnula Konstantinovým Lázním. V případě rekonstrukce bude doprava odvedena zcela 

mimo obec na nový obchvat.  

Navrhovaná varianta je z hlediska hlukové situace výrazně pozitivní pro všechny dotčené 

obce a můžeme ji doporučit k realizaci. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

C.1 VÝČET NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

 

C.1.1 Charakteristika území  

 

Předmětné území se podle biogeografického členění České republiky (CULEK, 1996) 

nachází v severozápadní části Plzeňského bioregionu, který patří k Podberounské 

subprovincii. 

Bioregion zabírá centrální sníženinu tvořenou geomorfologickými celky Švihovskou 

vrchovinou (mimo podcelek Chudeniská vrchovina), Plaskou pahorkatinou (mimo její severní 

výběžek) a zasahuje i na jižní okraj Tepelské vrchoviny a Jesenické pahorkatiny.  Bioregion 

je tvořen pahorkatinou na převážně kyselých břidlicích s buližníky a na extrémně kyselých 

permských sedimentech.  

Reliéf má charakter ploché pánve s výškovou členitostí 30 -75 m obklopené okolními 

pahorkatinami ukloněnými k jejímu středu s členitostí 75 – 150 m. V severní části bioregionu 

se zvedají neovulkanické suky. Pahorkatina je rozčleněna zaříznutými údolími, z nichž 

nejvýraznější je kaňonovité údolí Mže nad Stříbrem. 

Dominuje zde velmi monotóní biota, ochuzená o většinu teplomilných i troficky náročných 

druhů. V bioregionu jsou zastoupeny 3. dubovo-bukový a 4. bukový vegetační stupeň, 

potenciálně acidofilní a borové doubravy, ostrůvky dubohabřin, v kaňonech řek s reliktními 

bory a bikovými bučinami. Charakteristické jsou přírodě blízké bory na permu a acidofilní 

vegetace buližníků.Přechodné území k okolním bioregionům je tvořeno acidofilními 

doubravami s ostrovy květnatých bučin. 

Dnešní lesy jsou převážně kulturní bory, v bezlesí dominuje orná půda. 

 

C.1.2 Klima 

 

Podle QUITTA (1971) zasahuje severovýchodní část záměru do mírně teplé oblasti MT3 a 

zbývající část lokality leží v mírně teplé oblasti ČR MT5. Podnebí oblasti MT3 se vyznačuje 

krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým létem, normálním až 

dlouhým přechodným obdobím s mírným jarem i podzimem a s normálně dlouhou, mírnou až 

mírně chladnou, suchou až mírně suchou zimou s normálním až krátkým trváním sněhové 

pokrývky. Oblast MT5 je charakteristická normálním až krátkým, mírným až mírně chladným, 

suchým až mírně suchým létem, normálním až dlouhým přechodným obdobím s mírným 
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jarem i podzimem a s normálně dlouhou, mírně chladnou, suchou až mírně suchou zimou 

s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. 

 

Tab. 10: Charakteristiky klimatické oblasti MT3 a M T5 (QUITT 1971) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.3 Geomorfologie, geologie, nerostné suroviny 

 

Podle geomorfologického členění ČR (DEMEK 1987) náleží severní část lokality (východně 

od Čeliv až po Staré Lázně) do okrsku Krasíkovská vrchovina v jihovýchodní části 

Bezdružické vrchoviny. Ostatní části předmětného území patří k okrsku Pernarecká 

pahorkatina nacházejícího se v severní části Stříbrské pahorkatiny. Přehled kategorií 

geomorfologického členění, do kterých předmětné území zasahuje, uvádí tabulka 11. 

 
Tab. 11: Zařazení dot čeného území podle geomorfologického členění ČR (DEMEK 1987) 

 
provincie Česká vysočina 

subprovincie Poberounská soustava Krušnohorská soustava 

oblast Plzeňská pahorkatina Karlovarská Karpaty 

celek Pláská pahorkatina Tepelská vrchovina 

podcelky Stříbrská pahorkatina Bezdružická vrchovina 

okrsek Pernarecká pahorkatina Krasíkovská vrchovina 

Klimatická oblast MT3 MT5 

Počet letních dnů 20 – 30 30 – 40 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 120 – 140 140 – 160 

Počet mrazových dnů 130 – 160 130 – 140 

Počet ledových dnů 40 – 50 40 – 50 

Průměrná teplota v lednu [°C] -3 až -4 -4 až -5 

Průměrná teplota v červenci [°C] 16 – 17 16 – 17 

Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 – 7 6 – 7 

Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 – 7 6 – 7 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 – 120 100 – 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 – 450 350 – 450 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 – 300 250 – 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 – 100 60 – 100 

Počet dnů zamračených 120 – 150 120 – 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 50 - 60 
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Pláská pahorkatina   

Rozloha: 2 180 km2  

Střední výška: 423,3 m  

Členitá pahorkatina tvořená nepřeměněnými a slabě metamorfovanými proteozoickými 

horninami tepelsko-barrandienské oblasti, menšími tělesy variských granitoidů, pokryvy 

permokarbonských zpevněných a třetihorních nezpevněných sedimentů a ojediněle 

neovulkanity. Homogenní destrukční reliéf s nepříliš výraznými diferencovanými pohyby ker 

je charakterizovaný rozsáhlými zbytky neogenních zarovnaných povrchů, strukturně 

denudačními sníženinami, vzácnými suky a hluboce zaříznutými údolími s říčními terasami. 

Místy probíhají významné svahové procesy lineární i plošné eroze. Hydrografickou osou 

území je tok Mže – Berounky. 

 

Podcelek: St říbrská pahorkatina  

Členitá pahorkatina se střední výškou 459,7 m je tvořená mírně zvlněným denudačním 

reliéfem sklánějícím se směrem k východu, s relikty třetihorních zarovnaných povrchů na 

zvětralých fylitec, případně granodioritech, s ojedinělými suky a hlubokými zářezy řeky Mže a 

jejich přítoků.  

 

Okrsek: Pernarecká pahorkatina 

Členitá pahorkatina tvoří erozně denudační reliéf nevýrazné kerné stavby při styku 

s Tepelskou vrchovinou sklánějící se k jihovýchodu. Pahorkatina je charakteristická 

plošinnými zarovnanými povrchy převážně posopečného stáří, většinou s mělkými údolími 

v povodí levostranných přítoků řeky Mže a s ojedinělými neovulkanickými vrchy na 

třetihorních lávových příkrovech i vypreparovaných podpovrchových tělesech. Nejvyšším 

bodem okrsku je Vlčí hora s výškou 704 m. Ve střední části pahorkatiny se nachází smrkové, 

borové monokultury a smrkovo-borové porosty s ojedinělou příměsí dubu vytvářející menší 

komplexy v údolních zářezech nebo rozptýlené drobné lesíky na rozlehlých lánech orné 

půdy. 

 

Tepelská vrchovina   

Rozloha: 682 km2  

Střední výška: 627,3 m  

Plochá vrchovina je složená z krystalických břidlic tepelsko-žulovského antiklinorního pásma 

s mariánskolázeňským metabazickým komplexem, granitoidy a neovulkanity. Kerný reliéf 

vrchoviny sklánějící se k jihovýchodu má výrazné neovulkanické suky, zlomové svahy, 
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rozsáhlé zarovnané povrchy a mělká i hluboce zaříznutá údolí převážně v povodí řeky 

Berounky. 

 

Podcelek: Bezdružická vrchovina  

Plochá vrchovina se střední výškou 611,9 m je kerné stavby klesající k jihovýchodu se 

zarovnanými povrchy, zlomovými svahy, erozními zářezy, s neovulkanickými suky a 

svědeckými vrchy. Vrchovina se skládá ze svorů až pararul a emfibolitů tepelského 

krystalinika s tělesy žul a dioritů. 

 

Okrsek: Krasíkovská vrchovina 

Pruh ploché vrchoviny při styku se Stříbrskou pahorkatinou je budovaný proteozoickými 

dvojslídými svory až biotickými pararulami s tělesy biotického granodioritu až křemenného 

dioritu. Kerný reliéf je rozčleněn hlubokými údolími v povodí Úterského potoka s výraznými 

stolovými vrchy a povrchovými sopečnými tělesy. Vrchovina je středně zalesněná převážně 

smrkovými porosty s příměsí borovice či dubu na svazích údolních zářezů. Na plochých 

částech některých stolových vrchů se vyskytují květnaté pastviny s hojně rozptýlenými keři. 

 

Nerostné suroviny 

Záměrem nebudou dotčeny dobývací prostory, chráněná ložisková území ani ložiska 

výhradních nerostů. V zájmové lokalitě ani jejím blízkém okolí nejsou podle dostupných 

údajů (www.geofond.cz) registrována žádná území z uvedených kategorií. Trasa přeložky  

nezasahuje ani do poddolovaných území. 

 

 

C.1.4 Hydrologické pom ěry 

 

Nejvýznamnějším vodním tokem, který protéká zájmovou lokalitou, je Břetislavský potok 

s levostranným přítokem Čelivský potok. Plocha povodí Břetislavského potoka činí 12,375 

km2. Tok pramení jihovýchodně od Ovčího vrchu a odtéká do rybníka ležícího mezi obcemi 

Kokašice a Čeliv. V tomto rybníků do něj vtéká Čelivský potok. Za rybníkem Břetislavský 

potok křižuje stávající komunikaci III/2016, která bude součástí plánované přeložky silnice 

II/201. Potok dále teče jihovýchodním směrem přes obec Břetislav, za kterou se vlévá do 

Hadovky. Vodní tok Hadovka je pravostranným přítok Úterského potoka, který jižně od 

Čerňovic vtéká do vodní nádrže Hracholusky na řece Mži. Celá oblast tedy náleží k úmoří 

Severního moře.  

Situace je patrná z uvedeného obrázku.   
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Obr. 1: Vý řez ze základní vodohospodá řské mapy (list 11-41) se zazna čenou zájmovou lokalitou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Současná silnice II/201 zasahuje do ochranného pásma I. stupně přírodních léčivých zdrojů 

lázeňského místa Konstantinovy Lázně, které se rozkládá v okolí této obce. Přeložka silnice 

bude procházet přes ochranné pásmo II. stupně IIA přírodních léčivých zdrojů lázeňského 

místa Konstantinovy Lázně po navázaní trasy přeložky na komunikaci III/20161 za obcí 

Kokašice až po napojení na křižovatku s komunikací III/20160 u Nové Vsi. Ostatní části 

Zájmová lokalita záměru  
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záměru spadají do ochranného pásma II. stupně IIB přírodních léčivých zdrojů lázeňského 

místa Konstantinovy Lázně. 

 

Lokalita předmětné trasy přeložky silnice II/201 nebude záplavami ohrožena ani při průtoku 

Q100. 

  

 

C.1.5 Zvlášt ě chrán ěná území, p řírodní parky 

 

Do této kategorie můžeme zařadit ta území České republiky, která jsou chráněná 

prostřednictvím zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  

 

Zvlášt ě chrán ěná území 
 
Zvláště chráněná území (ZCHÚ) neformálně rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do 

skupiny velkoplošných zvláště chráněných území řadíme národní parky a chráněné krajinné 

oblasti. Do skupiny maloplošných zvláště chráněných území pak zařazujeme národní 

přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky.  

 

Lokalita záměru nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště 

chráněného území. 

 

Nejblíže ležícím velkoplošným zvláště chráněným územím je Chráněná krajinná oblast 

Slavkovský les, která se nachází asi 11 km severozápadně od nejblíže položené části trasy 

přeložky silnice II/201.  

 

PP Krasíkov je nejblíže se nacházející maloplošné zvláště chráněné území. Přírodní 

památka leží západně od záměru ve vzdálenosti přibližně 1,2 km a chrání komplex 

polopřirozených teplomilných společenstev na výrazné vulkanické čedičové kupě se 

soustředěným výskytem chráněných druhů rostlin. Přírodní památka se nachází 

v nadmořské výšce 610 - 634 m a její výměra činí 4,24 ha. V současnosti je celý vrch 

Krasíkov porostlý vysokými mezofilními křovinami s převahou lísky obecné (Corylus 

avellana). Ze zvláště chráněných druhů se zde vyskytují například lilie zlatohlavá (Lilium 

martagon) a vstavač bledý (Orchis pallens). 

Druhou nejbližší chráněnou lokalitou je PR Hradišťský vrch, která je přibližně 1,7 km jižně od 

nejbližší části trasy přeložky a chrání zbytky přirozených lesních společenstev xerothermního 

charakteru. 



Přeložka silnice II/201 Kokašice - Nová Ves  

  Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 

 

Ecological Consulting a. s. 

www.ecological.cz 
35 

 

Vzhledem ke vzdálenosti zvláště chráněných území od předmětné lokality se nepředpokládá 

vliv na tato chráněná území. 

 

Přírodní parky 
 
Trasa přeložky silnice II/201 nezasahuje do žádného území vyhlášeného jako přírodní park.  

Nejblíže lokalizovaným parkem je přírodní park Hadovka, jehož hranice dle územní 

dokumentace kopíruje část trasy stávající silnice II/202 mezi obcemi Strahov a Kokašice a 

dále pokračuje podél komunikace II/201 směrem k obci Krasíkov. Park se nachází 

Krasíkovské vrchovině a je tvořen zaříznutým, převážně zalesněným údolím potoka Hadovka 

a jeho přítoku Pohájského potoka. 

Další blíže ležící přírodní park Úterský potok se nachází severovýchodním směrem cca 1 km 

od záměru. Park zahrnuje hluboce zaříznuté údolí části Úterského potoka od Bezdružic 

k Trpístům, včetně spodního toku potoka Hadovka, s vegetací olšových luhů, a v menším 

množství i dubohabřin, reliktních borů, skalních třtinových jedlin aj. Z význačných rostlinných 

druhů se v parku vyskytují např. bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), vřesovec pleťový 

(Erica carnea) a kostřava sivá (Festuca pallens). Dno údolí obývají chladnomilní živočichové, 

např. mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), na svazích žijí druhy teplomilné. Hnízdí zde 

sýc rousný (Aegolius funereus) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum).  

 

Záměr výstavby přeložky silnice II/201 se nachází v těsné blízkosti hranice přírodního parku 

Hadovka, i přesto se předpokládá, že nebudou výše uvedené parky záměrem dotčeny. 

 
 
C.1.6. Území chrán ěná na základ ě mezinárodních úmluv 

 

Dalším typem chráněných území jsou území vyhlášená v rámci realizace mezinárodních 

úmluv na ochranu životního prostředí. Do této kategorie můžeme zařadit území vyhovující 

požadavkům Ramsarské úmluvy (jedná se o mokřady mezinárodního významu) či 

požadavkům Bernské konvence. Můžeme sem zařadit i významná ptačí území (tj. lokality 

významné z hlediska výskytu ptáků vytipované na základě daných světově platných kritérií – 

viz internetové stránky BirdLife International). 

Výše uvedená území se v blízkosti zájmové lokality nenacházejí. Nejblíže leží Významná 

ptačí oblast (IBA) Doupovské hory, vzdálená asi 29 km severovýchodně.  
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Soustava NATURA 2000 

 
V blízkosti zájmové lokality se nenachází žádná lokality soustavy NATURA 2000. Nejblíže 

ležící evropsky významné lokality a ptačí oblasti níže uvedené nebudou vzhledem ke 

vzdálenosti od předmětné lokality záměrem dotčeny. 

 

Nejblíže záměru se nachází Evropsky významná lokalita Blažejský rybník (CZ0410023), jejíž 

hranice se k přeložce silnice II/201 nejvíce přibližuje na vzdálenost cca 11,8 km. EVL leží 

severně od předmětné lokality v Tepelských vrších na jižním úpatí Třebouňského vrchu. 

Nejbližší sídelní útvar je Branišov vzdálený 0,6 km jihozápadním směrem. Celé území EVL je 

tvořenou pestrou krajinnou mozaikou luk, mokřadů, křovin a vodních ploch.  Na území se 

nachází rozsáhlé mezofilní ovsíkové louky (T1.1), makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a 

mezotrofních stojatých vod (V1F) a vlhká tužebníková lada (T1.6). Významný je rovněž 

výskyt společenstev sekundárních podhorských a horských vřesovišť bez výskytu jalovce 

obecného (T8.2B), společenstev střídavě vlhkých bezkolencových luk (T1.9), společenstev 

údolních jasanovo-olšových luhů (L2.2A) a společenstev přechodových rašelinišť (R2.3). 

 

Druhá nejblíže položená je EVL Horní Kramolín – Ovesné (CZ0413180), která se nachází ve 

vzdálenosti 13,1 km severozápadním směrem od záměru. Lokalita se rozkládá podél 

bezejmenného jihozápadního přítoku do vodní nádrže Podhora. Leží severně od železniční 

tratě Mariánské Lázně - Teplá, 0,75 km - 1,7 km sv. od obce Ovesné Kladruby. Úzký pruh 

území EVL je tvořený částečně obhospodařovanými vlhkými loukami v západní části lokality 

přechází směrem k východu ve slatiniště a rašelinné louky. V lokalitě je chráněn hnědásek 

chrastacový (Euphydryas aurinia). 

  

Nejbližší ptačí oblast Doupovské hory (CZ0721024) se nachází 29 km severovýchodně od 

záměru. Tato ptačí oblast pokrývá sopečnou hornatinu Doupovských hor. V centrální části 

oblasti je typická mozaika travinobylinných společenstev, porostů keřů a listnatých lesíků, 

které vznikly sukcesí na opuštěných a neobhospodařovaných bývalých zemědělských 

pozemcích. Na území se zachovaly květnaté bučiny, zejména v údolí řeky Ohře a v masivu 

Pustého zámku. Předmětem ochrany je 11 druhů - čáp černý (Ciconia nigra), včelojed lesní 

(Pernis apivorus), moták pochop (Circus aeruginosus), chřástal polní (Crex crex), výr velký 

(Bubo bubo), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), datel černý (Dryocopus martius), žluna 

šedá (Picus canus), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), lejsek malý (Ficedula parva) a ťuhýk 

obecný (Lanius collurio).  
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C.1.7. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

 

Přeložkou silnice II/201 budou dotčeny tři prvky ÚSES lokálního významu: lokální biokoridor 

KL 14 - CE 14, lokální biokoridor nefunkční KL 12 - BE 22, lokální biokoridor nefunkční KL 12 

- KL 10. v případě dodržení trasy plánované víceúčelové komunikace (pro cyklisty a chodce) 

vedoucí od rybníka ležícího severně od Kokašic směrem na Čeliv bude dotčen záměrem 

i lokální biokoridor CE 14 - CE 15.  

 

Lokální biokoridor KL 14 - CE 14 je veden východo-západním směrem podél Čelivského 

potoka od silnice Kokašice-Čeliv (od rybníka severně od Kokašic) k ústí toku. Biokoridor 

představuje spojení oblasti lesních porostů východně od obce Kokašice a rybníku severně 

od Kokašic. Část koridoru od křížení se silnicí II/201 na úseku Kokašice - Konstantinovy 

Lázně k ústí toku do Břetislavského potoka není v současné době funkčním biokoridorem. 

Biokoridor je tvořen zahloubeným potočním údolím na oglejené fluvizemi bez břehového 

porostu s ojedinělými olšemi v části pod železnicí. V nivě potoka se nachází částečně 

kosené louky, na které navazuje orná půda. Přeložka komunikace do funkční části 

biokoridoru KL 14 - CE 14 zasáhne jen okrajově v místě přemostění současnou komunikací 

z Kokašic do Čeliv nad výpustí rybníka. Při úpravě současné hráze rybníka dojde 

k prodloužení přepadu, proto je nutné zajistit zvětšení profilu stávajících tří propustí 

potřebného pro migraci živočichů.  

 

Lokální biokoridor CE 14 - CE 15 prochází nivou Čelivského potoka od pramene k rybníku u 

silnice Kokašice – Čeliv a vede podél stávající komunikace III/20161 Kokašice – Čeliv. 

V horní části je potok upravený bez břehového porostu a s šikmými břehy a bahnitopísčitým 

dnem. Od Čeliv pokračuje upravený, silně erodovaný potok se zahloubeným korytem, 

s oboustranným, přerušovaným břehovým porostem olší (ojediněle se vyskytující vrba). Niva 

je tvořena nekosenými loukami mokřadního typu. Záměr z části zasáhne do biokoridoru 

formou budování stezky pro pěší a cyklisty z důvodu lepšího přístupu k místnímu hřbitovu. 

Tato stezka je navržena s počátkem na hrázi rybníka u Kokašic a dále pokračuje v místě 

původní trasy komunikace Kokašice-Čeliv před její rekonstrukcí cca před 40 lety. Pro stezku 

je vhodné použít přírodní povrchovou úpravu, která nepoškodí alej stromů na hrázi rybníka.  

 

Lokální biokoridor nefunkční KL 12 - BE 22 navazující na funkční lokální biocentrum KL 12 

(lesní porosty) křižuje trasa přeložky silnice II/201 v km 3,324. Biokoridor kopíruje osu místní 

komunikace mezi obcí Staré Lázně a městem Bezdružice. V místě křížení s předmětnou 

silnicí je potřeba zajistit průchodnost komunikace pro drobné živočichy. 
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V 3,48 km křižuje navrhovaná trasa silnice lokální biokoridor nefunkční KL 12 - KL 10 

propojující dvě lesní společenstva. Částečně je tento biokoridor tvořen podmáčenými 

loukami, a to i v místě křížení s plánovanou přeložkou, tudíž je nezbytné při výstavbě nové 

komunikace zakomponovat propustek s břehovou lavicí vhodný i pro migraci suchozemských 

společenstev. 

 
V širším zájmovém území jsou zastoupeny i regionální prvky ÚSES. Nejblíže k záměru ve 

vzdálenosti přibližně 935 km se nachází regionální biocentrum CE 18 zasahující na území 

přírodní památky Krasíkov umístěné východně od obce Kokašice. Regionální biocentrum CE 

16 leží na kopci Ovčí vrch přibližně 1,4 km severozápadně od trasy přeložky komunikace. 

Regionální biocentrum KL 9 se nachází se na Hradišťském kopci jižně od Konstantinových 

Lázní (nejblíže asi 4,4 km jihovýchodně od trasy přeložky silnice II/201). Regionální 

biokoridor CE 15 – CE 16 se nejvíce přibližuje k trase přeložky silnice II/201 na vzdálenost 

657 km a leží západně od Čeliv. Regionální biokoridor CE 12 – CE 11 leží přibližně 725 m 

jižně od počátku záměru.  

Vzhledem ke vzdálenosti od trasy přeložky silnice nebude mít záměr významnější vliv na tyto 

regionální prvky ÚSES.  

Umístění jednotlivých prvků ÚSES je zaznačeno v příloze č. 3 tohoto Oznámení. 

 
 
C.1.8 Významné krajinné prvky 

 

Významné krajinné prvky (VKP) jsou podle zákona č.114/1992 Sb. definovány jako 

ekologicky, geomorfologicky či esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický 

vzhled nebo přispívají k udržení její stability. VKP jsou jednak taxativně určeny zákonem – 

lesy, rašeliniště, vodní toky, jezera, rybníky a údolní nivy, jednak jsou jimi další segmenty 

krajiny, které v souladu se zákonem zaregistruje příslušný orgán státní správy. 

 

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze 

tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační 

funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného 

prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové 

zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy 

patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování 

pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.  
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1) VKP ze zákona 

V posuzované trase silnice se jedná o následující VKP, které jsou přímo definovány 

zákonem. 

 

Vodní toky  – Definici VKP vodní tok je třeba hledat v zákoně č.254/2001 Sb., o vodách, 

který ve svém §43 definuje vodní tok jako povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě 

trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých.  

Nejvýznamnějším vodním tokem, který bude dotčen realizací záměru, je Čelivský potok. 

Tento potok protéká západně od trasy přeložky silnice v úseku od obce Čeliv po rybník ležící 

severně od Kokašic, a dále vytéká z rybníka jihovýchodním směrem a kolmo kříží trasu 

silnice. Kromě toho kříží trasa přeložky silnice ještě menší bezejmenný vodní tok u křížení se 

stávající komunikace II/201 na východním konci obce Kokašice (za kilometrem 0,75) a koryto 

dočasného vodního toku před křížením s cyklostezkou mezi obcí Konstantinovy Lázně a 

Dolní Polžice v kilometru 2,568.  

Údolní niva  je charakterizována geomorfologicky (utvářením terénu), především však 

druhovým spektrem typických (rostlinných) společenstev (doprovodné břehové porosty, 

společenstva vlhkomilných druhů rostlin). Terénními úpravami, zástavbou či jinými 

technickými zásahy ztrácejí tyto prostory svůj přirozený charakter a nejsou pak (přestože 

jejich fyzikální-hydrologická charakteristika může zůstat zachována) hodnoceny jako údolní 

niva ve smyslu ustanovení §3 písm. b) zákona č. 114/92 Sb. Vymezení hranic údolní nivy 

v konkrétním území je tak věcí biologického hodnocení  

Další plošně nejrozsáhlejším VKP v posuzovaném území jsou přiléhající lesní porosty. 

Podle zákona č.289/1995 Sb., o lesích je les definován jako lesní porosty s jejich prostředím 

a pozemky určené k plnění funkcí lesa (nezpevněné i zpevněné lesní cesty, vodní plochy, 

lesní pastviny, políčka pro zvěř, atd.) Lesní porosty se v okolí přeložky silnice II/201 vyskytují 

zejména okolo vodního toku Čelivský potok a jižně od trasy přeložky v úseku mezi křížením 

s komunikací Konstantinovy Lázně - Čeliv (km 2,170) plánovaným železničním přejezdem u 

obce Nová Ves.  

 

2) VKP registrované 

V nejbližším okolí záměru se dle informací MěÚ Bezdružice nachází následující registrované 

významné krajinné prvky: 

• k.ú. Čeliv – reg. číslo VKP 13/11-41-25, p.č. 350/5 část (nelesní zeleň, důvod 

vyhlášení - ochrana porostu) – cca 80 m západně od záměru 
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• k.ú. Čeliv – reg. číslo VKP 217/11-41-25, p.č. 49, 50/1, 50/2, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 

66/5, 67/1, 67/2, 40/1 (porost nelesní zeleně, důvod vyhlášení - ochrana porostu) – 

cca 100 m od záměru v místě napojení na komunikaci III/20161. 

• k.ú. Polžice u Bezdružic – reg. číslo VKP 217/11-41-25, p.č. 183/1, 183/3 (porost 

nelesní zeleně, důvod vyhlášení - ochrana porostu) – cca 330 m SZ od nejbližší části 

záměru 

 

Další registrované VKP se nacházejí v již větší vzdálenosti, jedná se např. o následující 

VKP: 

• k.ú. Kokašice – reg. číslo VKP 1/11-41-25, p.č. 1326 (porost nelesní zeleně – alej, 

důvod vyhlášení – přispívá svým složením a strukturou ke zlepšení krajinného rázu 

a režimu svého širšího okolí) – cca 660 m západně od záměru 

• k.ú. Kokašice- reg. číslo VKP 354/11-41-25, p.č. 1290/2 (porost nelesní zeleně, 

důvod vyhlášení – ochrana porostu) – cca 1,4 km západně od záměru 

• k.ú. Kokašice – reg. číslo VKP 60/11-41-25, p.č. 1216/3, 1216/4, 1217/1, 1221, 1223, 

1228, 1232/2, 1232/3, 1220, 1216/1, 1217/2, 1341 (porost dřevinné zeleně 

a rostlinných společenstev skalních výchozů, důvod vyhlášení – ochrana porostů) – 

cca 1 km západně od počátečního úseku záměru 

• k.ú. Kokašice – reg. číslo VKP 355/11-41-25, p.č. 1175, 189/2, 1189/1 (porost nelesní 

zeleně, důvod vyhlášení – ochrana porostu) – cca 2 km západně od záměru 

• k.ú. Kokašice – reg. číslo VKP 487/11-41-25, p.č. 1309/1, 1309/14 (porost nelesní 

zeleně, důvod vyhlášení - přispívá svým složením a strukturou ke zlepšení krajinného 

rázu a režimu svého širšího okolí) – cca 2,2 km západně od záměru 

• k.ú. Čeliv – reg. číslo VKP 353/11-41-25, p.č. 172/1 (porost nelesní zeleně, důvod 

vyhlášení – ochrana porostu) – cca 1,1 km západně od záměru 

• k.ú. Čeliv – reg. číslo VKP 489/11-41-25, p.č. 313 (porost nelesní zeleně, důvod 

vyhlášení – předmětný porost přispívá svým složením a strukturou ke zlepšení 

krajinného rázu a režimu svého širšího okolí. Je součástí biocentra místního ÚSES) – 

cca 1 km západně od záměru 

 

Realizací záměru nebude dotčen žádný registrovaný VKP. 
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C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V 

DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY   

 

Předmětné území se podle biogeografického členění České republiky (CULEK, 1996) 

nachází v severozápadní části Plzeňského bioregionu , který patří k Podberounské 

subprovincii. 

 

C.2.1. Botanika a fytocenologie 

  

Potenciální přirozená vegetace 

Potenciální přirozená vegetace představuje typ vegetace, který by se v daném území 

přirozeně vyskytoval jako výsledek dlouhého sukcesního vývoje ve vazbě na specifické 

faktory území. Je podmíněn především klimatem, půdními faktory, konfigurací terénu a 

dalšími faktory. Vyloučen je také jakýkoli vliv člověka na utváření vegetace. Znalost 

potenciální vegetace je významná pro lepší představu o charakteru území a původním stavu 

vegetačního krytu v dané lokalitě, ochranu stávajících biotopů a např. při revitalizačních 

projektech, v rámci kterých umožní s ohledem na stanovištní podmínky stanovit optimální 

druhovou skladbu vysazovaných dřevin. 

Dle mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová 2001) byla v území, 

jehož součástí je i posuzovaná lokalita, rekonstruována vegetace brusinkových borových 

doubrav  (Vaccinio vitis-idaeae - Quercetum). 

Jedná se o světlé porosty tvořené dominantním dubem zimním (Quercus petraea), řidčeji 

letním (Q. robur) a borovicí (Pinus sylvestris). Často se též objevuje bříza (Betula pendula) a 

jeřáb (Sorbus aucuparia). Ve slabě zapojeném keřovém patru se kromě zmlazených dřevin 

občas vyskytují nenáročné druhy (Salix aurita, Frangula alnus). Fyziognomii bylinného patra 

určují acidofyty, většinou chamaefyty, příp. kapradiny.  

Brusinková borová doubrava je edafickým klimaxem chudých, velmi kyselých vysýchavých 

půd, odpovídajících oligotrofní kambizemi typické nebo arenické. Tyto lehčí půdy vznikají 

větráním minerálně chudých substrátů.  

V Z a J Čechách osídlují tyto porosty vyšší polohy stupně doubrav, převážně mezi 400-500 

m n.m., v S,V a středních Čechách kolem 260-300 m n.m. Porosty blízké přirozeným jsou 

výjimkou. Na lesní půdě převládají borové kultury, borové doubravy jsou zachovány jen ve 

zbytcích. Značná část plochy je odlesněna a využívána zemědělsky. Část plochy pokrývají 

pastviny.   
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Aktuální vegetace 

Obecně můžeme říci, že posuzovanou trasu uvažovaného stavebního záměru doprovází 

otevřená krajina, kromě některých částí v naprosté většině odlesněná, s pro tuto oblast 

typickou roztroušenou zástavbou. Území jsou využívána k intenzivnímu zemědělství, k 

produkci polních plodin i jako pastviny, produkční louky či zahrady poblíž obytné zástavby. 

 Zastoupenými dřevinami jsou topol osika (Populus tremula), olše (Alnus glutinosa, A. 

incana), vrba (Salix sp.), topol (Populus sp.) bříza bělokorá (Betula pendula), javor mléč 

(Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus robur), vrba jíva 

(Salix caprea) a podél stávající komunikace vysazené ovocné stromy (švestka, hrušeň, 

jabloň, třešeň, ořešák). 

Trasa uvažovaného stavebního záměru prochází i po hrázi místního rybníka, kde 

doporučujeme ponechat stávající dřeviny a dále okrajem lesního porostu, tvořeného 

v dotčené části především náletovým zmlazením topolu (Populus tremula), břízy (Betula 

pendula), ale i borovice (Pinus sylvestris), modřínu (Larix decidua) s podrostem růže šípkové 

(Rosa canina).         

 

V Biologickém průzkumu, který je přílohou č. 6 tohoto Oznámení, je uveden popis aktuálního 

stavu vegetace, který graficky uvádí přehled vegetačních ploch dotčených stavbou. Jedná se 

o následující plochy: 

a) louky a pastviny 

b) pole 

c) ruderální pásy podél cest a vodních toků 

d) mokřady a podmáčená stanoviště 

e) aleje a remízky 

f) les 

Lokalita záměru je ovlivněna téměř výhradně zemědělským využíváním krajiny. V příloze 

Biologický průzkum se dále uvádí, že vzhledem k období průzkumu (září 2008) nebylo 

možné provést řádný botanický průzkum. Proto je doporučeno doplnit průzkum 

v následujících správních řízeních o průzkum v jarním období. Pozornost by měla být 

věnována především případnému výskytu zvláště chráněných druhů rostlin ve 

společenstvech luk, pastvin a podmáčených stanovišť.  

 

C.2.2. Fauna 

 
Popis zjištěné fauny v lokalitě záměru je rovněž uveden v příloze č. 6 Biologický průzkum. 

Níže uvádíme pouze výtah závěrečné zprávy z průzkumu. 
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Průzkum byl orientován na celkové zhodnocení lokalit, zjištění druhové bohatosti fauny a 

ověření výskytu zvláště chráněných druhů. Průzkum proběhnul v celé trase navrhované 

stavby nové komunikace. 

 

Záměr nekříží vodní tok, v němž by se dala předpokládat přítomnost ichtyofauny. Celá 

stavba je situována v pramenné oblasti značně poznamenané odvodňováním a polním 

hospodařením. 

 

K přímému dotčení ekosystému stojatých vod by nemělo dojít. Potenciálně problematickým 

místem může být rybník mezi Kokašicemi a Čelivem, po jehož hrázi stavba vede. 

V následných správních řízeních je proto nutné ošetřit podmínky během provádění 

stavebních prací (pohyb techniky a skladování materiálu) a ve fázi samotného provozu 

(chemický posyp, havárie). 

 

Obojživelníci a plazi 

Výskyt obojživelníků, tah a rozmnožiště nemohla být během zářijového průzkumu 

zaznamenána. Je nutné provést doplnění Biologického průzkumu údaji z průzkumu v jarním 

období. Autor biologického průzkumu vyhodnotil místa vhodná k rozmnožování 

předpokládané hlavní tahy obojživelníků a kritická místa migrací v záměrem zasaženém 

území (primární odhad), která zaznačil do mapky. 

 

Kritická místa migrační cesty obojživelníků, která zobrazuje mapka v přiloženém Biologickém 

průzkumu, by měla být v rámci stavby zajištěna dostatečně dimenzovanými mostními objekty 

(např. rámové propustky) – také kvůli výskytu povrchových vod, vč. periodických. 

 

Plazi  nebyli během terénního průzkumu zjištěni. Lze však předpokládat např. výskyt ještěrky 

obecné (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis) či užovky obojkové (Natrix natrix). 

Realizací stavby by však neměly být jejich místní populace významně dotčeny. Přesto, 

s ohledem na zvyšující se fragmentaci krajiny a nedostatek vhodných stanovišť, je vhodná 

výstavba suchých zídek na pastvinách a poblíž lesů. Tato náhradní stanoviště, umně 

zakomponovaná do krajiny i třeba v rámci naučné stezky, jsou pak vhodná nejen pro plazy 

ale i pro čmeláky, některé samotářské včely a další užitečný a vzácný hmyz. 

 

Ptáci  jsou jednou z hlavních skupin živočichů, na které byl zaměřen terénní průzkum, byli 

ptáci. Ti představují většinou poměrně dobře hodnotitelnou skupinu s velkým významem 
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z hlediska ochrany přírody. Při průzkumu byla sledována ornitofauna v nejbližším okolí 

stavby. Vzhledem k zářijovému termínu průzkumu jsou však výsledky pozorování jen 

částečným obrazem skutečného stavu ptačího společenstva. Průzkum je žádoucí zopakovat 

v jarním období popř. na začátku léta, zejména pro pravděpodobný výskyt na zemi 

hnízdících ptáků luk, pastvin a polí. 

 

Složení ornitofauny je značně ovlivněno využíváním kulturní krajiny s významným podílem 

luk a pastvin, ale také okolními lesy. Některé skupiny ptáků, např. sovy, je problematické 

zaznamenat bez cíleného průzkumu. 

 

Zjištěné druhy a počty ptáků v území dotčeném stavbou jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 12: Přehled pozorovaných pta čích druh ů v úseku navrhované stavby (zá ří 2008) 

DRUH 
počet 
ex. 

*kategorie ochrany zvláště chráněných 
druhů 

   
straka obecná (Pica pica) 2   
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 1 O 
sýkora koňadra (Parus major) 14   
sýkora modřinka (Parus caeruleus) 3  
vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 5 O 
jiřička obecná (Delichon urbica) 9  
    
zvonek zelený (Carduelis chloris) 28   
holub hřivnáč (Columba palumbus) 3   
kos černý (Turdus merula) 1   
   
strakapoud velký (Dendrocopos major) 2  
vrabec domácí (Passer domesticus) 5   
vrabec polní (Passer montanus) 8   
drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2   
kachna divoká (Anas platyrhynchos) 4   
    
konipas bílý (Motacilla alba) 2   
volavka popelavá (Ardea cinerea) 1  
krkavec velký (Corvus corax) 1 O 
poštolka obecná (Falco tinnunculus) 3  
káně lesní (Buteo buteo) 2  
*zvláště chráněný druh ( O-ohrožený,SO-silně ohrožený, KO-kriticky ohrožený) 
 

 

Při lovu na pastvinách byly pozorovány tři zvláště chráněné druhy ptáků: bramborníček 

hnědý, vlaštovka obecná a krkavec velký. Všechny náleží do kategorie „ohrožené“. 

 

Tyto druhy budou ovlivněny stavbou ve smyslu zmenšení plochy potravního areálu, její 

fragmentací a rušením (hluk, umělé osvětlení). U bramborníčka hnědého se navíc jedná o 
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zásah do jeho hnízdního prostředí. Velmi významný je také vliv v podobě přímého střetu 

s projíždějícími automobily. Zvláště u vlaštovek je, vzhledem ke způsobu jejich lovu (nízké 

lety nad porostem a stejně vysoké přelety nad vozovkou), tato příčina mortality dosti častá.  

 

Častou příčinou úhynu ptáků ve volné krajině, ale i v intravilánu měst a obcí je náraz do 

prosklených protihlukových stěn (PHS), které jsou průhledné nebo se zrcadlí. Doporučujeme 

tyto materiály nepoužívat, popř. provést jejich dostatečnou úpravu (pruhování, zmatnění 

apod.). Dříve používané samolepící siluety ptáků jsou neúčinné, a proto se již od tohoto 

opatření upouští. Výslednou podobu by bylo vhodné konzultovat s místně příslušnou 

pobočkou České společnosti ornitologické – Západočeskou pobočkou ČSO při 

Západočeském muzeu v Plzni.  

 

Savci nebyli při terénním průzkumu pozorováni. Byla zaznamenána pobytová znamení kuny 

skalní (Martes foina). Přesto lze předpokládat klasický výskyt myšic (Apodemus sp.), lasic 

(Mustela sp.) aj. druhů. Fauna savců však nebyla podrobněji sledována a můžeme zde tedy 

očekávat celou řadu dalších druhů. Bylo by vhodné zahrnout nová zjištění z jarního 

průzkumu do problematiky ochrany savců. 

 

Ze savců doplácejí často na fragmentaci krajiny silničními komunikacemi zejména ježci 

(Erinaceus sp.), zajíc polní (Lepus europaeus), kuna skalní (Martes foina), ale také srnec 

obecný (Capreolus capreolus) a další. Zvláště u ježků může být ohrožení místních populací 

automobilovou dopravou dost významné. Zabránit v jejich pohybu přes vozovku prakticky 

nelze, propustky využívají zcela výjimečně. Lokálně mohou pomoci mostní konstrukce větší 

světlosti. Toto řešení je však často omezeno nevhodným terénem a technickými parametry 

stavby.  

 

Migrace vodních savců  se dá, napříč málo vodnatým či periodickým tokům, také 

předpokládat. Řada rybníků v nedalekém okolí stavby může být vhodným prostředím např. 

pro ondatru pižmovou (Ondatra zibethicus). I proto je vhodné vytvořit dostatečné migrační 

objekty, jak je navrženo pro obojživelníky.  
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C.2.2 Nemovité kulturní památky, archeologická a pa leontologická nalezišt ě 

 

V lokalitě záměru se nenachází žádná kulturní památka typu světového kulturního dědictví, 

ani zde nejsou evidovány městské či vesnice památkové zóny nebo rezervace, krajinné 

památkové zóny či archeologické památkové rezervace. 

V blízkosti záměru je přítomna národní kulturní památka vedená v rejstříku Národního 

památkového ústavu pod názvem Okrouhlé Hradiště, hradišťský vrch (č.rejstř.: 203), 

vyhlášena r. 1995. Nachází se na vrcholu Hradišťského kopce nad Konstantinovými 

Lázněmi. 

V nejbližším okolí bylo vyhlášeno několik nemovitých kulturních památek, zapsaných 

v celostátním seznamu (monument.npu.cz) jejichž výčet je uveden v následující tabulce č. 13 

Navrhovaná trasa záměru se však přímo nedotýká žádné z těchto nemovitých kulturních 

památek a vzhledem k vedení přeložky silnice mimo intravilány obcí, nebudou tyto památky 

nijak dotčeny.  

 

Tab. 13: Nejbližší nemovité památky 
 

Památka 
Rejst říkové 
číslo Sídelní útvar Část obce č.p. Umíst ění 

hrad Krasíkov (Švamberk) 
- areál, zřícenina 

45531 / 4-1781 Kokašice Kokašice   

3,5 km západně 
od 
Konstantinových 
Lázní 

boží muka 28544 / 4-1779 Kokašice Kokašice     

pomník osvobození Rudou 
armádou 

11653 / 4-1780 Kokašice Kokašice     

pomník selské vzpoury - 
pylon a kaple 

15213 / 4-1782 Kokašice Kokašice   Ovčí vrch 

výšinné opevněné sídliště 
- hradiště Milkovské 
Čihadlo, archeologické 
stopy 

17260 / 4-3792 Kokašice Kokašice     

venkovská usedlost 15697 / 4-1778 Kokašice Kokašice čp.22   

smírčí kříž 29209 / 4-5138 
Konstantinovy 
Lázně 

Konstantinovy 
Lázně     

 
 

Na zájmovou lokalitu je třeba pohlížet jako na území s předpokladem archeologických 

nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Vzhledem k této skutečnosti je nutné, aby stavebník již v době přípravy stavby oznámil tento 

záměr Archeologickému ústavu a umožnil jemu nebo oprávněné organizaci provést na  

dotčeném  území  záchranný  archeologický  výzkum.  

 

Paleontologické nálezy (dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění) v zájmovém území nepředpokládáme. 

 

C.2.3. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitel ností 

 
V zájmovém území se nacházejí oblasti, které mohou být označeny jako území se zvýšenou 

citlivostí, či zranitelností vzhledem ke stanovištním podmínkám. Konkrétně se jedná 

především o území s výskytem starých ekologických zátěží a o citlivé oblasti dle nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb. 

 

Staré ekologické zát ěže 

V blízkosti posuzovaného záměru se nachází lokalita evidovaná jako stará ekologická zátěž. 

Jedná se o skládku Nová Ves (ID 6919001), která se nachází cca 800 m jihovýchodně od 

koncového úseku záměru. Stará ekologická zátěž je charakterizována jako zátěž s rizikem 

kvalitativním 3 – středním a s rizikem kvantitativním 4 – bodovým. 

V místě skládky se dále nachází 3 objekty rovněž charakterizované jako stará ekologická 

zátěž, a to vrt HJ-1 (ID 6919001001), HJ-2 (ID 6919001002) a HJ-3 (6919001003). 

 

Radonové riziko 

Dle Mapy Převažujícího radonového rizika z geologického podloží patří území přeložky 

silnice z většiny do oblasti s nízkým radonovým rizikem. Pouze lokálně podél vodních toků 

zasahuje do oblastí s přechodným radonovým rizikem (na nehomogenních kvartérních 

sedimentech). Jihovýchodně od obce Čeliv probíhá trasa záměru malým územím se 

středním radonovým rizikem. 

 

Sesuvná území 

Aktivní či pasivní sesuvy nebo jiné nebezpečné svahové deformace se dle dostupných údajů 

(Geofond České republiky) v lokalitě nenacházejí. 

 

Poddolovaná území 

Stejně jako v předchozím případě nezasahuje záměr do území evidovaného poddolovaného 

území. 
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Ve smyslu nařízení vlády č. 61/2003 Sb. jsou veškeré povrchové vody ČR, tedy i vody 

v okolí zájmové lokality citlivou oblastí  s následnou odpovídající ochranou (emisní 

standardy pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech dle přílohy č. 1 výše zmíněného nařízení 

vlády). 

 

Katastrální území Kokašice, Čeliv, Polžice u Bezdružic, Konstantinovy Lázně a Nová Ves u 

Bezdružic nejsou vyhlášena zranitelnou oblastí  ve smyslu přílohy č. 1 nařízení vlády č. 

103/2003 Sb.    

 

Východně od obce Kokašice záměr zasahuje do ochranného pásma ČOV. 

Jihozápadně od obce Čeliv záměru zasahuje do ochranného pásma hřbitova.  

 

Z velké části (tj. od obce Kokašice po napojení na křižovatku s komunikací III/20160 u Nové 

Vsi) se záměr nachází v ochranném pásmu IIA přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 

Konstantinovy Lázně. Ostatní části záměru spadají do ochranného pásma II. stupně IIB 

přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Konstantinovy Lázně. 

 

Zájmová lokalita leží mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod. 

 

Záplavové území 

Trasa přeložky silnice II/210 se nenachází v záplavovém území pro průtoky Q100. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIV Ů A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI 

A VÝZNAMNOSTI 

 

D.I.1 Vlivy na stávající biotopy, flóru a faunu  

 

1. Zásahy do p řírodních biotop ů v trase p řeložky silnice   

 

V dané lokalitě převažují plochy luk, pastvin a polí. Z hlediska výskytu, rozmnožování a 

migrací živočichů jsou významnější mokřady a podmáčená stanoviště, lesy a aleje a 

remízky, které se v trase přeložky rovněž vyskytují, i když v menším množství. V rámci 

biologického průzkumu (příloha č. 6 tohoto Oznámení) byla vytipována kritická místa 

migračních cest obojživelníků, kteří využívají právě mokřady. Jedná se o lokalitu východně 

od obce Kokašice v místě ČOV (za km 0,75), dále o místo křížení silnice s Čelivským 

potokem a přilehlým rybníkem (km cca 1,2), o místo křížení s občasným vodním tokem jižně 

od obce Dolní Polžice (km 2,568) a o pcháčovou podmáčenou louku severně od přeložky 

silnice v km cca 3,5. 

V souvislosti se zásahem do těchto cennějších biotopů je třeba, aby místa křížení přeložky 

silnice s výše uvedenými migračními cestami byla zajištěna dostatečně dimenzovanými 

mostními objekty (např. rámové propustky), návrh viz kapitola D.IV. 

 

2. Vlivy na flóru 

 

Na dané lokalitě byl proveden orientační biologický průzkum, na základě něhož můžeme říci, 

že v souvislosti s přeložkou silnice není předpokládán výrazně negativní vliv na stávající 

rostlinná společenstva. Území záměru je využíváno k intenzivnímu zemědělství, k produkci 

polních plodin i jako pastviny, bez zjištěného výskytu chráněných druhů. Předpoklad 

nenarušení chráněných druhů rostlin však doporučujeme ověřit v jarních měsících 

provedením doplňkového biologického průzkumu v rámci navazujících správních řízení. 

 

Přímá likvidace rostlin bude spojena se záborem převážně zemědělské půdy a s kácením 

dřevin v trase přeložky silnice. V této souvislosti byl vypracován dendrologický průzkum 

(příloha č. 7 tohoto Oznámení), v rámci nějž byly vytipovány dřeviny, které  budou s velkou 

pravděpodobností v souvislosti se stavbou vykáceny. 
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Negativní vliv bude kompenzován náhradní výsadbou, pokud bude předepsána orgánem 

ochrany přírody. Ta by měla být přednostně situována do stávajících skladebných prvků 

ÚSES nacházejících se podél trasy silnice, aby byla dále podpořena jejich funkce v převážně 

zemědělsky využívané a zčásti zastavěné krajině. 

 

3. Vlivy na faunu 

 

Vzhledem k výskytu obojživelníku a jejich migračních tras přes budoucí komunikaci je 

žádoucí zamezit kontaminaci povrchových a podzemních vod solí z chemického posypu, na 

níž jsou obojživelníci mimořádně citliví, při zimních údržbách komunikací. 

S ohledem na pravděpodobný výskyt plazů je vhodná výstavba suchých zídek na pastvinách 

a poblíž lesů.  

Novostavbou silnice dojde rovněž k fragmentaci potravního areálu ptáků a kácením 

některých dřevin k možné likvidaci hnízdišť, především v případě zvláště chráněného druhu 

bramborníčka hnědého, který hnízdí na pastvinách, jež budou stavbou dotčena. Ve fázi 

výstavby je proto vhodné využívat jako hlavní příjezdovou cestu na stavbu budoucí trasu 

komunikace. 

V rámci terénního průzkumu byly zaznamenány tři zvláště chráněné druhy – již výše 

zmíněný bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a 

krkavec velký (Corpus corax), všechny druhy náležící do kategorie ohrožené.  Proto je třeba 

dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, požádat příslušný orgán státní 

správy o udělení výjimky z ochranných podmínek těchto zvláště chráněných druhů. 

 

 

D.I.2 Vliv na významné krajinné prvky, chrán ěná území a ÚSES 

 

Realizací záměru dojde k zásahu do významných krajinných prvků a územního systému 

ekologické stability; zvláště chráněná území se v nejbližším okolí silnice nevyskytují.  

 

Z významných krajinných prvk ů budou ovlivněny VKP ze zákona (dle zákona č. 114/1992 

Sb.) – vodní tok a niva toku. Pokud bude realizována cyklostezka podél silnice v úseku mezi 

obcí Kokašice a Čeliv, která byla požadována dodatečně při zpracování projektu stavby, 

bude dotčen rovněž VKP les. Jak již bylo zmíněno v kapitole D.I.1, jedná se o dotčení 

okrajové části lesního porostu kolem stávající silnice v úseku mezi obcí Kokašice a Čeliv a o 

zásahy do vodního toku Čelivský potok, do menšího bezejmenného vodního toku u křížení 

se stávající komunikací II/201 na východním konci obce Kokašice a do koryta dočasného 
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vodního toku před křížením s cyklostezkou mezi obcí Konstantinovy Lázně a Dolní Polžice 

v km 2,568. 

V souvislosti s přeložkou komunikace tedy dojde k zásahu do koryt vodních toků. Tyto 

zásahy je třeba minimalizovat tak, aby došlo k co nejmenšímu ovlivnění vodního toku a k 

zachování jeho funkce. Vzhledem k tomu, že se nové těleso silnice stane novou migrační 

překážkou pro živočichy v lokalitě, byly navrženy takové parametry propustků tak, aby byla 

umožněna co nejlepší migrační propustnost těmito objekty (doporučení k parametrům 

propustků viz kapitola D.IV a Biologický průzkum). 

 

Registrované VKP nebudou záměrem nijak dotčeny. 

 

Vzhledem k zásahu do výše zmíněných VKP ze zákona, je nutné, aby před realizací záměru  

investor zažádal o povolení k zásahu do významných krajinných prvků u příslušného orgánu 

ochrany přírody. 

 

Zásah do dřevinných porostů bude formou odnětí části půdy z PUPFL a kácení dřevin 

rostoucích mimo les (předběžný odhad rozsahu kácení viz příloha č. 7 dendrologický 

průzkum). Toto kácení bude kompenzováno náhradními výsadbami, které navrhujeme 

umístit do prvků ÚSES v okolí stavby k posílení jejich funkce. 

 

Stavba rovněž v několika místech zasáhne do ochranného pásma lesa, a to v lokalitě mezi 

obcí Kokašice a Čeliv – lesní porost po levé straně cesty (km cca 1,1 – 1,5) a jižně od obce 

Dolní Polžice pouze okrajově v km cca 2,59. V této souvislosti je třeba, aby si investor zajistil 

souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa u 

orgánu státní správy lesů. 

 

Z prvků ÚSES se přeložka silnice dostává přímo do kontaktu se třemi prvky ÚSES lokálního 

významu – LBK KL 14 - CE 14, LBK nefunkční KL 12 - BE 22 a LBK nefunkční KL 12 - KL 

10. V případě dodržení trasy plánované víceúčelové komunikace (pro cyklisty a chodce) 

vedoucí od rybníka ležícího severně od Kokašic směrem na Čeliv bude dotčen lokální 

biokoridor CE 14 - CE 15. Stezka pro cyklisty je navržena s počátkem na hrázi rybníka u 

Kokašic a dále pokračuje v místě původní trasy komunikace Kokašice-Čeliv před její 

rekonstrukcí cca před 40 lety. Pro stezku je vhodné použít přírodní povrchovou úpravu, která 

nepoškodí alej stromů na hrázi rybníka. 
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V případě prvků ÚSES dostávajících se do interakce s přeložkou silnice II/201 platí 

doporučení uvedená již v kapitole C.I.7. Územní systém ekologické stability (ÚSES). Jedná 

se o následující opatření: 

 

• Funkční lokální biokoridor KL 14 – CE 14 probíhá podél toku Čelivského potoka a ústí 

do lokálního biocentra CE 14 vymezeného v místě rybníka těsně sousedícího se 

silnicí ze západní strany. Při úpravě současné hráze rybníka dojde k prodloužení 

přepadu, proto je nutné zajistit zvětšení profilu stávajících tří propustí potřebného pro 

migraci živočichů.  

• LBK KL 12 – BE 22 křižuje trasa přeložky silnice II/201 v km 3,324. Biokoridor 

kopíruje osu místní komunikace mezi obcí Staré Lázně a městem Bedzružice. 

V místě křížení s předmětnou silnicí je potřeba zajistit průchodnost komunikace pro 

drobné živočichy. 

• V 3,48 km křižuje navrhovaná trasa silnice lokální biokoridor nefunkční KL 12 - KL 10 

propojující dvě lesní společenstva. Částečně je tento biokoridor tvořen podmáčenými 

loukami, a to i v místě křížení s plánovanou přeložkou, tudíž je nezbytné při výstavbě 

nové komunikace zakomponovat propustek s břehovou lavicí vhodný i pro migraci 

suchozemských společenstev. 

 

Pokud budou splněna výše uvedená navržená opatření ke zlepšení migrační propustnosti 

silnice a opatření k minimalizaci vlivu na životní prostředí uvedená v kapitole D.IV, lze 

konstatovat, že vliv realizace záměru na prvky ÚSES bude minimální. 

 

Co se týče lokalit NATURY 2000, nejblíže k trase přeložky silnice II/201 se nachází Evropsky 

významná lokalita Blažejský rybník (CZ0410023), jejíž hranice se k přeložce silnice II/201 

nejvíce přibližuje na vzdálenost cca 11,8 km. K předmětnému záměru bylo rovněž vydáno 

závazné stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 11.8.2008 pod zn.: 

ŽP/9669/08, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 

oblasti. Na základě těchto skutečností lze předpokládat, že lokality soustavy NATURA 2000 

nebudou záměrem nijak dotčeny. 

 

 

D.I.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny 

 

Krajina v lokalitě posuzovaného záměru přeložky silnice II/201 v úseku Kokašice – Nová Ves 

má charakter pestré zemědělské krajiny rozkládající se na členitém pahorkatinném reliéfu. 
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Charakteristické je střídání relativně velkých ploch obdělávané půdy, drobných sídel 

s propojujícími liniemi komunikací, méně rozsáhlých lesních porostů, menších vodních toků 

s přírodě blízkými až přirozenými břehovými porosty. 

Pro vyhodnocení míry zásahu plánovaného záměru do krajinného rázu byl proveden terénní 

průzkum, jehož cílem bylo vyhodnotit míru exponovanosti záměru vůči přírodním a kulturně-

historickým charakteristikám dané oblasti. Níže uvádíme příklady těchto charakteristik. 

Z přírodních charakteristik dané oblasti lze zmínit následující: 

- pahorkatinný reliéf s pestrou mozaikou krajinného pokryvu 

- dochované lesní porosty 

- významný podíl zemědělských ploch 

- menší vodní toky s břehovými porosty 

- liniová zeleň podél místních komunikací 

- přítomnost menších rybníků 

Kulturně-historické charakteristiky: 

- dominanta zříceniny hradu Krasíkov 

- národní kulturní památka hradiště Hradišťský kopec z pozdní doby bronzové 

- zřícenina hradu Falkenštejn 

- tvrz Dolní Polžice (poměrně dobře dochované tvrziště dokládající existenci tvrze 
z 12.- 13. stol.) 

- přítomnost řady turistických stezek a naučných stezek 

- lázeňské místo Konstantinovy Lázně 

- drobná sídla s částečně dochovanou historickou zástavbou 

- přítomnost drobných sakrálních památek (kaple, boží muka, pomníky,…) 

Z přírodních charakteristik budou nejvýznamněji dotčeny plochy orné půdy, záměr si vyžádá 

odnětí půdy ze ZPF. Významně cenné a pozitivní přírodní charakteristiky však nebudou 

záměrem dotčeny. Trasa přeložky je navržena mimo lesní porosty, vyžádá si jen lokální 

kácení dřevin. Vhodným ozeleněním přeložky silnice bude i tento negativní vliv 

minimalizován. 

Z hlediska pohledového ovlivnění charakteristik krajinného rázu nebude záměr svým 

rozsahem a umístěním v rovinatém terénu představovat významnou pohledovou dominantu, 

neovlivní pohledově žádnou kulturní památku. Částečně (dílčími průhledy mezi lesními 

porosty) bude záměr viditelný ze svahů kopce se zříceninou Krasíkov. Dále bude částečně 

viditelný z turistických stezek v nejbližším okolí záměru. Tento vliv na krajinný ráz však bude 

v dálkových pohledech zcela minimální. 



Přeložka silnice II/201 Kokašice - Nová Ves  

  Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 

 

Ecological Consulting a. s. 

www.ecological.cz 
54 

Realizací záměru nevznikne nová charakteristika místa krajinného rázu ani nebude narušeno 

současné harmonické měřítko oblasti, neboť se záměr pouze začlení do sítě komunikací 

v předmětné oblasti.    

Záměr přeložky silnice II/201 proto bude akceptovatelnou součástí dotčené krajiny, záměr 

neomezuje ani přímo neovlivňuje žádný významný krajinotvorný prvek (přírodní, historicko-

kulturní, technický).  

 
 
D.I.4. Vlivy na ovzduší 

 

Vliv stavby na ovzduší v období výstavby lze omezit na emise tuhých částic do ovzduší při 

manipulaci se sypkými hmotami a na emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů. 

Dopad vlastní stavební činnosti (včetně zemních prací) bude minimalizován zvolenou 

technologii zakládání a provádění stavby. 

Vlivy vyvolané stavební dopravou a mechanizací nebyly pro potřeby oznámení matematicky 

modelovány. Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních prací a umístění stavby lze 

odhadnout, že vliv ze stavební činnosti za dodržení opatření uvedených v kapitole D.4.  

nebude mít významný negativní vliv na ovzduší v širším okolí zájmové lokality. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole B.3.1., z rozptylové studie (EKOME, spol. s r.o., příloha 

Oznámení č. 5) vyplývá, že stavební záměr nevyvolá výrazné negativní změny v kvalitě 

ovzduší. Budou splněny imisní limity pro všechny hodnocené emise – PM10, NOx, NO2 a 

benzen, viz tabulka níže. 

 

Tab. 14: Maximální imisní koncentrace v referen čních bodech po realizaci zám ěru 

Vypo čtená koncentrace v 
referen čních bodech č. [µg/m 3]]]] 

Znečišťující  
látky 

  

Doba 
průměrování  
  

1 2 3 4 5 

Imisní limity 
[µg/m 3] 

24 hodin 0.180 0.0841 0.0765 0.0366 0.103 501) 
PM10 1 kalendářní 

rok 
0.0203 0.00914 0.00429 0.00585 0.0123 401) 

1 hodina I.52 0.765 0.736 0.459 0.805 2001) 

NO2 1 kalendářní 
rok 

0.0535 0.0268 0.0126 0.0189 0.0275 401) 

- - - - - - - 

NOx 1 kalendářní 
rok 

0.416 0.196 0.0898 0.112 0.202 302) 

- - - - - - - 

Benzen 1 kalendářní 
rok 

0.00327 0.00135 0.000646 0.000940 0.00188 51) 
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Zdroj imisních limitů: 

1) nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, hodnocení a 

řízení kvality ovzduší (část A imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí) 

2) nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, hodnocení a 

řízení kvality ovzduší (část B imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace) 
 

 

Jak je patrno ze zpracované rozptylové studie, realizace záměru „Přeložka silnice II/201 

Kokašice – Nová Ves" nezpůsobí překročení imisních limitů. Vypočtený přírůstek vzniklý 

výstavbou nového záměru bude mít minimální vliv na imisní koncentraci znečišťujících látek 

v posuzované lokalitě. 

 

Lze předpokládat, že realizace záměru bude mít spíše pozitivní vliv v tom smyslu, že 

odklonem části dopravy dojde k nižšímu nárůstu imisního znečištění v dotčených obcích 

(Kokašice, Konstantinovy Lázně, Bezdružice). 

 
 
D.I.5. Vlivy na p ůdu 

 
Realizace záměru si vyžádá odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Na zájmovém 

území se  nachází většinou zemědělské půdy náležející do II., III. a V. třídy ochrany, a méně 

často i I. a IV. třídy ochrany. Především v k.ú. Čeliv dojde k významným záborům půdy 

náležející do I. a II. kategorie ochrany. Je proto nezbytné zažádat u příslušného orgánu 

ochrany ZPF o vynětí pozemků ze ZPF. 

Zábory pozemků určených k plnění funkce lesa si stavba vyžádá jen v případě, pokud bude 

stezka pro cyklisty a chodce vedena přes lesní porost nacházející se za rybníkem u 

komunikace mezi obcemi Kokašice a Čeliv. Poloha této stezky bude upřesněna v dalším 

stupni dokumentace. 

 

V období výstavby bude půda nepříznivě ovlivněna hutněním a narušením struktury vlivem 

pohybu těžkých stavebních mechanismů, kdy při nedostatečném zpevnění přístupových cest 

dojde k rychlému poškození jejich povrchu, vyjetí hlubokých kolejí a v mokrém období roku 

(jaro, podzim či po vydatných deštích) se tyto komunikace stávají nesjízdnými i pro nákladní 

automobily.  

 

Dalším z možných negativních dopadů je možná dočasná změna odtokových poměrů. 

Změna odtokových poměrů bývá nejčastěji spojena s nevhodným situováním deponií 

materiálů či skrývkových zemin, které zabrání odtoku vod. Ve spojení se zhutněním půdy 
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v místech přístupových komunikací či okolí stavenišť pak dochází k podmáčení pozemků a 

v některých případech i ke stagnaci vody na jejich povrchu. 

 

Negativním výsledkem stavebních zásahů také může být ruderalizace území, kdy odkrytý 

půdní povrch bývá kolonizován plevelnými rostlinami. K ruderalizaci může dojít také na 

deponiích zemin, proto je vhodné je udržovat v bezplevelném stavu, či při dlouhodobém 

skladování je vhodné, aby byly osety travinami.  

 

Ke ztrátám či poškození půd může rovněž docházet v případě neprovedené či nedůsledné 

skrývky kulturní vrstvy zemin a to především u trvalých záborů. 

 

Záporný dopad na půdu mají samozřejmě i havárie. V případě stavebních prací se jedná o 

úniky PHM či ropných produktů používaných do stavební mechanizace. V případě, že 

k havárii dojde, je nezbytné zasažené místo sanovat a postupovat v souladu s Havarijním 

plánem stavby. V rámci stavebních prací také často dochází ke znečištění pozemků a tím i 

půdy zbytky stavebních hmot. Bude nezbytné, aby dodavatel stavby dbal na řádné 

dodržování nejen technologických stavebních postupů, ale i ochrany jednotlivých složek 

životního prostředí. 

 

K minimalizaci negativního vlivu záměru na půdy v období výstavby je třeba dodržet opatření 

a podmínky uvedené v kapitole D.IV.  

 
 
D.I.6. Vlivy na geologické prost ředí a nerostné zdroje  

 

Realizací záměru nedojde k ovlivnění dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území 

ani ložisek výhradních nerostů. 

 

V okolí navržené přeložky silnice II/201 se rovněž nenachází dle dostupných údajů 

(www.geofond.cz) žádná aktivní či pasivní sesuvná území. Rovněž trasa přeložky 

nezasahuje do žádného poddolovaného území.  

 

Vzhledem k těmto výše uvedeným skutečnostem nepředpokládáme, že realizací stavby 

dojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí, stability území či přírodních zdrojů. Vliv 

na horninové prostředí bude nevýznamný. 
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D.I.7. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zd roje 

 

Realizací záměru bude dotčen především Břetislavský potok, který křižuje stávající 

komunikaci III/2016, v jejímž místě bude probíhat přeložka II/201. K interakci silnice s vodním 

tokem dochází za rybníkem mezi obcemi Kokašice a Čeliv. Místo křížení vodního toku se 

silničním tělesem je opatřeno tříotvorovým propustkem. 

V období výstavby může dojít k negativnímu ovlivnění tohoto vodního toku a rybníku, po 

jehož hrázi silnice probíhá. V místě křížení komunikace se silničním tělesem je nutné 

předpokládat nebezpečí potenciálního znečištění vodního toku úkapem pohonných hmot ze 

strojních mechanismů či přímo nebezpečí v důsledku možné havárie. 

 

Záplavové území 

Lokalita předmětné trasy přeložky silnice II/201 nebude záplavami ohrožena ani při průtoku 

Q100. 

 

Vliv na  hydrologické charakteristiky a množství vod 

Na této stavbě nepředpokládáme nutnost čerpání podzemní vody, pokud však k čerpání 

dojde (např. za účelem snížení její hladiny ve stavebních jámách), je nutno vycházet 

z ustanovení § 8, odst, 1, písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, v platném znění, a získat povolení k nakládání s podzemními vodami.  

 

Vliv na jakost vod 

Posuzovaná stavba nepřichází do kontaktu s žádnou chráněnou oblastí přirozené akumulace 

vod, zasáhne však do ochranného pásma II. stupně IIA přírodních léčivých zdrojů 

lázeňského místa Konstantinovy Lázně v úseku od navázaní trasy přeložky na komunikaci 

II/20161 za obcí Kokašice až po napojení na křižovatku s komunikací III/20160 u Nové Vsi.  

Ostatní části záměru spadají do ochranného pásma II. stupně IIB přírodních léčivých zdrojů 

lázeňského místa Konstantinovy Lázně. 

Z toho důvodu je nutné striktní dodržování všech výše uvedených právních předpisů, vč. 

platných individuelních správních aktů. 

Pokud bude při výstavbě zacházeno s látkami závadnými vodám ve větším rozsahu, nebo 

když bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo 

podzemní vody, je třeba pro období výstavby zpracovat plán opatření pro případ havárie 

(havarijní plán) a provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat po 

dobu 5 let. 
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Za výše uvedených předpokladů nelze očekávat žádné významné negativní vlivy 

navyšovaného provozu na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje, a to ani na nejbližší vodní 

tok Břetislavský potok, rybník mezi obcí Kokašice a Čeliv a přírodní léčivé zdroje lázeňského 

místa Konstantinovy Lázně. 

 

 

D.I.8. Vlivy stavby na ve řejné zdraví 

 

V období výstavby  

V průběhu výstavby budou do jisté míry dotčeni obyvatelé obytných domů, které leží v těsné 

blízkosti stavby. Vzhledem k vedení trasy přeložky sinice mimo intravilány obcí, bude počet 

přímo dotčených obyvatel minimální.  

Vliv na obyvatelstvo se bude projevovat jednak v důsledku dopravy materiálu na staveniště, 

jednak vlastními pracemi na stavbě. Půjde především o negativní vlivy hluku vyvolané 

dopravou a stavebními pracemi, a také o možné znečištění ovzduší, především polétavým 

prachem. 

 

Během realizace stavby lze očekávat krátkodobě navýšení emisí z nákladní dopravy a tudíž i 

dočasnou změnu v imisní situaci podél příjezdových komunikací. Zdrojem znečištění ovzduší 

(prašnost, emise výfukových plynů) budou i samotné plochy zařízení stavenišť. 

 

Dalším negativním faktorem ovlivňujícím zdraví obyvatel v okolí je hluk. Problematiku 

ochrany obyvatel před hlukem upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, resp. jeho prováděcí právní 

předpis – nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. Tímto nařízením se stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací pro 

pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné 

venkovní prostory staveb a způsob měření a hodnocení těchto hodnot. 

 

Zařízení, která budou používána v době výstavby (stavební mechanizace) a která budou 

zdrojem hluku, musí být situována tak, aby okolí co nejméně ovlivňovala hlukem. 

Upozorňujeme na nutnost chránit před nadměrným hlukem zejména lokality, vymezené 

platným územním plánem k bydlení resp. stávající obytné objekty, které se zde nachází. 

 

Rozsah negativního ovlivnění bude omezen na nejnižší možnou míru. Negativním vlivům 

bude předcházet logicky sestavený harmonogram prací a dodržování režimu výstavby tak, 
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aby tyto nepříznivé vlivy byly minimalizovány (např. stavba nebude prováděna v nočních 

hodinách, ve svátcích, přístupové komunikace budou v suchých obdobích roku pravidelně 

kropeny apod.). 

 

V období provozu  

Jako podklady pro posouzení vlivu stavby na veřejné zdraví sloužily odborné studie (hluková 

a rozptylová), které jsou součástí tohoto Oznámení (viz příloha 4 a 5).  

 

Hluk 

Hluk patří mezi nejrozšířenější škodliviny pracovního i životního prostředí. Je definován jako 

jakýkoliv nepříjemný, rušivý nebo pro člověka škodlivý zvuk bez ohledu na jeho intenzitu. 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví lze obecně popsat jako morfologické či funkční 

změny organismu. Těmito negativními efekty dochází ke zhoršení funkcí organismu, 

nesnížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo ke zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým 

vlivům prostředí. Z hlediska intenzity lze zobecnit, že hluky > 30 dB - nebezpečné pro 

nervový systém > 55 dB - negativní ovlivnění vegetativního systému > 90 dB - nebezpečí pro 

sluchový orgán > 120 dB - poškození buněčných struktur a tkání  

Pro denní hluk byly stanoveny hladiny 50 až 55 dBA. Tyto hladiny reprezentují úroveň, při 

které většina dospělé populace nepociťuje rozmrzelost. 

 

Pro vyhodnocení vlivu hlukové zátěže na okolní obytnou zástavbu byla vypracována hluková 

studie (Ecological Consulting, a.s., září 2008). Předmětem bylo porovnání hlukové zátěže 

výchozího stavu (převzato ze sčítání dopravy ŘSD z r. 2005 a z údajů od zadavatele studie) 

s nulovou variantou (bez realizace záměru) a se stavem v roce 2012, kdy by měla být stavba 

dokončena. Limitní hodnoty pro hluk na hlavních komunikacích jsou stanoveny na 60 dB 

(denní doba) a na 50 dB (noční doba), na veřejných komunikacích na 55 dB (denní doba) a 

na 45 dB (noční doba). Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí jako základní limitní 

ekvivalentní hladiny hluku, při kterých nedochází ke vlivu na zdraví obyvatel, 55 dB ve dne a 

45 dB v noci. Proto budeme tyto ekvivalentní hladiny hluku uvažovat jako limitní.  

 

Jak vyplývá z hlukové studie, bude v roce 2012 nejvyšší hluková zátěž při nulové variantě 

63,7 dB ve dne a 56,3 dB v noci (obojí výpočtový bod č. 2 v 1. NP v obci Kokašice). 

Realizovaný záměr by tuto situaci zlepšil, nejvyšší hodnota akustického tlaku ve dne by byla 

60,6 dB a v noci 53,3 dB (rovněž výpočtový bod č. 2). V tomto akusticky nejvíce zatíženém 

bodě (výpočtový bod č.2) by tedy došlo ke zlepšení o 3,1 dB ve dne a o 3 dB v noci. 
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Ke zhoršení akustické situace dojde realizací záměru ve výpočtovém bodě č. 5, 7., 8., 9. a 

12. Toto zhoršení však bude stále pod limitní ekvivalentní hladinou hluku udávanou 

Světovou zdravotnickou organizací (WHO), tedy již výše zmíněné limity 55 dB pro den a 45 

dB pro noc a tudíž nebude docházet ke vlivu na zdraví obyvatel. 

V ostatních výpočtových bodech dojde ke zlepšení akustické situace. 

 

Emise 

Pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na veřejné zdraví byla vypracována 

Rozptylová studie (EKOME, spol. s r.o., 2008).  

Rozptylová studie modeluje stav, který nastane po realizaci záměru v r. 2008. Vyhodnoceny 

byly nejvýznamnější škodliviny charakteristické pro provoz spalovacích motorů – oxid 

dusičitý, NOx, PM10 a benzen.  

 

 

Benzen  – patří mezi prokázané karcinogenní látky (kvalifikovaný IARC ve skupině 1). Dlouhodobé 

testy karcinogenity na pokusných zvířatech prokázaly, že benzen patří mezi karcinogenní látky 

vyvolávající řadu nádorů (včetně lymfomů a leukémií). U lidí byl ve spojení s expozicemi benzenu 

popsán velký počet případů myeloblastické a erytroblastické leukémie spojené s expozicemi benzenu. 

Při zjišťování účinků benzenu v in vitro pokusech na laboratorních zvířatech (myších, krysách, 

králících, psech a morčatech) byly prokázány jeho hematotoxické účinky jako leukopenie, lymfopenie 

a anémie. Tyto účinky se však projevily až po expozici zvířat vysokými koncentracemi benzenu ve 

vzduchu po dobu několika týdnů. Vysoké koncentrace benzenu (nad 3200 mg/m3) vyvolávají u lidí 

neurotoxické příznaky. Trvalá expozice toxickým úrovním benzenu může poškozovat lidskou kostní 

dřeň, což vede k perzistentní pancytopenii. Prvními příznaky toxicity jsou anémie, leukocytopenie a 

trombocytopenie. Ve vážných případech se rozvíjí smrtelná aplastická anémie způsobená inhibicí 

funkce kostní dřeně.  

 

Oxid dusi čitý  – náleží mezi nejvýznamnější a nejvíce sledované kontaminanty obsažené ve 

výfukových plynech. Hlavním zdrojem emisí oxidů dusíku, co se týče jejich antropogenního původu, je 

spalování fosilních paliv ve stacionárních emisních zdrojích (vytápění, elektrárny) a v motorových 

vozidlech (spalovací motory). Ve většině případů je do ovzduší emitován oxid dusnatý (NO), který je 

transformován na oxid dusičitý. Oxid dusičitý patří mezi reaktivní sloučeniny, které představují hlavní 

prekurzory vzniku přízemního ozónu a fotooxidačního (tzv. losangeleského) smogu. 

 

Při krátkodobém vystavení organismu oxidu dusičitému při koncentracích nad 4700 µg/m3 (2,5 ppm) v 

klidu nebo při mírném cvičení po dobu kratší než dvě hodiny vykazují výrazné snížení funkcí plic. 

Plicní funkce nemocných bronchitidou je ovlivněna již po pětiminutové expozici oxidu dusičitému při 

koncentraci 2820 µg/m3 (1,5 ppm) a tito pacienti obvykle reagují na oxid dusičitý stejně jako normální 
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jedinci. Pravděpodobně nejcitlivějšími subjekty na koncentraci oxidu dusičitého v ovzduší jsou 

astmatici. Jedna z řady odborných studií ukázala, že oxid dusičitý může u astmatiků zvýšit reaktivitu 

dýchacích cest na chladný vzduch. V řízených klinických studiích se prokázalo, že krátké expozice 

oxidu dusičitému (trvající 10 až 15 minut) při koncentracích 3000 až 9400 µg/m3 (1,6 až 5 ppm) 

vyvolávají změny funkce plic u zdravých jedinců i u bronchitických pacientů. 

 

Suspendované částice  představují složitou směs organických a anorganických látek. Jejich hmota a 

složení vede obvykle k rozdělení do dvou hlavních skupin: hrubé částice s aerodynamickým 

průměrem větším než 2,5 µm a jemné částečky s aerodynamickým průměrem menším než 2,5 µm. 

Vzhledem k tomu, že ovlivnění zdraví suspendovanými částicemi závisí mimo jiné na jejich velikosti, 

byl jako ukazatel tohoto vlivu stanoveny suspendované částice s aerodynamickým průměrem menším 

než 10 µm (tzv. PM10).  

 

Účinky suspendovaných částic na lidské zdraví jsou dány jednak jejich velikostí, jednak jejich 

chemickým složením a adsorpcí dalších znečišťujících látek na jejich povrchu. Při akutním působení a 

změnách v koncentracích suspendovaných částic dochází k dráždění sliznice dýchacích cest. Může 

dojít i ke změnám morfologie a funkce řasinkového epitelu, ke zvýšení produkce hlenu a snížení 

samočisticí schopnosti dýchacího ústrojí. Tyto změny usnadňují vznik infekce. Efekt krátkodobě 

zvýšených koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 se projevuje zvýrazněním symptomů u 

astmatiků a zvýšením celkové nemocnosti a úmrtnosti. 

 

Sumární odhad z různých epidemiologických studií vztažený ke zvýšení denní průměrné koncentrace 

PM10 o 10 g/m3 uvádí WHO konkrétně zvýšení počtu hospitalizací z důvodu respiračních 

onemocnění o 0,8%, nárůst použití léků k rozšíření průdušek při astmatických potížích o 3%, zvýšení 

počtu trpících kašlem o 3,6% a lidí s podrážděním dolních dýchacích cest o 3,2 %. Efekty pozorované 

po dlouhodobém působení se týkaly především snížení plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u 

dětí i dospělých, výskytu symptomů chronické bronchitidy a spotřeby léků pro rozšíření průdušek při 

dýchacích obtížích a zkrácení očekávané délky života. Redukce očekávané délky života se projevuje 

již od průměrných ročních koncentrací částic 10 g/m3. Dle epidemiologických studií, které uvádí WHO, 

by zvýšení dlouhodobé průměrné koncentrace PM10 o 10 g/m3 mělo být spojeno se zvýšením 

úmrtnosti o 10% a nárůstem prevalence bronchitis u dětí o 29%. 

 

Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob 

sledování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, byl stanoven limit pro koncentraci PM10, NO2, 

benzenu a oxidu dusičitého pro ochranu zdraví lidí.  
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Tab. 15: Maximální imisní koncentrace v referen čních bodech po realizaci zám ěru a imisní 

limity dané NV 597/2006 Sb. 

 

Vypo čtená koncentrace v 
referen čních bodech č. [µg/m 3]]]] 

Znečišťující  
látky 

  

Doba 
průměrování  
  

1 2 3 4 5 

Imisní limity 
[µg/m3] 

24 hodin 0.180 0.0841 0.0765 0.0366 0.103 50 
PM10 1 kalendářní 

rok 
0.0203 0.00914 0.00429 0.00585 0.0123 40 

1 hodina I.52 0.765 0.736 0.459 0.805 200 

NO2 1 kalendářní 
rok 

0.0535 0.0268 0.0126 0.0189 0.0275 40 

- - - - - - - 

NOx 1 kalendářní 
rok 

0.416 0.196 0.0898 0.112 0.202 30 

- - - - - - - 

Benzen 1 kalendářní 
rok 

0.00327 0.00135 0.000646 0.000940 0.00188 5 

 

Provozem samotného nového zdroje nedochází u žádné znečišťující látky k překročení 

imisního limitu. 

 

Stav imisního pozadí hodnocené lokality po realizaci záměru v roce 2008 

V bezprostředním okolí výstavby nového záměru se v současné době nenachází žádná 

měřící stanice, s jejímiž výsledky by bylo možné vypočtené koncentrace přímo porovnávat. 

Nejblíže jsou umístěny dvě měřící stanice. První imisní měřící stanice je umístěna cca 30 km 

jihozápadně od nového zdroje. Jedná se o pozaďovou, venkovskou měřící stanici „Přimda“ 

ve vlastnictví Českého hydrometeorologického ústavu, udávaná reprezentativnost 

naměřených výsledků je pro oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 až 50 km).  

Další imisní měřící stanice je umístěna cca 30 km jihovýchodně od nového zdroje. Jedná se 

o pozaďovou, předměstskou měřící stanici „Plzeň - Skvrňany“ ve vlastnictví Města Plzeň, 

udávaná reprezentativnost naměřených výsledků je pro okrskové měřítko (0,5 až 4 km) 

Pozaďové hodnoty měřící stanice jsou uvedeny v ročence z roku 2007 vydané Českým 

hydrometeorologickým ústavem. Koncentrace jsou udávány pro znečišťující látky PM10 NOx 

a NO2, pro ostatní znečišťující látky nejsou pozaďové koncentrace dostupné. 

 

Tyto měřící stanice se ale nachází mimo posuzovanou lokalitu, srovnání s naměřenými 

hodnotami je proto třeba brát jako nejlepší možné dostupné řešení. 
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Tab. 16: Předpokládané koncentrace imisního pozadí - m ěřící stanice, maximální imisní 
koncentrace p řírůstku z referen čních bod ů a podíl sou čtu t ěchto koncentrací na imisním limitu 
 

Znečišťující 
látky 

Doba 
průměrování 

Pozadí 
měřící stanice  

 

Maximální 
koncentrace 

z RB 

Celkem 
pozadí 

+ přírůstek 

Celková 
kon. 

jako podíl 
imisního 
limitu [%] 

24 hodin 19.0 )* 0.180 19.18 38 
PM10 1 kalendářní rok 11.0 )* 0.0203 11.02 28 

1 hodina 41.3 )** 1.52 42.82 21 
NO2 1 kalendářní rok 7.4 )** 0.0535 7.45 19 

- - - - - 
NOx 1 kalendářní rok 8.2 )** 0.416 8.62 29 

        )*Plzeň – Skvrňany                     )**  Předa 

 
U PM10 je celková max. 24 h koncentrace 19,18 µg/m3 tj. 38 % imisního limitu. Celková 

průměrná roční koncentrace PM10 je 11,02 µg/m3. To představuje 28 % imisního limitu.  

U NO2 je celková max. 1 h koncentrace 42,82 µg/m3 tj. 21 % imisního limitu. Celková 

průměrná roční koncentrace NO2 je 7,45 µg/m3. To představuje 19 % imisního limitu. 

Celková průměrná roční koncentrace NOx je 8,62 µg/m3. To představuje 29 % imisního 

limitu. 

Srovnání benzenu není možné provést, protože ani jedna z uvažovaných měřících stanic 

tuto škodlivinu neměří.  

Hodnoty porovnávané s imisními limity jsou maximálně dosažené vypočtené koncentrace, 

kterých je dosaženo za nejnepříznivějšího provozu zdroje a povětrnostních podmínek v 

daném místě v okolí zdroje znečištění. 

Tab. 17: Maximální imisní koncentrace jako podíl im isního limitu 

Znečišťující látky 
Doba 

průměrování 
Koncentrace 

[µµµµg/m 3] 

Koncentrace 
jako podíl 

imisního limitu 
[%] 

24 hodin 0.180 0.360 
PM10 1 kalendářní rok 0.0203 0.051 

1 hodina 1.52 0.758 
NO2 1 kalendářní rok 0.0535 0.134 

- - - 
NOx 1 kalendářní rok 0.416 1.39 

- - - 
Benzen 

1 kalendářní rok 0.00327 0.065 
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Provozem samotného nového zdroje nedochází u žádné znečišťující látky k překročení 

imisního limitu. 

Jako příspěvek nového zdroje byla maximální 24 hodinová koncentrace PM10 vypočtena 

0,180 µg/m3, to je 0,360 % podíl imisního limitu, roční průměrná koncentrace 0,0203 µg/m3 

pak představuje 0,051 % imisního limitu. 

Maximální 1 hodinová koncentrace NO2 byla vypočtena 1,52 µg/m3 a tvoří 0,758 % podílu 

imisního limitu, roční průměrná koncentrace 0,0535 µg/m3 pak představuje 0,134 % imisního 

limitu. 

Roční průměrná koncentrace NOx byla vypočtena 0,416 µg/m3, tj. 1,39 % podíl imisního 

limitu. 

Roční průměrná koncentrace benzenu  byla vypočtena 0,00327 µg/m3 to je 0,065 % podíl 

imisního limitu. 

 
Po zpracování vstupních podkladů programem Symos97v2006 pro modelování 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší lze konstatovat, že přírůstek vzniklý výstavbou 

nového záměru nezpůsobí překročení imisních limitů. 

Vypočtený přírůstek vzniklý výstavbou nového záměru bude mít minimální vliv na imisní 

koncentraci znečišťujících látek v posuzované lokalitě. 

 

Socio-ekonomické vlivy 

Posuzovaný záměr nebude mít žádné negativní sociální vlivy. V průběhu jeho výstavby 

budou přínosem nové pracovní možnosti. Realizovaná stavba přinese zklidnění dopravy 

v Konstantinových Lázních, v Bezdružicích a v Kokašicích. 

 

 

D.I.9. Vlivy na strukturu a využití území 

 

Realizací stavby dojde k odvedení tranzitní dopravy z obcí, které mají významný lázeňský a 

rekreační potenciál včetně budoucího zkvalitnění napojení na páteřní železniční síť. Přímo 

lokality záměru se týká plánovaná modernizace železničního propojení Plzně a Karlových 

Varů přes Bezdružice. 

Na trase přes lázeňské území Konstantinových Lázní byla již dříve omezena nákladní 

doprava. Přeložka vytvoří předpoklady nejen pro zklidnění dopravy v Konstantinových 

Lázních, ale současně i ve městě Bezdružice a v obci Kokašice. 

Zkulturněním dopravy a zvýšením bezpečnosti na silnicích podmíněným modernizací 

železniční sítě, uvedením v současnosti zcela nevyhovujících silnic II. třídy do normového 

stavu a odklonem tranzitní dopravy z obcí díky realizaci přeložky silnice II/201, dojde ke 
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zvýšení cestovního ruchu v oblasti a k očekávanému nárůstu obyvatel. Proto lze 

předpokládat, že realizace záměru bude mít pozitivní vliv na strukturu a využití území. 

 

Negativní vlivy se budou projevovat zejména v etapě výstavby. Za rozhodující negativní vlivy 

v této oblasti lze považovat: omezení automobilové dopravy v některých stavbou postižených 

lokalitách či zvýšenou zátěž komunikací v části území nákladní dopravou. Tento vliv však 

bude v celkovém kontextu krátkodobého charakteru. 

 

 

D.I.10. Vlivy na nemovité kulturní památky, archeol ogické památky a nalezišt ě 

 

V nejbližším okolí řešené přeložky silnice II/210 Kokašice – Nová Ves se nenachází žádné 

kulturní památky typu světového kulturního dědictví. Nejsou zde vyhlášeny ani městské či 

vesnické památkové zóny nebo rezervace, či krajinné památkové zóny nebo archeologické 

památkové rezervace.  

 

Jižně od trasy přeložky silnice ve vzdálenosti 2 km od nejbližšího úseku přeložky se nachází 

národní kulturní památka Okrouhlé Hradiště, hradišťský vrch (č.rejstř.: 203). Nalézá se na 

vrcholu Hradišťského kopce nad Konstantinovými Lázněmi. Památka nebude záměrem nijak 

negativně ovlivněna. 

 

Dotčeny nebudou ani nemovité kulturní památky, které se nachází v dostatečné vzdálenosti 

od přeložky silnice. 

 

Na zájmovou lokalitu je třeba pohlížet jako na území s předpokladem archeologických 

nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vzhledem k této skutečnosti je nutné, aby stavebník již v době přípravy stavby oznámil tento 

záměr Archeologickému ústavu a umožnil jemu nebo oprávněné organizaci provést na  

dotčeném  území  záchranný  archeologický  výzkum.  

 

Paleontologické nálezy (dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění) v zájmovém území nepředpokládáme. 
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D.I.11. Ostatní vlivy 

 
Samotná stavba a provoz na silnici sebou nesou i riziko možného zavlečení či šíření 

nepůvodních druhů rostlin, které jsou schopny osidlovat zejména místa s narušeným či 

odstraněným vegetačním krytem a snadno se pak šíří. Velice častým druhem 

neoindigenofytů je v rámci České republiky křídlatka (Reynoutria sp.). Ta vytváří ucelené, 

monokulturní porosty na nově obnažených či dlouhodobě neudržovaných pozemcích.  

Kvůli zamezení těchto negativních jevů je nutné zamezit růstu neoindigenofytů na 

přeměněných plochách a místech deponií stavebních či výkopových materiálů (viz kap. 

D.IV.). 

 

V rámci stavby nebude budován žádný nový objekt určený k bydlení nebo delšímu pobytu 

osob, proto není třeba provádět radonová měření.  

 

 

D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 
 

Přesný počet obyvatel ovlivněných realizací záměru nelze přesně stanovit. Můžeme jej 

odhadnout na několik desítek až set, přičemž negativní ovlivnění obyvatelstva lze očekávat 

pouze v období výstavby záměru, kdy budou obyvatelé dotčených obcí obtěžováni průjezdy 

nákladních automobilů a hlukem a prašností ze samotné výstavby záměru. 

Po realizaci stavby dojde k částečnému odklonu tranzitní dopravy z obcí na realizovanou 

přeložku a tím pádem ke zlepšení životních podmínek především v Konstantinových 

Lázních, v Bezdružicích a v obci Kokašice. 

 

 

D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ 

HRANICE 

 

Vzhledem k charakteru a umístění záměru nepředpokládáme vlivy přesahující státní hranice. 

 

 

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 

NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

 

Opatření ve fázi přípravy 
  

1. Při plánování mostů a propustků je vhodné dodržovat tyto zásady: 



Přeložka silnice II/201 Kokašice - Nová Ves  

  Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 

 

Ecological Consulting a. s. 

www.ecological.cz 
67 

a) Konstrukce mostů a propustků by měly umožňovat dobrou průchodnost 

těchto objektů pro volně žijící živočichy – je nutné pokud možno zajistit co 

největší světlou šířku a výšku průchodů, tj. co nejširší a nejvyšší prostor 

podmostí, u větších mostů co největší prostor mezi jednotlivými pilíři. 

b) V propustku nebo v podmostí je pro migraci živočichů nejvhodnější 

přirozený povrch. Podél vodních toků by se měly vyskytovat co nejširší 

souvislé břehové lavice s přirozeným povrchem (půda, přirozený rostlinný 

pokryv), umožňující migraci živočichů po souši; z těchto důvodů by měl být u 

propustků preferován polorámový typ s nezpevněným dnem, u mostů je 

nutné zajistit dostatečnou šířku tak, aby v podmostí byly i co nejširší 

břehové partie na obou stranách toku. 

c) Nejlepším řešením z hlediska životního prostředí je ponechání dna a břehů 

v přirozené, neupravované a nezpevněné podobě. Pokud toto nelze uplatnit, 

doporučujeme následující zásady: 

- zpevnění koryta toku s použitím betonu, pokud bude nutné, provést kameny různé 

velikosti umístěnými do betonu a vyčnívající různě vysoko nad úroveň dna 

- na zpevněnou vrstvu v korytě toku umístit ještě jemnější štěrk, nahrazující spolu 

s použitými většími kameny přirozené štěrkokamenité dno 

- na břehové lavice, pokud musí být zpevněny, by měl být umístěn ještě další jemnější 

materiál nahrazující přirozený povrch (jemný štěrk, písek a hlína), který umožní i 

migraci živočichů po souši 

- v podmostí větších mostů, kde je holý povrch bez vegetace, je vhodné instalovat 

několik větších kamenných bloků přirozeného tvaru, které budou sloužit jako dočasný 

úkryt pro živočichy a dále tak podpoří jejich využívání průchodu podmostím 

d) Před vtokem do propustku a u výtoku (ani v samotném propustku) by 

neměly být navrhovány usazovací či výtokové jímky s kolmými nebo 

prudkými stěnami. Obě vyústění propustku by měla být bezbariérová – bez 

překážek vyšších 10 cm. 

e) V toku by neměly být příčné překážky, zejména ne vyšší než 20 cm; pokud 

možno by měl být zachován přirozený charakter koryta vodních toků - 

jakékoliv regulační úpravy toků mají negativní vliv na diverzitu prostředí i 

druhů. V případě nutnosti vybudování příčných objektů na vodních tocích 

(jízků) by měly být tyto objekty řešeny jako balvanité skluzy z materiálů 

přiměřené velikosti (z lomového kamene) pro umožnění vytvoření tůněk 

zajišťujících vodní sloupec i v období minimálních průtoků v průměrné 

vzdálenosti cca 10 m. Balvanité skluzy by měly být vytvořeny s mírným 
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podélným sklonem 1:15 a méně a s maximální drsností svého povrchu. 

Kameny skluzu by měly být fixovány do dna a vyskládány tak, aby netvořily 

migrační překážku v toku. 

2. Při plánování stavby je nutné zajistit migrační propojení oblastí ležících západně a 

východně od silnice. Přeložka silnice bude představovat migrační překážku a je 

proto nutné zajistit dostatek průchodů vhodných pro migraci živočichů v souladu se 

závěry biologického hodnocení.  Zde by měly být zřízeny minimálně podchody pro 

obojživelníky a zábrany navádějící je do podchodu. Detailní technické řešení by 

mělo být rozpracováno v dalším stupni projektové dokumentace a konzultováno 

s příslušným orgánem ochrany přírody. 

3. Je nutné minimalizovat rozsah kácení dřevin a v rámci kompenzačních opatření 

zajistit náhradní výsadby nových dřevin na vhodných místech lokality (zejména 

v prvcích ÚSES a dalším okolí silnice). 

4. Nezbytné kácení dřevin doporučujeme načasovat na období říjen až začátek 

března, tedy mimo dobu hnízdění ptáků a mimo vegetační období.  

5. Před začátkem výstavby bude zpracován havarijní plán pro období výstavby 

záměru. 

6. Před zahájením stavby je nutné, aby investor zažádal o povolení k zásahu do 

významných krajinných prvků u příslušného orgánu ochrany přírody. 

7. Dle zákona o ochraně přírody a krajiny požádat příslušný orgán státní správy o 

udělení výjimky z ochranných podmínek u zvláště chráněného druhu bramborníčka 

hnědého (Saxicola rubetra), vlaštovky obecné (Hirundo rustica) a krkavce velkého 

(Corvus corax), případně dalších zvláště chráněných druhů zjištěných při 

průzkumech v rámci navazujících řízení. 

8.  V souvislosti se záborem pozemků náležících do zemědělského půdního fondu si 

investor zajistí povolení k odnětí zemědělské půdy ze ZPF u příslušného orgánu 

ochrany ZPF.  

9. Je třeba, aby si investor zajistil souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 

využití území do 50 m od okraje lesa u orgánu státní správy lesů. 

10. Pokud bude realizována cyklostezka podél silnice v úseku mezi obcí Kokašice a 

Čeliv, bude z důvodu zásahu do lesního pozemku třeba zajistit rozhodnutí o odnětí 

z PUPFL  u příslušného orgánu státní správy lesů. 

 

Opatření ve fázi výstavby 
 

1. Před vlastní výstavbou bude znovu prověřen výskyt významných druhů rostlin a 

živočichů. 
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2. Vlastní zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně 

nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost 

pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací. 

3. Pro fázi výstavby bude předem stanoven plán příjezdových cest ke staveništi, který 

bude odsouhlasen příslušným orgánem státní správy. 

4. Zásoby pohonných hmot skladované na ploše zařízení staveniště nesmí překročit 

objem pro jednodenní spotřebu. 

5. Při doplňování pohonných hmot nebo případných opravách a údržbě budou pod 

stojícími stavebními mechanismy umístěny záchytné nádoby (plechové) proti 

úkapům. 

6. Všechna zařízení stavenišť budou realizována zásadně na zpevněných plochách. 

7. Případné deponie zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. Dále 

doporučujeme průběžný monitoring obnažených ploch a při zjištění neoindigenofytů 

přistoupit k jejich okamžité likvidaci. 

8. Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a 

vodám v k tomuto účelu vyhrazených prostorách. Tato podmínka se vztahuje 

především k otázkám spojeným s nakládáním s odpady, PHM, apod. 

9. V případě havárie (únik ropných látek či jiných látek škodlivých vodám, atd.) bude 

postupováno dle schváleného havarijního plánu, neprodleně budou informovány 

zainteresované strany a bude zahájena sanace. 

10. Na jednotlivých zařízeních stavenišť bude k dispozici dostatek sanačních materiálů 

pro řešení případné havárie. 

11. Při realizaci stavby nebude zasahováno do dřevinných porostů nad míru nezbytně 

nutnou pro řádné provedení stavby 

12. Úprava břehů vodních toků bude provedena přírodě blízkou formou. 

 

Opatření pro fázi provozu 
 

1. Veškerá zařízení stavenišť v rámci stavby budou po ukončení stavebních prací 

uvedena do původního stavu  

2. Z důvodů prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav 

rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi (ozelenění původními 

druhy rostlin). 

3. Bude monitorován povrch přeměněných ploch, a v případě zjištění neoindigenofytů 

bude přistoupeno k jejich likvidaci. 
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D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK Ů VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ 

SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

 

Určité nedostatky s sebou modelové zpracování nese vždy (hluková studie ad.). Tyto 

nedostatky jsou dány hodnověrností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou spojenou 

s vlastní výpočtovou metodou atd. Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů 

mohou také následně vzniknout v průběhu zpracování dalšího stupně projektové 

dokumentace v důsledku změny vstupních dat.  

 

V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních 

měřítek, dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané 

lokalitě. Pokud to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací 

vztahujících se konkrétně k námi posuzované lokalitě (např. hluková studie apod.). 

 

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 

Záměr nebyl objednatelem studie předložen ve více variantách. Předmětem Oznámení je 

jediná  varianta, která vznikla na základě několika variant prověřovaných v rámci projektové 

studie. Popis uvažovaných variant je uveden v kapitole B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a 

jeho umístění včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního 

prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí. 

 

V rámci zpracování projektové studie bylo prověřováno několik variant, z nichž byla vybrána 

výsledná varianta, která je řešena v rámci tohoto Oznámení. 

Navržená varianta se snaží zohlednit minimalizaci investičních nákladů, záborů půdy, kácení 

dřevin, minimalizaci narušení rekreačního zázemí Konstantinových Lázní a úprav 

rekreačních tras pěších a cyklistů po místních komunikacích. Trasa komunikace byla také 

limitována polohou vysokotlakých plynovodních řadů velkého profilu.  

 

Jedinou další možnou variantou je tzv. nulová varianta, tedy zachování současného stavu 

bez přeložky komunikace II/201. Z posouzení vlivu záměru na jednotlivé složky životního 

prostředí vyplývá, že z hlediska vlivu záměru na stávající přírodní biotopy je nulová varianta 

vhodnější. Zachováním stávající situace by nedošlo k záborům zemědělského půdního fondu 

a ke kácení dřevin v okolí silnice. Avšak vzhledem k tomu, že záměr nezasahuje do žádného 

cenného území a součástí technického řešení by měly být navrhované úpravy propustků ke 

zlepšení migrační propustnosti silnice a další opatření k minimalizaci vlivů na životní 
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prostředí (uvedená v kapitole D.IV.), nebude vliv přeložky silnice na přírodní složky životního 

prostředí zásadní. Z hlediska akustické a imisní situace a vlivu na veřejné zdraví dojde ke 

zlepšení díky odklonu tranzitní dopravy mimo centra obcí. Na žádném místě podél trasy 

přeložky silnice nebudou překračovány limity hluku ani imisní limity.  

Proto lze považovat navrhovanou variantu jako únosnou jak z hlediska vlivu na obyvatelstvo, 

tak z hlediska vlivu na přírodní složky životního prostředí.  

 

 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

Posuzovaný záměr je podle vyjádření Městského úřadu Bezdružice, Odboru výstavby a 

životního prostředí ze dne 14.8.2008 pod č.j.: OV/2397/2008/Sd (příloha č. 9) zahrnut 

v územních plánech dotčených obcí následovně: 

• ÚPO Konstantinovy Lázně: trasa přeložky je v katastrálních územích Nová Ves a 

Konstantinovy Lázně zahrnuta. Drobné odchylky budou zahrnuty do nejbližší změny 

ÚPO. 

• ÚPO Bezdružice: trasa přeložky je pro kat. území Polžice u Bezdružic zahrnuta do 

současně probíhající změny ÚPO č. II, předpoklad schválení změny – IV. Q 2008. 

• ÚPO Kokašice: trasa přeložky je pro kat. území Čeliv a Kokašice zahrnuta do 

současně probíhající změny ÚPO č. I, předpoklad schválení změny – I. – II. Q 2009.  

 
 
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
 

Posuzovaný záměr předpokládá přeložku silnice II/201 v úseku mezi obcemi Kokašice a 

Nová Ves.  

Záměr je zařazen ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění do 

kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), konkrétně náleží k bodu 9.1 „Novostavby, 

rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené 

v kategorii I)“.  

Záměr řeší odvedení tranzitní dopravy ze současné trasy přes Konstantinovy Lázně 

přeložkou silnice II/201. Záměr vytvoří předpoklady pro zklidnění dopravy nejen 

v Konstantinových Lázních, ale i ve městě Bezdružice a  v obci Kokašice. Přeložka silnice 

začíná jižně od obce Kokašice v napojení na silnici II/202, čímž dojde k umístění křížení 

komunikací II. třídy č. 201 a č 202 mimo zástavbu obce Kokašice. Plánovaný záměr je 
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ukončen vyústěním do prostoru křižovatky se silnicí III/20160 na okraji Nové Vsi. Délka 

přeložky je 4,6 km se dvěmi připojeními (201 a 20161) o celkové délce 450 m.  

Trasa nové komunikace byla projekčně řešena ve 4 variantách a zvolená varianta byla 

doladěna s ohledem na minimalizaci dopadů na rozvojové plány obce a místních investorů. 

Tato „Výsledná varianta“ je předmětem předkládaného Oznámení. 

Kromě vlastní přeložky jsou plánována doplnění chodníku, zřízení souběžné komunikace 

v úseku stávající silnice III/20161 pro pěší a cyklistický provoz, zřízení železničního přejezd 

přes regionální trať zabezpečeného světelnou signalizací a další související úpravy 

infrastruktury. 

 

Z hlediska vlivů záměru  na stávající přírodní biotopy  bude významný zásah do 

vytipovaných migračních tras obojživelníků (viz Biologický průzkum), v těchto místech je 

třeba zajistit dostatečnou migrační propustnost silnice. Stavbou budou dotčena hnízdiště či 

loviště zvláště chráněných druhů ptáků v kategorii „ohrožený“, a to bramborníčka hnědého 

(Saxicola rubetra), vlaštovky obecné (Hirundo rustica) a krkavce velkého (Corvus corax). 

V souvislosti s tímto je třeba požádat příslušný orgán státní správy o udělení výjimky 

z ochranných podmínek těchto zvláště chráněných druhů. Pokud bude v rámci navazujících 

správních řízení zjištěn další zvláště chráněný druh, je třeba žádost o toto rozšířit. 

 

Záměr se přímo nedotýká žádného velkoplošného či maloplošného zvlášt ě chrán ěného 

území . Trasa přeložky silnice II/201 rovněž nezasahuje do žádného území vyhlášeného jako 

přírodní park . Nejblíže lokalizovaným parkem je přírodní park Hadovka, jehož hranice 

kopíruje část trasy stávající silnice II/202 mezi obcemi Strahov a Kokašice a dále pokračuje 

podél komunikace II/201 směrem k obci Krasíkov.  

V blízkosti zájmové lokality se nenachází žádná lokality soustavy NATURA 2000 . 

  

Z prvků ÚSES budou záměrem dotčeny tři prvky lokálního významu lokální biokoridor KL 14 

- CE 14, lokální biokoridor nefunkční KL 12 - BE 22, lokální biokoridor nefunkční KL 12 - KL 

10 a lokální biokoridor CE 14 - CE 15 v případě dodržení trasy plánované víceúčelové 

komunikace (pro cyklisty a chodce) vedoucí od rybníka ležícího severně od Kokašic směrem 

na Čeliv. V souvislosti s tímto je zpracovatelem Oznámení doporučeno zajistit zlepšení 

migrační průchodnosti silnice zvětšením a úpravou propustků pod silnicí a dále vybudovat 

cyklostezku s přírodní povrchovou úpravou, která nepoškodí alej stromů na hrázi rybníka. 

 

Z významných krajinných prvk ů budou stavbou dotčeny především vodní toky a jejich 

údolní nivy, nejvíce ovlivněn bude Čelivský potok a dále jeden bezejmenný vodní tok a 
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dočasný vodní tok. V období výstavby bude nezbytné dbát minimalizace zásahů do těchto 

vodních toků a předházet možnému znečištění vodních toků. Registrované VKP nebudou 

záměrem dotčeny. 

 

V souvislosti s novostavbou silnice o délce 4,6 km dojde k záborům pozemků. Nejvýznamněji 

bude dotčen zemědělský p ůdní fond , kdy bude třeba provést odnětí půdy ze ZPF i v I. a II. 

kategorii ochrany. K odnětí půdy ze ZPF bude nezbytné získat souhlas orgánu ochrany ZPF. 

Přeložka silnice II/201 si v nezbytně nutném rozsahu vyžádá rovněž kácení dřevin rostoucích 

mimo les. V rámci Oznámení byl proveden seznam předpokládaných dřevin určených ke 

kácení.  

 

Kulturní památky  v oblasti nebudou realizací záměru nijak poškozeny.  

 

Vliv na krajinný ráz  lze rovněž charakterizovat jako málo významný. 

 

Vliv na geologické podmínky a ložiska nerostných surovin  se nepředpokládá. V trase 

záměru se rovněž nevyskytují sesuvná a poddolovaná území. 

 

Vliv na klimatické podmínky  oblasti taktéž není předpokládán.  

 

Z hlediska posouzení vlivů záměru na imisní situaci  a hlukovou zát ěž dojde realizací 

záměru ke zlepšení oproti nulové variantě (bez realizace přeložky silnice II/201). Rovněž 

životní podmínky místních obyvatel budou odvedením tranzitní dopravy z intravilánů 

dotčených obcí lepší.  

Obecně lze konstatovat, že odpady , které vzniknou v průběhu stavebních prací budou 

odváženy a likvidovány mimo staveniště v souladu se stávající právní úpravou. Tato činnost 

bude zajištěna ze strany prováděcí firmy či odbornou firmou zabývající se nakládáním 

s odpady. 

 

Realizací záměru bude naplněn jeden z cílů zlepšení dopravní infrastruktury v oblasti a tím 

zvětšení bezpečnosti a kvality provozu a zvýšení cestovního ruchu. 

 

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údaj ů vztahujících se 

k posuzovanému zám ěru „P řeložka silnice II/201 Kokašice – Nová Ves“, sou časnému i 

výhledovému stavu jednotlivých složek životního pro středí a s p řihlédnutím ke všem 

souvisejícím skute čnostem lze konstatovat, že navrhovaný zám ěr svými parametry 

nepřekračuje povolené limity, a proto jej LZE v navržené lok alit ě  

DOPORUČIT k realizaci. 
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Použité studie 

PROJEKTOVÉ STŘEDISKO (ing. Jiří Kalčík, 2007): „Studie přeložky silnice II/201 Kokašice 

– Nová Ves“ 

 

Zákony a vyhlášky 

• Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších změn a 

doplňků). 

• Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v 

platném znění. 

• Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších změn a 

doplňků). 

• Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. 

• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. 

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
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• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

• Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších změn a 

doplňků). 

• Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

• Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších změn a doplňků). 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v 

platném znění. 

• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

obalech), v platném znění. 

• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší), v platném znění. 

• Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých dalších zákonů, v platném znění. 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění. 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, v platném znění. 

• Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

• Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu.  

• Vyhláška 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristiky bonitovaných půdně 

ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci (změna 546/2002 Sb.) 

• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném 

znění. 

• Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 

postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 

v platném znění. 

• Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě, v platném znění. 

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění 

• Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB, v platném znění. 

• Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru 

některých výrobků, v platném znění. 
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• Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, v platném znění. 

• Metodický pokyn MŽP OOLP/1067/96, ze dne 1. 10. 1996, k odnímání půdy ze 

zemědělského půdního fondu. 

 

 


