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Spálené Poříčí

Seznam zkratek
AIM

Automatizovaný imisní monitoring

BaP

Benzo-a-pyren

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

Cl-

Chloridové anionty

CO

Oxid uhelnatý

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČSN

Česká státní norma

DÚR

Dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP

Dokumentace pro stavební povolení

DPS

Dokumentace pro provedení stavby

EIA

Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí)

EVL

Evropsky významná lokalita

HPJ

Hlavní půdní jednotka

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

IPHO

Individuální protihluková opatření

KES

Koeficient ekologické stability

KOD

Kriticky ohrožený druh

KÚ

Konec úpravy

k.ú.

Katastrální území

LAeq

Ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]

LBK

Lokální biokoridor

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MZd

Ministerstvo zdravotnictví

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid disičitý

NRBK

Nadregionální biokoridor

OOP

Orgán ochrany přírody

PAH, PAU

Polycyklické aromatické uhlovodíky

PD

Projektová dokumentace

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PHS

Protihluková stěna

PO

Ptačí oblast

POV

Plán organizace výstavby

PP

Přírodní památka

PM10

Respirační frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic
menších než 10 µm

PM2,5

Respirační frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic
menších než 2,5 µm

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

PÚR

Politika územního rozvoje

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SOD

Silně ohrožený druh

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚP

Územní plán

ÚPSÚ

Územní plán sídelního útvaru

ÚP VÚC

Územní plán velkého územního celku

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

TLZ

Tuhé znečišťující látky

ZCHD

Zvláště chráněné druhy

ZCHÚ

Zvláště chráněná území

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZÚ

Začátek úpravy

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ŽP

Životní prostředí

ŽST, žst

Železniční stanice

I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru

Rekonstrukce silnice I/19, úsek křižovatka s I/20 – Spálené Poříčí
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

sloupec:

B (Krajský úřad)

bod:

9.1

název:

„Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních
komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).“

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměr zahrnuje tři úseky komunikace I/19 určené k rekonstrukci (z celkových devíti, zpracovaných původní projektovou dokumentací na úrovni technické studie pod názvem „Silnice I/19 křižovatka s I/20 - hranice Plzeňského kraje" z 07/2008). Předmětem hodnocení vlivů na životní
prostředí jsou tedy následující úseky:

1.

úsek: I/19 křižovatka s I/20 - Nezvěstice: dl. 2,75km (od křižovatky se silnicí I/20 po vodojem Štáhlavice);

2.

úsek: I/19 Nezvěstice - obchvat: variantně řešený úsek; délka 5,66-6,75km (od vodojemu
Štáhlavice na hranice katastrálních území Žákava/Vlkov);

3.

úsek: I/19 Nezvěstice - Spálené Poříčí: (dl. 3,06km, od hranice katastrálních území Žákava/Vlkov po křižovatku silnic I/19 a II/117).
Začátek stavby rekonstrukce silnice I/19 je umístěn na křižovatce silnic I/20 a I/19. Tato se
nachází přibližně 5,0 km jižně od okraje Plzně, resp. přibližně 500 m za obcí Losiná. Umístění
křižovatky neodpovídá poloze stávající, její poloha je dána závěry výrobních jednání při zpracování PD a vychází ze zamýšlených úprav silnice I/20.

Konec stavby je umístěn ve Spáleném Poříčí přibližně 60 m před křižovatkou se silnicí II/117.
Hlavní trasa - v celé délce úseku křižovatka I/20 - Spálené Poříčí je silnice I/19 řešena jako
dvoupruhová směrově nerozdělená. Technická kategorie je pro silnici I/19 navrhována:
•

v extravilánu (novostavby, rozšíření, úpravy) S9,5/70 podle ČSN 73 6101, projektování
silnic a dálnic Základní skladební prvky v příčném uspořádání jsou názorně uvedeny v
následující tabulce:

Orientační souhrn údajů jednotlivých úseků záměru
Úsek

1

2
M1U

3

M2

S1U

S2

Celkové

ZÚ

0,000

2,750

9,200

staničení

KÚ

2,750

9,200

12,260

[km]

2,750

6,750

6,450

návrhová

70

70

70

směrodatná

80

80
2

vodoteče

1
-

komunikace

1

Délka
Rychlost
[km/h]

Křižovatky [ks]
Mosty [ks]
Směnové

R max.

oblouky [m] R min.

6,010

3,060

70

70

70

SD

80

70

90

3

2

2

4

3

4

2

2

2

2

5

2

4

1

1 200

750

950

650

1 100

15 000

5,660

500

600

550

600

600

200

Podélný sklon

s max.

4,50

4,50

4,50

4,30

6,00

6,00

[%]

s min.

1,00

0.50

0,50

0,70

0,60

0.50

R max.

40 000

37 000

65 000

37 000

37 000

100 000

oblouky [m] R min.

15 000

4 000

5 00O

6 567

5 000

700

Násypy [m]

h max

6,00

6,50

10,00

8,00

5,00

Zářezy [m]

h max

5,00

7,10

8,00

7,60
8,00

9,00

3,50

Výškové

Poznámka: Některé mosty jsou společné pro přemostění vodotečí i komunikací
Silnice I. třídy S9,5/70

Extravilán

jízdní pruh

a = 2x3,50 m

vodící proužek

v = 2x0,25 m

zpevněná krajnice

c = 2x0,50 m

nezpevněná krajnice

e = 2x0,50 m

• v intravilánu (rekonstrukce, opravy stávajících průtahů) MS PMK/8,0/50 podle ČSN 73
6110, projektování místních komunikací. Základní skladební prvky v příčném uspořádání
jsou názorně uvedeny ve vzorových příčných řezech a v následující tabulce:

Průtah silnice I. třídy MS
8,0/50
jízdní pruh

Intravilán
a = 2x 3,25 m

vodící / odvodňovací proužek

v = 2x 0,25 m

chodník (minimální šířka)

ach= 2x 0,75 m

Návrhové technické kategorie jsou dány zadávacími podmínkami, které vycházejí z kategorizace
silnic ve správě ŘSD ČR, a odpovídá požadavkům výše uvedených ČSN.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj:

Plzeňský

obec:

Losiná, Nezbavětice, Šťáhlavice, Nezvěstice, Žákava, Spálené Poříčí;

katastrální území: Losiná (686841), Nezbavětice (763136), Šťáhlavice (763144), Olešná u
Nezvěstic (704482), Nezvěstice (704474), Žákava (704504), Vlkov u
Spáleného Poříčí (752711), Spálené Poříčí (752703);

4.

Obchodní firma oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace, Správa Plzeň

5.

IČ oznamovatele

65993390

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace, Správa Plzeň
Hřímalého 37
Plzeň
320 25

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Ing. Zdeněk Kuťák, ředitel správy
Hřímalého 37, 320 25 Plzeň
tel. 377333757
e-mail- zdenek.kutak@rsd.cz

II.

POSOUZENÍ DOKUMENTACE

1. Úplnost dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí uvažovaného záměru (dokumentace
EIA), byla zpracována RNDr. Ondřejem Bílkem, držitelem autorizace ke zpracování
dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(rozhodnutím MŽP č. j. 32259/ENV/09 ze dne 29.4.2009), autorizovanou osobou pro
provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(rozhodnutí MŽP č.j. 630/519/05 ze dne 19.5.2005)

Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Dokumentace je velmi podrobná a obsahuje vlastní textovou část dokumentace, souhrn a
přílohy k jednotlivým speciálním vlivům.
Dokumentace je doplněna výkresovou částí.

Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli splňuje požadavky přílohy č. 4.
V části B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněno na základní
údaje o záměru, údaje o vstupech a výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. Dokumentace
splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části B.
Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska obsahové stránky
dokumentace naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí je v souladu s přílohou č. 4 zákona rozděleno do 6 kapitol. Z hlediska požadavků
zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že jsou naplněny všechny základní požadavky
tohoto zákona.
Část E – porovnání variant je řešena dostatečně dle zák. č. 100/2001 Sb.
Souhrnné části F – Závěr a G – Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
jsou zpracovány v dostatečné míře pro posouzení dle přílohy č. 4. zákona
Rozsáhlá část H – Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro zpracování
dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
1.

Z hlediska úplnosti dokumentace lze konstatovat, že odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb.

2.

Vlastní náplň jednotlivých bodů dokumentace je zpracována s dostatečnou
vypovídací schopností.

Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly.

2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Posouzení základních údajů
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Rekonstrukce silnice I/19, úsek
křižovatka s I/20 – Spálené Poříčí" na životní prostředí považuje zpracovatel posudku za
dostatečnou k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i
formulovat návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále
jen „stanovisko") pro příslušný úřad - Ministerstvo životního prostředí, a ukončit proces
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.

A.

Údaje o oznamovateli

V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO, jméno a
příjmení oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Rekonstrukce silnice I/19, úsek křižovatka s I/20 – Spálené Poříčí
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, je následující:
kategorie:

II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

sloupec:

B (Krajský úřad)

bod:

9.1

název:

„Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních
komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).“

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B.I.2. Kapacita záměru
Záměr zahrnuje tři úseky komunikace I/19 určené k rekonstrukci (z celkových devíti,
zpracovaných původní projektovou dokumentací na úrovni technické studie pod názvem
„Silnice I/19 křižovatka s I/20 - hranice Plzeňského kraje" z 07/2008). Předmětem
hodnocení vlivů na životní prostředí jsou tedy následující úseky:

1.

úsek: I/19 křižovatka s I/20 - Nezvěstice: dl. 2,75km (od křižovatky se silnicí I/20
po vodojem Štáhlavice);
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2.

úsek: I/19 Nezvěstice - obchvat: variantně řešený úsek; délka 5,66-6,75km (od
vodojemu Štáhlavice na hranice katastrálních území Žákava/Vlkov);

3.

úsek: I/19 Nezvěstice - Spálené Poříčí: (dl. 3,06km, od hranice katastrálních území
Žákava/Vlkov po křižovatku silnic I/19 a II/117).

Začátek stavby rekonstrukce silnice I/19 je umístěn na křižovatce silnic I/20 a I/19. Tato
se nachází přibližně 5,0 km jižně od okraje Plzně, resp. přibližně 500 m za obcí Losiná.
Umístění křižovatky neodpovídá poloze stávající, její poloha je dána závěry výrobních
jednání při zpracování PD a vychází ze zamýšlených úprav silnice I/20.
Konec stavby je umístěn ve Spáleném Poříčí přibližně 60 m před křižovatkou se silnicí
II/117. Hlavní trasa - v celé délce úseku křižovatka I/20 - Spálené Poříčí je silnice I/19
řešena jako dvoupruhová směrově nerozdělená. Technická kategorie je pro silnici I/19 je
navrhována:
•

v extravilánu (novostavby, rozšíření, úpravy) S9,5/70 podle ČSN 73 6101,
projektování silnic a dálnic Základní skladební prvky v příčném uspořádání jsou
názorně uvedeny v následující tabulce:
Úsek

1

2
M1U

3

M2

S1U

S2

Celkové

ZÚ

0,000

2,750

9,200

staničení

KÚ

2,750

9,200

12,260

[km]

2,750

6,750

6,450

návrhová

70

70

70

směrodatná

80

80

vodoteče

1
-

komunikace

1

Délka
Rychlost
[km/h]

Křižovatky [ks]
Mosty [ks]
Směnové

R max.

oblouky [m] R min.

6,010

3,060

70

70

70

SD

80

70

90

2

3

2

2

4

3

4

2

2

2

2

5

2

4

1

15 000

5,660

650

1 100

1 200

750

950

500

600

550

600

600

200

Podélný sklon

s max.

4,50

4,50

4,50

4,30

6,00

6,00

[%]

s min.

1,00

0.50

0,50

0,70

0,60

0.50

R max.

40 000

37 000

65 000

37 000

37 000

100 000

oblouky [m] R min.

15 000

4 000

5 00O

6 567

5 000

700

Násypy [m]

h max

6,00

6,50

10,00

5,00

h max

5,00

7,10

8,00

7,60
8,00

8,00

Zářezy [m]

9,00

3,50

Výškové

Poznámka: Některé mosty jsou společné pro přemostění vodotečí i komunikací

Silnice I. třídy S9,5/70

Extravilán

jízdní pruh

a = 2x3,50 m

vodící proužek

v = 2x0,25 m

zpevněná krajnice

c = 2x0,50 m
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nezpevněná krajnice

e = 2x0,50 m

• v intravilánu (rekonstrukce, opravy stávajících průtahů) MS PMK/8,0/50 podle ČSN
73 6110, projektování místních komunikací. Základní skladební prvky v příčném
uspořádání jsou názorně uvedeny ve vzorových příčných řezech a v následující
tabulce:

Intravilán

Průtah silnice I. třídy MS
8,0/50
jízdní pruh

a = 2x 3,25 m

vodící / odvodňovací proužek

v = 2x 0,25 m

chodník (minimální šířka)

ach= 2x 0,75 m

Návrhové technické kategorie jsou dány zadávacími podmínkami, které vycházejí z
kategorizace silnic ve správě ŘSD ČR, a odpovídá požadavkům výše uvedených ČSN.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem. Evidentně vychází z
přípravné technické dokumentace.

B.I.3. Umístění záměru
kraj:

Plzeňský

obec:

Losiná, Nezbavětice, Šťáhlavice, Nezvěstice, Žákava, Spálené Poříčí;

katastrální území: Losiná (686841), Nezbavětice (763136), Šťáhlavice (763144), Olešná u
Nezvěstic (704482), Nezvěstice (704474), Žákova (704504), Vlkov u
Spáleného Poříčí (752711), Spálené Poříčí (752703);
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Posuzovaný záměr - „REKONSTRUKCE SILNICE 1/19 - ÚSEK KŘIŽOVATKA I/20 - SPÁLENÉ POŘÍČÍ"- je
součástí záměru postupné rekonstrukce silnice 1/19 na území Plzeňského kraje.
Rekonstrukce je řešena etapovitě a tato dokumentace řeší 3 úseky této stavby (členění
odpovídá prováděcí studii stavby - zpracovatel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň,
7/2008):
1. úsek křižovatka - 1/20 - Nezvěstice
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2. úsek Nezvěstice - obchvat
3. úsek Nezvěstice - Spálené Poříčí
Vliv rekonstrukce těchto tří etap je sice posuzován samostatně, ale při hodnocení
zásadních vlivů je přihlédnuto ke kumulaci s dalšími úseky, pro něž už proběhlo zjišťovací
řízení podle zákona (v závorce uvedeny kódy podle IS EIA, v němž jsou zveřejněna
Oznámení záměru):
4. úsek Spálené Poříčí - průtah (stavba již byla realizována)
5. úsek Spálené Poříčí - Hořehledy (IS EIA - kód PLK1352)
6. úsek Hořehledy - průtah
7. úsek Hořehledy - Borovno (PLK1363)
8. úsek Borovno - hranice Plzeňského kraje (PLK1368 - společně s následujícím úsekem)
9. úsek Napojení vojenského újezdu Brdy (PLK1368 - společně s předchozím úsekem)
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola popisuje záměry, u kterých by mohlo dojít ke kumulaci vlivů na životní
prostředí. V podstatě neobsahuje "charakter záměru", který je ovšem popsán dostatečně v
předchozí a následujících kapitolách - např. v kapitole B.I.2.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Hlavními podněty pro realizaci stavby je Usnesení vlády České republiky ze dne 04. 12.
2007 č.1353 a aktuální stavební stav silnice I/19 v dotčeném úseku. Ta svým směrovým i
výškovým vedením a příčným uspořádáním nesplňuje ani minimální požadavky na silnici I.
třídy podle příslušných ČSN a TP ministerstva dopravy ČR, platných v době zpracování
(07/2008).
Stávající směrové, resp. výškové vedení silnice v extravilánu svým stavebním uspořádáním
a velikostí poloměrů směrových oblouků, resp. podélným sklonem a výškovými zakružovacími oblouky, nesplňuje na větší části trasy požadavky na silnici I. třídy podle ČSN 73 6101,
projektování silnic a dálnic. Stávající příčné uspořádání v extravilánu přibližně odpovídá
technické kategorii S 6,5; popř. S 7,0; tzn. šířka zpevněné vozovky (včetně zpevněných
krajnic) je cca 5,5 - 6,0 m, šířka nezpevněných krajnic je proměnná v rozmezí 0,0-0,5 m.
Kritickým místem současného vedení trasy I/19 je průtah Nezvěsticemi. Dosud je průjezd
tímto úsekem omezen světlou výškou podjezdu pod železniční tratí Plzeň - České
Budějovice v Nezvěsticích (3,5 m). Vybudováním obchvatu Nezvěstic v rámci navrhované
rekonstrukce bude umožněn průjezd vozidel vyšších (zejména nákladních) po silnici I/19 v
celém úseku vedoucím Plzeňským krajem.
Stavba silnice I/19 v úseku Losiná - Spálené Poříčí tak po svém dokončení přispěje ke
změně dopravních toků v území, protože umožní průjezd nákladních vozidel úsekem Losiná
- Nezvěstice, čímž odvede příslušnou dopravu z aktuální objízdné trasy (Žákava - Seč I/20). Projektová dokumentace zároveň nepředpokládá, že by po dokončení došlo k
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výraznějším přesunům dopravních toků z širšího okolí (např. z dálnice D5 ve směru na
Příbram apod.), ačkoliv ani to nelze s jistotou vyloučit (více viz kap. D.VI).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Navržené technické řešení vychází zejména ze zadávacích podmínek objednatele. Výběr
vhodných průchozích míst je dán přednostně ÚP VÚC PA a územními plány jednotlivých
obcí a dále uspořádáním zájmového území a nově i Zásadami územního rozvoje Plzeňského
kraje (ZÚR PK). Na základě výsledků závěrů zjišťovacího řízení provedeného Krajským
úřadem Plzeňského kraje (spis. značka ZN/216/ŽP/09, ze dne 20.02.2009) bylo rozšířeno
variantní řešení záměru.
1. úsek: křižovatka -1/20 - Nezvěstice
Navržená trasa je v souladu se zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK).
Případné změny jsou v počátku úseku v návaznosti na posunutí napojení na silnici I/20 (E
49).
V celé délce stavebního úseku se jedná o území nezastavěné. Podle ČSN 73 6101 se jedná
o území rovinaté.
Na úrovni technické studie je předpokládána výstavba nové okružní křižovatky v prostoru
stávající průsečné křižovatky silnice I/20 a II/183 a III/18026. V době zpracování PD
(07/2008) není jednoznačně rozhodnuto zda okružní křižovatka bude realizována
samostatně nebo jako součást stavby I/19. O tomto bude rozhodnuto před zadáním dalších
stupňů PD.
S ohledem na nevyhovující vzdálenost stávajících křižovatek (cca 200 m) silnic I/20 x
II/183 x III/18026 a silnic I/20 x I/19 je navrženo jejich sloučení do nové okružní
křižovatky. Tímto je dán začátek úpravy silnice I/19 (stávající křížení silnic I/19 a I/20
bude zrušeno). Konec úpravy je v prostoru vodojemu nad obcí Štáhlavice. Délka úpravy je
2,750 km.
Oproti zadávacím podmínkám je délka úseku zkrácena. Toto je dáno vzniklými problémy
při řešení navazujícího úseku (2. úsek: Nezvěstice - obchvat).
S ohledem na dopravně stavební závady ve stávající trase (řada směrových oblouků o
malých neodpovídajících poloměrech; velké podélné sklony s nevyhovujícími výškovými
zakružovacími oblouky) a požadavku rektifikace podle zadání, je úsek navržen vedením v
nové trase v souběhu se stávající silnicí. Toto řešení umožní realizovat úsek při zachování
provozu po stávající silnici. Ta bude po dokončení nové trasy ve většině délky
rekultivována.
Směrové a výškové řešení
Trasa se v celé délce nalézá na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Na začátku
stavebního úseku prochází mezi lesy a protisměrnými oblouky se dostává do souběhu vlevo
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od stávající silnice I/19, v kterém se nachází až do konce úseku. V konci úseku začíná
směrový oblouk pro navazující stavební úsek.
Trasa začíná v nově navrhované okružní křižovatce (viz dříve v textu) směrovým obloukem
o poloměru R=500 m, na který navazuje protisměrný směrový oblouk o poloměru R=650 m.
Mezi oblouky jsou vloženy mezilehlé inflexní přechodnice délky L=120 m a L=130 m. Na
směrový oblouk navazuje koncová přechodnice délky L=130 m a směrově přímá délky
L=1320 m. Na tuto navazuje směrový oblouk o poloměru R=600 m s počáteční přechodnicí
L=130 m. Tímto obloukem úsek končí.
Niveleta navrhované silnice začíná v nově navrhované okružní křižovatce v úrovni stávajícího terénu. Nejprve stoupá ve sklonu s=1,00 %, navazuje klesání ve sklonu s=-2,50 % a
s=- 4,50 %. Ke konci úseku má na niveletu trasy vliv navazující úsek, který je ve stoupání
s=0,60 %. Lomy nivelety jsou zaobleny oblouky o poloměru R=15 000 m, resp. R=40 000 m,
resp. R=23 000 m. Rozhraní s navazujícím úsekem je v zakružovacím oblouku.

Křižovatky a křížení
Na začátku úpravy se nachází nová okružní křižovatka (viz dříve v textu). V době zpracování dokumentace (07/2008) není rozhodnuto zda bude stavebně zahrnuta do stavby
silnice I/19 nebo bude řešena samostatně v předstihu.
V km 0,340 trasa kříží stávající polní cestu. S ohledem na ustanovení ČSN 73 6101 není
možné její napojení na navrhovanou silnici. Přístup na polní cestu je možný z opačných
konců polní cesty, které navazují na veřejně přístupné pozemní komunikace.
V km 0,930 trasa kříží stávající polní cestu. S ohledem na konfiguraci terénu a navrženou
niveletu silnice I/19 je křížení navrženo jako mimoúrovňové.
V km 1,260 se nachází průsečná křižovatka se silnicemi II/183 a III/1771. V zásadě se jedná
o úpravu stávající na novou trasu silnice I/19. Na úrovni technické studie jsou na hlavní
komunikaci navrženy levé odbočovací pruhy. V dalším stupni PD bude upřesněno zda je
toto řešení nezbytné.

Mostní objekty
Ve stavebním úseku je navržen jeden mostní objekt. Na úrovni technické studie je očíslován a pojmenován jako SO210 - Most přes polní cestu (km 0,936).
Mostní objekt převádí silnici I/19 přes polní cestu vedoucí do Nezbavětic. Objekt je řešen
jako přesypaná železobetonová rámová konstrukce s kolmou světlostí pole 13,0 m. Mostní
objekt se nachází ve směrovém levotočivém oblouku o poloměru 650 m, je půdorysně
šikmý s pravou šikmostí a úhlem křížení 80,266°. Polní cesta je vedena pod mostem v
přeložené trase v šířkovém uspořádání P4,0. Celková šířka mostu v kolmém směru je 16,47
m. Horní deska nosné konstrukce je navržena s plynulou změnou tloušťky po oblouku ze
středu mostu směrem do vetknutí desky do stěn. Stěny rámové konstrukce jsou vetknuty
do rozšířených základových pasů. Na stěny navazují rovnoběžná mostní křídla. Způsob
založení bude řešen ve vyšším stupni PD.
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Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací
V km 0,340 dojde realizací stavby k rozdělení stávající polní cesty. Jelikož je polní cesta
na obou koncích napojena na veřejně přístupné komunikace není nutná její úprava.
V km 0,930 trasa mimoúrovňově kříží stávající polní cestu (viz dříve v textu). Je navržena
dílčí přeložka polní cesty v celkové délce přibližně 220 m. Hlavním důvodem je úprava
úhlu křížení, s ohledem na zjednodušení návrhu mostního objektu. Výškové vedení
přeložky polní cesty přibližně odpovídá stávající úrovni terénu.
V km 1,260 je navržena průsečná křižovatka (viz dříve v textu). V rámci návrhu křižovatky
je provedena úprava obou křižovatkových paprsků (silnice II/183 a III/1771). Úprava
spočívá v nakolmení obou paprsků a úpravě jejich nivelety. Délka úpravy silnice II/183 je
navrhována přibližně 90 m; délka úpravy silnice III/1771 je navrhována přibližně 240 m.
V rámci výrobních jednání při zpracování PD obec Nezbavětice požádala o přesunutí autobusových zastávek ze silnice I/19 do obce (stávající jsou v křižovatce se silnicí II/183).
Toto řešení je z hlediska návrhu silnice I/19 vhodné (menší zábor, výhodnější pro
následnou údržbu). Zřízení náhradních zastávek přímo v obci je cenově srovnatelné s
variantou výstavby nových zastávek (menší zemní těleso, srovnatelné plochy zastávek), a
zároveň odpadá nutnost následné údržby. O přesunutí zastávek ze silnice do obce bude
závazně rozhodnuto v dalším stupni projektové dokumentace.

2. úsek: Nezvěstice - obchvat
Jedná se o stavební úsek s variantním vedením trasy silnice I/19 (obchvatu Nezvěstic). Toto je dáno závěry jednání při zpracování PD. Jednotlivé varianty, jejichž geneze je
popsána v textu Dokumentace EIA, byly rozděleny do základních koridorů:
„M" - mezilehlé (v koridoru mezi obcemi Nezvěstice a Žákava),
„S" - severní (v novém koridoru severně od Nezvěstic),
Původně uvažovaný koridor „J" - jižní (v novém koridoru jižně od Žákavy) byl ve fázi
přípravy dokumentace zamítnut. Při zpracování PD byly dále sledovány jen koridory „M" a
„S".
V koridoru „M" ¡sou navrženy dvě základní varianty. V případě potřeby je možné dílčí úseky
mezi jednotlivými variantami kombinovat, tzn. přibližně v km 3,50 je možné dílčí úseky
alternativně propojit. Varianta „M1 upravená" vychází z původní var. M1, představuje
technicky optimální variantu, upravenou dle požadavku obce Nezvěstice, který byl vznesen
v rámci projednání původní studie. Trasa není v souladu se ZÚR PK a je v rozporu i s
platným územním plánem obce Nezvěstice. Varianta „M2" je v souladu se ZÚR PK i s
územním plánem obce Nezvěstice.
V koridoru ,,S" jsou navrženy dvě varianty a jedna podvarianta. Varianta ,,S1 upravená"
vychází z původní varianty S1 a je upravena dle požadavku obce Nezvěstice uplatněného v
rámci zjišťovacího řízení. Tato úprava mj. souvisí s připravovanými pozemkovými úpravami
v k.ú. Nezvěstice - trasa je posunuta na uvažovanou hranici katastru po pozemkové
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úpravě. Trasa je umístěna v alternativním koridoru pro silnici I/19 dle ZÚR PK. Varianta
,,S2" odpovídá beze změn původní studii, podvarianta ,,S2 upravená" vychází z
požadavku obce Žákava uplatněným v rámci zjišťovacího řízení (vedení trasy co nejblíže
ke stávající komunikaci). Navržená trasa je umístěna v alternativním koridoru pro silnici
I/19 dle ZÚR PK.
V případě výběru libovolné varianty lze tuto realizovat bez ovlivnění předcházejícího (1.) a
navazujícího (3.) úseku. Všechny dokladované varianty jsou umístěny pouze v katastrálních
územích Nezvěstice a Žákava.

Varianta „M1U"
Navržené řešení vychází z varianty M1 (dle původní studie). V úseku km 0,00 - 3,30 je trasa
přemístěna za „rokli" západně od Nezvěstic dle požadavku obce Nezvěstice. Tento úsek
není v souladu se ZÚR PK. V úseku od km 3,30 je trasa vedena shodně s původní studií. V
úseku staničení začátek úpravy - km 4,500 se jedná o přeložku v nové trase; v úseku km
4,500 - km 4,950 se jedná o část respektující stávající trasu beze změn stávajícího
šířkového uspořádání; v úseku km 4,950 - km 6,400 se jedná o část v nové trase a v úseku
km 6,400 - konec úpravy se jedná opět o úsek respektující stávající trasu s úpravou
šířkového uspořádání / rozšířením silnice na návrhovou technickou kategorii.
Přeložka navazuje na směrový oblouk předcházejícího úseku, v ochranném pásmu VVN (400
kV - ČEPS) míjí jihozápadně zástavbu Nezvěstic (Olešné) a začíná klesat do údolí Úslavy,
mimoúrovňově křižuje železniční trať (č. 190 Plzeň - Strakonice). Po mostní estakádě
prochází nivou řek Úslavy a Bradavy, kdy se vyhýbá lesnímu porostu u Bradavy a navazuje
na stávající silnici. V trase stávající silnice prochází ochranným vodárenským pásmem
úpravny vody pro Nezvěstice. Za křižovatkou se silnicí III/17710 se odklání vpravo od
stávající silnice a je dále vedena v souběhu s ní. Hlavním důvodem je odstranění dopravně
nevyhovujícího napojení průmyslových areálů na stávající silnici a nemožnost úpravy
nivelety stávající silnice za provozu. Ke konci stavebního úseku se poté levostranným
obloukem napojuje na stávající silnici.

Křižovatky a křížení
Na trase jsou navrženy dvě úrovňové křižovatky a jedna mimoúrovňová (staničení objektů
je uvedeno od počátku varianty):

•

V km 0,735 je navržena styková křižovatka s místní komunikací, popř. silnicí III. třídy.
Jedná se o napojení Nezvěstic na novou přeložku silnice I/19 ve směru od Plzně.
Křižovatka je navržena s odbočovacím pruhem vlevo.

•

V km 3,300 je navržena mimoúrovňová křižovatka s místní komunikací, popř. silnicí III.
třídy (bude upřesněno v dalším stupni PD). Jedná se o propojení nové přeložky silnice
I/19 se silnicí III/1777, která vede z Nezvěstic do Žákavy. Křižovatka je navržena s větví
napojenou pomocí stykových křižovatek (s odbočovacím pruhem vlevo na hlavní trase).
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•

V km 4,600 je zachována stávající průsečná křižovatka se silnicí III/17710. Tato je
ponechána bez úprav situačního uspořádání. Zřízení odbočovacích pruhů není
navrhováno, jelikož není bez zásahu do stávajícího zemního tělesa možné.

•

V úseku km 4,650 - km 6,100 je silnice navržena v souběhu se stávající, a proto odpadá
problematické napojení průmyslových areálů. Tyto zůstanou napojeny na stávající
silnici, která po dokončení přeložky bude nově zařazena jako místní, resp. účelová,
komunikace. Na silnici I/19 bude napojena přes silnici III/17710.

Mostní objekty
Ve stavebním úseku je navrženo celkem 7 mostních objektů. Technické řešení jednotlivých
mostních objektů bude upřesněno v další projektové přípravě:
Most v km 0,497 převádí silnici I/19 přes Nezbavětický potok.

•

Most na polní cestě v km 1,621 převádí přes silnici I/19 polní cestu do Nezvěstic.

•

Most přes silnici III/1774 v km 2,046 převádí přeložku silnice I/19 přes bezejmennou
vodoteč a silnici III/1774 (Nezvěstice - Chválenice).

•

Most na polní cestě v km 2,822 převádí přes silnici I/19 polní cestu do Nezvěstic.

•

Most na trati SŽDC v km 3,180 (žkm 331,8) převádí železniční trať Plzeň - Strakonice
přes přeložku silnice I/19.

•

Mostní estakáda přes lesní cestu, Úslavu, sil. III/1777, Bradavu a potok (v km 3,320 – km
4,260) převádí silnici I/19 přes celé údolí Úslavy. Celková délka nosné konstrukce je na
úrovni studie předpokládána 940 m. Součástí estakády je rovněž řešení napojení na sil.
III/1777, které je provedeno pomocí samostatné rampy.

•

Most přes Milínovský potok v km 5,400 převádí přeložku silnice I/19 přes zmiňovanou
vodoteč.

Varianta „M2"
Začátek úpravy se nachází v prostoru vodojemu Štáhlavice (navazuje na předcházející
stavební úsek). V úseku staničení začátek úpravy - km 4,270 se jedná o přeložku v nové
trase; v úseku staničení km 4,270 - km 5,150 se jedná o část respektující trasu I/19 beze
změn stávajícího šířkového uspořádání; v úseku km 5,150 - konec úpravy se jedná o část
respektující stávající trasu s úpravou šířkového uspořádání - rozšířením silnice na
návrhovou technickou kategorii.
Navrhovaný průběh trasy navazuje na 1. úsek, v ochranném pásmu VVN (400kV - ČEPS) míjí
jihozápadně zástavbu Nezvěstic (Olešné) a začíná klesat do údolí Úslavy. Mimoúrovňově
křižuje železniční trať (č.190 Plzeň - Strakonice). Ve staničení přibližně km 3,00 trasa
vede poblíž chatové zástavby v jižní části Nezvěstic. Po mostní estakádě prochází nivou
řek Úslavy a Bradavy. Třikrát křižuje Úslavu, rozsáhle zasahuje do lesního porostu u
Bradavy a navazuje na stávající silnici. V trase stávající silnice prochází ochranným
vodárenským pásmem úpravny vody pro Nezvěstice a v trase stávající silnice pokračuje až
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do konce stavebního úseku. V okolí průmyslového areálu je navržena rozsáhlejší úprava
nivelety, jejímž cílem je zajištění odpovídajících rozhledů podle platných ČSN.
Navržené řešení téměř beze změn odpovídá původní technické studii. Jedinou výjimkou je
úsek staničení km 5,30-5,80 (průmyslové areály vlevo), kdy je navrženo doplnění nové
doprovodné komunikace, které umožní zrušit přímé napojení na silnici I/19.

Křižovatky a křížení
Ve shodě s předcházející variantou jsou na trase navrženy tři křižovatky, dvě úrovňové a
jedna mimoúrovňová (staničení objektů je uvedeno od počátku varianty):
• V km 5,300; km 5,600; km 5,640 a km 5,810 jsou zachována stávající napojení účelových
komunikací, resp. sjezdů, vedoucích do průmyslového areálu, který se rozkládá podél
stávající silnice vlevo.
Tato napojení zajišťující přímou obsluhu sousedních pozemků svojí vzájemnou vzdáleností
neodpovídají ustanovením ČSN, ale náprava není ve stávající trase možná. V některých z
těchto napojení není zajištěn dostatečný rozhled, proto je v této části navržena zásadní
úprava nivelety silnice I/19.
Mostní objekty
Ve stavebním úseku je navrženo celkem 6 mostních objektů:
• Most přes Nezbavětický potok (km 0,496) Mostní objekt převádí silnici I/19 přes
Nezbavětický potok. Objekt je navržen jako přesypaný s nosnou konstrukcí z ocelové
trouby tlamového profilu ze spirálovitě vinutého zvlněného plechu. Potok protéká mostním
objektem v korytě zpevněným dlažbou z lomového kamene. Koryto v úseku mostního
objektu bude rozšířeno a napřímeno tak, že úhel křížení je 90°. Světlá šířka otvoru nosné
konstrukce je 6,97 m, výška 5,14 m. Ocelová konstrukce z vlnitého plechu je na styku s
plochou svahu násypu silničního tělesa seříznuta ve sklonu svahu zemního tělesa. Ukončení
svahu kolem ocelové konstrukce je provedeno opevněním z kamenné dlažby.

• Most na polní cestě (km 1,572)
Mostní objekt převádí polní cestu vedoucí do Nezvěstic přes silnici I/19. Objekt je navržen
jako sdružená železobetonová rámová konstrukce se šikmými stojkami (vzpěradlo) o třech
polích s rozpětím 10,5 + 15 + 10,5m. Polní cesta je směrově vedena po mostě v
přechodnici v šířkovém uspořádání P4,0. Most je navržen směrově jako přímý s volnou
šířkou mezi svodidly 5,0m a úhlem křížení 89,517°. Niveleta na mostě je vedená ve
vrcholovém oblouku. Příčel rámu je jednotrámové konstrukce, uložená přes ložiska na
krajní betonové opěry s rovnoběžnými křídly. Mezilehlé šikmé stojky jsou vetknuté do
příčle a do základových bloků. Způsob založení bude řešen ve vyšším stupni PD.

• Most přes silnici III/1774 (km 1,968)
Mostní objekt převádí přeložku silnice I/19 přes bezejmennou vodoteč a silnici III/1774 v
úseku Nezvěstice - Chválenice. Objekt je navržen jako 6-ti pólový spojitý nosník z
předpjatého betonu. Rozpětí mostních polí je 22,5 + 32 + 32 + 32 + 32 + 22,5m. Most kříží
silnici III/1774 pod úhlem 72,694° ve 3. poli, potok pod úhlem 45,542° v 5. poli. Mostní
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objekt je navržen do směrového levotočivého oblouku o poloměru 650m, s volnou šířkou
mezi svodidly 9,5 m a jednostranným revizním chodníkem. Niveleta na mostě je vedená v
klesání se sklonem 0,8%. Nosnou konstrukci tvoří spojitý deskový jednotrám, s kolmým
uložením přes ložiska na mezilehlé pilíře a na krajní betonové opěry s rovnoběžnými
křídly. Mezilehlé pilíře jsou vetknuté do základových bloků. Způsob založení bude řešen ve
vyšším stupni PD.

• Most na polní cestě (km 2,540)
Mostní objekt převádí polní cestu vedoucí do Nezvěstic přes silnici I/19. Objekt je navržen
jako sdružená rámová konstrukce se šikmými stojkami (vzpěradlo) o třech polích s
rozpětím 14 + 20 + 14 m. Polní cesta je směrově vedena po mostě v přímé v šířkovém
uspořádání P4,0. Most je navržen směrově jako přímý s volnou šířkou mezi svodidly 4,5 m a
úhlem křížení 82,270°. Niveleta na mostě je vedená ve stoupání se sklonem 3,8%. Příčel
rámu je jednotrámové konstrukce z předpjatého betonu, uložená přes ložiska na krajní
betonové opěry s rovnoběžnými křídly. Střední mezilehlé stojky jsou vetknuté do příčle a
do základových bloků. Způsob založení bude řešen ve vyšším stupni PD.

• Most na trati SŽDC (žkm 331,7)
Mostní objekt převádí železniční trať Plzeň - Strakonice přes silnici I/19. Most má jedno
prosté pole o rozpětí 26 m (světlá šířka 24,4 m). Nosná konstrukce mostu je navržena jako
ocelová plnostěnná s průběžným kolejovým ložem, tvořená dvěma hlavními nosníky s dolní
ortotropní mostovkou. Celková šířka mostu je 6,15 m. Nosná konstrukce je navržená jako
přímá s vedením koleje v přechodnici s úhlem křížení 79,064°. Niveleta na mostě je
vedená ve stoupání se sklonem 8 %0. Nosná konstrukce je uložena přes ložiska na krajní
betonové opěry s rovnoběžnými křídly. Způsob založení bude řešen ve vyšším stupni PD.

• Most přes lesní cestu, Úslavu, sil. III/1777, Bradavu a potok (km 3,020 - km 3,940)
Mostní estakáda o 26 polích převádí silnici I/19 přes celé údolí Úslavy, kde křižuje: lesní
cestu (1. pole), řeku Úslava (2. pole), silnici III/1777 v úseku Nezvěstice - Žákava (14.
pole), řeku Bradava (20. pole) a potok/náhon (26. pole). Rozpětí jednotlivých mostních
polí je 24 + 17 x 32,5 + 38,5 + 55 + 38,5 + 4 x 32,5 + 24m. Celková délka nosné konstrukce
je 864,2 m. V rámci estakády je rovněž řešeno napojení na sil. III/1777, které je
provedeno pomocí rampy o 4 polích. Napojení je navrženo ve 12. poli.
Estakáda je rozdělena na několik částí. Niveleta na mostě je vedená v klesání o sklonu
0,8 %. Nosnou konstrukci tvoří spojitý nosník z předpjatého betonu, v příčném řezu
deskový dvoutrám, s kolmým uložením přes ložiska na pilíře a na krajní betonové opěry s
rovnoběžnými křídly. Pilíře jsou vetknuté do základových bloků. Způsob založení bude
řešen v dalším stupni PD.

Varianta „S1U"
Na základě požadavku obce Nezvěstice uplatněného ve zjišťovacím řízení a v souvislosti s
připravovanými pozemkovými úpravami v katastrálním území Nezvěstice je navržena
úprava původní trasy S1 (dle původní studie) - její celkový posun na předpokládanou
hranici k.ú. Nezvěstice po provedení pozemkových úprav. Navržená trasa odpovídá
lokalizaci alternativního koridoru ZÚR PK pro vedení silnice I/19.
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Začátek úpravy se nachází v prostoru vodojemu Štáhlavice (navazuje na předcházející
stavební úsek). Konec úpravy se nachází na hranici katastrálních území Žákava a Vlkov u S.
Poříčí. Silnice je v celé délce vedena přeložkou v nové trase. Stávající silnice a průtah obcí
Nezvěstice zůstane zachován jako silnice nižší třídy pro přímou obsluhu území. Osa vychází
ze směrového oblouku předcházejícího úseku, navazujícím protisměrným obloukem se
odklání severně od Nezvěstic, mimoúrovňově křižuje železniční trať (č.190 Plzeň Strakonice). Pokračuje severně od Nezvěstic souběžně s hranicí katastrálních území
Nezvěstice a Štáhlavice. V tomto úseku prochází po zemědělsky obhospodařovaných
pozemcích.
Jedním mostem mimoúrovňově křižuje železniční trať (č. 175 Rokycany - Nezvěstice) a
údolní nivu řeky Úslavy, vyhýbá se rekreačním objektům severně od Nezvěstic. Po
překročení řeky prochází lesním porostem nad řekou (přírodní park Kornatický potok) a
stoupá na hřeben kopce Varta. Mimoúrovňově křižuje silnici č. III/17731. Dále přechází
přes údolí Milínovského potoka, prochází lesním komplexem Sváreč a navazuje na stávající
silnici.
Křižovatky a křížení
Na trase jsou předpokládány dvě křižovatky (případná třetí křižovatka bude upřesněna v
další projektové přípravě) a několik mimoúrovňových křížení:

•

V km 0,450 je navržena křižovatka se stávající silnicí I/19, která po
dokončení obchvatu Nezvěstic bude zařazena jako silnice nižší třídy. Tato bude pro
osobní vozidla zajišťovat hlavní přístup do Nezvěstic od Plzně. V případě realizace
této varianty zpracovatel PD doporučuje v dalším stupni PD prověřit možnost
provést křížení formou mimoúrovňové křižovatky (MÚK).

•

V km 1,165 je navrženo mimoúrovňové křížení (nadjezd) železniční trati
č.190 (Plzeň-Strakonice). V dalším stupni PD projektant doporučuje prověřit
možnost provést křížení podjezdem pod tratí drah.

•

V km 2,435 je navrženo mimoúrovňové křížení železniční trati č.175
(Rokycany-Nezvěstice). Silnice je navržena v nadjezdu.

•
V km 3,46 je navrženo mimoúrovňové křížení (podjezd) se silnicí III/17731.
Dle požadavku obce Nezvěstice bude v další projektové přípravě (po geodetickém
zaměření stávajícího terénu) ověřena možnost jejich propojení.
•

V km 3,983 je navrženo mimoúrovňové křížení s polní cestou, v km 4,370
mimoúrovňové křížení s lesní cestou. Po geodetickém zaměření bude prověřena
možnost jejich přímého propojení s I/19.

•

V km 5,30 je předpokládána styková křižovatka se stávající silnicí I/19, která
po dokončení obchvatu Nezvěstic bude zařazena jako silnice II. třídy, resp. III. třídy.
Tato bude zajišťovat hlavní přístup do Nezvěstic od Spáleného Poříčí a přístup pro
nákladní vozidla, která neprojedou stávajícím podjezdem v Nezvěsticích.
Mostní objekty
Na úrovni studie je předpokládáno použití 7 mostních objektů. V další projektové přípravě
(po geodetickém zaměření stávajícího terénu) bude ověřena možnost dílčí úpravy polních
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a lesních cest, na základě které by bylo možné vypustit dva mostní objekty na polních a
lesních cestách.

•

Most v km 0,580 přes Nezbavětický potok převádí přeložku silnice I/19 přes
zmíněnou vodoteč.

•
Most v km 1,165 přes železniční trať převádí silnici I/19 přes trať č.190
(Plzeň-Strakonice).
•

Mostní estakáda v km 2,415-2,820 přes železniční trať a údolí Úslavy převádí
přeložku silnice přes zmíněné překážky.

•

Most v km 3,460 převádí silnici III/17731 přes přeložku silnice I/19.

•

Most v km 3,983 převádí polní cestu přes přeložku silnice I/19. V další
projektové přípravě bude ověřena možnost úspory mostního objektu provedením
přeložky polní cesty k následujícímu mostnímu objektu.

•

Most v km 4,267 přes Milínovský potok převádí přeložku silnice I/19 přes
zmíněnou vodoteč. Mostní objekt lze také využít pro převedení polní a lesní cesty.

•

Most v km 4,370 převádí lesní cestu přes přeložku silnice I/19. V další
projektové přípravě bude ověřena možnost úspory mostního objektu provedením
přeložky polní cesty k předcházejícímu mostnímu objektu. V případě potřeby lze
mostní objekt provést jako biomost

Varianta „S2" a podvarianta „S2U"
Navržené řešení varianty S2 beze změn odpovídá původní technické studii. Výjimkou je
podvariantní řešení v km 4,00-5,00 (označené jako S2U). Tato vychází z požadavku obce
Žákava uplatněným v rámci zjišťovacího řízení. Navrhovaná trasa odpovídá umístění
alternativního koridoru ZÚR PK pro vedení silnice I/19.
V celé délce se jedná o přeložku v nové trase. Osa vychází ze směrového oblouku předcházejícího úseku, navazujícím protisměrným obloukem se odklání severně od Nezvěstic,
mimoúrovňově křižuje železniční trať (č. 190 Plzeň - Strakonice). V tomto úseku prochází
po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích.
Jedním mostem mimoúrovňově křižuje železniční trať (č. 175 Rokycany - Nezvěstice) a
údolní nivu řeky Úslavy. V této části zasahuje do rekreačních objektů soukromých osob. Po
překročení řeky prochází lesním porostem nad řekou (přírodní park Kornatický potok) a
stoupá maximálním podélným sklonem na hřeben kopce Varta. Mimoúrovňově křižuje
silnici č. III/17731.
Navazuje klesání do údolí řeky Bradavy ve dvou dílčích variantách S2 a S2U, kdy trasa v
obou nejprve přechází přes stávající silnici I/19 a Milínovský potok a dále v protisměrném
oblouku navazuje na stávající silnici. Varianta S2U mostním objektem přechází přes
rybníky na Milínovském potoce, čímž je dosaženo menší odchýlení od stávající silnice I/19.
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Křižovatky a křížení
Ve shodě s předcházející variantou jsou na trase předpokládány dvě křižovatky (případná
třetí křižovatka bude upřesněna v další projektové přípravě.):

•

V km 0,600 je předpokládána průsečná křižovatka se stávající silnicí I/19,
která po dokončení obchvatu Nezvěstic bude zařazena jako silnice II. třídy, resp. III.
třídy. Tato bude pro osobní vozidla zajišťovat hlavní přístup do Nezvěstic od Plzně.
V případě realizace této varianty zpracovatel PD doporučuje v dalším stupni PD
prověřit možnost provést křížení formou mimoúrovňové křižovatky (MÚK).

•

V km 1,65 je navrženo mimoúrovňové křížení železniční trati č. 190 (PlzeňStrakonice). Silnice je navržena v nadjezdu. V dalším stupni PD projektant
doporučuje prověřit možnost provést křížení podjezdem pod tratí drah.

•
V km 2,65 je navrženo mimoúrovňové křížení železniční trati č.175
(Rokycany - Nezvěstice). Silnice je navržena v nadjezdu.
•

V km 3,50 je navrženo mimoúrovňové křížení (podjezd) se silnicí III/17731.
Vzájemné propojení obou silnic křižovatkou není na úrovni technické studie
předpokládáno. Na základě podkladů použitých při zpracování PD není možné
navrhnout křižovatku s parametry odpovídajícími platným ČSN.

•

V km 4,60 je navrženo mimoúrovňové křížení stávající silnice I/19, která po
dokončení přeložky bude sloužit pro obsluhu území a bude zařazena jako silnice
nižší třídy. Vzájemné propojení v tomto místě není s ohledem na vzdálenost
křižovatek dle ČSN 73 6101 možné.

•

V km 5,50 je předpokládána styková křižovatka se stávající silnicí I/19, která
po dokončení obchvatu Nezvěstic bude zařazena jako silnice II. třídy, resp. III.
třídy. Tato bude zajišťovat hlavní přístup do Nezvěstic od Spáleného Poříčí a přístup
pro nákladní vozidla, která neprojedou stávajícím podjezdem v Nezvěsticích.
Mostní objekty
Na úrovni technické studie je předpokládáno použití 5 mostních objektů. Technické řešení
jednotlivých mostních objektů bude upřesněno v další projektové přípravě.

•

Most v km 0,500 přes Nezbavětický potok převádí přeložku silnice I/19 přes
zmíněnou vodoteč

•

Most v km 1,600 přes železniční trať převádí silnici I/19 přes trať č.190
(Plzeň-Strakonice).

•

Mostní estakáda v km 2,610-3,140 přes železniční trať a Úslavu; vedle těchto
překážek převádí estakáda přeložku silnice také přes výše zmíněné rekreační
objekty.

•

Most v km 3,500 převádí silnici III/17731 přes přeložku silnice I/19.

•
Most v km 4,610 převádí přeložku silnice I/19 přes stávající silnici a
Milínovský potok (varianta S2), resp. rybníky na Milínovském potoce a stávající
silnici (varianta S2U).
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3. úsek: Nezvěstice - Spálené Poříčí
Navrhovaná trasa je v souladu se ZÚR PK. Začátek úpravy navazuje na konec předcházejícího úseku a odpovídá rozhraní katastrálních území Žákava (704 504) a Vlkov u
Spáleného Poříčí (752 711). Staničení objektů je uvedeno od počátku 3. úseku. Konec
úpravy se nachází v průtahu Spáleným Poříčím a je umístěn přibližně 60 m před
křižovatkou se silnicí II/117, kde je skončena již proběhlá rekonstrukce průtahu. Délka
úpravy je 3,060 km.
Oproti zadávacím podmínkám je délka úseku zkrácena. Toto je dáno vzniklými problémy
při řešení předcházejícího úseku (2. úsek: Nezvěstice - obchvat) - viz předchozí text.
S ohledem na dopravně stavební závady v dílčích úsecích ve stávající trase (velmi stísněné
podmínky a neexistující odvodnění na průtahu Vlkovem; řada malých směrových oblouků;
nevyhovující výškové řešení), není možné ve stávající trase dodržet ani minimální
návrhové parametry podle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.
Z tohoto důvodu je v úseku začátek úpravy - km 0,400 navrženo rozšíření silnice ve stávající trase, v úseku km 0,400 - km 2,500 kolem Vlkova je navržena nová trasa (která na
začátku průtahu Spáleným Poříčím navazuje na stávající silnici) a v úseku km 2,500 - konec
úpravy je upraven stávající průtah ve Spáleném Poříčí.
Přeložka silnice kolem Vlkova je vedena zejména po pozemcích v držení Pozemkového
fondu ČR. Vedení silnice přeložkou v nové trase umožní realizovat úsek (většinu prací) při
zachování provozu po stávající silnici. Stávající silnice bude po dokončení nové trasy
přeřazena jako místní komunikace pro zajištění obsluhy přilehlého území, vlastníkem se
stane obec Vlkov, resp. Spálené Poříčí.
S ohledem na rozsah dopravních závad ve stávající trase, neexistující odvodnění v průtahu
Vlkovem, apod. lze náklady na opravu silnice ve stávající trase včetně následných nákladů
na provoz považovat za srovnatelné s výstavbou v trase nové.
Směrové a výškové řešení
Začátek stavebního úseku začíná v trase stávající silnice, po přibližně 400 m se dostává do
nové trasy a severně mine obec Vlkov. V místě začátku průtahu Spáleným Poříčím přeložka
navazuje na stávající silnici a do konce úseku je vedena v trase stávajícího průtahu.
Úsek začíná směrově přímou ve stávající trase, kdy je komunikace rozšířena na návrhovou
technickou kategorii, navazuje směrový oblouk o poloměru R=750 m se symetrickými přechodnicemi délky L=140 m, dále navazuje přímý úsek který tvoří obchvat Vlkova. Tento je
ukončen obloukem o poloměru R=400 s nesymetrickými přechodnicemi délky L=11 0m a
L=75 m, kdy se přeložka napojuje na stávající silnici na začátku Spáleného Poříčí.
Navazující trasa respektuje polohu stávajícího průtahu, která je dána stávající zástavbou.
Směrový oblouk o poloměru R=400 m je provizorním napojením silnice I/19 na stávající
průtah, po dokončení výhledového obchvatu Spáleného Poříčí (není řešeno touto PD) dojde
k jeho odstranění a Spálené Poříčí bude napojeno jiným způsobem.
Na začátku úpravy niveleta navrhované silnice vychází z nivelety předcházejícího úseku,
dochází k vyrovnání výškových nerovností stávající silnice provedením jednotného sklonu v
klesání s=-1,50 %, navazuje stoupání ve sklonu s=1,20 % a s=0,80 %. Na úroveň nivelety stá-
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vající silnice na začátku průtahu Spáleným Poříčím je napojena klesáním ve sklonu s=4,00
%. Navazující úsek průtahu v zásadě respektuje stávající niveletu, která je limitována
stávající zástavbou. Maximální podélný sklon v této části je s=6,00 %.
Lomy nivelety v extravilánu jsou zaobleny oblouky o poloměru R=10 000m, R=15000, resp.
R=3500m. V průtahu Spáleným Poříčím je minimální poloměr lomů nivelety R=700m.
Křižovatky a křížení
Na začátku úpravy, kde dochází k rozšíření ve stávající trase je potřeba v dalším stupni PD
prověřit nutnost zachování stávajících hospodářských sjezdů.
V km 0,505 je navržena styková křižovatka s místní komunikací do Vlkova. Místní komunikace je na silnici I/19 napojena kolmo. Křižovatka je navržena bez odbočovacích pruhů.
V km 0,895 trasa kříží stávající polní cestu. V dalším stupni PD je nutné upřesnit, zda je
možné s ohledem na konfiguraci terénu a navrženou niveletu silnice I/19 křížení řešit jako
mimoúrovňové nebo jako úrovňové průsečnou křižovatkou.
V km 1,715 trasa kříží stávající polní cestu. S ohledem na konfiguraci terénu a navrženou
niveletu silnice I/19 je křížení navrženo jako mimoúrovňové.
V km 2,407 je navržena provizorní styková křižovatka s místní komunikací od Vlkova. Místní
komunikace je na silnici I/19 napojena kolmo. Křižovatka je navržena bez odbočovacích
pruhů. Jedná se o provizorní křižovatku, kdy po dokončení výhledového obchvatu Spáleného Poříčí (není řešeno touto PD) bude provoz vrácen do trasy stávající silnice I/19, která
bude přeřazena jako místní komunikace a převedena na Spálené Poříčí.
V km 2,505 se nachází stávající hospodářský sjezd. Tento zůstane zachován bez úprav.
Konečné řešení bude zpracováno v rámci výstavby obchvatu Spáleného Poříčí.
Mostní objekty
Ve stavebním úseku je navržen jeden nový mostní objekt. Stávající mostní objekt na začátku průtahu Spáleným Poříčím není v rámci této studie podrobněji řešen.
Most přes potok (km 1,753)
Mostní objekt převádí silnici I/19 přes potok (meliorační strouha) a polní cestu. Objekt je
řešen jako přesypaná železobetonová rámová konstrukce s kolmou světlostí pole 13,0 m.
Mostní objekt se nachází v přímém úseku s úhlem křížení 86,281° s potokem a 90° s polní
cestou. Most je navržen směrově jako přímý. Celková šířka mostu včetně říms je 15,2m.
Z důvodu minimalizace počtu mostních objektů a rozpětí mostního objektu je navržena
přeložka polní cesty (viz dále v textu). Dno koryta bude prohloubeno a v prostoru pod
mostem bude zpevněno dlažbou z lomového kamene. Horní deska nosné konstrukce je
navržena s plynulou změnou tloušťky po oblouku ze středu mostu směrem do vetknutí
desky do stěn. Stěny rámové konstrukce jsou vetknuty do rozšířených základových pasů.
Na stěny navazují rovnoběžná mostní křídla. Způsob založení bude řešen ve vyšším stupni
PD.
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Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací
V km 0,505 dojde k výstavbě nové stykové křižovatky, která napojí stávající silnici I/19 /
výhledově místní komunikaci vedoucí do Vlkova (viz dříve v textu), z tohoto důvodu je navržena úprava stávající silnice / výhledově místní komunikace. Úprava spočívá v nakolmení
a úpravě nivelety komunikace. Délka úpravy silnice je navrhována 110 m.
V km 0,895 trasa mimoúrovňově kříží stávající polní cestu (viz dříve v textu). Je navrhována úprava / zpevnění polní cesty v délce přibližně 50m na každou stranu od nové trasy
silnice I/19. Směrové vedení zůstane zachováno stávající, je navržena lokální úprava
nivelety v délce zpevnění, tzn. 100 m.
V km 1,715 trasa mimoúrovňově kříží stávající polní cestu (viz dříve v textu). Je navrhována lokální přeložka cesty v délce přibližně 200 m pro zjednodušení návrhu a provádění
mostního objektu.
V km 2,407 dojde k výstavbě provizorní stykové křižovatky, která napojí stávající silnici
I/19 / výhledově místní komunikaci vedoucí od Vlkova (viz dříve v textu), z tohoto důvodu
je navržena úprava stávající silnice / výhledově místní komunikace. Úprava spočívá v
nakolmení a úpravě nivelety komunikace. Délka úpravy silnice je navrhována 65 m.
V navazujícím úseku průtahu Spáleným Poříčím jsou respektovány stávající napojení a
vjezdy na sousední pozemky v nezměněném rozsahu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
V projektové dokumentaci (na úrovni studie) byl stanoven orientační harmonogram
realizace záměru celé rekonstrukce I/19 od křižovatky s I/20 až k hranici Plzeňského kraje
(celkem 9 úseků). Pro posuzované úseky jsou předpokládány tyto termíny:
Úsek č. 1 (křižovatka I/20 - Nezvěstice) - zahájení 03/2014, dokončení 03/2015;
úsek č. 2 (Nezvěstice - obchvat) - zahájení 03/2015, dokončení 12/2016;
úsek č. 3 (Nezvěstice - Spálené Poříčí) - zahájení 08/2014, dokončení 06/2015.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.
Dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je platnost stanoviska EIA 5 let. Stanovisko je nezbytným podkladem např. k
žádosti o územní rohodnutí.
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Plzeňský kraj:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Obec Losiná:

Obecní úřad Losiná

Obec Šťáhlavice:

Obecní úřad Šťáhlavice

Obec Nezvěstice:

Obecní úřad Nezvěstice

Obec Žákava:

Obecní úřad Žákava

Obec Vlkov:

Obecní úřad Vlkov

Město Spálené Poříčí:

Městský úřad Spálené Poříčí

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odstavec 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů bude vydáno:
- územní rozhodnutí o umístění stavby: Městský úřad Starý Plzenec- stavební úřad
nebo Městský úřad Blovice-stavební úřad

- rozhodnutí o přípustnosti stavby (stavební povolení): Krajský úřad Plzeňského kraje,
odbor dopravy

- kolaudační rozhodnutí: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy
Stanovisko zpracovatele posudku:
Výše uvedená rozhodnutí jsou naznačena správně, dále lze doplnit některá další
rozhodnutí.
Nejbližšími navazujícími rozhodnutími po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí budou kromě vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr např.:
•
•
•
•
•
•
•

Výjimky z podmínek ochrany některých zvláště chráněných druhů živočichů dle zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění
Rozhodnutí z hlediska ochrany krajinného rázu, §12 odst.2 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění
Závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění k zásahu do
VKP vodních toků, údolních niv a lesních porostů
Rozhodnutí o kácení dřevin dle § 8 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění
Vodoprávní souhlas podle §17 vodního zákona
Souhlas s odnětím ze ZPF dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a vyhlášky č. 13/1994
Sb.
Souhlas s odnětím z PUPFL: při dotčení pozemků plnící funkci lesa podle zákona
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•

č.289/1995 Sb., o lesích
Pro práci na pozemcích ve vzdálenosti 50 m od lesa je nezbytný souhlas dle §14 odst.2)
zákona č. 289/1995 Sb.

Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Zábor zemědělského půdního fondu:
Rozsah záboru ZPF dotčených úsecích není ve stupni studie dosud přesně stanoven. Jako
maximální lze odhadnout zábor pásu širokého do 3,0 m podél úseku, kde silnice povede v
původní trase (případně přiměřeně užších pásů po obou stranách komunikace). Rozsah
odnětí ze ZPF bude řešen v územním řízení.
V úseku 1 je nová silnice vedena v celé své délce mimo původní trasu po pozemcích ZPF.
Úsek 2. je řešen variantně:
- varianta S1U - v celé délce mimo původní trasu. Cca 3,5 km vede přes pozemky ZPF,
- varianta S2, příp. S2U - mimo původní trasu. Cca 5,6 km trasy vede přes pozemky ZPF,
- varianta M1U - prakticky v celé délce trasy (6,75 km) je vedena přes pozemky ZPF,
pouze s výjimkou dílčí zásahy do ostatních ploch a lesních porostů v údolí Úslavy
- varianta M2 - stejná situace jako u varianty M1U.
Úsek 3. je v části veden v původní trase, větší část cca 2 km je obchvat (přeložka okolo)
Vlkova. Přeložka zde vede přes pozemky ZPF.
Okolní pozemky ZPF jsou vedeny v druhu pozemků jako orná půda, v menším rozsahu jako
louky a pastviny. Dočasný zábor ZPF se předpokládá v trasách výstavby podzemních inženýrských sítí a nezbytných manipulačních ploch podél staveniště a to v maximální době do
jednoho roku.
Přesný rozsah trvalého i dočasného záboru ZPF není ve stupni studie znám.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola charakterizuje nároky na zábor půd podle jednotlivých úseků. U záborů ZPF není
provedeno posouzení jednotlivých BPEJ a tříd ochrany. Nejsou vyčísleny zábory trvalé a
dočasné. Vzhledem k tomu, že nebylo provedeno zaměření terénu, lze předložený postup
považovat za dostačující.
Dle zkušeností zpracovatele posudku jsou úvahy o záborech (zářezy a násypy) na základě
zákresu do základní mapy nebo ortofotomapy (bez zaměření terénu) mnohdy zavádějící a
silně neodpovídají skutečnosti.
Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.
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B.II.2 Voda
Odběr a spotřeba vody
Pitná voda nebude při výstavbě ani v provozu silnice odebírána a spotřebovávána.
Užitková voda
Při stavbě bude užitková voda využívána při přípravě betonových směsí (certifikované
směsi budou dodávány ze stacionární míchárny betonů systémem „Transportbeton"), pro
zvlhčování zhutňovaných materiálů, skrápění prašných povrchů a vlhčení pracovních ploch
při pokládání živičných směsí. Množství takto spotřebovaných vod není specifikováno, v
analogii s obdobnými stavbami se nejedná o významný objem.
Celkově lze konstatovat, že výstavba i provoz silnice budou mít minimální nároky na
potřebu pitné a užitkové vody. Tyto nároky budou kryty ze stávajících zdrojů vody v
oblasti. Nebude vyvolána potřeba zřízení nových zdrojů vody.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje
Pro výstavbu se předpokládá použití běžných stavebních hmot a materiálů bez nároků na
jejich speciální výrobu nebo těžbu. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude podporovat
vyrovnanou bilanci zemin (vytěžené zeminy budou využity v místě a uloženy v tělese
komunikace).
Nepředpokládá se, že by vznikla potřeba otevření nového zemníku či lomu na stavební či
jiný kámen. Předpokládá se vvužití materiálu z lomů a pískoven v okolí Plzně (lom Litice) v
blízkém okolí stavby.

Stavební materiály
Druhy, množství a spotřeba stavebních hmot pro výstavbu přeložky a souvisejících objektů,
nebyly dosud přesně specifikovány.
Betonové směsi a betonové prefabrikáty budou dodávány z dosud blíže neurčených míst
(definitivní řešení stanoví dodavatel stavby v rámci výběrového řízení). Živičné směsi pro
vozovku budou pravděpodobně dodávány z obaloven v okolí Plzně (v současnosti
nejvhodnější obalovna se nachází u Letkova ve vzdálenosti cca 19,0 km - okraj Spáleného
Poříčí). Ostatní materiály a zařízení (ocelová svodidla, zábradlí, dopravní značky) budou
dodávány přímo z výrobních zařízení nebo skladů.
Nepředpokládá se využití speciálních a neobvyklých stavebních materiálů.
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Odběr elektrické energie
Při výstavbě se předpokládá použití mechanizace a nářadí na elektrický pohon. Zajištění
elektrické energie pro stavbu bude řešeno buď nasazením dieselagregátů nebo připojením
na rozvaděč ZČE a.s.
Při provozu stavby bude odebírána elektrická energie pro veřejné osvětlení, které je vybudováno (případně bude rekonstruováno) na průtazích jednotlivými sídelními útvary.

Pohonné hmoty
Při výstavbě budou spotřebovávány pohonné hmoty (v drtivé většině nafta) pro pohon
stavebních strojů a nákladních automobilů. Pohonné hmoty budou čerpány jednak u
stabilních čerpacích stanic PHM v okolí stavby, jednak z mobilních automobilních cisteren
(zemní stroje).
Při provozu na dotčených komunikacích budou spotřebovávány pohonné hmoty ve struktuře
dané aktuálním technickým stavem dopravních prostředků (nafta, benzín, LPG, zemní
plyn, v budoucnosti jistě též další druhy).
Celkové množství pohonných hmot spotřebovávané výstavbou a provozem stavby nebylo v
dané podrobnosti PD stanoveno.

Ostatní energetické zdroje
Využití a spotřeba dalších energetických zdrojů se nepředpokládá.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Vzhledem k tomu, že nebylo provedeno zaměření terénu, nemohla být ani
zpracována bilance materiálů, se kterými bude během stavby nakládáno. Tato bilance je
velmi podstatná především z důvodu nutného upřesnění velikosti a významnosti vlivů na ŽP
během výstavby a zde především ke stanovení vlivů jednotlivých přepravních tras. K
tomuto vlivu jsou proto uloženy podmínky stanoviska EIA. Kapitola naplňuje informace
požadované zákonem.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Rekonstrukce silnice I/19, křižovatka I/20 - Spálené Poříčí nebude mít významnější vliv a
nároky na dopravní a jinou infrastrukturu. Stavba silnice I/19 v úseku Losiná - Spálené
Poříčí (po svém dokončení) však významně změní dopravní toky v území, protože umožní
průjezd vozidel o výšce nad 3,5 m úsekem Losiná - Nezvěstice. Dosud je průjezd tímto
úsekem omezen světlou výškou podjezdu pod železniční tratí Plzeň - České Budějovice v
Nezvěsticích (3,5 m).
Individuální automobilová doprava
Individuální automobilová doprava je vedena po všech dotčených komunikacích vyjma
napojených lesních účelových komunikací. Komfort a rychlost jízdy je odstupňován
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přirozenou hierarchií komunikací od nejvíce zatížené (silnice I/19, přes napojené silnice II.
a III. tř. po zklidněné (místní komunikace).
Hromadná autobusová doprava
Hromadná autobusová doprava je na stávající silnici I/19 provozována a bude provozována
i po její úpravě. Autobusové zastávky jsou umístěny vesměs v intravilánech sídelních
útvarů.
V rámci výrobních jednání při zpracování PD obec Nezbavětice požádala o přesunutí autobusových zastávek ze silnice I/19 do obce (stávající jsou v křižovatce se silnicí II/183).
Toto řešení je z hlediska návrhu silnice I/19 vhodné (menší zábor, výhodnější pro
následnou údržbu). Zřízení náhradních zastávek přímo v obci je cenově srovnatelné s
variantou výstavby nových zastávek (menší zemní těleso, srovnatelné plochy zastávek), a
zároveň odpadá nutnost následné údržby. O přesunutí zastávek ze silnice do obce bude
závazně rozhodnuto v dalším stupni zpracování projektové dokumentace.
Pěší doprava
Nenavrhuje se výstavba chodníků podél komunikace, ani zřizování přechodů pro chodce.
Cyklistická doprava
Nenavrhuje se výstavba cyklostezek, ani zřizování přejezdů pro cyklisty.
Doprava v klidu - parkoviště
Parkoviště nejsou v rámci projektované stavby silnice I/19 navrhována.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
V této kapitole chybí údaje o intenzitách dopravy, jak stávajících, tak uvažovaných. Jsou
však uvedeny v příslušných přílohách (Rozptylová studie, Hluková studie).
V této fázi přípravy nelze přesně stanovit přepravní trasy pro fázi výstavby a množství
přepravovaných hmot po konkrétní přepravní trase, a proto jsou stanoveny příslušné
podmínky návrhu stanoviska EIA .

Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
(V Dokumentaci je kapitola nazvána “Znečištění ovzduší”)
Realizace záměru „Rekonstrukce silnice I/19 v úseku křižovatka I/20 - Spálené Poříčí (dále
hranice Plzeňského kraje) v podstatě nezmění imisní situaci v území. Tato doprava zde již
je a přispívá k místní imisní situaci, dojde však k výraznému odlehčení centra obce
Nezvěstice, ze kterého bude odvedena poměrně intenzivní automobilová doprava. Dojde
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ke zrychlení dopravy bez průjezdu obytnou zástavbou obce, a tím i k větší plynulosti
dopravy a snížení emisí projíždějících vozidel.
Výsledky imisního monitoringu (ČHMÚ) v nejbližších stanicích nepopisují situaci přímo v
posuzované lokalitě, z imisních map ČHMÚ je však zřejmé, že se jedná o relativně čistou
oblast. Ani v případě tuhých znečišťujících látek, kde se roční koncentrace v území
přibližuje 50 % limitní hodnoty, nehrozí v lokalitě u posuzovaných znečišťujících látek
překračování imisních limitů a ani přesun dopravy ze stávající trasy do nové trasy k tomu
nepovede.
Pro záměr byla vypracována Rozptylová studie (příloha H.IV.2), kde je podrobně popsána
situace a výpočty imisního zatížení lokality.
Ze škodlivin emitovaných do ovzduší ve výfukových plynech automobilů byly hodnoceny
látky charakteristické pro automobilový provoz - oxid dusičitý, tuhé znečišťující látky a
benzen.
Hodnocení imisního příspěvku dopravy po nové trase silnice bylo provedeno pro emisní
faktory a předpokládané složení vozového parku v roce 2017 a 2046.
Realizace záměru - obchvatu silnice I/19 - povede k odvedení velké části dopravy z
intravilánu obce Nezvěstice a výrazně tak zklidní situaci v této obci a povede ke snížení
imisní zátěže převážné části obytné zóny. Z pohledu celého území zde tato doprava již je
a přispívá k místní imisní situaci.
S ohledem na současnou imisní situaci nezpůsobí doprava v nové trase ani v nejbližším
okolí komunikace překročení imisních limitů pro posuzované škodliviny.
Doprava vedená ve stávající trase obcemi Spálené Poříčí, Hořehledy a Borovno bude i po
realizaci záměru ovlivňovat imisní situaci v těchto obcích. Imisní příspěvky této dopravy se
budou v blízkosti komunikace pohybovat v jednotkách procent imisních limitů až po cca
15 % denního limitu pro PM10. Se zvyšující se kvalitou vozového parku a zlepšováním
skladby vozového parku směrem k vyššímu podílu vozidel splňující přísnější emisí normy
budou imisní příspěvky dopravy mezi roku 2017 a 2046 klesat a dojde ke snížení celkové
imisní zátěže.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V této kapitole chybí vlastní údaje o výstupech do ovzduší – tedy emisní údaje uvažovaného
záměru, které jsou však dostatečně zpracovány v příloze Rozptylová studie.

B.III.2 Odpadní vody
Odpadní srážkové vody
Z komunikace budou po jejím dokončení odtékat odpadní srážkové vody (jejich objem není
ve stupni studie vypočten). Odpadní srážkové vody mohou být znečištěny ropnými látkami,
v zimním období pak solemi ze zimní údržby silnic. Odvedení odpadních srážkových vod se
předpokládá kombinovaným způsobem - svedením otevřenými příkopy do vodotečí.
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Odpadní splaškové vody
V průběhu výstavby budou vznikat splaškové odpadní vody v rámci zařízení staveniště
(např. mobilní WC, pokrytí hygienických potřeb pracovníků). Tyto odpadní vody by měly
být odpovídajícím způsobem shromažďovány a následně likvidovány podle platných
předpisů dodavatelem stavby. V období provozu komunikace nebudou splaškové vody
produkovány.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K této kapitole je nutné upozornit, že srážkové vody nejsou dle legislativy odpadními
vodami. Místo termínu „Odpadní srážkové vody“ je vhodnější použít pouze „Srážkové
vody“. Více zde mohla být rozebrána problematika pravděpodobného znečištění těchto
vod, případně úvaha o jejich očekávaném množství.

B.III.3 Odpady
Během výstavby uvažovaného záměru vznikne stavební činností množství odpadového
materiálu. Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům, v platném znění:

•

„Zákon o odpadech" - zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

•

„Katalog odpadů" - vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

•

vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů

Základní povinností každého stavebníka je předcházet vzniku odpadu a omezovat jejich
nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné nakládat s odpadem
podle uvedených předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo právnická
osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká, nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci
odpadu. Státní správu v oblasti nakládání s odpady provádí podle výše citovaného zákona
Magistrát města Plzně a Městský úřad Blovice.
Celková bilance odpadů vzniklých v průběhu stavby i při provozu není na úrovni studie
stanovena. Lze očekávat, že značnou část vznikajících odpadů budou tvořit výkopové
zeminy klasifikovatelné dle Katalogu odpadů jako kat. č. 17 05 04 - zemina a kamení,
neuvedené pod č. 17 05 03 - kategorie „O". Při terénních úpravách přitom musí být
výkopové zeminy využívány v souladu se zákonem, zejména ve smyslu § 11 - přednostní
materiálové znovuvyužití (snaha o vyrovnanou bilanci zemin).
Odpady, které by mohly vzniknout při stavební činnosti:
kód odpadu název odpadu
17
1701
1701 01
17 01 02
17 01 07

kategorie
O - ostatní
N - nebezpečný
stavební a demoliční odpady (včetně zeminy vytěžené z kontaminovaných míst)
beton, cihly tašky a keramika
beton
cihly
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 (tj.
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O
O
O

přepokládané
množství (t)

neobsahující nebezpečné látky)
17
17
17
17

02
02 01
02 03
02 04

dřevo, sklo, plasty
dřevo
plast
sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky

O
O
N

17 03
17 03 01
17 03 02

asfaltové směsi, dehet, výrobky z dehtu
asfaltové směsi obsahující dehet
asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

N
O

17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 05
17 04 07
1704 11

kovy včetně jejich slitin
měď, bronz, mosaz
hliník
železo, ocel
směsné kovy
kabely neuvedené pod č. 17 04 10 (tj. neobsahující ropné
látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky)

17 05
17 05 04

zemina (včet. zeminy vytěžené z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (výkopová
O
zemina z úpravy stavební pláně)

17 06
17 06 04

izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
(tj. neobsahují azbest a nebezpečné látky)

O

17 09
17 09 04

jiné stavební a demoliční odpady
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
17 09 01,1709 12a 17 09 03

O

20 02 01

biologicky rozložitelný odpad (odpad z likvidace zeleně)

O

O
O
O
O
O

Odpady, které budou pravděpodobně vznikat při užívání stavby:
kód odpadu název odpadu

kategorie
O - ostatní
N - nebezpečný

20

odpady komunální a jim podobné odpady

20 02

odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích (včetně hřbitovů)

20 02 01

biologicky rozložitelný odpad (odpad z likvidace zeleně)

O

20 02 03

ostatní nekompostovatelný odpad

O

20 03

ostatní odpad z obcí

20 03 01

směsný komunální odpad

N

20 30 03

uliční smetky

O

přepokládané
množství (t/rok)

V podkladech pro Dokumentaci se udává, že „hospodaření s odpady bude v řešeném území
zajištěno v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a
shodně s organizací smluvně vázanou pro nakládání s odpady u správce komunikace - Správou a údržbou silnic Starý Plzenec.
V území bude produkován běžný komunální odpad, který bude v maximální možné míře
separován u původce odpadu. Produkce nebezpečného odpadu se v území nepředpokládá.
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Lze předpokládat, že všichni povinovaní dodrží platné právní předpisy v oblasti odpadů a
to jak po dobu výstavby, tak následně i při provozu navrhovaných a plánovaných objektů a
zařízení. Rovněž s obaly bude nakládáno ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a
příslušných prováděcích předpisů. Bližší a konkrétnější údaje v oblasti odpadového
hospodářství nelze v současnosti uvést.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V kapitole je uveden předpokládaný výčet odpadů vznikajících během výstavby záměru a
ve fázi jeho provozu. Není uveden popis způsobu nakládání s odpady ani předpokládané
množství, které ovšem v této fázi přípravy není známo.
Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B.III.4 Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled
zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
Kapitola B.III.4. v dokumentaci má název "Hluk a vibrace", což je v tomto případě
dostačující. Záření ionizující a neionizující je náplní další kapitoly dokumentace.
Ve fázi výstavby se předpokládá dočasně zvýšená hladina hluku z mobilních a v čase
značně proměnlivých zdrojů. Hlavním zdrojem hluku při stavebních pracích bude
především provoz těžké techniky pro zemní práce (buldozery apod.), stavební
mechanizace (nákladní vozidla dopravujícím materiál) a dalších mechanismů (např.
mobilní elektrocentrály, kompresory apod.).
Ve fázi provozu bude trvalým zdrojem hluku běžný pohyb vozidel po komunikaci, který se
vyznačuje relativně ustáleným charakterem, obdobným u všech komunikací srovnatelného
významu. Klíčovým výstupem z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí je
pochopitelně hluková expozice obyvatelstva. Pro její vyhodnocení byla zpracována na
základě dostupných podkladů hluková studie, která je součástí předložené Dokumentace
(příl. H.IV.3). Hluková studie se podrobně zabývá vlivem stavby na území, kde plánovaná
silnice může být v bezprostředním kontaktu s obytnou zástavbou, ale i nepřímými
(přenesenými) vlivy záměru na širší okolí. Hodnocení bylo provedeno pro situaci ve
výhledovém roce 2017 a 2046. Vzhledem k vyjádřením veřejnosti i některých orgánů státní
správy byl zvláštní důraz kladen na průtah sídelními útvary, byť nejsou součástí studie
komunikace - Spálené Poříčí, Hořehledy, Borovno.
Úsek 1 (křižovatka 1/20 - Nezvěstice) nepřichází do kontaktu s obytnou zástavbou. Přeložka povede přes nezastavěné pozemky ZPF severně od stávající komunikace a tedy ve
větší vzdálenosti od zástavby obce Nezbavětice, než dnešní silnice I/19.
Úsek 2 (Obchvat obce Nezvěstice) v navržených variantách odvádí dopravu z centra této
obce a povede k výraznému zklidnění situace v obci. „Severní" varianty, tedy S1U a S2
(resp. podvarianta S2U) jsou vedeny v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a
hlukové limity zde budou bez problému dodrženy i bez stavby dodatečných protihlukových
opatření (předpoklad zklidnění stávající situace).
Varianty „mezilehlé" se v některých místech více přibližují k obytné zástavbě. Ve var. M1U
se hladina akustického tlaku v jednom případě (Žákava) přibližuje limitní hodnotě (50 dB)
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pro noční dobu (vypočtená hodnota 49,8 dB), bylo by tedy nutné v dalších stupních
prověřit nutnost realizace protihlukových opatření. V případě varianty M2, která je vedena
blíže k obci, hladina akustického tlaku limitní hodnotu mírně překračuje (51,0 dB), je
nutno pro ochranu některých obytných objektů vybudovat protihlukovou stěnu. V případě
realizace PHS (d=75 m, v=2,5 m) by i tyto zvažované varianty bez problémů splnily
všechny platné normy a jsou tedy přípustné. Z mezilehlých variant vychází výhodněji
varianta M1U.
Ve všech variantách obchvatu nicméně lze bezproblémově zajistit dodržení hygienických
limitů ve všech dotčených obytných lokalitách, pouze v případě varianty M2 toho bude
dosaženo vybudováním protihlukové stěny u komunikace. Z akustického hlediska jsou
výhodnější obě severní varianty obchvatu.
Úsek 3 (Nezvěstice - Spálené Poříčí) vede z větší části v původní trase, kde za Žákavou
míjí stavby pro zemědělské účely. Nejbližší z nich je ve vzdálenosti cca 17 m od silnice.
Dále oproti původní trase (průtah) míjí tento úsek severně obec Vlkov cca 25 m od
nejbližší budovy, dojde zde ke zklidnění a nárůst hlukové expozice tedy nehrozí. Další
přiblížení k obytné zástavbě je až po napojení na původní trasu na začátku Spáleného
Poříčí.
V trase silnice I/19 od začátku Spáleného Poříčí do konce plánované stavby a dále navazující stavby až k hranici Plzeňského kraje (navazující záměry, pro něž bylo již
provedeno samostatné zjišťovací řízení) je trasa silnice vedena v jediné variantě, v
podstatě shodné se současným stavem a hodnocení tohoto úseku nemá na volbu varianty
obchvatu vliv. Vzhledem k obecnému postupnému zvyšování intenzity silničního provozu
však může dojít ke zvýšení hlukové zátěže v obcích mimo vlastní řešený úsek, zejména na
průtazích sídelními útvary Spálené Poříčí, Hořehledy, Borovno a Míšov, a to bez ohledu na
realizaci posuzovaného záměru.
V těchto sídlech mohou proto následně vznikat problémy s dodržováním hlukových limitů,
mj. i vzhledem k tomu, že po vybudování obchvatu Nezvěstic (2. úsek posuzovaného
záměru) nelze vyloučit určité změny intenzity dopravy i v navazujících úsecích silnice
I/19.
Při předpokládané intenzitě dopravy (dle PD) bude už v roce 2017 docházet k překračování
limitních hodnot pro venkovní chráněný prostor prakticky na celém průtahu Spáleným
Poříčím (zejména v noční době) a zřejmě by docházelo i k překračování limitů při
uvažování korekce pro staré hlukové zátěže. Podobná bude situace na několika místech v
Hořehledech (byť s menší intenzitou, hygienický limit pro starou hlukovou zátěž v denní
době překračován nebude, v noční době pouze v chráněném venkovním prostoru
některých budov). V Borovně je akustická situace poněkud příznivější, i zde však bude v
některých místech docházet k překračování základního limitu 50 a 60 dB. Hygienický limit
pro starou hlukovou zátěž nebude v denní ani v noční době překračován, i když se hluk v
některých místech bude v noci tomuto limitu blížit.
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Záření ionizující a neionizující
(V Dokumentaci je uvedeno jako samostatná kapitola označena jako B.III.5)
Neočekává se vznik ionizujícího či neionizujícího záření, protože u navrhovaného záměru a
předpokládaných technologií chybí pro toto záření zdroje.
Pro oblast záměru se obecně udává možnost středního indexu radonového rizika, což je
dáno geologickou stavbou podloží.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola B.III.4 - vycházející z osnovy uvedené v příl. č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. je v této
dokumentaci rozdělena na 2 kapitoly, což není na závadu. Naplňuje požadavky stanovené
zákonem.
Rizika havárií
V Dokumentaci je tato kapitola označena jako B.III.6. Je nad rámec závazné osnovy dle
legislativy.
Jako u každé stavby či nově budovaného zařízení existují i při rekonstrukci silnice I/19
určitá rizika. V průběhu výstavby bude zvýšené potenciální nebezpečí havárií např. únikem
ropných látek, požáru, poškození přírodního prostředí - půdy, půdního krytu, vegetace,
eroze, narušení vodotečí atd. (větší množství vozidel, stavební stroje, pracovníci stavební
firmy) a to především z důvodu selhání lidského faktoru. Bude zde zvýšená možnost
dopravní nehody s možným následkem ropného znečištění, poškození nebo zničení části
zařízení (prasklá hydraulická hadice, netěsnost mazací nebo chladící soustavy - úniky
převodových olejů, chladící směsi apod.).
Při silničním provozu na obchvatu jsou hlavními riziky dopravní nehody a úniky kontaminujících látek do horninového prostředí nebo do vodotečí (rizikovost je zvýšena mj. s
rostoucím množstvím přemostění vodotečí). V této souvislosti je třeba upozornit, že tok
řeky Bradavy je evropsky významnou lokalitou, určenou k ochraně prioritního druhu z
hlediska Evropských společenství - raka kamenáče (Austropotamobius torrentium).
Protože varianty M1U a M2 překonávají mostem i tento tok, lze u nich uvažovat i riziko
negativních dopadů případné havárie na tuto lokalitu. Potenciálně zvýšené riziko
kontaminace prostředí v EVL Bradava je také v místě křížení Milínovského potoka (přítok
Bradavy) bezprostředně před jeho zaústěním do EVL (opět zejména var. M1U, M2 a rovněž
varianta S2U. O něco méně riziková je var. S2, u varianty S1U je pak toto riziko zcela
zanedbatelné (vede podstatně dál od EVL, možnost zachycení eventuelně uniklého
znečištění + retence v rybnících).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Název této kapitoly dle příl. č. 4 zák. č. 100/2001 Sb: B.III.4 Ostatní (například hluk a
vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich
omezení). V posuzované dokumentaci je rozdělena do dvou kapitol: B.III.4. Hluk, vibrace a
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B.III.5 Záření ionizující a neionizující. Nad rámec závazné osnovy je uvedena kapitola
B.III.6 Rizika havárií.
Prakticky to není nijak na závadu. Zdroje zápachu a jiné výstupy se nepředpokládají.
Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B.III.5 Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Tato kapitola v dokumentaci chybí.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Vzhledem k tomu, že nebylo provedeno zaměření terénu, nemohla být ani zpracována
bilance násypů a zářezů, které bude záměr generovat. K tomuto vlivu jsou proto uloženy
podmínky stanoviska EIA.
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Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území - výčet nejzávažnějších
environmentálních charakteristik dotčeného území, charakteristika současného stavu
životního prostředí v dotčeném území a celkové zhodnocení kvality životního prostředí
v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení je zpracována kvalitně s dostatečnou
vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
Z hlediska nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území zpracovatel
posudku konstatuje, že tato kapitola obsahuje veškeré podstatné informace ve vztahu k
výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik ve vztahu k posuzovanému
záměru. Z hlediska prezentace charakteristik přírodních složek ekosystémů (tedy ÚSES,
chráněná území, přírodní parky, soustava NATURA a VKP ze zákona apod.) jsou tyto
dostatečným způsobem popsány v příslušných částech posuzované dokumentace. Na
základě těchto údajů jsou ve vztahu k dotčení obecně chráněných přírodních fenoménů v
příslušné části posudku formulovány odpovídající podmínky do návrhu stanoviska EIA.
Ve vztahu k vedení trasy v ochranných pásmech vodních zdrojů jsou v posudku v příslušné
části formulována odpovídající podmínky. Obdobně jsou v další části posudku formulovány
podmínky pro eliminaci ovlivnění vodních zdrojů.
Z hlediska charakteristiky současného stavu životního prostředí v dotčeném území je
popsána geomorfologická, geologická, půdní a klimatická charakteristika. Dále je uveden
současný stav ovzduší, vody, fauny, flóry a ekosystémů, krajinného rázu a krajiny,
obyvatelstva, hmotného majetku a kulturních památek.
Z pohledu celkového zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení dokumentace konstatuje, že z hlediska velikosti a významnosti
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí lze za nejvýznamnější označit vliv hluku z
dopravy po silnici I. třídy.
Dále dokumentace konstatuje, že přírodní prostředí není neúnosně zatíženo žádnými
negativními vlivy a že dotčené území má dostatečnou schopnost snášet eventuální zátěž
způsobeno výstavbou a provozem uvažoveného záměru.
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Posouzení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zásadním očekávaným kladným vlivem záměru na obyvatelstvo ve vlastním území
hodnoceného záměru je odlehčení dopravní zátěže v Nezvěsticích a tím i snížení hlukové
zátěže z provozu komunikace v této obci (blíže k problematice hluku viz kap. D.I.3). Mimo
samotné řešené území 1.-3. úseku se však očekává i nadále nadměrná hluková zátěž, která
bude v závislosti na všeobecném vývoji dopravních toků zřejmě dále narůstat (např.
centrum Spáleného Poříčí, Hořehledy, Borovno). Celkové vlivy na řešení dopravy (technické
parametry a propustnost silniční sítě, plynulost, resp. bezpečnost silničního provozu) lze
očekávat vesměs mírně příznivé, lokálně až významně příznivé (odvedení dopravy z
Nezvěstic a zklidnění této obce).
Ostatní vlivy na antropogenní systémy (mj. i s ohledem na současnou strukturu a využívání
území, územní a krajinné plánování, dopravní obslužnost, nabídku či kvalitu služeb apod.)
se předpokládají pouze zanedbatelné (nanejvýše může dojít k mírnému zkrácení dojezdové
doby při cestě z Plzně). Ve variantě S1U se očekává, že navržená trasa bude využita při
komplexních pozemkových úpravách (možná nová hranice k.ú. Nezvěstice a Šťáhlavy), což
vyplývá z požadavku obcí v této věci k původně navrženým trasám.
Z hlediska kvality ovzduší a s ním související ochrany lidského zdraví se celé širší okolí záměru nachází v relativně čisté oblasti, očekává se, že celková imisní situace se vlivem
realizace záměru prakticky nezmění, nehrozí v lokalitě u posuzovaných znečišťujících látek
překračování imisních limitů.
Po dobu výstavby budou okolní antropogenní systémy vystaveny různým rušivým vlivům
(dopravní omezení, zvýšený pohyb techniky, prach, hluk, eventuelně i vibrace, atd.). Lze
proto očekávat určité narušení faktorů pohody místních obyvatel. Toto negativní
ovlivňování okolí by však měl být jen krátkodobé a mělo by být v co největší míře
minimalizováno organizačními opatřeními a běžnými technickými prostředky (úprava
pracovní doby, pracovní nasazení, trvalý pořádek na stavbě, např. skrápění pracovní plochy
v době sucha atd.).
Realizací záměru lze očekávat převážně kladné vlivy na obyvatelstvo bezprostředně dotčeného území, nelze však vyloučit určité záporné dopady mimo hranice samotného
záměru. Na základě uvedených skutečností lze hodnotit celkový vliv záměru na
obyvatelstvo a antropogenní systémy včetně sociálně ekonomických vlivů jako málo až
středně významný, a to při střední míře nejistoty (nejistotu zde zvyšuje především obtížná
predikce pravděpodobného navýšení dopravní intenzity po zprovoznění obchvatu
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Nezvěstic). Hluková zátěž obyvatelstva může být v některých lokalitách mimo vlastní
řešené území dokonce významně negativní a nepřijatelná, což je však do značné míry
způsobeno již stávající situací a nikoliv nepřiměřenými důsledky provedení záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována dostatečně pro potřeby posuzování vlivů. Pro minimalizaci tohoto
poměrně velmi významného vlivu je v návrhu stanoviska EIA formulována řada podmínek,
např.:
Pro fázi přípravy:

− součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná akustické studie
z dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je
třeba zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb; budou zohledněny nové
legislativní předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010
− ve variantě M2 nebo M1U v referenčním bodě č. 9 (u přilehlých obytných objektů v
Žákavě) předběžně počítat s protihlukovou stěnou délky cca 75 m a výšky cca 2,5 m
pro bezpečné dodržování hlukových limitů
− součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras a objemů přepravovaných hmot bude akustická studie pro období
výstavby, budou stanoveny podmínky pro plnění legislativních limitů
− vzhledem k tomu, že ve Spáleném Poříčí a Hořehledech dochází vlivem provozu na
silnici I/19 již v současnosti k překračování hygienických limitů, zajistit urychlenou
předprojektovou přípravou (aspoň technická studie + EIA) obchvatu, zakotvení
trasy obchvatu v ÚPD a následnou realizaci v co nejkratším termínu; na základě
modelování intenzit dopravy a hladin hluku v okolí záměru řešit protihluková
opatření pro přechodný stav - např. zařazení dotčených obcí do programu
odstraňování staré hlukové zátěže (ochrana vnitřního chráněného prostoru
dotčených budov instalací oken příslušné třídy zvukové izolace), dočasné omezení
vjezdu těžké dopravy či omezení rychlosti v některých úsecích, doprovázené instalací
„stálečervených" semaforů apod.
− ve stupni DÚR aktualizovat rozptylovou studii pro vybranou variantu včetně
vyhodnocení plnění platných imisních limitů
− součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude rozptylová studie pro období výstavby včetně zohlednění
sekundární prašnosti, budou stanoveny podmínky pro plnění legislativních limitů
Pro fázi výstavby:

− z důvodu snížení prašnosti na přilehlých komunikacích po dobu výstavby bude
zajištěno skrápění terénu v případě velké prašnosti při zemních pracích a důsledná
očista vozidel vyjíždějících ze stavby na přilehlé veřejné komunikace; nutná je
rovněž pravidelná očista přilehlých veřejných komunikací
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− organizaci práce přizpůsobit tak, aby např. hlučné a prašné práce byly prováděny
pouze v denní pracovní době; cílem je maximální zmírňování negativních dopadů na
okolí po dobu stavby

Pro fázi provozu:

− po uvedení silnice do zkušebního provozu pak bude proveden akustický monitoring
k ověření předpokladů hlukové studie a ověření účinnosti případných realizovaných
protihlukových opatření
− akustický monitoring bude proveden i v prostoru Spáleného Poříčí a Hořehled; v
případě překračování hlukových limitů provést následná protihluková opatření
(např. dočasné omezení vjezdu těžké dopravy, omezení rychlosti apod.)

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Pro záměr byla vypracována Rozptylová studie. Ze škodlivin emitovaných do ovzduší ve
výfukových plynech automobilů byly hodnoceny látky charakteristické pro automobilový
provoz - oxid dusičitý, tuhé znečišťující látky a benzen. Hodnocení imisního příspěvku dopravy po nové trase silnice bylo provedeno pro emisní faktory a předpokládané složení
vozového parku v roce 2017 a 2046.
S ohledem na současnou imisní situaci nezpůsobí doprava v nové trase ani v nejbližším
okolí komunikace překročení imisních limitů pro posuzované škodliviny. Realizace záměru
povede k odvedení velké části dopravy z intravilánu obce Nezvěstice, výrazně tak zklidní
situaci v obci a povede ke snížení imisní zátěže převážné části obytné zóny. Z pohledu
celého území zde tato doprava již je a přispívá k místní imisní situaci. Na základě
komplexního zhodnocení očekávaného vlivu posuzovaného záměru na ovzduší lze
konstatovat, že změna imisní situace v posouzeném území spojená s provedením stavby
bude pro dotčené prostředí únosná.
Doprava mimo samotné posuzované území, vedená ve stávající trase obcemi Spálené Poříčí, Hořehledy a Borovno, bude i po realizaci záměru ovlivňovat imisní situaci v těchto
obcích. Imisní příspěvky této dopravy se budou v blízkosti komunikace pohybovat v
jednotkách procent imisních limitů až po cca 15 % denního limitu pro PM10. Se zvyšující se
kvalitou vozového parku a zlepšováním skladby vozového parku směrem k vyššímu podílu
vozidel splňující přísnější emisí normy budou imisní příspěvky dopravy mezi roky 2017 a
2046 zřejmě klesat a dojde ke snížení celkové imisní zátěže. Navrhovaná liniová stavba je
proto z hlediska platných pravidel pro ochranu ovzduší přijatelná a lze ji v daném místě
realizovat ve všech variantách.
Z uvedených skutečností lze hodnotit celkový vliv na ovzduší a klima jako nevýznamný,
neboť kvalita ovzduší nebude záměrem významně ovlivněna, a to při malé míře nejistoty.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
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Část D.I.2. je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Pro
minimalizaci tohoto vlivu jsou v návrhu stanoviska EIA formulovány tyto podmínky:
Pro fázi přípravy:

− ve stupni DÚR aktualizovat rozptylovou studii pro vybranou variantu včetně
vyhodnocení plnění platných imisních limitů
− součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude rozptylová studie pro období výstavby včetně zohlednění
sekundární prašnosti, budou stanoveny podmínky pro plnění legislativních limitů
Pro fázi výstavby:

− z důvodu snížení prašnosti na přilehlých komunikacích po dobu výstavby bude
zajištěno skrápění terénu v případě velké prašnosti při zemních pracích a důsledná
očista vozidel vyjíždějících ze stavby na přilehlé veřejné komunikace; nutná je
rovněž pravidelná očista přilehlých veřejných komunikací
− organizaci práce přizpůsobit tak, aby např. hlučné a prašné práce byly prováděny
pouze v denní pracovní době; cílem je maximální zmírňování negativních dopadů na
okolí po dobu stavby

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Podle provedeného měření hluku a akustické studie je v zájmovém území hladina
akustického tlaku ve venkovním prostředí pod dominantním vlivem stávajících dopravních
intenzit na komunikaci I/19. Již v současné době překračují hodnoty v některých
vybraných referenčních bodech přípustné hygienické limity dané NV 148/2006 Sb.:
-

limit pro hluk z automobilové dopravy pro chráněný venkovní prostor staveb pro denní
dobu LAeq,16h = 60 dB, pro noční dobu L Aeq,8h

-

limit pro hluk z automobilové dopravy pro chráněný venkovní prostor pro denní i pro
noční dobu LAeq, T = 60 dB.

Vzhledem k uvedenému stavu jsou při hodnocení stávající hlukové situace uvažovány korekce pro starou hlukovou zátěž. V takovém případě se limitní hodnoty navyšují o dalších
10 dB.
Přímé vlivy záměru
Po dobu výstavby bude okolí vystaveno časově proměnlivému vlivu zvýšeného pohybu
stavební techniky (možnost krátkodobého zvýšení hladiny hluku, vznik vibrace, atd.).
Tento vliv by měl být však jen krátkodobý a měl by být minimalizovaný dostupnými
prostředky (úprava pracovní doby, nasazení techniky atd.). Neočekává se, že by provádění
stavby způsobilo závažné narušení akustické situace či dalších fyzikálních charakteristik v
dotčeném území.
Pro období provozu nové trasy silnice I/19 bylo provedeno hodnocení výhledové akustické
situace, a to pro jednotlivé úseky kombinací několika přístupů:
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a)

Jednak byla celá stavba v úseku od křižovatky se silnicí I/20 až po napojení na
stávající silnici před Spáleným Poříčím pro čtyři základní navržené varianty M1U, M2,
S1U, S2 (včetně podvarianty S2U, jejíž vliv na hlukovou situaci se od základní varianty
prakticky neliší) hodnocena v celé délce a jako referenční body byly zvoleny body na
hranici obytné zóny obce.

b)

Tam, kde se trasa přibližuje k obytným lokalitám (Olešná, Žákava - úsek 2, obchvat
Nezvěstic ve variantách „M", Vlkov - úsek 3) bylo provedeno podrobnější hodnocení
akustické zátěže a jako referenční body byly zvoleny nejbližší obytné domy (body v
jejich chráněném venkovním prostoru).

c)

V navazujícím úseku silnice I/19 mimo vlastní řešené území, kde bude doprava dále
vedena ve stávající trase, je podrobně hodnocena akustická situace v intravilánu obcí,
kterými prochází - Spálené Poříčí, Hořehledy, Borovno. Jako referenční body byly
zvoleny obytné budovy podél trasy silnice v těchto obcích.

Hodnocení výhledové hlukové zátěže bylo provedeno pro intenzitu dopravy v roce 2017 a v
roce 2046. Podrobně posouzeny byly vybrané body na hranici obytné zóny obcí
Nezbavětice, Nezvěstice, Žákava a Vlkov. Z hlukové studie vyplývá, že výhledová akustická
situace pro rok 2017 bude velice podobná výpočtové situaci pro rok 2046 (hluk v roce 2017
bude pouze o několik desetin dB nižší než v roce 2046). V přílohách hlukové studie
(hlukové mapy) jsou tedy prezentovány méně příznivé hodnoty očekávané pro rok 2046.
Popis vybraných referenčních bodů a podrobnější výsledky jsou uvedeny v hlukové studii.
Z hlukové studie dále vyplývají následující nejdůležitější výsledky:
Obchvat obce Nezvěstice v navržených variantách odvádí dopravu z centra této obce a
povede k výraznému zklidnění situace v obci. Ve všech 4 variantách obchvatu lze zajistit
dodržení hygienických limitů ve všech dotčených obytných lokalitách, i když v případě
varianty M2, která je vedena nejblíže k obci, je splnění limitů pro ochranu některých
obytných objektů podmíněno vybudováním protihlukové stěny u komunikace. Z obou
„jižních" (přesněji „mezilehlých") variant M1U a M2, které se v některých místech přibližují
k obytné zástavbě, proto vychází výhodněji varianta M1U. Z akustického hlediska jsou
výhodnější obě severní varianty obchvatu Nezvěstic - varianta S1U a varianta S2 (resp.
podvarianta S2U), které jsou vedeny v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a
hlukové limity zde budou bez problému dodrženy i bez stavby dodatečných protihlukových
opatření.
V dalších stupních přípravy po upřesnění výhledových intenzit dopravy na základě sčítání
dopravy může z aktualizovaných výpočtů hlukové zátěže vyplynout nutnost vybudování
dalších protihlukových opatření, protože hladina akustického tlaku se v některých
dotčených místech blíží limitním hodnotám, resp. pásmu nejistoty měření či výpočtu.
Tento problém je opět nejvážnější v případě varianty M2 a s ohledem na objem nutných
protihlukových opatření je z „jižních" tras poněkud výhodnější varianta M1U, zcela
bezproblémové jsou pak v tomto ohledu obě severní trasy.
V úseku od napojení posuzované stavby na stávající trasu silnice I/19 před Spáleným Poříčím až do konce úseku na hranici Plzeňského kraje bude doprava vedena s malými
úpravami (pouze mimo obytnou zástavbu, např. úsek Hořehledy - Borovno) víceméně v
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současné trase. Je proto nutno předpokládat, že eventuelně rostoucí intenzita dopravy
bude i nadále zasahovat centrum obcí Spálené Poříčí, Hořehledy a Borovno. Protože v
těchto obcích je již v současné době u domů v bezprostřední blízkosti komunikace
překračován v důsledku intenzivní dopravy po silnici I/19 hygienický limit v denní i v noční
době, což bylo potvrzeno měřením hluku provedeným v rámci zpracování této studie.
Výhledově, se zvyšující se dopravní zátěží na silnici I/19, i přes zlepšující se kvalitu vozového parku, bude hluková zátěž narůstat. Při současném řešení dopravy, bez jejího
odklonění mimo obytnou zástavbu těchto obcí, nelze venkovní chráněný prostor dotčených
budov efektivně chránit budováním protihlukových stěn. Další případná technická nebo
organizační opatření nejsou reálná, lze proto pouze přikročit k ochraně vnitřního
chráněného prostoru těchto domů instalací oken zajišťujících jeho účinnou ochranu. Toto
řešení jde pochopitelně nad rámec platné legislativy, ale v případě této staré hlukové
zátěže nelze jiné technické řešení navrhnout.
Nepřímé (zprostředkované) vlivy záměru
V rámci navržené rekonstrukce silnice I/19 dojde stavbou úseku 2 k odstranění dosud
kritického místa na průtahu Nezvěsticemi (obchvat Nezvěstic). Podjezd pod železniční
tratí Plzeň - České Budějovice v Nezvěsticích zde dnes neumožňuje průjezd větších
nákladních vozidel. Po zprovoznění obchvatu bude úsekem Losiná - Spálené Poříčí (a
zároveň i v celém úseku vedoucím Plzeňským krajem) umožněn provoz vozidel o výšce nad
3,5 m (tedy nově i těžkých nákladních vozidel - kamionů). To odvede odpovídající část
dnešní dopravy z existujících „objízdných" tras (zejm. po silnicích I/20, II/178 a II/117 po
trase Losiná - Chválenice - Seč - Blovice - Spálené Poříčí), což by mělo poněkud zlepšit
dopravní situaci ve jmenovaných okolních obcích.
V souvislosti s hodnoceným záměrem je však zároveň nutno uvažovat i potenciální nepříznivý vliv, a to nikoliv přímo v řešeném území, kde je nová trasa vedena mimo zástavbu,
ale především v dalších obcích, jimiž silnice I/19 prochází. Rekonstrukce silnice I/19 v
úseku I/20 - Spálené Poříčí totiž (po dokončení obchvatu Nezvěstic) může pozměnit
dopravní toky v území, nebo alespoň skladbu dopravního proudu. Podle odhadu intenzity
dopravy po rekonstruované silnici I/19 v roce 2017 a 2046 (převzato ze studie společnosti
Valbek 08/2009) se ve výhledu počítá pouze s „tabulkovým" navýšením intenzit při
všeobecném trendu růstu dopravy, tedy s přepočtem dnešní intenzity pomocí příslušného
koeficientu pro výpočtový rok. Jiné důvody navýšení (nové významné zdroje či cíle
dopravních toků apod.) výchozí dopravně inženýrská studie nepředpokládá. Změny v tocích
nákladní dopravy se tak po odstranění dopravní závady v Nezvěsticích očekávají pouze v
úseku mezi Losinou a Spáleným Poříčím (umožnění průjezdu všech vozidel po silnici I. třídy
- tato vozidla se však v současnosti na I/19 z objízdné trasy vrací na začátku Spáleného
Poříčí). V navazujících úsecích by tedy intenzita dopravy neměla být jakkoli závislá na
realizaci záměru).
V tomto ohledu nicméně není jasné, zda rekonstruovaná komunikace neumožní dostatečně
atraktivní propojení vzdálenějších lokalit. Zásadní nejistotou je, do jaké míry bude možné
rekonstruovanou silnici I/19 považovat např. za alternativu dálnice D5, alespoň pokud jde
o propojení Plzeň - Příbram, případně i části dálnice D1 (spojnice Plzeň - Milevsko - Tábor
- Pelhřimov). Pro relevantní dopravně-inženýrský model by muselo být provedeno velmi
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rozsáhlé sčítání dopravy, výrazně přesahující možnosti jednoho hodnocení EIA. Navíc
odhad výhledové situace závisí na řadě neznámých parametrů - mj. na aktuální dopravní
situaci na dálniční síti včetně dokončovaného jižního obchvatu Prahy, na celkovém stavu
národní ekonomiky či na prioritách politické reprezentace (především výši zpoplatnění
dálnic a případně i silnic I. třídy apod.). Lze tedy jen spekulovat o tom, zda a jakou část
stávající dopravy (a zejména jaký podíl dopravy nákladní) může posuzovaná silnice I/19 po
rekonstrukci stáhnout odjinud.
V optimistickém scénáři přitom k žádnému znatelnému navýšení nedojde (takový scénář by
podpořilo např. zavedení zpoplatnění silnic I. třídy mýtným, případně dopravní omezení
dále na trase I/19), naopak pesimistický scénář by znamenal významné přesuny dopravních
toků na trase I/19 a tím i novou zátěž zdejších sídel (k takovému scénáři by mohla přispět
např. eskalace dopravních problémů na D1, popř. zvyšování mýtného na dálnicích bez
současného zpoplatnění silnic I. třídy apod.). Uvažujeme-li „zlatou střední" cestu nebo
scénář, je nutné připustit určité (avšak předem velmi obtížně kvantifikovatelné) navýšení
dopravní intenzity na I/19, ke kterému v souvislosti s rekonstrukcí pravděpodobně dojde,
přestože kvantifikaci tohoto příspěvku není možno provést.
Z výše uvedeného je zřejmé, že i bez provedení záměru bude docházet ke zhoršování dopravní zátěže v některých obcích, což se dále negativně projeví na překračování
hygienických limitů, v aktivních variantách obchvatu Nezvěstic navíc s určitou
pravděpodobností přesunu části dopravy z jiných významných silničních tahů. Je proto
nutné již souběžně s přípravou záměru uvažovat o zásadních opatřeních k řešení této
problematiky. Jediným skutečným řešením je však vybudování obchvatu dotčených obcí
(zejména Spáleného Poříčí a Hořehled). Do doby realizace obchvatu by měly být prováděny
aspoň postupné kroky, které by částečně omezovaly hluk z dopravy a umožnily přípravu
vybudování obchvatu (viz návrh opatření v kap. D.IV). Po dobu, kdy takové řešení nebude
přijato, lze pouze zvažovat nezbytnost přiznání korekce na starou hlukovou zátěž (s
hodnotami hygienického limitu 70 dB ve dne a 60 dB v noci).
Překračování platných hygienických limitů pro hluk v některých sídlech na trase I/19 je
prokázáno již v současnosti a prakticky s jistotou k němu bude docházet i v budoucnu, bez
ohledu na případnou realizaci posuzovaného záměru. Míra příspěvku hodnoceného záměru
k možnému nepříznivému stavu v okolním území je tedy velmi malá a navíc značně
nejistá. Nicméně v pesimistickém scénáři dalšího vývoje po realizaci záměru lze uvažovat
(právě v kumulaci se stávající situací) i potenciálně významný negativní dopad. Na základě
uvedených skutečností hodnotí zpracovatel Dokumentace celkový vliv záměru na hlukovou
situaci jako mírný, avšak s vysokou mírou nejistoty.
Další fyzikální a biologické charakteristiky v řešeném území nebyly v rámci posuzování
shledány jako relevantní. Např. z hlediska vibrací lze na základě zkušeností s obdobnými
projekty považovat za rozhodující hlavně technické řešení a technický stav komunikací. V
případě nově budované silnice, podléhající současným jakostním i technickým standardům,
nelze očekávat významnější změny stávající situace v území. Biologické charakteristiky
lokality jsou řešeny v kap. D.I.7, případně v „naturové" příloze.
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Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.3. je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Zahrnuje
dostatečné korekce na nejistoty výpočtu a vstupních dat.
Při zpracování podrobné hlukové studie budou zohledněny nové legislativní předpisy,
zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010.
Pro minimalizaci tohoto poměrně důležitého vlivu je v návrhu stanoviska EIA formulována
řada podmínek, např.:
Pro fázi přípravy:

− součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná akustické studie
z dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je
třeba zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb; budou zohledněny nové
legislativní předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010
− ve variantě M2 nebo M1U v referenčním bodě č. 9 (u přilehlých obytných objektů v
Žákavě) předběžně počítat s protihlukovou stěnou délky cca 75 m a výšky cca 2,5 m
pro bezpečné dodržování hlukových limitů
− součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras a objemů přepravovaných hmot bude akustická studie pro období
výstavby, budou stanoveny podmínky pro plnění legislativních limitů
− vzhledem k tomu, že ve Spáleném Poříčí a Hořehledech dochází vlivem provozu na
silnici I/19 již v současnosti k překračování hygienických limitů, zajistit urychlenou
předprojektovou přípravou (aspoň technická studie + EIA) obchvatu, zakotvení
trasy obchvatu v ÚPD a následnou realizaci v co nejkratším termínu; na základě
modelování intenzit dopravy a hladin hluku v okolí záměru řešit protihluková
opatření pro přechodný stav - např. zařazení dotčených obcí do programu
odstraňování staré hlukové zátěže (ochrana vnitřního chráněného prostoru
dotčených budov instalací oken příslušné třídy zvukové izolace), dočasné omezení
vjezdu těžké dopravy či omezení rychlosti v některých úsecích, doprovázené instalací
„stálečervených" semaforů apod.
Pro fázi výstavby:

− organizaci práce přizpůsobit tak, aby např. hlučné a prašné práce byly prováděny
pouze v denní pracovní době; cílem je maximální zmírňování negativních dopadů na
okolí po dobu stavby
Pro fázi provozu:

− po uvedení silnice do zkušebního provozu pak bude proveden akustický monitoring
k ověření předpokladů hlukové studie a ověření účinnosti případných realizovaných
protihlukových opatření
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− akustický monitoring bude proveden i v prostoru Spáleného Poříčí a Hořehled; v
případě překračování hlukových limitů provést následná protihluková opatření
(např. dočasné omezení vjezdu těžké dopravy, omezení rychlosti apod.)

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podzemní vody
Vliv na vody je možné očekávat nejspíše v souvislosti se smyvem znečišťujících látek z
povrchu komunikace (vznik srážkových odpadních vod potenciálně znečištěných především
úkapy ropných látek). Lze jen obecně předpokládat, že znečištění úkapy ropných látek se
bude vlivem modernizace automobilů postupně snižovat. Lokálně dojde ke snížení
infiltrace srážkových vod do podzemních vod (zpevnění povrchu nové komunikace), což
však bude zčásti nahrazeno při rekultivaci dílčích úseků dnešní komunikace (umožnění
infiltrace v místech dnes pokrytých nepropustným povrchem). Množství srážkových vod,
které budou odváděny z povrchu komunikace, nebylo zatím stanoveno (mj. i vzhledem k
danému stupni PD - studie). Teoretické množství lze odhadovat na základě prostého
vynásobení roční průměrné výše srážek (598 mm), délky (cca 9 km) a šířky komunikace
(zpevněný povrch max. 9,5 m). Podélné odvodnění komunikace příkopy nicméně do určité
míry umožňuje zasakování do terénu, takže množství odváděných vod bude odpovídacím
způsobem nižší.
Vzhledem k tomuto faktoru a rozsahu dotčených ploch v poměru k celkovému dotčenému
povodí je možno za běžných situací celkově očekávat pouze málo významné ovlivnění podzemních vod, a to s ohledem na analogické záměry jen s relativně malou mírou nejistoty.
Významnější ovlivnění podpovrchových vod je možno teoreticky předpokládat maximálně
při mimořádných havarijních situacích, kdy by do okolí komunikace mohly uniknout ropné
látky, případně jiné látky přepravované po komunikaci, a následně by došlo i k jejich
proniknutí do podzemních vod. Tato možnost je však víceméně hypotetická (mj. vzhledem
k činnosti integrovaného záchranného systému se určitě nejedná o běžné situace) a lze se
oprávněně domnívat, že případné riziko lze dostatečně eliminovat včasným provedením
příslušných opatření. Přesto nelze toto riziko zcela pominout, neboť značná část
posuzované komunikace (3-4 km, podle varianty) prochází ochranným pásmem II. stupně
vodního zdroje Nezvěstice. Všechny „severní" varianty obchvatu Nezvěstic přitom prochází
vzdálenější částí ochranného pásma (podle dřívější legislativy tzv. „vnější" pásmo
hygienické ochrany 2b). Naopak varianty vedené jižně od Nezvěstic procházejí tzv.
vnitřním pásmem 2a, a to dokonce ve vzdálenosti ¡en několika desítek m od hranice
ochranného pásma I. stupně.
S ohledem na určitou přetrvávající nejistotu a zejména kvůli dotčení ochranných pásem
vodních zdrojů (OP II. stupně) jsou v kap. D.IV navrhována preventivní opatření s cílem
minimalizovat množství povrchově odtékajících srážkových vod z komunikace (nezpevněné
příkopy a další opatření pro posílení retenční schopnosti).
Povrchové vody
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Možné vlivy na povrchové vody - vodní toky a nádrže - se očekávají především s ohledem
na četná křížení vodních toků, podle varianty dochází na cca 9 km trasy až k
dvanáctinásobnému přemostění vodotečí (var. M2 - zde např. trasa třikrát křižuje jen
samotnou Úslavu a dále Bradavu a náhon na ní), ve var. S2/S2U se jedná pouze o šest
vodních toků). Rovněž smyv znečišťujících látek z povrchu komunikace a následující
zaústění odvodňovacích příkopů do okolních vodotečí přináší možný zdroj znečištění
(potenciální znečištění ropnými látkami). V zimním období (při chemické údržbě
komunikace) budou povrchové vody navíc zatíženy jistým množstvím tavných vod
znečištěných snadno disociovatelnými solemi (s převahou iontů Na+ a Cl-). Protože na
silnici I. třídy je nutno počítat s intenzivní a opakovanou zimní údržbou několikrát za
sezónu, mohou tavné vody v zimním a jarním období obsahovat značné množství těchto
solí. To může být potenciálně problematické zejména v místech, kde podélné odvodnění
bude zaústěno do vodotečí bezprostředně před ústím do EVL Bradava (např. Milínovský
potok - var. M1U, M2, S2, o něco méně i S2U; v případě var. S1U je toto riziko
minimalizováno).
Technická studie předpokládá v řešeném úseku silnice I/19 několikanásobné přemostění
vodotečí Nezbavětický potok, Olešenský potok, Úslava (případně i Bradava), Milínovský
potok atd. PD uvádí, že technické řešení mostních objektů bude upřesněno v další
projektové přípravě. Na úrovni studie jsou u menších vodotečí zpravidla předpokládány
technické zásahy do profilu vodního toku a břehových doprovodů (rozšíření koryta, jeho
napřímení pro zajištění kolmého úhlu křížení s přeložkou silnice a opevnění koryta pod
mostem lomovým kamenem). Přitom může docházet mj. k dočasnému znečištění toků
(zákal, splachy), případně mohou vzniknout dlouhodobější negativní dopady na samočisticí
schopnost toků či na jejich faunu a flóru (poškození břehových kořenových systémů).
Výjimkou je přemostění Milínovského potoka v některých variantách, kde jsou
předpokládány delší a kapacitnější mosty překonávající rybníky (var. S2U), případně
využitelné pro převedení některých cest (S1U) - pod těmito objekty nejsou úpravy koryt
potřebné. Překonání větších toků (Úslava, případně Bradava) pak studie řeší pomocí
mostních estakád, pod nimiž by vodní toky zůstaly prakticky nedotčené. Otázkou je zde
pouze odvedení srážkových vod z povrchu a jejich možné znečištění (koncentrace oplachů
z relativně velké plochy) - není žádoucí vypouštění přímo do toků bez jakéhokoliv
přečištění.
S ohledem na uvedenou nejistotu, dotčení ochranných pásem vodních zdrojů (OP II. stupně) a také možné dopady na EVL Bradava (např. možný vliv disociovaných solí ze zimní
údržby či ropných látek) jsou v kap. D.IV navržena příslušná preventivní opatření s cílem
minimalizovat množství a úroveň znečištění povrchově odtékajících vod z komunikace
(nezpevněné příkopy umožňující neutralizaci případného znečištění vegetací, alespoň dílčí
přečištění vod z velkých mostních objektů odlučovači RL či další opatření pro posílení
ochrany vod).
I přes uvedené problémové aspekty, díky současné úrovni standardních postupů a technických opatření, která lze při výstavbě a provozu využít, se za běžných situací neočekává
významné ovlivnění povrchových vod. Nelze však zcela vyloučit rizika znečištění vodních
toků v případě možných havárií, ať už při výstavbě či během provozu (úniky paliv, úkapy
maziv, rozlití či rozsypání přepravovaných nákladů, které mohou toky znečistit, atd.). Při
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dodržení standardních postupů lze celkový vliv na vodu hodnotit jako málo až středně
významný, ovšem při střední míře nejistoty (riziko havarijní situace v kombinaci s četnými
přemostěními vodních toků).

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.4. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. V návrhu stanoviska EIA jsou
formulovány následující podmínky pro minimalizaci tohoto vlivu:
Fáze přípravy:

− ve variantách M2 a M1U nestavět pilíře plánované estakády do toku Bradavy,
neodvádět vody z komunikace přímo do vodoteče apod.; tato opatření přiměřeně
zohlednit i při řešení odvodnění komunikace v okolí přemostění Milínovského
potoka (i ve var. S2, S2U – nevést srážkové vody přímo do vodoteče, která následně
ústí do Bradavy)
− ve variantě S1U, kde trasa komunikace mezi železničními tratěmi severně od
Nezvěstic opakovaně křižuje v rámci obdělávaných zemědělských pozemků drobné
vodoteče (odvodňovací kanály), vyřešit odvodnění pozemků buď současně s
návrhem podélného odvodnění komunikace (svedení melioračních struh do
odvodňovacích příkopů), nebo odpovídajícím systémem propustků (včetně umožnění
přejezdů těchto vodotečí zemědělskou technikou)
− na konci úseku 2 a v úseku 3, kde bude hodnocená komunikace vedena souběžně
s EVL Bradava a nedochází k překonávání velkých převýšení, budou pro podélné
odvodnění komunikace využity výhradně nezpevněné odvodňovací příkopy
s mírným spádem; tyto příkopy zarostou travinobylinnou vegetací, která při řádné
údržbě neomezí plnění odvodňovací funkce příkopů a zároveň umožní i zadržení a
odbourání případných nežádoucích polutantů, např. zvýšených koncentrací solí ze
zimní údržby komunikací s cílem minimalizace splachů jakéhokoliv znečištění do
toku Bradavy či jejích přítoků; zvážit možnost osazení DUN (dešťová usazovací
nádrž)
− odvodnění velkých mostních objektů s velkou plochou zpevněných povrchů a s
rizikem větší koncentrace znečištění (např. ropnými látkami) nesmí být zaústěno
přímo do toků; vhodnější je řešit odvedení srážkových vod např. podélným
sběračem srážkových vod se zajištěním jejich retence a následného přečištění v
lapači ropných látek
− v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést předběžný a podrobný
geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě provést podrobné
posouzení vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a navrhnout taková
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opatření, která zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění
podzemních vod
− zpracovat samostatný, dočasně platný havarijní plán pro období výstavby, ve kterém
budou vyhrazeny pro manipulaci a plnění nádrží stavebních strojů ropnými látkami
pouze předem stanovené prostory, zabezpečené pro plnění této funkce; s tímto
havarijním plánem a se zabezpečením staveniště proti únikům závadných látek
budou seznámeny všechny dodavatelské i subdodavatelské firmy zúčastněné na
výstavbě komunikace; v havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě
dbát zvýšené ochrany před nebezpečím poškození vodních toků haváriemi při
výstavbě (okolí vodních toků, nivy vodních toků)
Fáze výstavby:

− seznámit pracovníky všech zúčastněných firem s havarijním plánem pro fázi
výstavby a se zabezpečením staveniště proti úniku závadných látek
− v rámci stavby zajistit dobrý technický stav použité techniky a stavební mechanizace, zejména s ohledem na prevenci znečištění vodních toků a vodních zdrojů
− deponie zeminy, ornice ze skrývek a stavebního materiálu situovat v dostatečné
vzdálenosti od vodních toků tak, aby nedocházelo k jejich snášení do vodních toků
Fáze provozu:

− pro celou trasu komunikace zpracovat havarijní plán pro případ dopravní nehody
vozidel a cisteren, při nichž je nebezpečí úniku látek škodlivých vodám

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr předpokládá nové vedení silnice I/19 převážně ve zcela nové trase. Celková délka
navržené trasy i dílčích úseků v jednotlivých variantách je uvedena v kap. B.I.2. Pouze v
úseku Nezvěstice - Vlkov dochází k částečnému překryvu se stávajícím stavem, v délce
podle zvolené varianty od cca 0,5 km (var. S1U) do 2,5 km (var. M2). S novým vedením
přeložky v celkové délce cca - 12,56 km) souvisí zábory ploch. V naprosté většině půjde o
zábory trvalé, většina stávající trasy silnice však má být následně rekultivována (částečná
náhrada záborů).
Celkový objem hlavních zemních prací pro přeložku silnice I/19, respektive pro jednotlivé
varianty vzhledem ke stupni PD (technická studie) dosud nebyl stanoven. Pro alespoň
hrubou orientaci je možno vycházet ze základních údajů stavby, tj. šířka komunikace a
délka nové trasy: Návrh silnice počítá s technickou kategorií S9,5 - tj. celková šířka tělesa
komunikace činí 9,5 m. K tomu je nutno připočítat v průměru cca 2-3 m zábor na
svahování (náspy, zářezy) a podélné odvodnění (příkopy), tj. celková průměrná šířka
koridoru záboru lze odhadovat na min. 12 m. Při odečtení délky dílčích úseků totožných se
stávající silnicí (včetně úseků s plánovanou úpravou šířkového uspořádání) pak dostáváme
délky těchto koridorů od cca 9 km (var. M2) až po cca 10,3 km (var. S1U a M1U),
respektive 10,5 km (var. S2, resp. S2U). Vynásobením této délky a předpokládané
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průměrné šířky vychází předběžně očekávaný zábor ploch přibližně v intervalu 10,8 - 12,6
ha ploch.
V dalších stupních projektování bude nutné upřesnit celkové bilance záborových ploch a
případně je doplnit o plochy určené k rekultivaci. Pro pozemky, které jsou součástí
zemědělského půdního fondu, bude nutno požádat o udělení souhlasu s odnětím ze ZPF
podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Obdobně pro dotčené lesní pozemky
(PUPFL) bude nutno požádat o odnětí či omezení plnění funkce lesa podle zákona č.
289/1995 Sb., o lesích. Co se týká ochrany ZPF, část půd je zařazena v I. a II. stupni
ochrany, což omezuje jejich využití pro nezemědělskou činnost, neboť dle citovaného
zákona a Metodického pokynu ministerstva životního prostředí (OOLP/1067/96) lze ze ZPF
nejkvalitnější půdy odnímat pouze výjimečně:
„Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v
jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně
sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a
to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro
liniové stavby zásadního významu.
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s
ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné."
Lze nicméně oprávněně předpokládat, že přeložku silnice I. třídy lze chápat jako liniovou
stavbu zásadního významu, navíc předpokládanou rekultivací části stávající trasy bude
alespoň část záborů kompenzována. Ohrožení půd kontaminací v době výstavby a provozu
(např. splachy znečišťujících látek ze silnice, případně v důsledku eventuelní havarijní
situace) lze považovat za nízké a zcela srovnatelné se stávajícím stavem.
Vlivy na pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) se očekávají pouze při realizaci
přeložky v severních variantách (S1U, S2/S2U), kde prochází trasa komunikace nejprve
okrajem lesního komplexu Na Vartě, který je součástí přírodního parku Kornatický potok,
a následně (ve var. S1U) také lesním celkem Sváreč východně od Žákavy. Zábory PUPFL
nebyly ve studii vyčísleny, orientačně lze při délce trasy S1U přes lesní pozemky cca 1700
m předpokládat zábory v řádu až přes 2 ha, což lze hodnotit jako středně významný vliv
na PUPFL. V další variantě (S2/S2U) jsou zábory výrazně nižší, při délce úseku cca 380 m
je očekávána plocha záboru cca 0,5 ha, což lze již považovat za málo významný vliv.
Naproti tomu varianty „M", přestože procházejí v krátkých úsecích lesními porosty,
nedotýkají se podle mapy KN lesních pozemků, resp. PUPFL. Vliv na lesy je proto u nich
nutno hodnotit jako nulový či zanedbatelný.
Vzhledem k liniovému charakteru stavby a také možnosti částečné rekultivace stávajícího
tělesa se nicméně nepředpokládá významné ovlivnění půd a půdního fondu. Celkový vliv
na půdu a půdní fond lze hodnotit v závislosti na variantě jako středně významný, s nízkou
mírou nejistoty přičemž ve variantách severního obchvatu dochází k významnějším
zásahům do lesních pozemků, zbývající trasy ovlivňují převážně zemědělský půdní fond. V
kap. D.IV jsou dále navržena i některá další opatření k minimalizaci a kompenzaci vlivů na
půdní fond.

52

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.5. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. S jejími závěry lze souhlasit. V návrhu
stanoviska EIA jsou formulovány následující podmínky pro minimalizaci tohoto vlivu:
Fáze přípravy:

− zpracovat pedologický průzkum k upřesnění mocnosti skrývaných vrstev; vyčíslit
předpokládané trvalé i dočasné zábory ploch a stanovit bilance zemních prací;
požádat o odnětí odpovídajícího rozsahu pozemků ze ZPF; skrytou ornici využít
přednostně k rekultivaci části úseku 1 a sadové úpravy na tělese komunikace a v
jeho okolí; obdobně požádat o odnětí PUPFL v nezbytném rozsahu
− rekultivace stávající trasy I/19 bude provedena v maximálním možném rozsahu, tzn.
budou odstraněny a rekultivovány všechny úseky stávající zpevněné komunikace,
které nejsou nezbytné pro další dopravní obsluhu (např. pokud v místě dnešní
asfaltové silnice postačí polní cesta); cílem opatření je umožnit náhradu za zábory
ploch ZPF a zároveň dosažení maximálního podílu ploch s přirozeným vsakováním
srážkových vod
− maximum výkopových zemin bude využito přímo na lokalitě v rámci stavebních
prací a rekultivace 1. úseku rekonstruované komunikace; s přebytečnými zeminami
bude nakládáno ve smyslu § 11 zákona o odpadech - přednostní materiálové využití,
tzn., že tato skupina odpadů bude využita především k terénním či rekultivačním
účelům na vhodné lokalitě (nakládání s těmito odpady a jejich využití zajistí
zhotovitel stavby)
− první úsek trasy (cca ke stávající křižovatce I/19 a silnic na Šťáhlavy, Šťáhlavice)
rekultivovat; v km cca 0,00-0,25 je žádoucí provést rekultivaci na lesní pozemky
(PUPFL) pro posílení ekologické stability - nadregionální biokoridor; v km cca 0,251,25 je z důvodu minimalizace kácení dřevin a s ohledem na konfiguraci terénu
(výrazný zářez) po odstranění tělesa silnice vhodné ponechat stávající dřevinný
doprovod jako ostatní plochy s dalším využitím jako krajinná zeleň (interakční
prvek - silniční alej); cca od km 1,25 u křižovatky s II/183 (odbočka na Nezbavětice)
do konce úseku je pak cílovým využitím pozemků zemědělská půda (ZPF),
umožňující částečnou náhradu záborových ploch ZPF a hospodárné využití
přilehlých pozemků s půdami vyšší bonity (převážně II. třída ochrany ZPF)
− ve variantách S1U a S2/S2U, kde je plánovaná komunikace za mostem přes Úslavu
na pravém břehu vedena v relativně hlubokém terénním zářezu v prostoru
stávajících lesních porostů, za účelem zmírnění zásahů do těchto porostů (přírodního
parku a PUPFL) minimalizovat zářez, resp. provést jej jen s minimálními zásahy do
okolního terénu (např. využitím gabionové stěny či opěrné zdi, nikoliv plynulým
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svahováním); v co největším rozsahu ponechat přirozený terén v okolí stavby, aniž
by vznikalo riziko eroze či sesuvů
Pro fázi výstavby:

− eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy, tj. okamžitě po provedení
zářezu a násypu vysadit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice
− v rámci stavby bude zajištěno oddělené shromažďování odpadů vznikajících při
výstavbě (třídění odpadů), přednostní využití a předávání k odstranění oprávněným
osobám; ve všech projektových dokumentacích dbát na zpracování části o odpadech
a obalech (dle platných právních norem)

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr ve většině délky přeložky komunikace zasahuje do horninového prostředí spíše
okrajově, k jedinému citelnějšímu zásahu dojde v místě předpokládaného zářezu variant
S1U či S2 (S2U) na pravém břehu Úslavy (elevace Na Vartě). Ovlivnění geomorfologických
charakteristik se tedy očekává jen v lokálním měřítku, hlavně v místech rozsáhlejších
terénních úprav (zářezy, náspy a svahování tělesa komunikace). Záměr nemá
pozorovatelný vliv na neobnovitelné přírodní zdroje (s výjimkou půdního pokryvu, jak je
popsáno v kap. D.I.5).
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje je hodnocen jako nevýznamný, s nízkou mírou
nejistoty. Ovlivnění geofaktorů životního prostředí (např. radonové riziko, sesuvy apod.) v
souvislosti se záměrem lze prakticky vyloučit.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.6. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. S jejími závěry lze souhlasit.

D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vegetace a flóra
V ploše záboru stavby dojde k likvidaci převážné většiny stávající vegetace, pouze v
prostoru pod velkými mostními objekty (estakády) připadá v úvahu ponechání
přinejmenším části stávajících porostů, případně jejich přirozená obnova. Na základě
průzkumu lze konstatovat, že nebudou závažně ovlivněny žádné výjimečně zachovalé
přírodní fytocenózy, okrajově dotčena ovšem budou některá společenstva přírodě blízké či
polopřirozené vegetace (fragmenty listnatých lesů v mozaice s jehličnatými kulturami,
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dřevinné doprovody toků a břehové porosty, luční společenstva apod.). Hodnocená
přeložka komunikace je také s ohledem na převládající zemědělské využití krajiny jen
málo významným zásahem do dřevin rostoucích mimo les, resp. nevyžádá si rozsáhlejší
kácení těchto dřevin.
Pozemky určené k plnění funkce lesa s existujícími lesními ekosystémy budou dotčeny
pouze v „severních" variantách (S1U, S2/S2U), kde se jedná převážně o kulturní jehličnaté
porosty, s výskytem fragmentů dubohabřin a doubrav pouze v pravobřežní části údolí
Úslavy. Ve var. M1U a M2 se trasa sice nedotýká PUPFL, zasahuje nicméně do relativně
maloplošných, ale přece jen biologicky cennějších biotopů lužních lesů s vyšší ekologickou
stabilitou. Z těchto variant si výrazně větší zásahy do lužních porostů vyžaduje var. M2.
V zájmovém prostoru stavby nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné či vzácné druhy
rostlin, vyskytují se zde pouze běžné, plošně rozšířené druhy flóry (převážně synantropní či
ruderální), jejichž populace nebudou záborem části biotopů nijak ohroženy. Ovlivnění
vegetace a flóry lze vzhledem k celkově nízké přírodní hodnotě území považovat za
nevýznamné.
Vlivy na faunu
Jako součást svého prostředí zkoumaný prostor využívají populace zvláště chráněných
druhů živočichů. Z nich lze očekávat určité ovlivnění nejspíše u některých druhů ptáků či
obojživelníků (např. žluva hajní), které mohou být postiženy realizací „jižních" variant
(zejména var. M2 - rozsáhlejší zásahy do lužních lesů v nivě Bradavy a Úslavy). Riziko
určitého ovlivnění může nastat u některých druhů obojživelníků v případě migračně
nevhodných zásahů v okolí rybníčků na Milínovském potoce (skokan skřehotavý, možnost
výskytu i dalších druhů - např. ropucha obecná apod.). K rušení těchto druhů, zásahu do
jejich biotopů, resp. do přirozeného vývoje, bude nutno získat výjimku ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody.
Nejspíše jen v případě havárií připadají v úvahu i negativní vlivy na raka kamenáče, který
je kriticky ohroženým druhem a zároveň předmětem ochrany EVL Bradava. Nelze však
zcela bezpečně vyloučit ani ovlivnění tohoto druhu (byť asi úplně marginální) či v krajním
případě i dalších druhů vodní fauny - vranka, mihule) při realizaci variant, které se dotýkají
toku Bradavy (M1U, M2). K eventuálním vlivům teoreticky může dojít, pokud by při
výstavbě bylo zasahováno do koryta toku, což z PD na úrovni studie sice nevyplývá,
nicméně to není ani vyloučeno (umisťování opěrných sloupů není v dané podrobnosti PD
řešeno). Také případné riziko znečištění vodních toků (a nepřímého ovlivnění vodní fauny)
je u variant „M" vyšší než u tras severních.
Další chráněné druhy jako vlaštovka, koroptev, rorýs, čáp, ještěrka apod. naopak s největší
pravděpodobností nijak znatelně ovlivněny nebudou (především s ohledem na jejich
ekologické nároky a celkový rozsah vhodných biotopů v okolí).
Vlivem rekonstrukce komunikace I/19 může být v některých místech i určité oslabení migračních možností drobných živočichů (např. obojživelníků). Kumulací stávajících a nově
budovaných propustků vodotečí. Potenciální problém lze identifikovat hlavně v případě
var. M1U a S2, kde hrozí zhoršení migrační prostupnosti v prostoru mezi lesem Sváreč,
rybníčky na Milínovském potoce a nivou Bradavy s rybníkem vých. od Žákavy) a případně
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zvýšená úmrtnost těchto živočichů při migracích přes těleso komunikace. Ostatní varianty
buď ponechávají stávající propustek, případně nové přemostění využívá delšího mostního
tělesa, u něhož se nepředpokládá tzv. „soutěskový" či „tunelový" efekt. Na úrovni lokálního
ÚSES se v žádném případě neočekává přerušení migračních koridorů větších živočichů
(kopytníci apod.).
Ovlivnění fauny za běžného provozu na silnici I/19 nejspíše nebude významné, avšak nelze
předem zcela vyloučit zásahy do biotopů některých zvláště chráněných druhů či případně
riziko znečištění vodních toků a tím i mírně nepříznivé ovlivnění vodní fauny v případě
možných havárií (ať už při výstavbě či během provozu). Menší rizika pro vodní faunu
nepochybně souvisí s variantami S1U, S2/S2U než s var. M1U a M2, které mohou ohrozit
vodní toky.
Ekologická stabilita a ÚSES
Realizace záměru sníží celkovou ekologickou stabilitu v území relativně jen málo, hlavně
díky charakteru stavby (liniová stavba) a s ohledem na převažující vedení po zemědělsky
využívaných pozemcích. Užívaná stupnice ekologické stability přitom hodnotí zastavěné
plochy nulovým stupněm ekologické stability (SES = 0), ornou půdu stupněm SES = 1, travní
porosty SES = 2, kulturní lesní porosty SES = 3, přírodě blízké lesní porosty SES = 4; zcela
přírodní lesy s SES = 5 se v daném území nevyskytují. Nejvýraznější rozdíl oproti
stávajícímu stavu lze zřejmě očekávat u varianty S1U (nezanedbatelné zásahy do lesa s
ekologickou stabilitou stupně 3-4), nejméně u var. M1U, vzájemné rozdíly však nejsou
vzhledem k celkové dotčené výměře nijak zásadní.
V řešeném území se vyskytují skladebné části územních systémů ekologické stability všech
hierarchických úrovní, tzn. nadregionální, regionální i lokální biocentra a biokoridory
(podrobnější přehled viz Příl. H.I.2). Vlivem na skladebné části je prakticky vždy
odstranění vegetace (snížení ekologické stability) a přerušení kontinuity přírodních
podmínek, což je podstatné zejména v biocentrech, zatímco definice biokoridorů
umožňuje nespojitost vlastností prostředí. Ovlivnění nadregionálního ÚSES lze přitom
očekávat jen v úplném začátku úseku 1, kde posuzovaná komunikace křižuje NRBK č. K105
poblíž stávající křižovatky I/19 a I/20. Protože v tomto úseku dojde jen k „náhradě"
stávající trasy I/19 přeložkou (přičemž původní trasa zde bude rekultivována), lze vliv na
zmíněný NRBK považovat za pouze dočasný a celkově zanedbatelný.
Vliv na regionální ÚSES lze očekávat především v souvislosti s přemostěním Úslavy (RBK č.
244), přičemž jednotlivé varianty se liší lokalizací zásahu do různých skladebných částí i
jejich mírou. Ve var. M1U a M2 je trasa v dlouhé mostní estakádě vedena přes širokou nivu
Úslavy a Bradavy, kde protíná v centrální části funkční lokální biocentrum vložené v RBK
(č. 244/01) a ve var. M2 také okraj LBC na dolním toku Bradavy. Trasa var. S2/S2U
přechází vysokou mostní estakádou přes okrajovou část funkčního biocentra č. 244/02,
rovněž vloženého v RBK. Trasa S1U jako jediná prochází (rovněž ve vysoké estakádě) pouze
přes dílčí úsek regionálního biokoridoru (RBK 244/02-244/03), jehož část je navíc v
současné době nefunkční. Vliv na funkčnost skladebných částí RÚSES je proto ve var. S1U
prakticky zanedbatelný, u souběžné trasy S2/S2U se jedná o vliv mírně negativní, u var.
M1U a M2 se jedná o mírně až středně významný vliv (v závislosti na konečném provedení,
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zásahů do břehových porostů či samotného toku). Ve všech případech je doporučeno
zmírňování vlivů navrženými opatřeními.
S ohledem na „hustotu" lokálního ÚSES dochází nejčastěji ke střetu právě s lokální sítí,
ovlivnění skladebných částí lze však považovat za nevýznamné. V úseku 1 se bude jednat o
náhradu stávající komunikace a nedojde tedy k žádným novým vlivům, pouze se změní
místo křížení. V dalších úsecích sice jde o nové přechody plánované komunikace, nicméně
na úrovni lokálních biokoridorů lze vlivy křížení se silnicí považovat za zcela minimální a
běžnými opatřeními je lze efektivně zmírňovat (u LBK sledující údolnice potoků např.
dostatečně kapacitními propustky či mostky). To platí zejména pro všechny severní trasy.
Tzv. „jižní" varianty zasahují i do lokálních biocenter (M1U narušuje celistvost LBC v údolí
Olešenského potoka, var. M2 okrajově zasahuje LBC na dolním toku Bradavy). Vlivem
stavby bude kácení lužních lesů a narušení přírodních podmínek ve funkčním LBC (biotop
některých významnějších druhů). Varianty M1U a M2 mají proto mírný vliv na prvky ÚSES,
ostatní trasy mají vliv velmi malý až zanedbatelný.
Z pohledu výše uvedených skutečností lze konstatovat, že celkový vliv na ekosystémy v
celém širším slova smyslu málo významný, a to s relativně nízkou mírou nejistoty. Ve většině variant nicméně může dojít k méně závažnému narušení funkčnosti ÚSES, a je proto
nezbytné přistoupit k uplatnění preventivních a eliminačních opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.7. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. S jejími závěry lze souhlasit.
V návrhu stanoviska EIA jsou formulovány následující podmínky pro minimalizaci tohoto
vlivu:
Fáze přípravy:

− po určení konečné varianty (v dostatečném předstihu před zpracováním
dokumentace pro územní rozhodnutí) provést podrobný biologický průzkum včetně
průzkumu migračních tras živočichů v prostoru očekávaného záboru a v prostoru
ochranného pásma silnice; na základě tohoto průzkumu stanovit optimální termín
provádění zemních prací s ohledem na případný výskyt zvláště chráněných druhů a
případná migrační opatření (přemostění, podchody, nadchody, oplocení apod.);
tento průzkum aktualizovat i před zahájením vlastních stavebních prací
− v dalších stupních přípravy (DÚR, DSP) bude proveden dendrologický průzkum ve
vybrané trase včetně ocenění dřevin rostoucích mimo les, které bude nutno kácet (k
povolení kácení je třeba podat žádost na místně příslušný orgán ochrany přírody obecní úřad); po vyčíslení ekologické újmy budou za pokácené dřeviny orgánem
ochrany přírody uloženy náhradní výsadby; v rámci DSP pak bude předložen
projekt vegetačních úprav (ozelenění stavby), který takto stanovené náhradní
výsadby zapracuje
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− v případě, že bude realizována varianta procházející lesními porosty zpracovat
návrh opatření pro minimalizaci vlivu bořivých větrů (např. pěstební opatření) a
tato opatření zapracovat do projektu vegetačních úprav
− projekt vegetačních úprav bude minimalizovat vizuální působení stavby v krajině,
která je zčásti chráněna v přírodním parku Kornatický potok; v úseku komunikace,
kde bude docházet k pohledové interakci s územím přírodního parku, preferovat
přírodě blízké, např. skupinové výsadby autochtonních (stanovištně původních)
dřevin a keřů; zároveň bude prověřeno, zda je možné obdobné výsadby doplnit i na
silničních pozemcích mimo navrhovanou komunikaci, pro zmírnění vlivů na
krajinný ráz, např. v případě var. S1U a S2/S2U podél silnic Šťáhlavice - Kornatice
či dnešní trasy I/19 Losiná - Nezvěstice, s cílem snížení pohledové exponovanosti přemostění Úslavy a zářezu v pravobřežním svahu
− ve variantě S2, kde projektovaná trasa východně od Nezvěstic překonává vysokým
násypem Milínovský potok a biokoridor, zajistit funkčnost lokálního biokoridoru
převedením mostem o dostatečné šířce s ohledem na vymezený biokoridor (tj.
minimálně v šířce stávajícího funkčního propojení)
− ve variantách S1U a S2/S2U, kde je plánovaná komunikace za mostem přes Úslavu
na pravém břehu vedena v relativně hlubokém terénním zářezu v prostoru
stávajících lesních porostů, za účelem zmírnění zásahů do těchto porostů (přírodního
parku a PUPFL) minimalizovat zářez, resp. provést jej jen s minimálními zásahy do
okolního terénu (např. využitím gabionové stěny či opěrné zdi, nikoliv plynulým
svahováním); v co největším rozsahu ponechat přirozený terén v okolí stavby, aniž
by vznikalo riziko eroze či sesuvů
Pro fázi výstavby:

− před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti,
zvláštní pozornost věnovat lesním plochám, okolí vodních toků, lučním porostům a
skupinám dřevin mimo les; případné jedince zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů přemístit do srovnatelných biotopů; záchranný přesun je významný
zejména u druhů s omezenou mobilitou (např. čmelák, mravenec, obojživelníci,
ještěrky apod.); musí být realizován v co nejkratší době před zahájením stavby v
daném úseku, ovšem při respektování vhodných ročních období pro odchyt a přesun
jedinců příslušného druhu a se striktním dodržením požadavků zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění; pro tento zásah je třeba zažádat o
výjimku ze základních ochranných podmínek zjištěných zvláště chráněných druhů
− veškeré nutné kácení dřevin a odstraňování keřových porostů provést mimo
vegetační období a hnízdní dobu ptáků (tj. od listopadu do února)
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− zakládání mostů provádět tak, aby bylo poškození porostů a koryta vodních toků
omezeno jen na nejnutnější míru, zabránit zbytečným pohybům těžké strojní
techniky v nivě toků

Pro fázi provozu:

− zajistit péči o vysázenou zeleň a její dosadbu v případě poškození do té doby, dokud
nebude zajištěn její samovolný růst.; uhynulé jedince nahradit v nejbližším vhodném
termínu
− provádět kontrolu ploch, na nichž byl odstraněn vegetační kryt a v případě výskytu
invazních druhů rostlin zajistit jejich bezodkladnou likvidaci

D.I.8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Vlivy stavby na strukturu a funkční využití území byl již zohledňován v procesu územního
plánování (zahrnutí koridoru pro obchvat severně i jižně od Nezvěstic do ZÚR Plzeňského
kraje). Vzhledem k délce úseku, v němž bude vedena silnice ve zcela nové trase
(obchvat), dojde realizací záměru ke znatelné změně uspořádání volné krajiny. Naproti
tomu lze předpokládat, že ovlivnění sídelní struktury záměrem bude minimální, neboť se
jedná o dlouhodobě osídlené a plošně využívané území, v němž i v současnosti koexistují
lidská sídla i komunikace.
Ve vztahu ke krajinnému rázu lze očekávat určité narušení přírodních hodnot krajiny, resp.
zásah do přírodní složky krajinného rázu, a to prakticky ve všech variantách: severní
varianty zasahují do lesních celků, varianty M1U a M2 zase přetínají v relativně dlouhém
úseku říční nivu s nezanedbatelným zastoupením přírodě blízkých lužních porostů. Naopak
kulturně-historickou složku záměr znatelně nenaruší, protože nekoliduje se zdejšími
historickými či kulturními dominantami, které by mohly být hmotně či esteticky dotčeny.
S ohledem na rozsah a umístění záměru lze jako nejproblematičtější místo ve všech variantách hodnotit nepochybně přemostění nivy Úslavy, případně Bradavy. Problematika
možného ovlivnění krajinného rázu byla podrobněji analyzována jak přímo v terénu, tak
pomocí aktuálních leteckých snímků v prostředí GIS a 3D modelů (aplikace Google Earth).
Obě základní severní varianty překonávají relativně vysokým mostem severně od Nezvěstic
údolí Úslavy, které má téměř přírodní charakter (krajinný ráz je zde chráněn
prostřednictvím přírodního parku Kornatický potok). Trasa S1U překonává údolí mostním
tělesem o délce cca 400 m, stoupajícím z levého břehu na pravý; max. výška mostu by
měla být cca 27 m nad úrovní terénu (hladina Úslavy 352 m n.m., niveleta komunikace na
mostě stoupá z 367 k 385 m n.m.). Trasa S2/S2U přemosťuje údolí v délce asi 530 m. Most
je veden v poněkud prudším sklonu, niveleta komunikace stoupá z 372 na levém břehu 397
m n.m. na pravém břehu; most se nad hladinou Úslavy (352 m n.m.) dostává do max. výšky
cca 29 m nad úroveň terénu.
V obou popsaných případech, přestože je trasa vedena přes území přírodního parku na
pravém břehu Úslavy, dojde paradoxně k pouze málo významnému narušení krajinného
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rázu. Důvodem je malá pohledová exponovanost míst plánovaného přemostění. Klíčovým
faktorem při posuzování dopadu na krajinný ráz totiž je vizuální vnímání, které v tomto
případě bude silně utlumeno vzdáleností od sídel či frekventovanějších bodů v krajině. V
těchto variantách se most promítne ve vzdálenosti 2,3-2,5 km od křižovatky silnice
Nezvěstice - Šťáhlavy - Šťáhlavice, 0,9-1,3 km od silnice Šťáhlavice - Kornatice. Navíc se v
uvedených pohledech stavba promítá vždy na pozadí lesních celků a ve víceméně
podélném směru (v němž se most nebude jevit jako výrazná dominanta). Z bočního
pohledu a proti volnému horizontu či přehledné krajině však bude toto přemostění
pozorovatelné jen velmi omezeně, v podstatě až z těsné blízkosti, bude-li stát pozorovatel
téměř přímo u mostu. Pouze ze severního okraje zástavby Nezvěstic (od žel. trati
Nezvěstice - Rokycany) začíná most S2/S2U už ve vzdálenosti cca 150 m, S1U pak probíhá
ve vzdálenosti 400-500 m (pohled je však zčásti utlumen dřevinnou vegetací.
Je nutno zdůraznit, že vzhledem ke konfiguraci a členitosti reliéfu, stávající struktuře zástavby sídel, ale také díky zmíněným lesním komplexům i rozptýlené zeleni v krajině
(včetně např. nesouvislých dřevinných porostů podél Nezbavětického potoka či železniční
trati Nezvěstice - Rokycany) nemůže mostní těleso rušivě působit ani při pohledu z
okolních obcí. Např. trasa S1U je vedena cca uprostřed mezi Nezvěsticemi a Šťáhlavicemi,
v ohybu údolí Úslavy, kde bude při pohledu z okrajů obou obcí již docházet k částečnému
zakrytí stavby reliéfem a především hojnou (byť i nesouvislou) dřevinnou vegetací. Lze
očekávat projekci mostu na pozadí lesních celků, čímž bude celkový vizuální efekt výrazně
zmírněn. Z naprosté většiny zastavěného území Nezvěstic (s výjimkou nejsevernějšího
okraje) je trasa uvažované přeložky zakryta zástavbou. I ze samotného údolí Úslavy (např.
nivní louky v okolí bývalého mlýna poblíž mostů dnešní I/19 přes Úslavu a Bradavu,
případně z vyhlídky Varta) bude stavba zcela „neviditelná", přesněji mimo pozorovatelnou
krajinnou scénu.
Patrně nejviditelnější bude uvažované přemostění od silnice Šťáhlavice - Kornatice, i
odtud však značnou část uvažované stavby zakrývá dřevinná vegetace podél Úslavy a
železniční tratě, most bude navíc viditelný z větší vzdálenosti a ve velmi ostrém úhlu. Z
tohoto místa může výrazněji působit spíš relativně dlouhý průsek a zářez komunikace v
pravobřežním lesnatém svahu (pohled cca ve směru zářezu var. S1U, naopak průsek
S2/S2U bude z tohoto místa viditelný pouze omezeně). Obě základní varianty jsou
víceméně srovnatelné, vzhledem k tomu, že se jedná o území přírodního parku, lze při
jejich realizaci předpokládat mírné narušení přírodní složky krajinného rázu. Drobný rozdíl
spočívá ve specifických pohledech z okrajů obcí - podle konkrétního místa může působit
rušivěji blízký mostní objekt ve variantě S2/S2U (zejména severovýchodní okraj
Nezvěstic), nebo naopak průsek var. S1U (při pohledu od silnice Šťáhlavice - Kornatice).
Naproti tomu, ve variantách procházejících jižně od Nezvěstic (M1U, M2) naruší přemostění Úslavy a Bradavy společnou estakádou krajinný ráz především svou délkou (M1U =
940 m, M2 = 865 m) a výrazným orámováním krajinné scény při pohledu z jižního okraje
Nezvěstic a severního okraje Žákavé. Maximální výška nad terénem (hladina Úslavy 360 m
n.m.m) dosáhne max. 13 m, resp. 12 m. Vliv takovéto nové technické dominanty
(nepřehlédnutelného vizuálního předělu mezi oběma obcemi) v relativně přírodním
prostředí široké, ploché a převážně travnaté nivy (viz Fotodokumentace v Příl. H.IV.1
posuzované dokumentace) navíc bude umocněn vnímáním z boku proti horizontu a v

60

relativní blízkosti (400-500 m od jižního okraje Nezvěstic, 300-400 m od Žákavy. Fakt, že
zde není krajinný ráz výslovně chráněn prostřednictvím přírodního parku, intenzitu tohoto
vlivu nijak nesnižuje.
Na druhou stranu, určitým pozitivním faktorem je údolní poloha, která omezuje dálkové
vnímání této nové dominanty, takže narušení krajinného rázu zde lze považovat za sice
velmi intenzivní, ale spíše lokální. Charakter kulturní krajiny v blízkém sousedství sídel
zároveň nevylučuje realizaci nových antropických dominant. Problém nicméně může být v
subjektivním vnímání obyvatel (líbí - nelíbí), přičemž lze očekávat, že případné rušivé
působení prakticky nelze účinně zmírnit (např. výsadbami zeleně či barevným
provedením).
Narušení krajinného rázu ve var. S1U a S2/S2U bude s ohledem na výše uvedené faktory
málo významné, ve var. M1U a M2 nejspíše středně významné (intenzivní, avšak lokální
působení). Pro málo podrobný stupeň projektování je ovšem nutno konstatovat střední
míru nejistoty (např. neznáme podrobnosti provedení mostních objektů, rozsah ozelenění
stavby apod.). Zmírňování případného nežádoucího působení je proveditelné jen částečně
ozeleněním stavby a také např. doplněním krajinné zeleně na vhodných místech ve směru
některých vzdálenějších pohledů. V případě intenzivního působení blízkých rozsáhlých
objektů (tj. estakáda ve var. M1U a M2 při pohledu z Nezvěstic a Žákavé) je účinné
zmírnění vlivů jen obtížně představitelné.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.8. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. S jejími závěry lze souhlasit.
V návrhu stanoviska EIA jsou formulovány následující podmínky pro minimalizaci tohoto
vlivu:

− projekt vegetačních úprav bude minimalizovat vizuální působení stavby v krajině,
která je zčásti chráněna v přírodním parku Kornatický potok; v úseku komunikace,
kde bude docházet k pohledové interakci s územím přírodního parku, preferovat
přírodě blízké, např. skupinové výsadby autochtonních (stanovištně původních)
dřevin a keřů; zároveň bude prověřeno, zda je možné obdobné výsadby doplnit i na
silničních pozemcích mimo navrhovanou komunikaci, pro zmírnění vlivů na
krajinný ráz, např. v případě var. S1U a S2/S2U podél silnic Šťáhlavice - Kornatice
či dnešní trasy I/19 Losiná - Nezvěstice, s cílem snížení pohledové exponovanosti přemostění Úslavy a zářezu v pravobřežním svahu
− ve variantách S1U a S2/S2U, kde je plánovaná komunikace za mostem přes Úslavu
na pravém břehu vedena v relativně hlubokém terénním zářezu v prostoru
stávajících lesních porostů, za účelem zmírnění zásahů do těchto porostů (přírodního
parku a PUPFL) minimalizovat zářez, resp. provést jej jen s minimálními zásahy do
okolního terénu (např. využitím gabionové stěny či opěrné zdi, nikoliv plynulým
svahováním); v co největším rozsahu ponechat přirozený terén v okolí stavby, aniž
by vznikalo riziko eroze či sesuvů
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− po stanovení konečné varianty zpracovat studii detailního ovlivnění krajiny a
krajinného rázu, navrhnout zmírňující opatření

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Potenciálně dotčený nemovitý majetek představují s výjimkou dotčených zemědělských či
lesních pozemků pouze komunikační těleso a část jeho zařízení (např, mostky, propustky část trasy určena k rekultivaci), které se nacházejí na pozemcích ve správě investora (tzn.
ŘSD). Nepředpokládá se, že by realizací záměru mělo dojít k citelné majetkové újmě
jiných subjektů.
Rekonstrukcí komunikace I/19, resp. výstavbou jednotlivých úseků přeložky včetně obchvatu Nezvěstic nebudou územně dotčeny či jinak zasaženy žádné evidované kulturní či
historické památky ani městská památková zóna Spálené Poříčí (centrum).
Vliv na hmotný majetek a památky dokumentace hodnotí jako zcela zanedbatelný, s
nízkou mírou nejistoty.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.9. je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí. S jejími závěry lze souhlasit.
V návrhu stanoviska EIA jsou formulovány následující podmínky pro minimalizaci tohoto
vlivu:
−

vzhledem k poloze některých úseků posuzovaného záměru v území se zvýšenou
pravděpodobností archeologických nálezů, je třeba počítat v místech zemních prací
se záchranným archeologickým průzkumem; na investora se přitom vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění
pozdějších změn a doplňků, kde se mu mj. ukládá alespoň dva týdny předem ohlásit
počátek zemních prací příslušnému oddělení záchranných archeologických
výzkumů, ohlásit okamžitě případný archeologický nález při provádění zemních
prací, umožnit dohled a záchranný archeologický výzkum odbornému pracovníkovi
určené archeologické organizace
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Posouzení komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Komplexní charakteristiku všech očekávaných vlivů v rámci posuzovaného záměru lze
shrnout v následujících bodech:
Vlivy vyvolané záměrem v žádném případě nemohou dosahovat za hranice ČR. Rozsah vlivů
lze prakticky u všech uvedených složek charakterizovat jako lokální (v případě krajinného
rázu maximálně v okruhu několika nejbližších km) pouze v případě možného znečištění
povrchových vod lze (a to pouze v případě eventuálních závažných havarijních situací)
uvažovat ovlivnění vzdálenějších míst či lokalit.
S ohledem na výše uvedená fakta a zejména vzhledem k výsledkům akustické studie v
přílohách této Dokumentace nelze s maximální výpovědní hodnotou vyloučit pozorovatelné
ovlivnění veřejného zdraví, či případně trvalého narušení faktorů pohody. Vlivy na
akustickou situaci nicméně nevzniknou důsledkem samotného záměru, ale mohou nastat
pouze v pesimistickém scénáři jeho kumulativního příspěvku ke stávající (již prokazatelně
výrazně nadlimitní a neudržitelné) situaci.
Ostatní složky prostředí - klima, ovzduší, včetně imisní situace, povrchové a podzemní
vody, půda a horninové prostředí, přírodní zdroje, ekosystémy, fauna, flóra, krajinu a
krajinný ráz) nebudou záměrem v předložené podobě a rozsahu závažně či nadlimitně
dotčeny.
Pro většinu vyhodnocených středně významných nežádoucích vlivů (a také vlivů malé
intenzity, u nichž je to účelné a reálné) jsou v dalším textu navržena preventivní a zmírňující opatření k jejich eliminaci, omezování či kompenzaci.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.II. je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro
posouzení vlivů na životní prostředí.
Menší připomínku lze vznést ke konstrukci "pesimistického scénáře", který pravděpodobně
předpokládá neplnění navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Tato problematika by měla být spíše
náplní následující kapitoly: Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech. Dokumentace by měla počítat s tím, že navržená opatření budou
respektována a ne s tím, že nebudou - to představuje havarijní nebo nestandardní stav a
jako takový by musel být řešen bez ohledu na proces EIA (např. při překročení hygienických
limitů).
Při dodržení hygienických limitů je dodržena celospolečensky přijatelná míra rizika a tento
stav nemůže představovat ovlivnění veřejného zdraví.
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Posouzení charakteristiky enviromentálních rizik
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Rizikovost a pravděpodobnost havarijních situací či jiných nestandardních stavů lze zčásti
odvozovat z analogie s dalšími silnicemi I. třídy. Většina vlivů běžného provozu na silnici
I/19 nejspíše nebude významná, avšak v případě možných havárií (ať už při výstavbě či
během provozu) nelze předem zcela vyloučit některé středně významné (zřejmě jen v
„katastrofických" případech i vlivy závažnější).
Environmentální rizika posuzovaného záměru představují zejména:

•

Riziko znečištění vodních toků a tím i nepříznivé ovlivnění vodních ekosystémů, včetně
biotopů některých druhů fauny (např. rak kamenáč). Toto riziko nelze nikdy zcela
vyloučit (roste se zvyšujícím se počtem přemostění vodních toků), lze však aspoň
zmírňovat (vegetační odvodňovací příkopy, nezaústěné bezprostředně do toku apod.)

•

Možnost ovlivnění vodních zdrojů (ochranné pásmo vodního zdroje vodárna Žákava - OP
II., případně i I. stupně (v těsné blízkosti var. M1U, M2 - cca 30 m od trasy I/19). Ani
toto riziko se nedá zcela vyloučit, avšak s ohledem na existenci OP a vodního zdroje v
blízkosti stávající trasy I/19 ho lze považovat za přijatelné. Pro řešení případné
havárie, která by zasáhla nebo hrozila dotčením OP I. stupně, je nutno dodržet
standardní postupy (koordinuje Hasičský záchranný sbor, případně Integrovaný
záchranný systém).

I v případě takových havarijních situací lze v důsledku záměru navíc uvažovat jen málo nebo středně významné ovlivnění životního prostředí či lidského zdraví (např. znečištění
povrchových vod v případě eventuálních havarijních situací bude s ohledem na rozsah
havárie nejspíše lokální; jen v případě opravdu katastrofické havárie by bylo možno
předpokládat rozsáhlejší ovlivnění toků či vzdálenějších míst).
Jiné (a zejména závažnější) nestandardní stavy či havárie znamenající environmentální
rizika nejsou na současné úrovni znalostí předpokládány.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou charakteristiku environmentálních rizik lze považovat za dostatečnou. Zřejmě
zde měl být popsán stav realizace záměru bez realizace opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
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Posouzení použitých metod hodnocení
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
Hlavním podkladem pro hodnocení vlivů, zejména pro zpracování hlukové a rozptylové
studie, byla PD v úrovni technické studie a její doplnění 05/2009 (Průvodní zpráva Dodatek, Valbek s.r.o., středisko Plzeň). V původní studii byla řešena rekonstrukce silnice
I/19 v celkem devíti úsecích (od křižovatky s I/20 až po hranici Plzeňského kraje), dodatek
se zabývá již jen prvními třemi úseky (po Spálené Poříčí). Důvodem bylo usnadnění
postupu další projektové přípravy - zveřejňování záměrů jednotlivých úseků probíhalo
postupně a ve všech zbývajících úsecích, na něž bylo zpracováno oznámení záměru, bylo
posuzování vlivů ukončeno ve zjišťovacím řízení. Poslední část záměru (tj. úseky 1-3) byla
projekčně nejsložitější, s ohledem na předpokládané náklady se počítá s její nejpozdější
realizací a ve stadiu oznámení byla i nejvíce připomínkována, mj. z důvodů variantního
řešení obchvatu Nezvěstic, nesouladu některých variant s ÚPD, a rovněž pro tento záměr
nebyl vyloučen vliv na lokalitu soustavy Natura 2000.
V průběhu posuzování jednotlivých úseků bylo shledáno, že právě obchvat Nezvěstic je
stavbou, která může vyřešením stávajícího kritického místa (neprůjezdnost pro velké
nákladní automobily) výrazně ovlivnit intenzitu dopravních toků po rekonstruované
komunikaci. Z tohoto důvodu byla detailně řešena i hluková a rozptylová situace na
posuzovaných i navazujících úsecích. Klíčový vstup, tj. prognóza intenzity dopravy pro roky
2017 a 2046, byla převzata z PD kterou poskytl projektant (Ekonomické posouzení
proveditelnosti, Valbek, 08/2009).
Výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší byl proveden podle Metodického pokynu
odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů
„SYMOS 97" se zahrnutím Dodatku č. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP
výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS '97" (věstník MŽP, částka
4/2003). Tato metodika je referenční metodou pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v
ovzduší, která je uvedena v příloze č. 6 bodu 2 nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Zpracovatel
rozptylové studie je držitelem licence programu SYMOS97v2003, verze 6.0
Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy byl použit program Hluk+ firmy JpSoft ver.
8.27profi „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí", licence č. 5202 (RNDr. Miloš
Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Program Hluk+ byl autorizován pro použití v hygienické
službě rozhodnutím hlavního hygienika ČR ze dne 20.11.1991. Algoritmy výpočtu hluku
vycházejí z Metodických pokynů a z novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy z
roku 2005. Pro posouzení současné akustické situace bylo zpracováno autorizované měření
hluku (Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, centrum hygienických laboratoří). Toto měření
bylo provedeno na čtyřech měřících místech v obcích Spálené Poříčí, Míšov a Borovno,
součástí měření bylo i souběžné sčítání automobilové dopravy. Na základě takto zjištěných
údajů byla provedena kalibrace modelu.
Pro hodnocení vlivů stavby na krajinný ráz byly použity jednak letecké snímky a 3D model
terénu v aplikaci GoogleEarth, jednak zejména cílené terénní návštěvy zájmového území,
při nichž byly dokumentovány krajinné scény a posuzovány vizuální vztahy krajinné scény a
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očekávané projekce stavby v daném místě. Vlivy rekonstrukce komunikace první třídy na
předmět ochrany EVL Bradava (rak kamenáč) byly hodnoceny s využitím vlastní expertních
zkušeností zpracovatelů s posuzováním obdobných záměrů a známých údajů o dalších
záměrech v povodí Bradavy. Obdobně byly využity i odborné zkušenosti dalších členů
zpracovatelského kolektivu ohledně očekávaného ovlivnění fauny, flóry a vegetace.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené zdroje informací lze považovat za seriozní a skutečnému stavu odpovídající.
Použité metody hodnocení odpovídají potřebám hodnocení a patří mezi závazné metody
pro hodnocení vlivů na životní prostředí v resortech životního prostředí a zdravotnictví.
V závěru posuzované dokumentace je uveden seznam použitých podkladů a literatury.
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Variantní řešení bylo v daném stupni projektové dokumentace předloženo pro 2. úsek
záměru (obchvat Nezvěstic), úseky 1 a 3 jsou invariantní. V případě obchvatu se jednalo o
celkem pět variant (čtyři základní a jedna podvarianta). Souhrnné hodnocení všech variant,
jejich kladů i záporů, je uvedeno v přehledné tabulce, kde je pro srovnání je uvedeno i
hodnocení „nulové" varianty, tedy ponechání stávajícího stavu se všemi očekávanými
důsledky pro budoucí vývoj.
Očekávaná intenzita vlivů na řešené území v případě realizace záměru bez zvláštních
opatření byla hodnocena pomocí následující stupnice:
Základní (reálně očekávaná) hodnota vlivu: +3 = významný, silně pozitivní vliv, +2 =
středně významný, znatelně pozitivní vliv, +1 = mírný pozitivní vliv, 0 = neutrální
(zanedbatelný) vliv, -1 = mírný negativní vliv, -2 = středně významný, znatelně negativní
vliv, -3 = významný, silně negativní vliv.
Hodnota v závorce (...) označuje potenciální vlivy nestandardních či havarijních stavů,
včetně působení možných kumulací apod. (pesimistický scénář)
Hodnota v hranaté závorce [...] představuje očekávaný vliv při využití navržených
technických opatření (např. protihlukové stěny apod.) ke zmírňování či eliminaci vlivů
[optimistický scénář]
Pokud jsou uvedeny dvě hodnoty oddělené lomítkem, je tím odlišen očekávaný vliv na
obyvatele ve vlastním území hodnoceného záměru / mimo území záměru (např. další obce
na trase I/19).

varianta záměru

S1U

S2

S2U

M1U

M2

(nulová)

složka ŽP
vliv na obyvatelstvo včetně sociálněekonomických charakteristik území

+2 / (-2)

+2 / (-2) +2 / (-2)

+1 / (-2)

+1 / (-2)

-1 (-2)

vliv na klima a ovzduší

0(-1)

0(-1)

0(-1)

0(-1)

0(-1)

vliv na hlukovou expozici obyvatelstva

+2 / (-3)

+2 / (-3) +2 / (-3) +1 [+2] / (-3) +1 [+2] / (-3)

-2 (-3)

vliv na podzemní a povrchové vody

0(-1)

0 (-2)

0(-1)

0(-1)

0 (-2)

0 (-2)

0(-1)

vliv na zemědělský půdní fond

-1

-1

-1

-2

-2

0

vliv na pozemky určené k plnění funkce lesa

-2

-1

-1

0

0

0

vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje

-1

-1

-1

0

0

0

vliv na faunu a flóru, přírodní biotopy

-1

-1 (-2)

-1

-1 (-2)

-1 (-2)

0(-1)

vliv na zvláště chráněná území přírody

0

0

0

0

0

0

vliv na lokality soustavy Natura 2000

0

0(-1)

0(-1)

-1

-1

0(-1)

vliv na USES

-1

-1 (-2)

-1

-2

-2

0
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vliv na krajinu a krajinný ráz
vliv na hmotný majetek
vliv na historické a kulturní památky, archeologická naleziště apod.

Celkové hodnocení - pořadí

-1 (-2)

-1 (-2)

-1 (-2)

-2 (-3)

-2 (-3)

0

0

0

0

0

0

0

0(-1)

-1

-1

-1

-1

0

3.

1.-2.

4.

5.

-

1.-2.

Rozdíly intenzit vlivů mezi jednotlivými posuzovanými variantami jsou poměrně malé a
žádná z variant neznamená sama o sobě závažné či nevratné narušení životního prostředí.
S výjimkou výše popsaného možného nepříznivého kumulativního působení na hlukovou
situaci v některých obcích nedosahují žádné vlivy na životní prostředí hodnoty „významné". Zmíněný potenciální silně negativní vliv je dán kumulací současné hlukové zátěže z
dopravy a výhledem jejího dalšího zhoršování, které je v rozporu s platnými hygienickými
limity.
V procesu EIA by měla být preferována řešení co nejšetrnější k životnímu prostředí. Jako
nejpříznivější jsou hodnoceny varianty S1U a S2U, mj. s ohledem na optimální dopady na
zdraví obyvatel v řešeném území bez nutnosti doplňkových opatření (protihlukové stěny
apod.), dále díky vyloučení vlivů na EVL Bradava a jen minimálnímu ovlivnění funkčnosti
skladebných částí ÚSES. Trasa S1U je částečně znevýhodněna významnějším záborem
PUPFL, oproti S2U (a zejména vůči var. „M") se však vyznačuje nižšími zábory ZPF. Var. S2
se jeví poněkud citlivější k nestandardním stavům, haváriím apod. (především s ohledem
na povrchové vody).
Uvedené bodové hodnocení je samozřejmě do značné míry subjektivní a diskutabilní.
Jednotlivé složky nemají přiřazeny váhy, ovšem jejich přiřazení by bylo zdrojem dalších
připomínek.
Hodnocení je poněkud komplikované se zavedením čísel v závorce, která představují vlivy
nestandardních či havarijních stavů, včetně působení možných kumulací. Zde by spíše mělo
být řešeny možné vlivy na území mimo lokalitu vlastního záměru.
Jako sporné je bodové hodnocení v hranatých závorkách. Představuje očekávaný vliv při
využití navržených technických opatření (např. protihlukové stěny apod.) ke zmírňování či
eliminaci vlivů [optimistický scénář]
S uvedený pořadím variant lze obecně souhlasit.
Poněkud zavádějící je zavedení hranatých závorek, které zachycují stav při realizaci
navržených technických opatření s názvem optimistický scénář. Podle názoru zpracovatele
posudku by tento stav měl být zvažován jako jediný možný, nikoli jako optimistický. Jde
zde o vazbu na §10 odst. 4 zák. č. 100/2001 Sb., který popisuje postup správního úřadu,
který vydává rozhodnutí, kdy vždy bere v úvahu obsah stanoviska. Jsou-li ve stanovisku
uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého
rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen
částečně. V tomto případě se jedná pouze o vliv na hlukovou expozici obyvatelstva, tedy
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zřejmě se jedná o realizaci protihlukových opatření (stěn). Lze předpokládat, že v případě
signalizace překročení hlukových limitů budou muset být protihluková opatření realizována
na základě legislativy ochrany veřejného zdraví bez ohledu na proces EIA. Za této situce
lze považovat protihluková opatření za nezbytnou součást záměru a ne za případ
"optimistického scénáře".

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Záměr zahrnuje tři úseky komunikace I/19 určené k rekonstrukci (z celkových devíti,
zpracovaných původní projektovou dokumentací na úrovni technické studie pod názvem
„Silnice I/19 křižovatka s I/20 - hranice Plzeňského kraje" z 07/2008). Předmětem
hodnocení vlivů na životní prostředí jsou tedy následující úseky:

1.

úsek: I/19 křižovatka s I/20 - Nezvěstice: dl. 2,75km (od křižovatky se silnicí I/20
po vodojem Štáhlavice);

2.

úsek: I/19 Nezvěstice - obchvat: variantně řešený úsek; délka 5,66-6,75km (od
vodojemu Štáhlavice na hranice katastrálních území Žákava/Vlkov);

3.

úsek: I/19 Nezvěstice - Spálené Poříčí: (dl. 3,06km, od hranice katastrálních území
Žákava/Vlkov po křižovatku silnic I/19 a II/117).

Začátek stavby rekonstrukce silnice I/19 je umístěn na křižovatce silnic I/20 a I/19. Tato
se nachází přibližně 5,0 km jižně od okraje Plzně, resp. přibližně 500 m za obcí Losiná.
Umístění křižovatky neodpovídá poloze stávající, její poloha je dána závěry výrobních
jednání při zpracování PD a vychází ze zamýšlených úprav silnice I/20.
Konec stavby je umístěn ve Spáleném Poříčí přibližně 60 m před křižovatkou se silnicí
II/117. Hlavní trasa - v celé délce úseku křižovatka I/20 - Spálené Poříčí je silnice I/19
řešena jako dvoupruhová směrově nerozdělená. Technická kategorie pro silnici I/19 je
navrhována:
−

v extravilánu (novostavby, rozšíření, úpravy) S9,5/70 podle ČSN 73 6101, projektování
silnic a dálnic Základní skladební prvky v příčném uspořádání jsou názorně uvedeny v
následující tabulce:
Úsek

1

2
M1U

3

M2

S1U

S2

Celkové

ZÚ

0,000

2,750

9,200

staničení

KÚ

2,750

9,200

12,260

[km]

2,750

6,750

6,450

návrhová

70

70

70

směrodatná

80

80

SD

2

vodoteče

1
-

komunikace

1

Délka
Rychlost
[km/h]

Křižovatky [ks]
Mosty [ks]
Směnové

R max.

oblouky [m] R min.

6,010

3,060

70

70

70

80

70

90

3

2

2

4

3

4

2

2

2

2

5

2

4

1

1 200

750

950

650

1 100

15 000

5,660

500

600

550

600

600

200

Podélný sklon

s max.

4,50

4,50

4,50

4,30

6,00

6,00

[%]

s min.

1,00

0.50

0,50

0,70

0,60

0.50

R max.

40 000

37 000

65 000

37 000

37 000

100 000

oblouky [m] R min.

15 000

4 000

5 00O

6 567

5 000

700

Násypy [m]

6,00

6,50

10,00

7,60

8,00

5,00

Výškové

h max

70

Zářezy [m]

h max

5,00

7,10

8,00

8,00

9,00

3,50

Poznámka: Některé mosty jsou společné pro přemostění vodotečí i komunikací

Silnice I. třídy S9,5/70

Extravilán

jízdní pruh

a = 2x3,50 m

vodící proužek

v = 2x0,25 m

zpevněná krajnice

c = 2x0,50 m

nezpevněná krajnice

e = 2x0,50 m

−

v intravilánu (rekonstrukce, opravy stávajících průtahů) MS PMK/8,0/50 podle ČSN 73
6110, projektování místních komunikací. Základní skladební prvky v příčném
uspořádání jsou názorně uvedeny ve vzorových příčných řezech a v následující tabulce:

Průtah silnice I. třídy MS
8,0/50
jízdní pruh

Intravilán
a = 2x 3,25 m

vodící / odvodňovací proužek

v = 2x 0,25 m

chodník (minimální šířka)

ach= 2x 0,75 m

Návrhové technické kategorie jsou dány zadávacími podmínkami, které vycházejí z
kategorizace silnic ve správě ŘSD ČR, a odpovídá požadavkům výše uvedených ČSN.

Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Technická a biologická opatření k prevenci a snižování nežádoucích vlivů
Na úrovni projektové dokumentace již byla navržena některá technická a biologická
opatření k eliminaci nebo snížení očekávaných vlivů záměru na životní prostředí. Jedná se
zejména o tato opatření, která doporučujeme dodržet i v dalších stupních PD a podrobněji
rozpracovat:

•

Rekultivace stávající trasy I/19 bude provedena v maximálním možném rozsahu, tzn.
budou odstraněny a rekultivovány všechny úseky stávající zpevněné komunikace, které
nejsou nezbytné pro další dopravní obsluhu (např. pokud v místě dnešní asfaltové
silnice postačí polní cesta). Cílem opatření je umožnit náhradu za zábory ploch ZPF a
zároveň dosažení maximálního podílu ploch s přirozeným vsakováním srážkových vod.

Další opatření se navrhují na základě provedeného vyhodnocení vlivů v této Dokumentaci.
Pro jednotlivé varianty záměru platí následující návrh opatření:

• V případě výběru a dalšího projektování variant M2 či M1U, u nichž je hlukovou studií
vypočítáno překračování (resp. přiblížení se) limitu 50 dB pro noční dobu v referenčním
bodě č. 9 (u přilehlých obytných objektů v Žákavě), je pro ochranu před nadměrnou
hlukovou zátěží nutné počítat se zapracováním odpovídajících technických opatření.
Pokud bude pro realizaci obchvatu zvolena varianta M2 (případně M1U), je nutno v
další fázi projektové přípravy provést podrobné zhodnocení hlukové zátěže této
lokality na základě upřesněných odhadů budoucího vývoje dopravních intenzit. K
dispozici přitom již budou výsledky sčítání v roce 2010, které bude možno použít ke
zpřesnění odhadu budoucí dopravní zátěže. Předběžně je provedenou hlukovou studií
počítána protihluková stěna délky 75 m a výšky 2,5 m (pro referenční bod č. 9,
eventuelně i body č. 5 a 6, kde se vypočtená hodnota blíží limitní). Nová analýza
upřesní parametry navržené PHS a případně povede k návrhu dalších protihlukových
opatření tak, aby bylo zajištěno dodržování hlukových limitů. Před výstavbou a po uvedení silnice do zkušebního provozu pak bude proveden akustický monitoring k ověření
předpokladů hlukové studie a ověření účinnosti navržených protihlukových opatření.
•

Ve variantách M2 a M1U, kde nelze ve stupni studie vyloučit určitý vliv na lokalitu
Natura 2000 (EVL Bradava), je třeba dodržet jednoduchá preventivní opatření,
předcházející případným vlivům na vodní prostředí – nestavět pilíře plánované
estakády do toku Bradavy, neodvádět vody z komunikace přímo do vodoteče apod.
Tato opatření přiměřeně zohlednit i při řešení odvodnění komunikace v okolí
přemostění Milínovského p. (zde i ve var. S2, S2U – nevést srážkové vody přímo do
vodoteče, která následně ústí do Bradavy).

•

Ve variantě S1U trasa komunikace mezi železničními tratěmi severně od Nezvěstic
opakovaně křižuje v rámci obdělávaných zemědělských pozemků drobné vodoteče
(odvodňovací kanály). Důsledkem může být vznik oddělených ploch ZPF, které budou
nadále obtížně zemědělsky využitelné. Pro zajištění účelného obhospodařování ZPF
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je nutné v dalších stupních projektování zohlednit tuto situaci a vyřešit odvodnění
pozemků buď současně s návrhem podélného odvodnění komunikace (svedení
melioračních struh do odvodňovacích příkopů), nebo odpovídajícím systémem
propustků (včetně umožnění přejezdů těchto vodotečí zemědělskou technikou).

• Ve variantě S2 projektovaná trasa východně od Nezvěstic překonává propustkem
Milínovský potok, přičemž je zde uvažováno s poměrně vysokým náspem, zajišťujícím
mimoúrovňové křížení se stávající silnicí. Údolí Milínovského potoka je zároveň
vymezeným biokoridorem a realizací stavby dojde k výraznému narušení jeho
funkčnosti (prodloužení „tunelového" efektu pod stávající komunikací až o dalších cca
m. Pro zajištění funkčnosti lokálního biokoridoru by bylo nutno zajistit zde mostní
profil o dostatečné šířce s ohledem na vymezený biokoridor (tj. minimálně v šířce
stávajícího funkčního propojení).

• Ve variantách S1U a S2/S2U je plánovaná komunikace za mostem přes Úslavu na
pravém břehu vedena v relativně hlubokém terénním zářezu v prostoru stávajících
lesních porostů. Za účelem zmírnění zásahů do těchto porostů (součást přírodního
parku) a záborů PUPFL je v těchto místech žádoucí minimalizovat zářez, resp. provést
jej jen s minimálními zásahy do okolního terénu (tedy např. využitím gabionové stěny
či opěrné zdi, nikoliv plynulým svahováním). Cílem je v co největším rozsahu ponechat
přirozený terén v okolí stavby, aniž by vznikalo riziko eroze či sesuvů.
Opatření navržená pro celý záměr bez ohledu na zvolenou variantu:

• Vzhledem k tomu, že ve Spáleném Poříčí a Hořehledech dochází vlivem provozu na
silnici I/19 již v současnosti k překračování hygienických limitů, je nutné řešit zde
stávající hlukovou situaci bez ohledu na výběr varianty obchvatu Nezvěstic či postup
výstavby (jedná se o stav nezávislý na hodnoceném záměru - stará zátěž). Pro další
přípravu záměru je však žádoucí přijmout alespoň dílčí kroky, které by co nejvíce
omezily hluk z dopravy (omezení kumulativního vlivu s posuzovanou stavbou), a to až
do doby zajištění definitivního řešení této nevyhovující situace, tj. do vybudování
obchvatu těchto obcí. Takovým opatřením by mělo být zejména zařazení dotčených
obcí do programu odstraňování staré hlukové zátěže, tzn. ochrana vnitřního
chráněného prostoru dotčených budov instalací oken příslušné třídy zvukové izolace,
případně i např. dočasné omezení vjezdu těžké dopravy či omezení rychlosti v
některých úsecích, doprovázené instalací „stálečervených" semaforů atd.). Cílem
investora, dotčených obcí i DOSS by mělo být výše popsanou situaci řešit komplexně,
především zakotvením trasy obchvatu v ÚPD obcí, urychlenou předprojektovou
přípravou (aspoň technická studie + EIA), případně následnou realizací v co
nejkratším termínu.

•

Maximum výkopových zemin bude využito přímo na lokalitě v rámci stavebních
prací a rekultivace 1. úseku rekonstruované komunikace. S přebytečnými zeminami
bude nakládáno ve smyslu § 11 zákona o odpadech - přednostní materiálové využití,
tzn., že tato skupina odpadů bude využita především k terénním či rekultivačním
účelům na vhodné lokalitě (nakládání s těmito odpady a jejich využití zajistí zhotovitel
stavby).
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•

Po vyčíslení předpokládaných trvalých i dočasných záborů ploch a stanovení bilance
zemních prací (kterému bude předcházet pedologický průzkum k upřesnění mocnosti
skrývaných vrstev) bude příslušný orgán státní správy požádán o odnětí odpovídajícího
rozsahu pozemků ze ZPF. V příslušném rozhodnutí budou stanoveny podmínky pro
hospodárné využití těchto složek životního prostředí. Zejména vhodné je využití
nejkvalitnější skryté ornice k rekultivaci části úseku 1, případně rozprostření přebytku
na přilehlé pozemky apod. Obdobně bude u stávajících lesních pozemků požádáno o
odnětí plnění funkcí lesa v nezbytném rozsahu (trvalé odnětí či dočasné omezení
funkcí lesa).

•

První úsek trasy (cca ke stávající křižovatce I/19 a silnic na Šťáhlavy, Šťáhlavice) bude
dle projektové dokumentace rekultivován. Vzhledem k tomu, že začátek úseku u
křížení s I/20 se nachází v dílčím úseku nadregionálního biokoridoru, je žádoucí provést
cca v km 0,00-0,25 rekultivaci na lesní pozemky (PUPFL)(posílení ekologické stability).
V km 0,25-1,25 je kvůli minimalizaci kácení a s ohledem na konfiguraci terénu (výrazný
zářez) po odstranění tělesa silnice vhodné ponechat stávající dřevinný doprovod jako
ostatní plochy s dalším využitím coby krajinná zeleň (interakční prvek - silniční alej).
Cca od km 1,25 u křižovatky s II/183 (odbočka na Nezbavětice) do konce úseku je pak
cílovým využitím pozemků zemědělská půda (ZPF), umožňující částečnou náhradu
záborových ploch ZPF a hospodárné využití přilehlých pozemků s půdami vyšší bonity
(převážně II. třída ochrany ZPF).

• Vzhledem k poloze některých úseků posuzovaného záměru v území se zvýšenou pravděpodobností archeologických nálezů (viz příl. H.I.3 posuzované dokumentace), je třeba
počítat v místech zemních prací se záchranným archeologickým průzkumem. Na
investora se přitom vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči ve znění pozdějších změn a doplňků, kde se mu mj. ukládá alespoň dva
týdny předem ohlásit počátek zemních prací příslušnému oddělení záchranných
archeologických výzkumů, ohlásit okamžitě případný archeologický nález při provádění
zemních prací, umožnit dohled a záchranný archeologický výzkum odbornému
pracovníkovi určené archeologické organizace.

• V dalších stupních projektování (DÚR, DSP) bude proveden dendrologický průzkum ve
vybrané trase včetně ocenění dřevin rostoucích mimo les, které bude nutno kácet
(k povolení kácení je třeba podat žádost na místně příslušný orgán ochrany přírody obecní úřad). Po vyčíslení ekologické újmy budou za pokácené dřeviny orgánem
ochrany přírody uloženy náhradní výsadby. V rámci DSP pak bude předložen projekt
vegetačních úprav (ozelenění stavby), který takto stanovené náhradní výsadby
zapracuje.

•

Ozelenění stavby (zejména tělesa komunikace) by mělo vzít v úvahu vizuální působení
stavby v krajině, která je zčásti chráněna v přírodním parku Kornatický potok. V
úseku komunikace, kde bude docházet k pohledové interakci s územím přírodního
parku, je proto vhodné preferovat přírodě blízké, např. skupinové výsadby
autochtonních (stanovištně původních) dřevin a keřů před typickou „silniční alejí".
Zároveň bude prověřeno, zda je možné obdobné výsadby doplnit i na silničních
pozemcích mimo navrhovanou komunikaci, pro zmírnění vlivů na krajinný ráz (např. v
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případě var. S1U a S2/S2U podél silnic Šťáhlavice - Kornatice či dnešní trasy I/19 Losiná
- Nezvěstice, s cílem snížení pohledové exponovanosti přemostění Úslavy a zářezu v
pravobřežním svahu).

• Z důvodu snížení prašnosti na přilehlých komunikacích po dobu výstavby bude
zajištěno skrápění terénu v případě velké prašnosti při zemních pracích a důsledná
očista vozidel vyjíždějících ze stavby na přilehlé veřejné komunikace. Nutná je rovněž
pravidelná očista přilehlých veřejných komunikací.

• V rámci stavby je nutno dbát na dobrý technický stav použité techniky a stavební
mechanizace, zejména s ohledem na prevenci znečištění vodních toků a vodních
zdrojů. Organizaci práce přizpůsobit tak, aby např. hlučné a prašné práce byly
prováděny pouze v denní pracovní době; cílem je maximální zmírňování negativních
dopadů na okolí po dobu stavby.

• V rámci stavby bude zajištěno oddělené shromažďování odpadů vznikajících při
výstavbě (třídění odpadů) a jejich zneškodňování oprávněnými osobami. Ve všech
projektových dokumentacích dbát na zpracování části o odpadech a obalech (dle
platných právních norem).

• Během výstavby budou dále dodržovány základní bezpečnostní požadavky, vyplývající
z platných předpisů a norem (např. požární ochrana, nakládání s látkami, které by
mohly znečišťovat okolí, např. mazivy a pohonnými hmotami, nátěry apod.), mj. i
s ohledem na ochranná pásma vodních zdrojů, která jsou záměrem dotčena
(převážně OP II.stupně).

• Na konci úseku 2 a v úseku 3, kde bude hodnocená komunikace vedena souběžně s EVL
Bradava a nedochází k překonávání velkých převýšení, budou pro podélné odvodnění
komunikace využity výhradně nezpevněné odvodňovací příkopy s mírným spádem.
Předpokládá se, že tyto příkopy zarostou travinobylinnou vegetací, která při řádné
údržbě neomezí plnění odvodňovací funkce příkopů a zároveň umožní i případné
zadržení a odbourání případných nežádoucích polutantů, např. zvýšených koncentrací
iontových látek (solí) ze zimní údržby komunikací. Cílem je minimalizace splachů
jakéhokoliv znečištění do toku Bradavy či jejích přítoků.
•

Rovnež odvodnění velkých mostních objektů, na nichž se při délce několika stovek m
předpokládá velká plocha zpevněných povrchů a hrozí tak i riziko větší koncentrace
znečištění (např. ropnými látkami), nesmí být zaústěno přímo do toků. Vhodnější je
řešit odvedení srážkových vod např. podélným sběračem srážkových vod se zajištěním
jejich retence a následného přečištění v lapači ropných látek.

Další eliminační, preventivní či kompenzační opatření nejsou navržena, neboť nebyly
identifikovány žádné závažnější vlivy, které by to vyžadovaly.
Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí, posouzení dokumentace a připomínek v rámci procesu EIA byla některá opatření
upravena, upřesněna a doplněna nová. Veškerá tato opatření jsou součástí návrhu
podmínek pro udělení stanoviska EIA (viz kapitola VII. Návrh stanoviska).
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Vyjádření veřejnosti:
Občanské sdružení Potok Bradava
Dobrý den,
tímto já, Martin Hruška, jako předseda občanského sdružení Potok Bradava uplatňuji
následující připomínky k dokumentaci záměru PLK1375: „Rekonstrukce silnice 1/19, úsek
křižovatka s 1/20 - Spálené Poříčí". Tyto připomínky se týkají textu dokumentace a
dokumentace vyhodnocení Natura, obojí zveřejněno v Informačním systému EIA na
stránkách CENIA dne 13.12.2010. Tyto připomínky jsou souborem připomínek občanského
sdružení Potok Bradava a obyvatel obcí Nezvěstice a Žákava.
Jako doklad jsem dne 20.8.2008 společně s námitkou proti návrhu zásad územního rozvoje
týkající se obchvatu obce Nezvěstice předložil plné moci se seznamem 182 občanů obce
Nezvěstice a seznam 48 občanů obce Žákava, kteří zplnomocnili občanské sdružení Potok
Bradava jako své veřejné zástupce k uplatnění věcně shodných připomínek souvisejících s
plánovanou výstavbou obchvatu obce Nezvěstice.
Tento dokument obsahuje 19 připomínek, jež jsou uvedeny na 5 následujích stranách.
Celkový počet stran této námitky je 6.
Připomínky k obchvatu obce Nezvěstice
1. Změna dopravních toků
Na několika místech je v textu dokumentace pracováno s předpokladem, že nedojde k
výrazné změně dopravních toků v daném území. Vedle toho je však v tom samém
dokumentu přiznáno, že určité změny nelze vyloučit, či je lze dokonce předpokládat zprůjezdnění trasy pro vozidla s výškou nad 3,5 m. Vzhledem k tomu, že v současné době
je průjezd těchto vozidel přes obec Nezvěstice zcela vyloučen, je zcela evidentní, že díky
poloze obce Nezvěstice na trase Tábor - Plzeň, dojde k enormnímu nárůstu kamionové
dopravy. Celá Česká republika je totiž tradičně transitní zemí ve směru východ-západ.
Variantní řešení M1U a M2 obchvatu Nezvěstic tento negativní dopad na obec neřeší. V
dokumentu je též uvedeno, že firma Valbek využila pro odhad nárůstu dopravního zatížení
pouze tabulkových hodnot a nepracovala s dalšími možnými vlivy. Lze se proto spíše
domnívat, že nárůst dopravní zátěže nebude jen minimální, ale spíše značný.
2. Mrazová kotlina, inverze
Tato připomínka se týká stavu ovzduší v obou obcích. Obec Žákava a část obce Nezvěstice
leží v nížině, jež se v zimním období při inverzním počasí naplní spalinami z lokálních
topenišť, výfukovými plyny projíždějících aut a celkově dochází ke špatné výměně vzduchu
v této lokalitě. V dokumentu je sice zmiňována Rozptylová studie, jejímž závěrem je, že
daná oblast je schopná vyrovnat se s variantami M1U a M2. Její provedení v letních
měsících však plně nepostihuje danou skutečnost. Z dlouholeté denní zkušenosti obyvatel
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obou obcí je tedy nutné uvést, že plánovaný obchvat obce Nezvěstice vedený mezi obcemi
Nezvěstice a Žákava by jen přispěl k zhoršení dané situace. Proto není možné se v tomto
ohledu ztotožnit s výsledky Rozptylové studie (příloha H.IV.2) a formulacemi v
Dokumentaci vlivů na životní prostředí 07/2010 v bodě D.I.I odst.3, stejně tak v bodě D.I.2
a v bodě G odst.6 a dále v Naturovém hodnocení bod 2.6., výstupy-ovzduší odst.I, kteréžto
hodnotí vliv na ovzduší a klima jako nevýznamný a krajinu v tomto místě popisují jako z
větší části otevřenou a dobře větranou. Severní varianty obchvatu naopak prochází mimo
obec a to v oblasti, jež nabízí lepší rozptylové možnosti.
3. Zátopová oblast Bradavy
Varianty M1U a M2 jsou vedeny zátopovým územím řeky Úslavy a potoka Bradava.
Nesouhlasíme s touto trasou, protože je zde velké riziko, že by mohla zapříčinit zvýšení
hladiny pravidelných jarních povodní a ohrozit tak obydlí všech občanů žijících v níže
položené části obce Žákava. Severní trasy obchvatu jsou z tohoto hlediska naprosto
bezpečné.
4. Nárůst dopravy v bezprostřední blízkosti domů
Varianty M1U a M2 jsou vedeny v těsné blízkosti obytných zón obcí Nezvěstice a Žákava.
Maximální šířka koridoru pro vedení obchvatu je zde do 200 m. Po dokončení obchvatu lze
předpokládat masivní nárůst intenzity dopravy, jež se může pro podstatnou část kamionové
dopravy přes Českou republiku stát vhodnou alternativou k dálnici Dl a D5. Trasa
Humpolec-Praha-Plzeň je pouze o 20 km delší než trasa Humpolec-Nezvěstice-Plzeň. I přes
využití dálnice téměř v celé délce trasy je tato jen o 30 min rychlejší, což při hustotě
provozu v Praze a nejbližším okolí je naprosto zanedbatelný fakt. Z tohoto hlediska je
volba těchto tras naprosto nevhodná. Vzdálenosti nejbližších nemovitostí od těchto variant
jsou minimální, v řádu desítek metrů. Pro napojení mostní estakády na stávající vedení
silnice 1/19 vmiste úpravny voda pro obec Nezvěstice v podstatě není dostatečný prostor.
Severní varianty jsou oproti tomu vedeny v podstatně větší vzdálenosti od obytných zón a
ve srovnání s variantami M1U a M2 se toto týká jen jedné oblasti. Varianty M1U a M2
zhoršují životní prostředí u nejméně 4 obytných oblastí obcí Nezvěstice a Žákava.
5. Prostorové možnosti vedení obchvatu
Tato připomínka se týka prostorových nároků této stavby. Varianty M1U a M2 vedené mezi
obcemi Nezvěstice a Žákava jsou vedeny v těsné blízkosti obou obcí a vzdálenosti od
nejbližších nemovitostí jsou minimální. Vzhledem k tomu, že v tomto koridoru již v
současné době prochází vedení vysokého napětí, je zde ochranné pásmo vodního zdroje a
chráněné území Natura 2000, není možné vést obchvat v těchto místech bez toho, že dojde
ke kolizním situacím s těmito oblastmi ochrany. Naproti tomu severní varianty, jež jsou
vedeny mimo obec, tyto rizika nevykazují. Navíc není vyloučena další optimalizace
prostorového vedení tras v rámci projektové přípravy.
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6. Směr větrů, exhalace směrem do obce
Téměř 90 % větrů směřuje na obec Nezvěstice ze západní strany. Plánovaný obchvat
Nezvěstic ve variantách M1U a M2 je veden kolem celé západní a jižní strany Nezvěstic a
taktéž ze západní strany přiléhá k obci Žákava. Západní směr větrů je pro tuto oblast
typický a v důsledku této skutečnosti budou při realizaci výše uvedených variant obchvatu
zamořeny celé Nezvěstice podstatně vyššími exhalacemi než kdyby se realizovala severní
varianta. Je bez diskuse, že zvýšení emisí, které tímto postihne celé Nezvěstice a Žákavu
by mělo neblahý vliv na zdravotní stav všech obyvatel Nezvěstic a Žákavé bez ohledu na
bezprostřední vzdálenost od obchvatu. Vedení variant M1U a M2 po mostní estakádě mezi
oběma obcemi oblast spadu škodlivin jen zvětší.
7. Možnost rozšíření na rychlostní silnici
Následující připomínka se týka budoucnosti této stavby. Varianty M1U a M2 vedené mezi
obcemi Nezvěstice a Žákava jsou vedeny v těsné blízkosti obou obcí ve vzdálenostech od
nejbližších nemovitostí v řádu desítek metrů. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s tímto
obchvatem jsou zmiňovány i varianty využití tohoto obchvatu při napojení Středočeského
kraje se Západočeským krajem, je zde jistá pravděpodobnost dalšího rozšiřování silnice
případně jejího intenzivnějšího využívání. Střední varianta tento potenciál nemá. Naproti
tomu severní varianty, vedené dostatečně mimo obec, mají jistý potenciál na využití jako
rychlostní silnice. Taktéž oproti variantám M1U a M2 nabízí v rámci projektové přípravy
možnost optimalizace prostorového vedení trasy.
8. Pozemková reforma
Na katastrálním území Olešná u Nezvěstic proběhla v letech 1990 až 1995 komplexní
pozemková úprava (KPÚ) za účelem zpřístupnění a zcelení pozemků, vybudování
společných zařízení - polních cest a propustků, brodů, protierozních opatření, prvků
územní stability, atd. Většina vlastníků se KPÚ aktivně účastnila a také jejich součinností
byla realizována jako jedna z prvních v ČR. Za celou dobu provádění KPÚ nebyl vznesen
žádný požadavek na zanesení obchvatu obce Nezvěstice do tohoto katastrálního území a to
ani Krajským úřadem, ani ŘSD, ani obcí Nezvěstice, která byla přímím účastníkem KPÚ.
Proto v rozhodnutí z roku 1995 o KPÚ není obchvat zanesen. Vedení obchvatu tímto
katastrálním územím by znamenalo zmaření velkého množství práce a státních prostředků,
které stát prostřednictvím Pozemkového fondu zde proinvestoval (min. desítky mil. Kč),
dále by značně vzrostly náklady na dodatečné zpřístupnění obchvatem rozdělených
pozemků a na obnovení biokoridorů. Pro vlastníky dotčených pozemků by to znamenalo
znehodnocení pozemků nevhodným rozdělením, snížením výměry a zkomplikováním
přístupu. Řada pozemků by se stala problematicky obdělávatelná a pronajímatelná.V rámci
KPÚ byly vytvořeny a stanoveny zatravněné protierozní pásy, zatravněny a zalesněny
biokoridory, menší chráněné území podél Olešenského potoka, osázena stromořadí podél
cest. Olešná se stala místem pravidelných procházek občanů Nezvěstic, zahraničních
agroturistů, dětí z místní Mateřské školy i Základní devítileté školy a rovněž pak místního
Občanského sdružení zdravotně postižených v Nezvěsticích. Stala se místem, kde se již
stačila příroda po letech socialistického vše ničícího zemědělství částečně zotavit. Je u nás
možno sledovat mnoho druhů živočichů, kteří se ne všude vyskytují ať už vzácní, chránění
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či v ohrožení: křepelky, koroptve, bažanty, zajíce, čolky, raci, asi šest druhů žab, slepýši,
užovky, střevle, mřenky, tchoři, sovy, bahňáci -čejka chocholatá, rybaříci a mnoho dalších
druhů ptactva). Území mezi Želčany a Olešnou je díky Olešenskému potoku kout zachovalé
přírody, která by se měla více chránit a ne ji ještě více zatěžovat. V tomto ohledu budou
mít severní varianty přes katastrální území Nezvěstice, (kde ještě nebyla KPÚ zahájena a
kde lze do KPÚ obchvat naplánovat, nebo KPÚ zahájit až po vybudování obchvatu)
nespornou výhodou.
9. Dopravní koncepce kraje
Jak vyplývá z Koncepce dopravy Plzeňského kraje, jež je volně přístupná na stránkách
Krajského úřadu, je nutné přebudovat silnici 1/19 tak, aby byla vyloučena kolizní místa a
průjezdy sídly. Silnice 1/19 je součástí každodenní příměstské přepravní osy spojující
okrajové a příměstské oblasti Borovna, Spáleného Poříčí a Nezvěstic s krajským městem
Plzní. Varianty M1U a M2 navržené ze strany ŘSD a firmy Valbek tyto požadavky podle
našeho názoru nesplňují a jsou v rozporu s Koncepcí dopravy Plzeňského kraje. I když lze
varianty M1U a M2 považovat za obchvat obce Nezvěstice, svým způsobem vedení se stávají
průtahem obcí Žákava a dělí tuto obec na části. Část obce Žákava zvaná Malá strana je tak
kompletně oddělena od zbytku obce.
10. Protihlukové stěny podél střední varianty
Na informační schůzce dne 11.8.2008 v Nezvěsticích nám bylo ze strany ŘSD potvrzeno, že
většina obchvatu ve variantě Ml a M2 bude osazena protihlukovými stěnami o výšce
minimálně 4 m. V kombinaci s průjezdní výškou mostu 4,5 m v oblasti mezi koupalištěm v
Nezvěsticích a Žákavou jde o mimořádně vysokou stavbu, jež podstatně a negativně ovlivní
život v obou obcích. Nelze se proto ztotožnit s názorem, že mezilehlé varianty budou mít
jen minimální až střední vliv na charakter krajiny a její vnímání. Naproti tomu severní
varianty, jež jsou vedeny v podstatně větší vzdálenosti od obou obcí by se bez této
dodatečné investice obešly a jejich zásah do krajinného rázu by nebyl tak agresivní. Není
pochyb o tom, že protihlukové stěny snižují hlukovou zátěž okolí, tlumí však jen hluk
způsobený vlastní činností vozidel a jejich pohybem. Při uvažované estakádě přes potok
Bradava v délce až 940 m bude nutné vybudovat mnoho dilatačních spár, při jejichž
přejezdu bude vznikat hlukové zatížení, jež nebude možné utlumit žádnou protihlukovou
stěnou.
11. Emisní zatížení v roce 2017 a 2046
Lze sice předpokládat, že emise jednotlivých vozidel budou v roce 2017 resp. 2046 nižší.
Avšak toto je stále jen předpoklad vývoje, jež se nemusí vyplnit. Každé snížení emisí je v
prvé řadě vykoupeno značnými vývojovými náklady výrobců automobilů a jejich úplná
eliminace není se současnými technologiemi možná. Stejné tak lze předpokládat tlak ze
strany výrobců na tvůrce legislativy na ukončení snižování emisních limitů. Navíc každé
snížení produkce emisí jednotlivých vozidel je v podstatě kompenzováno, případné zcela
přebyto zvýšením počtu vozidel samotných. Celkové množství emisí tím pádem spíš roste.
Mezilehlé varianty obchvatu tím pádem budou zatěžovat obě obce mnohem více než
severní varianty.
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12. Porovnání Natura 2000 versus Kornatický potok
Trasa obchvatu ve variantách M1U a M2 je vedena chráněným územín Natura 2000. Severní
varianta trasy obchvatu obce Nezvěstice je sice vedena také částí chráněného území
Kornatického potoka, ale stupeň ochrany přírody jev tomto případě mnohem menší, než v
případě území Natura 2000, jelikož chráněná území Natury jsou vyhlašována z důvodu
nepoměrně vyššího výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů. Taktéž křížení severních
tras s chráněným územím přírodní park Kunratický potok je výhodnější, neboť je to křížení
kolmé a je vedeno v okrajové části tohoto území. V případě variant M1U a M2 jde o křížení
pod malým úhlem jež má za následek podstatně větší zátěž pro území Natura 2000.
13. Obchvat obchvatem a ne průtahem
Trasa obchvatu ve variantách M1U a M2 je vedena v obytné a klidové zóně. Je vedena v
těsné blízkosti obydlí a v tomto smyslu není obchvatem ale průtahem. Ač je v současné
době obec Žákava samostatnou obcí, v době ne příliš vzdálené byla součástí obce
Nezvěstice. Z tohoto vyplývá i těsné sousedství obou obcí, jež proto neumožnuje vedení
obchvatu obce Nezvěstice v uvažovaných variantách M1U a M2. Vzhledem k těsnému vedení
variant M1U a M2 kolem nejbližších obytných domů v oblasti mezi oběma obcemi si nelze
přestavit povolení maximální možné rychlosti 90 km/h pro projíždějící vozidla. Severní
varianty jsou v porovnání s variantami M1U a M2 skutečným obchvatem, využitelným jak
pro tranzitní dopravu, tak pro samotné obyvatele obce Nezvěstice.
14. Průchodnost u vodárny, vodní zdroj
Tato připomínka je vznesena z důvodu snížené průchodnosti pro varianty MlU a M2
obchvatu obce Nezvěstice v místě úpravny vody pro obec Nezvěstice a části obce Žákava
zvané Malá strana. Má-li být stávající vedení silnice 1/19 v těchto místech ukončeno jako
slepá silnice, nezbývá dostatek místa pro vedení obchvatu mezi tímto ukončením a
ochraným pásmem pro zdroj pitné vody pro Nezvěstice. Vedle toho se tento zdroj pitné
vody vyznačuje sníženou kvalitou vody jako vstupní suroviny. Vedení obchvatu v tomto
místě by vedlo k dalšímu zhoršení kvality vody a tim i k nutnosti použití většího množství
chemických prostředku pro její úpravu a tim pádem i zvýšení nákladů na její úpravu.
Severní varianty naproti tomu s sebou nenesou tyto negativní vlivy. I další vedení
mezilehlých variant obchvatu není ideální ve vztahu ke zdroji pitné vody pro obec
Nezvěstice. Především pak v místě přemostění Milínovského potoka, kdy je toto přemostění
v těsné blízkosti chráněného území potoka Bradava.
15. Dopravní obslužnost Žákavé - Malá strana a centrum Žákavé
Trasa vedoucí mezi obcemi Nezvěstice a Žákava, která v místě dosavadního výjezdu silnice
1/19 z obce Nezvěstice směrem na Spálené Poříčí tuto komunikaci zaslepuje a
několikanásobně tím prodlužuje délku trasy z místa bydliště obyvatel obce Žákava zvané
Malá strana do centra obce. Protože tím zhoršuje původní komunikační spojení těchto dvou
lokalit.
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16. Snížení hodnoty nemovitostí
Vedení trasy obchvatu ve variantách M1U a M2 vede ke snížení hodnot nemovitostí, jež
jsou v blízkém okolí těchto variant. V dokumentu k obchvatu obce Nezvěstice je dle našeho
názoru správné odhadnuto, že dokončení obchvatu obce Nezvěstice povede ke změnám
dopravních toků i v okolních obcích. Je však více než pravděpodobné, že tyto toky budou
směřovat především do krajského města. Tím pádem po obchvatu Nezvěstic, jež ve
variantách M1U a M2 zkoncentruje dopravu do nevhodných oblastí. Nelze připustit
znehodnocení investic prováděných denně jednotlivými občany obou obcí na svých
nemovitostech.
17. Průmyslová zona, dostupnost
Vzhledem k plánované průmyslové zóně u obce Nezvěstice navrhujeme severní vedení trasy
obchvatu obce Nezvěstice, neboť ve spojení s touto zónou představuje nejmenší dopravní
zatížení pro obce Nezvěstice a Žákavou. Doprava do a z průmyslové zóny je realizována na
shodné straně obce Nezvěstice a nepřivádí provoz z průmyslové zóny směrem na východ
zpět do obce Nezvěstice a k obci Žákava. Oproti tomu varianty M1U a M2, jež obepínají
obec Nezvěstice téměř ze dvou třetin, představují enormní zátěž pro obě obce.
18. VIiv na obyvatelstvo
Žádná z dokumentací ani studií se nezabývá faktem, že ve variantách M1U a M2 se
komunikace nachází cca jen 100 m od dvou hlavních oblastí rekreace a klidu obce
Nezvěstice a to chatové kolonie „Husák" a koupaliště, které je rovněž centrem kulturního
vyžití nejen obyvatel obce Nezvěstice. Hluková i estetická zátěž území v těchto místech
(vedení tras po mostní estakádě) by byla k jejich dosavadnímu rekreačnímu a kulturnímu
účelu zcela likvidační. Nelze totiž porovnávat stávající silniční spojení obcí Nezvěstice a
Žákava údolím potoka Bradava s plánovaným vedením variant obchvatu M1U a M2 a dojít k
závěru, že zátěž bude podobná. Mimoúrovňové křížení obchvatu a silnice III. třídy s
křižovatkou na úrovni mostní estakády bude mít jistě diametrálně jiný vliv než samotná
pozemní komunikace III. třídy.
19. VIiv na krajinu
V dokumentaci vlivů na životní prostředí 07/2010 v bodě G odst .9 se u variant M1U a M2
nelze ztotožnit s formulací, že narušení krajinného rázu bude nejspíše středně významné.
V tomto ohledu bude narušení z hlediska obyvatel obou obcí zcela zásadní a pro nivu
Úslavy a Bradavy v této lokalitě, přihlédneme-li ještě k protihlukovým opatřením (stěnám)
jimiž bude stavba opatřena, zcela devastující.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K bodu 1. Změna dopravních toků
Intenzity dopravy po realizaci uvažovaného záměru nejsou zcela jednoznačné, jak je
uvedeno i v dokumentaci EIA. Proto je uložena následující podmínka pro fázi přípravy
záměru, která mj. požaduje detailní modelování intezit dopravy:
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− vzhledem k tomu, že ve Spáleném Poříčí a Hořehledech dochází vlivem provozu na
silnici I/19 již v současnosti k překračování hygienických limitů, zajistit urychlenou
předprojektovou přípravou (aspoň technická studie + EIA) obchvatu, zakotvení
trasy obchvatu v ÚPD a následnou realizaci v co nejkratším termínu; na základě
modelování intenzit dopravy a hladin hluku v okolí záměru řešit protihluková
opatření pro přechodný stav - např. zařazení dotčených obcí do programu
odstraňování staré hlukové zátěže (ochrana vnitřního chráněného prostoru
dotčených budov instalací oken příslušné třídy zvukové izolace), dočasné omezení
vjezdu těžké dopravy či omezení rychlosti v některých úsecích, doprovázené instalací
„stálečervených" semaforů apod.
Dále tento vliv řešen ve fázi provozu záměru, kde je požadováno reálné ověření
skutečnosti, včetně případných následných opatření:

− po uvedení silnice do zkušebního provozu bude proveden akustický monitoring k
ověření předpokladů hlukové studie a ověření účinnosti případných realizovaných
protihlukových opatření
− akustický monitoring bude proveden i v prostoru Spáleného Poříčí a Hořehled; v
případě překračování hlukových limitů provést následná protihluková opatření
(např. dočasné omezení vjezdu těžké dopravy, omezení rychlosti apod.)
K bodu 2. Mrazová kotlina, inverze
Rozptylová studie zohledňuje stav klimatu na lokalitě ve formě stabilitní větrné růžice,
která problematiku četnosti inverzních stavů respektuje v příslušných třídách stability
ovzduší. Zároveň rozptylová studie počítá s reálným terénem ve formě výškopisu území,
tedy i s "mrazovou kotlinou". S ohledem na použité emisní faktory je pak vliv na ovzduší
vyhodnocen správně jako nevýznamný. Významný vliv by představoval překročení imisních
limitů a to zde není signalizováno.
Faktem ovšem je, že vlivy variant M1U a M2 na ovzduší budou větší než u variant severních.
K bodu 3. Zátopová oblast Bradavy
Projekt silnice musí řešit bezpečné převedení min. 100-leté vody a nemůže způsobit
zvýšené vlivy vod na okolních pozemcích. Přesto lze souhlasit, že z hlediska vlivů na
povrchové vody jsou severní varianty vhodnější.
K bodu 4. Nárůst dopravy v bezprostřední blízkosti domů
Očekávané Intenzity dopravy po realizaci uvažovaného záměru nejsou zcela jednoznačné,
jak je uvedeno i v dokumentaci EIA. Proto jsou uloženy i příslušné podmínky v návrhu
stanoviska příslušného úřadu.
Na základě provedeného posouzení lze konstatovat, že vlivy na obyvatelstvo budou nižší u
severních variant.
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K bodu 5. Prostorové možnosti vedení obchvatu
S touto připomínkou lze souhlasit.
Dle dokumentace EIA jsou pro životní prostředí jako nejpříznivější hodnoceny varianty S1U
a S2U, varianty M1U a M2 jsou hodnoceny jsko méně příznivé a nejsou doporučeny k
realizaci.
Dle provedeného posouzení Natura při realizaci rekonstrukce komunikace ve variantách S2,
S2U, M1U a M2 může dojít k mírnému negativnímu ovlivnění populace raka kamenáče,
který je předmětem ochrany v EVL Bradava. Vedením komunikace ve variantě S1U byl vliv
záměru vyhodnocen jako nulový. Autorka hodnocení i zpracovatelé posudku upřednostňují
provedení plánované rekonstrukce komunikace ve variantách S1U, případně S2 a S2U, které
představují žádné, případně pouze okrajové negativní ovlivnění populace raka kamenáče v
EVL Bradava.
K bodu 6. Směr větrů, exhalace směrem do obce
Rozptylová studie zohledňuje převládající směry větrů na lokalitě ve formě stabilitní
větrné růžice.
Lze očekávat, že vlivy variant M1U a M2 na ovzduší budou větší než u variant severních.
K bodu 7. Možnost rozšíření na rychlostní silnici
Dokumentace EIA, ani žádné jiné známé dokumenty nepočítají s rozšířením I/19 na
rychlostní silnici. ZÚR Plzeňského kraje řeší koridor silnice I. třídy ve výhledu.
K bodu 8. Pozemková reforma
S touto připomínkou lze souhlasit.
K bodu 9. Dopravní koncepce kraje
Dle názoru zpracovatele posudku nelze jednoznačně tvrdit, že varianty M1U a M2 navržené
požadavky Koncepce dopravy Plzeňského kraje nesplňují. Zřejmě je možné tvrdit, že
severní varinty splňují tyto požadavky lépe.
K bodu 10. Protihlukové stěny podél střední varianty
Ve fázi dokumentace EIA byla ve variantách M1U a M2 navržena protihluková stěna o délce
75 m a výšce 2,5 m pro bezpečné dodržování hlukových limitů
K bodu 11. Emisní zatížení v roce 2017 a 2046
Lze souhlasit s tím, že varianty, které jsou více vzdálené od chráněné zástavby budou
vykazovat menší vlivy na ozduší, ovšem ve všech variantách se předpokládají podlimitní
vlivy na ovzduší.
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K bodu 12. Porovnání Natura 2000 versus Kornatický potok
Dle provedeného posouzení Natura při realizaci rekonstrukce komunikace ve variantách S2,
S2U, M1U a M2 může dojít k mírnému negativnímu ovlivnění populace raka kamenáče,
který je předmětem ochrany v EVL Bradava. Vedením komunikace ve variantě S1U byl vliv
záměru vyhodnocen jako nulový. Autorka hodnocení i zpracovatelé posudku upřednostňují
provedení plánované rekonstrukce komunikace ve variantách S1U, případně S2 a S2U, které
představují žádné, případně pouze okrajové negativní ovlivnění populace raka kamenáče v
EVL Bradava.
K bodům 13. - 19.
Na základě komplexního posouzení vlivů na životní prostředí podle jednotlivých složek ŽP
byly jako nejpříznivější vyhodnoceny varianty S1U a S2U. Varianty M1U a M2 jsou
hodnoceny jako méně příznivé a nejsou doporučeny k realizaci.

Občanské sdružení Pro Spálené Poříčí
Vážení,
jménem občanského sdružení „Pro Spálené Poříčí" vyjadřuji opakovaně zásadní nesouhlas s
připravovaným záměrem „rekonstrukce silnice 1/19 - křižovatka 1/20 - Spálené Poříčí",
neboť tento záměr nerespektuje zájmy obyvatel obcí Spálené Poříčí a Hořehledy a ve svém
důsledku bude mít přímý negativní dopad na životní prostředí v těchto sídelních
jednotkách, kde jsou již v současnosti výrazně překračovány limitní hodnoty akustického
tlaku (hluku) jak je uvedeno v čl. C.1.8 Dokumentace vlivů na životní prostředí.
Tento záměr cit.: „významně změní dopravní toky v území, protože umožní průjezd vozidel
o výšce nad 3,5 m úsekem Losiná - Nezvěstice. Dosud je průjezd tímto úsekem omezen
světlou výškou podjezdu pod železniční tratí Plzeň - České Budějovice v Nezvěsticích." čl.
B11.4 Dokumentace.
Dále realizací záměru dojde k odstranění pouze některých dopravních závad a nedostatků
na stávající trase, ale přitom se umožní zvýšení podílu nákladní dopravy (čl. C.11.9).
Zatraktivěním dopravního tahu I/19 zvláště pro těžká nákladní vozidla se bude nadále
zvyšovat již tak nadměrná hluková zátěž pro obyvatele při průjezdu Spáleným Poříčím,
která může být, jak uvádí studie v čl. D.I.I., dokonce významně negativní a nepřijatelná.
Zároveň bude narůstat i ohrožení bezpečnosti chodců, zvláště dětí, které jsou nuceny
cestou do školy přecházet vozovku v nebezpečném úseku na křižovatce u zatáčky z náměstí
do Tyršovy ulice, kde se bez vjetí do protisměrného pruhu či přímo na chodník žádný
kamion nevytočí. Tato situace bude při zvýšeném podílu nákladní dopravy v tomto tahu
přímo způsobovat vznik kolon v historickém centru Spáleného Poříčí, kde bude docházet k
silnému lokálnímu znečištění ovzduší.
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Zároveň si nemyslím, že by přiznání korekce na starou hlukovou zátěž, jak předpokládá
Dokumentace v čl. D.1.3, jakkoli pomohlo ke zlepšení životního prostředí pro obyvatele.
Nelze pominout i výrazně negativní vliv na stav kulturních památek v jejichž těsné blízkosti
silnice právě v rizikových úsecích ve Spáleném Poříčí vede (konkrétně kostel sv. Mikuláše,
sochy sv. J. Nepomuckého, sv. Antonína a p. Marie a měšťanské domy čp. 31,32, 33., 34.,
159 a 161).
Plánovaným záměrem zatraktivění dopravního tahu 1/19 dojde sice ke zlepšení dopravní
situace v Nezvěsticích, kde je ovšem nákladní doprava minimální, ale pro obyvatele
sídelních jednotek za obcí Vlkov z toho vyplývá, že s vynaložením nemalých státních
prostředků převážně z peněz daňových poplatníků, dojde k velmi výraznému zlepšení
podmínek pro podnikatele podnikající v autodopravě na úkor zdraví, bezpečí a zhoršení
životního prostředí pro obyvatele. Jediným komplexním, logickým a zároveň ekonomickým
i ekologickým řešením tohoto stavu je, počkat s realizací tohoto projektu do doby, kdy
bude možné vybudovat s obchvatem Nezvěstic současně i obchvat Spáleného Poříčí a
Hořehled. Vybudováním pouze obchvatu Nezvěstic nedojde ke zlepšení, ale ke zhoršení
stávající situace.
Zároveň bych chtěla požádat, aby zástupci našeho občanského sdružení byli zváni na
jednání, týkající se dalšího řešení rekonstrukce silnice 1/19.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Intenzity dopravy po realizaci uvažovaného záměru nejsou zcela jednoznačné, jak je
uvedeno i v dokumentaci EIA. Proto je uložena následující podmínka pro fázi přípravy
záměru, která mj. požaduje detailní modelování intezit dopravy:

− vzhledem k tomu, že ve Spáleném Poříčí a Hořehledech dochází vlivem provozu na
silnici I/19 již v současnosti k překračování hygienických limitů, zajistit urychlenou
předprojektovou přípravou (aspoň technická studie + EIA) obchvatu, zakotvení
trasy obchvatu v ÚPD a následnou realizaci v co nejkratším termínu; na základě
modelování intenzit dopravy a hladin hluku v okolí záměru řešit protihluková
opatření pro přechodný stav - např. zařazení dotčených obcí do programu
odstraňování staré hlukové zátěže (ochrana vnitřního chráněného prostoru
dotčených budov instalací oken příslušné třídy zvukové izolace), dočasné omezení
vjezdu těžké dopravy či omezení rychlosti v některých úsecích, doprovázené instalací
„stálečervených" semaforů apod.
Dále tento vliv řešen ve fázi provozu záměru, kde je požadováno reálné ověření
skutečnosti, včetně případných následných opatření:
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− po uvedení silnice do zkušebního provozu bude proveden akustický monitoring k
ověření předpokladů hlukové studie a ověření účinnosti případných realizovaných
protihlukových opatření
− akustický monitoring bude proveden i v prostoru Spáleného Poříčí a Hořehled; v
případě překračování hlukových limitů provést následná protihluková opatření
(např. dočasné omezení vjezdu těžké dopravy, omezení rychlosti apod.)
Myslivecké sdružení „Úslava“ Žákava
Výbor mysliveckého sdružení (MS) prostudoval dokumentaci záměrů „Rekonstrukce
silnice 1/19. úsek křižovatka s 1/20 - Spálené Poříčí" a rozhodl se zaslat vyjádření k úseku
Č.2 (obchvat Nezvěstice), protože tento úsek protíná společenstevni honitbu Žákava,
kterou má MS pronajatou a myslivecky v ní hospodaří.
I když všechny uvedené varianty mají vliv na myslivecké hospodaření, nesouhlasíme
se zjištěním u varianty S1U ve složce - vliv na faunu a flóru, přírodní biotopy. Rozdělením
lesního komplexu Svářeč dojde k neodvratné újmě a stálého rušení zvěre a živočichů, kteří
po generace mají tyto lokality za své domovské stanoviště a migrační koridory. Zvěř a další
živočichové, kteří v této lokalitě žijí, budou silně rušeny a život bude velmi negativně
ovlivňován navýšením silničního provozu, který obchvat podle předpokladů přitáhne.
Dalším nezmiňovaným negativním vlivem jsou střety zvěře a živočichů s motorovými
vozidly při přirozené migraci nebo hledáním potravy. Tyto střety se zvěří jsou již tak
značné kdy,ale dosud komunikace vede jen otevřenou krajinou. Při výskytu zvěře srnčí
danči a černé mohou tyto střety mít i tragické následky, nehledě ke společenské a
ekonomické ztrátě na zvěři či újmy vlastníků motorových vozidel.
Vzhledem k tomu. že část členů je lesníky, musíme reagovat i na složku - vliv na
pozemky určené k plnění funkce lesa. Odlesněním průseku pro koridor od severozápadu k
jihovýchodu ve značné šíři a délce, bude docházet k destrukci přilehlých porostů větry ze
všech směrů, protože odlesněním se porosty stanou silně nestabilní.
Žádáme proto odbor životního prostředí o zohlednění našich připomínek při
zpracování závěru zjišťovacího řízení. Součastně Žádáme o písemnou zprávu jak bylo s
našimi připomínkami naloženo.
Vyjádření zpracovatele posudku:
K uváděným vlivům jsou v návrhu stanoviska uloženy následující podmínky:

-

po určení konečné varianty (v dostatečném předstihu před zpracováním dokumentace pro
územní rozhodnutí) provést podrobný biologický průzkum včetně průzkumu migračních
tras živočichů v prostoru očekávaného záboru a v prostoru ochranného pásma silnice; na
základě tohoto průzkumu stanovit optimální termín provádění zemních prací s ohledem na
případný výskyt zvláště chráněných druhů a případná migrační opatření (přemostění,
podchody, nadchody, oplocení apod.); tento průzkum aktualizovat i před zahájením
vlastních stavebních prací
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-

v případě, že bude realizována varianta procházející lesními porosty zpracovat návrh
opatření pro minimalizaci vlivu bořivých větrů (např. pěstební opatření) a tato opatření
zapracovat do projektu vegetačních úprav

Havel Petr Ing.
Připomínky k
„Oznámení záměru rekonstrukce silnice 1/19-křižovatka I/20-Spálené Poříčí.“
Bod B.1.5 Zdůvodnění potřeby záměru.......
Podle tohoto bodu jsou cíle záměru:
a) úprava silnice 1/19,aby splňovala požadavky na silnici I.třídy
b) umožnění průjezdu nákladní dopravy o světlé výšce nad 3,5 m v úseku LosináNezvěstice a tím odlehčení zatížení silnice 1/20
Vozidla s výškou nad 3,5 m ,která pokračují z Nezvěstic na křižovatce se silnicí III/17731 ve
směru na Milínov,Kornatice budou v případě variant „M" projíždět částí obce Varta v
případě variant S se budou dokonce vracet zpět do obce z napojení na původní I/19 na
křižovatku se silnicí III/17731. Pokud nebude v případě varianty „S" provedeno napojení
na silnici III/17731 v místě jejího překřížení jsou varianty M pro vozidla nad 3,5 in
výhodnější. Menší vozidla přijíždějící, nebo odbočující na silnici III/17731 by v případě
varianty „S" projížděla celou obcí v obou směrech,při variantě „M" pouze její částí ke
křižovatce se silnicí III/1777
Bod C 1.3.5. Území historického.......
Les Svářeč, kterým prochází varianta „S", je území s mohylovým pohřebištěm
Bod E. Porovnání variant řešení........
Hledisko životního prostředí
Uváděný zásadní odpor veřejnosti v Nezvěsticích i Žákavě vychází z petice s podpisy 345
občanů obou obcí,kteří ve své většině bydlí poblíž zamýšlené varianty M.Občanů obou obcí
je ale 1732. Varianta „S" bude mít zcela jistě nižší negativní vliv na životní prostředí v
okrajových částech obou obcí nežli varianta M, za cenu monstrozního betonového mostu a
zničení rekreačních oblasti při jeho výstavbě.
Bod E by měl být ještě doplněn o Hledisko krajinotvorné
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA uvádí u varianty S1U : V km 3,46 je navrženo mimoúrovňové křížení
(podjezd) se silnicí III/17731. Dle požadavku obce Nezvěstice bude v další projektové
přípravě (po geodetickém zaměření stávajícího terénu) ověřena možnost jejich propojení.
Proto byla do návrhu stanoviska EIA zakotvena následující podmínka:
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-

v případě realizace varianty S1U v další projektové přípravě (po geodetickém
zaměření stávajícího terénu) prověřit možnost napojení silnice III/17731 v km 3,46

Problematika mohylového pohřebiště je řešena v rámci následující podmínky návrhu
stanoviska:
-

vzhledem k poloze některých úseků posuzovaného záměru v území se zvýšenou
pravděpodobností archeologických nálezů, je třeba počítat v místech zemních prací
se záchranným archeologickým průzkumem; na investora se přitom vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění
pozdějších změn a doplňků, kde se mu mj. ukládá alespoň dva týdny předem ohlásit
počátek zemních prací příslušnému oddělení záchranných archeologických
výzkumů, ohlásit okamžitě případný archeologický nález při provádění zemních
prací, umožnit dohled a záchranný archeologický výzkum odbornému pracovníkovi
určené archeologické organizace

V procesu EIA byly posouzeny vlivy na životní komplexně podle jednotlivých složek
životního prostředí. Severní varianty byly vyhodnoceny jako vhodnější z důvodu menších
vlivů na životní prostředí, ne pro odpor veřejnosti.
K uváděnému tvrzení o "zničení rekreačních oblastí" pří výstavbě mostu lze upozornit, že
uvažovaný záměr nevyžaduje žádné demolice objektů. Pro zajištění kvality životního
prostředí je uloženo aktualizovat hlukové a rozptylové studie jak pro etapu výstavby, tak
provozu a to i ve vztahu k těmto rekreačním oblastem s tím, že zde musí být navrženy
takové podmínky, které zajistí plnění příslušných limitů životního prostředí.
V bodu E dokumentace EIA byl vyhodnocen vliv na krajinu a krajinný ráz. Zde je zahrnuto i
„krajinotvorné hledisko“, které je dále i obsahem podmínek návrhu stanoviska EIA.

Vyjádření územních samosprávních celků
Obec Nezvěstice
11.1.2011
Obec Nezvěstice sděluje k předložené dokumentaci „ Rekonstrukce silnice 1/19, úsek
křižovatka s 1/20 - Spálené Poříčí, vliv na životní prostředí", že ji bere na vědomí a žádá o
prodloužení termínu pro vyjádření Jelikož je tato dokumentace velice důležitá pro naši
obec Je nutněji projednat na veřejném zasedání zastupitelstva obce Nezvěstice dne
24.1.2011. Jako další důvod naší žádosti je zpracování zadání nového územního plánu
obce, které řešíme s Magistrátem města Plzně - odborem stavebně správním p. Ing.
Zíbovou Jehož součástí je i problém týkající se této komunikace 1/19.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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Obec Nezvěstice
26.1.2011
Jako územní samosprávný celek Obec Nezvěstice zasíláme písemné vyjádření k
dokumentaci vlivů záměru „Rekonstrukce silnice 1/19, úsek křižovatka s 1/20 - Spálené
Poříčí" na životní prostředí.
Protože jsme přesvědčeni, že vyjádření by měl schválit nejvyšší orgán obce,
tj,zastupitelstvo obce, požádali jsme o prodloužení termínu k našemu vyjádření cca o dva
týdny (zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 24.1.2011). Věříme, že tím nebude
zpochybněna legitimita našeho rozhodnutí a ani významně zdržen další proces přípravy.
Vždyť zpracování TS EIA se zpozdilo o rok. Konečné výsledky posouzení vlivů na životní
prostředí jsou zajímavé a pro naše rozhodnutí důležité.
Bereme na vědomí konstatování, že přírodní prostředí v dotčeném území není v současnosti
neúnosně zatížené žádnými zásadními negativními vlivy a po eventuálním uskutečnění
záměru, což pro Nezvěstice znamená odvedení dopravy z nejzatíženějších míst v obci
mimo osídlení, má území dotčené záměrem dostatečnou schopnost snášet možnou zátěž.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.

Město Spálené Poříčí
Město Spálené Poříčí bere na vědomí závěry studie. Vzhledem k záměru, že dojde k
ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí, zejména zvýšeným průjezdem vozidel, i
ke značnému stávajícímu hlukovému zatížení Spáleného Poříčí - (zejména Tyršova ulice),
požaduje Město Spálené Poříčí, aby jakýkoliv další stupeň projektové přípravy řešil
současně i průjezd - (objezd, obchvat) Města Spálené Poříčí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K problematice vlivů hluku ve Spáleném Poříčí jsou stanoveny následující podmínky
v návrhu stanoviska EIA:
Pro fázi přípravy:

-

vzhledem k tomu, že ve Spáleném Poříčí a Hořehledech dochází vlivem provozu na
silnici I/19 již v současnosti k překračování hygienických limitů, zajistit urychlenou
předprojektovou přípravou (aspoň technická studie + EIA) obchvatu, zakotvení
trasy obchvatu v ÚPD a následnou realizaci v co nejkratším termínu; na základě
modelování intenzit dopravy a hladin hluku v okolí záměru řešit protihluková
opatření pro přechodný stav - např. zařazení dotčených obcí do programu
odstraňování staré hlukové zátěže (ochrana vnitřního chráněného prostoru
dotčených budov instalací oken příslušné třídy zvukové izolace), dočasné omezení
vjezdu těžké dopravy či omezení rychlosti v některých úsecích, doprovázené instalací
„stálečervených" semaforů apod.
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Pro fázi provozu:

-

po uvedení silnice do zkušebního provozu pak bude proveden akustický monitoring
k ověření předpokladů hlukové studie a ověření účinnosti případných realizovaných
protihlukových opatření

-

akustický monitoring bude proveden i v prostoru Spáleného Poříčí a Hořehled; v
případě překračování hlukových limitů provést následná protihluková opatření
(např. dočasné omezení vjezdu těžké dopravy, omezení rychlosti apod.)

Obec Žákava
Obec Žákava se neztotožňuje s některými hodnoceními variant 2.úseku záměru (obchvat
Nezvěstic) , a to zejména u variant M1U, m2 a S1U. u variant M1U a M2 vliv na klima a
ovzduší, vliv na hlukovou expozici obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že se správně
předpokládá znatelné navýšení dopravy v tomto úseku , lze předpokládat při převládání
západního proudění, že uvedené vlivy budou mít mnohem devastující vliv na život v obci
Žákava než předpokládá dokumentace. U vlivu na krajinu a krajinný ráz, mají tyto varianty
přímo destruktivní vliv, zejména pak při případné realizaci protihlukových opatřeních
rozdělí obec na dvě části.
U varianty S1U dochází v lesním komplexu Svářeč k velmi negativnímu vlivu na pozemky
určené k plnění funkce lesa záborem těchto pozemků , a tím ke značné likvidaci velké části
zalesnění. Odlesněním se otevře uzavřený lesní komplex bořivým větrům, které budou
devastovat přilehlé mladé lesní porosty a dojde k postupné destrukci porostů a navazující
ekonomické újmě vlastníka lesních pozemků. Vliv na faunu hodnotím jako silně negativní,
protože zasáhne stresujícími vlivy do života zvěře a živočichů, kteří se pohybují v tomto
lesním komplexu. Rozdělením tohoto lesního komplexu dojde k velkým ztrátám na zvěři a
dalším živočichům, kteří budou vlivem migrace a hledání potravy přecházet toto silniční
těleso, a tím hrozí střet s motorovými vozidly. Tato varianta má též vliv na hmotný
majetek obce, protože obec by odlesněním přišla o lesní majetek, který vždy byl, je a
bude silnou ekonomickou stránkou obce.
Posuzovaná varianta přetne všechny odvozní cesty , které byly vybudovány v posledních
třech letech v miliónových hodnotách , a tak silně ovlivní budovanou koncepci hospodaření
v obecním lesním majetku. V případě budování mimoúrovňového křížení ( což projekt
neřeší), dojde k dalšímu záboru PUPFL.
Uvedená varianta má vliv i na historické a kulturní památky , protože prochází mohylovým
pohřebištěm.
Věříme , že předložené připomínky budou zohledněny při zpracování závěru zjišťovacího
řízení, a že nás budete informovat Jak s nimi bylo naloženo.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Varianty M1U a M2 nebyly v procesu EIA na základě posouzení všech vlivů na životní
prostředí doporučeny k realizaci.
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K problematice vlivů bořivých větrů je stanovena následující podmínka návrhu stanoviska
EIA:

-

v případě, že bude realizována varianta procházející lesními porosty zpracovat
návrh opatření pro minimalizaci vlivu bořivých větrů (např. pěstební opatření) a
tato opatření zapracovat do projektu vegetačních úprav

Pro minimalizaci vlivů na zvěř a další živočichy je stanovena následující podmínka návrhu
stanoviska EIA:

-

po určení konečné varianty (v dostatečném předstihu před zpracováním
dokumentace pro územní rozhodnutí) provést podrobný biologický průzkum včetně
průzkumu migračních tras živočichů v prostoru očekávaného záboru a v prostoru
ochranného pásma silnice; na základě tohoto průzkumu stanovit optimální termín
provádění zemních prací s ohledem na případný výskyt zvláště chráněných druhů a
případná migrační opatření (přemostění, podchody, nadchody, oplocení apod.);
tento průzkum aktualizovat i před zahájením vlastních stavebních prací

Zábory pozemků včetně ZPF a PUPFL jsou nezbytným průvodním jevem realizace
dopravních staveb a jsou kompenzovány jejich výkupem.
Co se týče přetnutí lesních cest, tak zde je nutno upozornit, že z legislativy staveního
zákona vyplývá nutnost zachování přiměřené dostupnosti všech pozemků při jakékoli
stavební činnosti.
Problematika mohylového pohřebiště je řešena v rámci následující podmínky návrhu
stanoviska:

− vzhledem k poloze některých úseků posuzovaného záměru v území se zvýšenou
pravděpodobností archeologických nálezů, je třeba počítat v místech zemních prací
se záchranným archeologickým průzkumem; na investora se přitom vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších
změn a doplňků, kde se mu mj. ukládá alespoň dva týdny předem ohlásit počátek
zemních prací příslušnému oddělení záchranných archeologických výzkumů, ohlásit
okamžitě případný archeologický nález při provádění zemních prací, umožnit dohled
a záchranný archeologický výzkum odbornému pracovníkovi určené archeologické
organizace

Obec Losiná
Vzhledem k projednávanému obchvatu obce Losiná žádáme, aby křižovatkový uzel byl
řešen tak, aby plně korespondoval s technologickým řešením obchvatu obce Losiná.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k nutnosti napojení obou záměrů se předpokládá respektování tohoto
technického požadavku.

Obec Nezbavětice
Informaci pro občany o možném nahlédnutí do dokumentace „Rekonstrukce silnice 1/19,
úsek křižovatka s I/20-Spálené Poříčí"na životní prostředí byla zveřejněna na našich www
stránkách a dále byla dána na úřední desku dne 16.12.2010.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.

Vyjádření dotčených správních úřadů
Městský úřad Blovice
Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí obdržel v rámci posuzování vlivů na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - k vyjádření
projektovou dokumentaci vlivů záměru „Rekonstrukce silnice 1/19, úsek křižovatka s 1/20
-Spálené Poříčí" na životní prostředí a sděluje následující stanoviska:
Z hlediska zákona č. 1 14/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů
Z hlediska zákona č. 1 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů se jeví jako vhodnější varianty SI a S2, které by neměly mít významný negativní
vliv na jeden z nejcennějších částí místní přírody, tedy EVL Bradava.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb.. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu by se všechny
varianty týkaly záboru ZPF. Jako nejpřijatelnější jsou z našeho pohledu také varianty S1 a
S2.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb.. o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon)
Z dokumentace je zřejmé, že varianta S1U předpokládá zábor pozemků určených k plnění
funkcí lesa v rozsahu cca 2 ha (§ 16 lesního zákona). Ve všech variantách M1U, M2, S1U, S2
a S2U dojde k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 lesního
zákona). Vzhledem k tomu, že varianta S1U zasahuje východně od obce Žákava do PUPFL v
délce cca 1,5 km v lese Svářeč, jeví se tato varianta z hlediska lesního zákona jako
nejméně vhodná.
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb.. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů /vodní zákon/
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Z předložených navrhovaných variant se jeví jako nejméně vhodná varianta M1U a M2
vzhledem k tomu, že prochází záplavovým územím vodního toku Úslava a Bradava /v
současné době je zpracován návrh záplavového území vodního toku Úslava, záplavové
území pro vodní tok Bradava je již vyhlášeno/.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb.. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí jako orgán odpadového hospodářství
sděluje, že pokud bude stavba provedena v souladu se zákonem č. 185/2001, o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů nemá k uvedené akci žádné připomínky.
Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb.. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany ovzduší nemá k výše
uvedené akci žádné připomínky
Městský úřad Blovice. odbor životního prostředí souhlasí s realizací záměru ..Rekonstrukce
silnice 1/19. úsek křižovatka s 1/20 - Spálené Poříčí", pokud budou splněny výše uvedené
podmínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Výše uvedené připomínky jsou respektovány v procesu EIA a podrobně řešeny v podmínkách
návrhu stanoviska EIA.

Magistrát města Plzně
K dokumentaci zpracované dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí „Rekonstrukce silnice 1/19, úsek křižovatka s 1/20 - Spálené Poříčí“
vydává zdejší odbor jako dotčený správní úřad následující souhrnné vyjádření:
Popis:
Předmětem předložené dokumentace vlivu stavby na životní prostředí je záměr
rekonstrukce silnice 1/19, která v současné době nevyhovuje svým stavebním uspořádáním
a směrovými oblouky a nesplňuje tak požadavky na silnici I. třídy. Rekonstrukce je řešena
etapovitě a tato dokumentace řeší 3 úseky této stavby. V působnosti zdejšího správního
úřadu leží úsek č. 1 (dl. 2,75 km, vedoucí od křižovatky se silnicí 1/20 po vodojem
Šťáhlavice) a část úseku č. 2 (variantně řešený úsek, délka 5,66 - 6,75 km, vedený od
vodojemu Šťáhlavice na hranice katastrálního území Žákava/Vlkov). Začátek stavby je
umístěn na křižovatce silnic 1/19 a 1/20, která se nachází přibližně 500 m za obcí Losiná.
Jednotlivé varianty 2. úseku stavby, byly rozděleny do základních koridorů: M - mezilehlé
(v koridoru mezi obcemi Nezvěstice a Zákava) a S - severní (v novém koridoru severně od
Nezvěstic). Hlavní trasa přeložky silnice 1/19 je v celé délce řešena jako dvoupruhová
směrově nerozdělená. Šířka komunikace je navrhována v intravilánu v celkové šířce 8,0 m,
v extravilánu v celkové šířce 9,5 m.
Z hlediska vodního hospodářství:
Z hlediska vlivu stavby na vodní toky upřednostňujeme variantu S1U a S2.
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Všechny navržené varianty procházejí ochranným pásmem vodního zdroje Nezvěstice
(varianty S - ochranným pásmem II. stupně dříve označovaným jako 2b - vnější pásmo
hygienické ochrany, varianty M - ochranným pásmem II. stupně dříve označovaným jako 2a
-vnitřní pásmo hygienické ochrany). Z hlediska vlivu stavby na zdroje podzemní vody v
lokalitě stavby upřednostňujeme severní varianty vedení trasy obchvatu. Při stavbě a jejím
následném užívání budou respektovány podmínky z rozhodnutí, kterým byla ochranná
pásma vodních zdrojů vyhlášena.
Z hlediska odpadového hospodářství:
V kapitole B.III.3. je nutno zdůraznit nejen využití výkopové zeminy, ale též recyklaci
stavebních odpadů. U směsného komunálního odpadu je nesprávně uvedena jeho kategorie
(jedná se o odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti, tj. kat. O). K vlastnímu záměru
nejsou námitky.
Z hlediska ochrany ovzduší:
K předložené dokumentaci, která mimo jiné obsahuje rozptylovou studii, nejsou zásadní
připomínky. Při stavebních pracích je nutné realizovat účinná opatření proti prašnosti.
Z hlediska ochrany lesa (PUPFL):
K předložené dokumentaci nemáme zásadní připomínky. V případě výběru a dalšího
projektování variant S by měl být dodržen návrh na minimalizaci záborů PUPFL (např.
využitím gabionové stěny či opěrné zdi místo plynulého svahování) u trasy komunikace
vedené v zářezu, jak je uvedeno v dokumentaci.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
K předložené dokumentaci, která mimo jiné obsahuje i hodnocení vlivu záměru na evropsky
významnou lokalitu (EVL), biologické průzkumy a krajinářské hodnocení, nemáme
zásadnější připomínky. Při přípravě a realizaci záměru by měla být dodržena opatření k
prevenci, snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí (kapitola D.IV.)
uvedená v dokumentaci.
K dalšímu projektování a následné realizaci doporučujeme některou z variant S, které jsou
dle předložené dokumentace vhodnější z hlediska minimalizace vlivů na předmět ochrany
EVL, biologicky cenné biotopy lužních lesů, vodní faunu, zachování funkčnosti skladebných
částí USES a z hlediska ochrany krajinného rázu.
Pouze upozorňujeme, že ke kácení dřevin rostoucích mimo les si bude třeba opatřit
povolení příslušného obecního úřadu. K zásahům do významných krajinných prvků (VKP) dle
§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je třeba si opatřit
závazné stanovisko MMP OŽP. Dále upozorňujeme, že k zásahu do biotopu zvláště
chráněných druhů, který není (dle předložené dokumentace) při výstavbě komunikace
vyloučen, je třeba získat výjimku od Krajského úřadu Plzeňského kraje - oddělení ochrany
přírody.
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Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF):
Výše uvedenou investiční akcí budou trvale i dočasně dotčeny pozemky, které jsou součástí
zemědělského půdního fondu (ZPF), a proto podléhá ochraně ze zákona číslo 334/1992 Sb.
o ochraně ZPF. Přesný zábor dle jednotlivých variant řešení není v této studii ještě
stanoven.
Dle závěrečného hodnocení vychází nejpříznivěji a to i z hlediska ochrany ZPF varianty S1U
nebo S2U, které proto dále doporučujeme k dalšímu projednání.
Závěr:
Z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí předloženého záměru souhlasíme s
předmětnou dokumentací při respektování výše uvedených doporučení a požadavků. Z
předložených variant 2. úseku stavby komunikace upřednostňujeme jednu ze severních
tras.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Výše uvedené připomínky jsou respektovány v procesu EIA a podrobně rozpracovány
v podmínkách návrhu stanoviska EIA.

Krajská hygienická stanice Plzeňského hraje se sídlem v Plzni
Na základě žádosti Krajského úřadu Plzeňského kraje , odboru životního prostředí ze dne
15. 12. 2010 byla posouzena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
„Rekonstrukce silnice 1/19 , úsek křižovatka s 1/20 - Spálené Poříčí „ ve smyslu § 23
odst. 5 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a ve smyslu § 8 odst. 3
téhož zákona .
Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce komunikace 1/19, úsek křižovatka s
1/20 -Spálené Poříčí . Posuzovaný záměr je součástí záměru postupné rekonstrukce silnice
1/19 na území Plzeňského kraje . Rekonstrukce je řešena etapovitě . Tato dokumentace
posuzuje následující tři úseky : 1. úsek -1/19 křižovatka s 1/20 - Nezvěstice , 2. úsek 1/19
Nezvěstice - obchvat, 3. úsek 1/19 Nezvěstice - Spálené Poříčí.
Začátek rekonstrukce je umístěn na křižovatce silnic 1/19 a 1/20 . Konec stavby je umístěn
ve Spáleném poříčí cca 60 m před křižovatkou se silnicí II/117. Vliv této části je posuzován
samostatně, ale zároveň je přihlédnuto k hodnocení dalších navazujících úseků
/Hořehledy, Borovno, hranice Plzeňského kraje/. Vybudováním obchvatu Nezvěstic se
umožní průjezd vyšších nákladních vozidel po silnici 1/19 v celém úseku vedoucím
Plzeňským krajem /průjezd vozidel již nebude limitován světlou výškou podjezdu pod
železniční tratí Plzeň - České Budějovice v Nezvěsticích/ . Předpokládá se tudíž navýšení
nákladní dopravy.
1. úsek - jedná se o nezastavěné území. Je navržena nová okružní křižovatka . Délka
upravovaného úseku je 2,750 km. 2. úsek představuje obchvat Nezvěstic, je řešen v
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několika variantách /severní, mezilehlé/. Na trase jsou navrženy křižovatky a mostní
objekty. 3. úsek -Nezvěstice - Spálené Poříčí je dlouhý 3,060 km.
Předložená dokumentace obsahuje hlukové posouzení /zpracovatel EkoMod , Mgr. Radomír
Smetana, listopad 2009/. Je hodnocen vliv obchvatu obce Nezvěstice a navazující úseky na
hranici Plzeňského kraje. Obchvat obce Nezvěstice povede ke zlepšení hlukové situace v
obci ve všech čtyřech variantách, přičemž severní varianty obchvatu jsou výhodnější.
Hluková situace je dále hodnocena v obcích Spálené Poříčí, Hořehledy a Borovno /průtah
obcemi/. Zde dochází k překračování hyg. limitů hluku v chráněných venkovních prostorech
staveb v denní i noční době, dle nař. vlády č. 148/2006 Sb. Tento stav je nutné komplexně
řešit obchvatem výše uvedených obcí.
Dokumentace obsahuje rozptylovou studii : Byly hodnoceny látky charakteristické pro
automobilový provoz - oxid dusičitý, tuhé znečišťující látky a benzen. Obchvat Nezvěstic
znamená snížení imisního zatížení obce, v průtahu navazujících obcí Spálené Poříčí,
Hořehledy a Borovno se situace nemění. Vliv na ovzduší lze hodnotit jako málo významný.
Závěrem je možno konstatovat, že rekonstrukci komunikace 1/19 , úsek křižovatka s 1/20 Spálené Poříčí je nutno posuzovat komplexně a brát v potaz nevyhovující hlukovou situaci v
navazujícím úseku - obcích Spálené Poříčí, Hořehledy a Borovno. Je nutné s přípravou
obchvatu Nezvěstic současně navrhnout zásadní opatření k řešeních této problematiky . Je
třeba akceptovat skutečnost, že jediným možným vyhovujícím řešením je vybudování
obchvatu dotčených obcí.
Ing. Petr Havel
Stanovisko zpracovatele posudku:
K problematice vlivů hluku jsou stanoveny následující podmínky v návrhu stanoviska EIA:
Pro fázi přípravy:

-

součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná akustické studie
z dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je
třeba zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb; budou zohledněny nové
legislativní předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v
chráněném venkovním prostoru staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

-

ve variantě M2 nebo M1U v referenčním bodě č. 9 (u přilehlých obytných objektů v
Žákavě) předběžně počítat s protihlukovou stěnou délky cca 75 m a výšky cca 2,5 m
pro bezpečné dodržování hlukových limitů

-

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras a objemů přepravovaných hmot bude akustická studie pro období
výstavby, budou stanoveny podmínky pro plnění legislativních limitů

-

vzhledem k tomu, že ve Spáleném Poříčí a Hořehledech dochází vlivem provozu na
silnici I/19 již v současnosti k překračování hygienických limitů, zajistit urychlenou
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předprojektovou přípravou (aspoň technická studie + EIA) obchvatu, zakotvení
trasy obchvatu v ÚPD a následnou realizaci v co nejkratším termínu; na základě
modelování intenzit dopravy a hladin hluku v okolí záměru řešit protihluková
opatření pro přechodný stav - např. zařazení dotčených obcí do programu
odstraňování staré hlukové zátěže (ochrana vnitřního chráněného prostoru
dotčených budov instalací oken příslušné třídy zvukové izolace), dočasné omezení
vjezdu těžké dopravy či omezení rychlosti v některých úsecích, doprovázené instalací
„stálečervených" semaforů apod.
Pro fázi provozu:

-

po uvedení silnice do zkušebního provozu pak bude proveden akustický monitoring
k ověření předpokladů hlukové studie a ověření účinnosti případných realizovaných
protihlukových opatření

-

akustický monitoring bude proveden i v prostoru Spáleného Poříčí a Hořehled; v
případě překračování hlukových limitů provést následná protihluková opatření
(např. dočasné omezení vjezdu těžké dopravy, omezení rychlosti apod.)

Česká inspekce životního prostředí
Vyjádření jednotlivých oddělení oblastního inspektorátu:
Oddělení ochrany vod
Předmětný záměr je součástí postupné rekonstrukce silnice 1/19. Stavba je řešena
etapovitě a tato dokumentace řeší samostatně 3 úseky v části křižovatka 1/20 - Spálené
Poříčí. Začátek stavby rekonstrukce silnice 1/19 je umístěn na křižovatce silnic 1/20 a
1/19, konec je pak ve Spáleném Poříčí přibližně 60 m před křižovatkou se silnicí II/l 17.
První úsek je zamýšlen jako novostavba, 2. a 3. úsek využívá v různé míře trasy stávající
silnice. Druhý úsek je řešen ve více variantách (M a S).
Posuzovaná komunikace prochází v trase stávající silnice ochranným pásmem 2.
stupně úpravny vody pro Nezvěstice, dále křižuje řeku Uslavu a mosty překonává nivu řek
Úslavy a Bradavy, dále Nezbavětický potok a meliorační strouhu.
Pitná voda nebude při provozu, ani výstavbě silnice odebírána, ani spotřebovávána.
Při stavbě bude užitková voda využívána pro přípravu betonových směsí, zvlhčování
zhutňovaných materiálů, skrápění prašných povrchů a vlhčení pracovních ploch při
pokládání živičných směsí. Tyto nároky budou kryty ze stávajících zdrojů vody v oblasti.
Odvedení dešťových vod z komunikace po jejím dokončení se předpokládá silničními
příkopy do vodotečí. V průběhu výstavby budou vznikat splaškové odpadní vody v rámci
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zařízení staveniště (sociální zázemí pracovníků). Tyto vody budou shromažďovány a
následně likvidovány podle platných předpisů dodavatelem stavby.
K dokumentaci nemáme z hlediska ochrany vod zásadních výhrad. Vzhledem k
průchodu ochranného pásma 2. stupně úpravny vody Nezvěstice je dle našeho názoru
nezbytné dodržet navržená opatření, obsažená v kapitole D.IV, zejména co se týče
odvodnění komunikace. Z porovnání variant vedení 2. úseku vyplývá, že řešení obchvatu
Nezvěstic ve variantách S má významně nižší vlivy na životní prostředí.
V případných nejasnostech odkazujeme na závěrečné projednání záměru s Vaším
úřadem.
Oddělení ochrany ovzduší
V dokumentaci jsou navržena opatření ke snížení sekundární prašnosti - skrápění
terénu, důsledná očista vozidel vyjíždějících ze stavby a očista přilehlých veřejných
komunikací.
Oddělení ochrany přírody
Ztotožňujeme se se závěry, vyplývajícími z dokumentace i z náturového hodnocení,
ve kterém jsou zároveň stanovena opatření vhodná k eliminaci a zmírňování vlivů na
evropsky významnou lokalitu Bradava. Doporučujeme upřednostnit varianty S1U a S2U,
které se jeví jako nejpříznivější a nejšetrnější k životnímu prostředí.
Oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství,
oddělení ochrany přírody, oddělení ochrany lesa a referát integrace nemají k
dokumentaci jiných připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vypořádání.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr byl v daném území procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
posouzen ze všech podstatných hledisek. Cílem bylo shromáždit a vyhodnotit dostupné
údaje o vlivech výstavby a provozu na životní prostředí pro záměr silnice "Rekonstrukce
silnice I/19, úsek křižovatka s I/20 – Spálené Poříčí". Proces EIA identifikuje míru a
závažnost jednotlivých vlivů, stanoví limity pro možnost realizace stavby a navrhuje
opatření, která budou minimalizovat dopady na životní prostředí.
Hodnoceným záměrem je „Rekonstrukce silnice I/19, úsek křižovatka s I/20 – Spálené
Poříčí". V současné době silnice I/19 nevyhovuje svým stavebním uspořádáním a směrovými
oblouky a nesplňuje požadavky na silnici I. třídy podle ČSN 73 6101, projektování silnic a
dálnic. Posuzovaný záměr je součástí projektu postupné rekonstrukce silnice I/19 na území
Plzeňského kraje. Rekonstrukce je řešena etapovitě a tento proces EIA řeší 3 úseky této
stavby (členění odpovídá prováděcí studii - zpracovatel: Valbek, spol. s r.o., středisko
Plzeň, 7/2008, doplněk 05/2009): 1. úsek křižovatka I/20 - Nezvěstice, 2. úsek Nezvěstice
- obchvat (v tomto úseku je záměr rozpracován v pěti variantách - S1U, S2, S2U, M1U, M2),
3. úsek Nezvěstice - Spálené Poříčí.
Začátek stavby rekonstrukce silnice I/19 je umístěn na křižovatce silnic I/20 a I/19,
přibližně 500 m za obcí Losiná. Konec stavby je umístěn ve Spáleném Poříčí přibližně 60 m
před křižovatkou se silnicí II/117. Hlavní trasa navrhované přeložky silnice I/19 je v celém
posuzovaném úseku (křižovatka s I/20 - Spálené Poříčí) řešena jako dvoupruhová směrově
nerozdělená. Šířka komunikace je navrhována v intravilánu v celkové šířce 8,0 m, v
extravilánu v celkové šířce 9,5 m. Délka navrhované rekonstrukce je (v závislosti na
zvolené variantě) 11,47-12,56 km.
Kritickým místem současného vedení trasy I/19 je průtah Nezvěsticemi. Dosud je průjezd
tímto úsekem omezen světlou výškou podjezdu pod železniční tratí Plzeň - České
Budějovice (3,5 m). Vybudováním obchvatu Nezvěstic bude umožněn průjezd nákladních
vozidel po silnici I/19 v celém úseku vedoucím Plzeňským krajem, což poněkud zlepší
situaci na stávající objízdné trase. Dostupné dopravní studie a odhady intenzit nepočítají s
tím, že by po vybudování tohoto obchvatu došlo k výraznější změně intenzit dopravy po
silnici I/19. Nicméně v navazujících úsecích komunikace (zejména na průtazích sídelními
útvary Spálené Poříčí, Hořehledy, Borovno) bude i do budoucna trvat stávající nevyhovující
stav hlukové zátěže. Není však jasné, zda v budoucnu nemůže docházet k přesměrování
části dopravních toků z jiných komunikací na rekonstruovanou I/19. V takových případech
může teoreticky docházet i ke zvýšení zátěže, na základě dostupných údajů nicméně není
možné takové potenciální navýšení blíže specifikovat.
V rámci zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí byla vypracována hluková a
rozptylová studie. Dále byly zpracovány biologické průzkumy v trase všech a bylo
provedeno hodnocení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu (podle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů - „naturové hodnocení"). Byl prověřen
současný stav složek životního prostředí (např. půda, ovzduší, voda, flóra, fauna, krajinný
ráz, obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky).
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Na základě uvedených odborných studií, průzkumů a šetření a dalších použitých podkladů
byly vyhodnoceny vlivy záměru na uvedené složky prostředí. Lze očekávat převážně kladné
vlivy na obyvatelstvo bezprostředně dotčeného území (především v obci Nezvěstice), a to
málo až středně významné. Hlavním přínosem záměru je odvedení (převážně projíždějící)
dopravy po silnici I. třídy z centra Nezvěstic a tím i zlepšení hlukové situace a celkové
příznivé dopady na faktory pohody obyvatel (celkové zklidnění, zvýšení bezpečnosti
provozu, snížení prašnosti atd.). Hluková zátěž obyvatelstva může být po rekonstrukci
komunikace v některých lokalitách mimo vlastní řešené území významná a nevyhovující
(rostoucí intenzita dopravy bude i nadále zasahovat centrum obcí Spálené Poříčí,
Hořehledy a Borovno), avšak bez ohledu na realizaci posuzovaného záměru. Překračování
limitů je způsobeno již stávající situací, záměr může pouze v případě nerespektování
stanoviska EIA k takové situaci přispívat.
Vliv na ovzduší a klima je hodnocen jako nevýznamný. Za běžných situací je možno
očekávat pouze málo významné ovlivnění podzemních či povrchových vod, středně
významné vlivy na vody by mohly nastat nanejvýše při mimořádných (havarijních) situacích
- je zde dotčeno ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně - vodárna Nezvěstice/Žákava.
Vlivy na půdu a půdní fond jsou hodnoceny vesměs jako málo až středně významné, přičemž ve variantách severního obchvatu (S1U, S2, S2U) dochází k významnějším zásahům
do lesních pozemků, zbývající trasy (M1U, M2) ovlivňují převážně zemědělský půdní fond.
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje je hodnocen jako nevýznamný.
Ovlivnění vegetace a flóry lze vzhledem k celkově nízké přírodní hodnotě území považovat
za nevýznamné. Ovlivnění fauny za běžného provozu na silnici I/19 nejspíše nebude významné, avšak nelze předem zcela vyloučit zásahy do biotopů některých zvláště chráněných druhů či případně riziko znečištění vodních toků a tím i mírně nepříznivé ovlivnění
vodní fauny v případě možných havárií (ať už při výstavbě či během provozu). Menší rizika
pro vodní faunu nepochybně souvisí s variantami S1U, S2/S2U než svar. M1U a M2, které
mohou více ohrozit vodní toky a údolní nivy. Vliv na ekologickou stabilitu území a
ekosystémy v širším slova smyslu bude jen málo významný.
Ve vztahu ke krajinnému rázu lze prakticky ve všech variantách očekávat určitý zásah do
přírodní složky krajinného rázu. Severní varianty zasahují do lesních celků v přírodním
parku, varianty M1U a M2 přetínají v relativně dlouhém úseku údolní nivu s
nezanedbatelným zastoupením přírodě blízkých lužních porostů. Narušení krajinného rázu
ve var. S1U a S2/S2U bude však (zejména s ohledem na velmi omezenou pohledovou
expozici z okolí a promítání na pozadí lesních celků) nejspíše jen málo významné, zatímco
ve var. M1U a M2 nejspíše středně významné (lokální, ale intenzivní rušivé působení v
prostoru mezi Nezvěsticemi a Žákavou). Kulturně-historickou složku krajinného rázu záměr
znatelně nenaruší, protože nekoliduje se zdejšími historickými či kulturními dominantami,
které by mohly být hmotně či esteticky dotčeny.
Porovnáním variant bylo zjištěno, že všechny varianty (M1U, M2, S1U, S2, S2U) jsou
přibližně srovnatelné, pokud se týká dodržení nebo překročení stanovených hygienických
limitů (konkrétně hlukových) pro lokality mimo vlastní řešené území.
Přesto však v některých ohledech existují jisté rozdíly mezi významností zjištěných vlivů
na faktory životního prostředí.
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Dle provedeného posouzení v procesu EIA jsou jako pro životní prostředí relativně
nejpříznivější hodnoceny varianty S1U a S2/S2U, což vychází mj. z optimálních dopadů
na zdraví obyvatel v řešeném území bez nutnosti dalších technických opatření. Obě
varianty jsou hodnoceny kladně i díky vyloučení vlivů na EVL Bradava a jen minimálnímu
ovlivnění funkčnosti skladebných částí ÚSES. Trasa S1U je částečně znevýhodněna
významnějším záborem lesních pozemků, oproti S2/S2U (a zejména vůči variantám „M") se
však vyznačuje nižšími zábory zemědělské půdy. Var. S2/S2U se pak oproti S1U jeví
poněkud citlivější k nestandardním stavům, haváriím apod. (především s ohledem na povrchové vody). Pro další projektovou přípravu a k následné realizaci lze tedy doporučit obě
varianty, za předpokladu dodržení minimalizačních podmínek stanoviska EIA.
Naopak varianty M1U a M2 byly hodnoceny méně příznivě, zejména s ohledem na citelné
(byť spíše lokální) ovlivnění krajinného rázu, zásahy do ÚSES a narušení biotopů některých
vzácnějších druhů živočichů. Tyto varianty rovněž mohou vyžadovat doplňková technická
opatření pro zajištění příznivé hlukové situace (protihlukové stěny) či k eliminaci vlivů na
lokality Natura 2000. Rovněž citlivost k nestandardním stavům, haváriím apod. (např. s
ohledem na povrchové i podzemní vody - ochranná pásma vodních zdrojů) je u těchto
variant vyšší. Přestože tyto varianty nepřekračují v daném území žádné zákonné limity či
jiné normy, nejsou z uvedených důvodů příliš vhodné a nejsou proto procesem EIA
doporučeny k realizaci.
Dle provedeného posouzení Natura při realizaci rekonstrukce komunikace ve variantách
S2, S2U, M1U a M2 může dojít k mírnému negativnímu ovlivnění populace raka
kamenáče, který je předmětem ochrany v EVL Bradava. Vedením komunikace ve variantě
S1U byl vliv záměru vyhodnocen jako nulový. Autorka hodnocení i zpracovatelé posudku
upřednostňují provedení plánované rekonstrukce komunikace ve variantách S1U, případně
S2 a S2U, které představují žádné, případně pouze okrajové negativní ovlivnění populace
raka kamenáče v EVL Bradava.
Na základě všech posuzovaných údajů lze jako komplexní řešení hlukové situace mimo
prostor uvažovaného záměru doporučit urychlenou přípravu obchvatu Spáleného Poříčí a
Hořehled (uloženo podmínkou stanoviska EIA).
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VII. NÁVRH STANOVISKA
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KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

V Plzni dne
Č.j.:

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů

I. Identifikační údaje
Název záměru:

„Rekonstrukce silnice I/19, úsek křižovatka s I/20 – Spálené
Poříčí“

Kapacita (rozsah) záměru: Záměr zahrnuje tři úseky komunikace I/19 určené k rekonstrukci
(z celkových devíti, zpracovaných původní projektovou
dokumentací na úrovni technické studie pod názvem „Silnice I/19
křižovatka s I/20 - hranice Plzeňského kraje" z 07/2008).
Předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí jsou tedy
následující úseky:
4.
úsek: I/19 křižovatka s I/20 - Nezvěstice: dl. 2,75km
(od křižovatky se silnicí I/20 po vodojem Štáhlavice);
5.
úsek: I/19 Nezvěstice - obchvat: variantně řešený úsek;
délka 5,66-6,75km (od vodojemu Štáhlavice na hranice
katastrálních území Žákava/Vlkov);
6.
úsek: I/19 Nezvěstice - Spálené Poříčí: (dl. 3,06km, od
hranice katastrálních území Žákava/Vlkov po křižovatku silnic
I/19 a II/117).
Začátek stavby rekonstrukce silnice I/19 je umístěn na
křižovatce silnic I/20 a I/19. Tato se nachází přibližně 5,0 km
jižně od okraje Plzně, resp. přibližně 500 m za obcí Losiná.
Umístění křižovatky neodpovídá poloze stávající, její poloha je
dána závěry výrobních jednání při zpracování PD a vychází ze
zamýšlených úprav silnice I/20.
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Konec stavby je umístěn ve Spáleném Poříčí přibližně 60 m před
křižovatkou se silnicí II/117. Hlavní trasa - v celé délce úseku
křižovatka I/20 - Spálené Poříčí je silnice I/19 řešena jako dvoupruhová
směrově nerozdělená.

Charakter záměru:

Hlavní trasa navrhované přeložky silnice I/19 je v celém
posuzovaném úseku (křižovatka s I/20 - Spálené Poříčí) řešena
jako dvoupruhová směrově nerozdělená. Šířka komunikace je
navrhována v intravilánu v celkové šířce 8,0 m, v extravilánu v
celkové šířce 9,5 m. Délka navrhované rekonstrukce je (v
závislosti na zvolené variantě) 11,47-12,56 km.

Umístění:

kraj:

Plzeňský

obec:

Losiná, Nezbavětice, Šťáhlavice, Nezvěstice, Žákava, Spálené
Poříčí;

k.ú.:

Losiná (686841), Nezbavětice (763136), Šťáhlavice (763144),
Olešná u Nezvěstic (704482), Nezvěstice (704474), Žákova
(704504), Vlkov u Spáleného Poříčí (752711), Spálené Poříčí
(752703);

Oznamovatel

Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace, Správa
Plzeň

IČ oznamovatele:

65993390

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace,
Správa Plzeň
Hřímalého 37
Plzeň
320 25

II. Průběh posuzování
Zpracovatel oznámení:

Ing. Pavel Musiol
osvědčení
odborné
2893/326/OPVŽP/ 94,
autorizace
prodloužena
101783/ENV/10
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způsobilosti
č.j.:

č.j.:

35532/ENV/06,

Datum předložení oznámení:

21.01.2009

Zpracovatel dokumentace:

RNDr. Ondřej Bílek
rozhodnutí o udělení autorizace č.j.: 32259/ENV/09

Datum předložení dokumentace:

13.12.2010

Zpracovatel posudku:

RNDr. Vladimír Ludvík
osvědčení odborné způsobilosti č.j.: 5278/850/OPV/93
autorizace prodloužena č.j.: 2081/ENV/11

Datum předložení posudku:

září 2012

Veřejné projednání:

Datum konání:
Místo:

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
§

Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo dne:
21.01.2009

§

Dne 20.02.2009 bylo zahájeno zjišťovací řízení
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 20.2.2009 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a
to s následujícím závěrem: Záměr „Rekonstrukce silnice I/19-křižovatka I/20-Spálené
Poříčí“ naplňuje dikci bodu 9.1, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle
citovaného zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 uvedeného zákona došel
příslušný úřad k závěru, že záměr „Rekonstrukce silnice I/19-křižovatka I/20-Spálené
Poříčí bude posuzován podle citovaného zákona.

§

Dne 13.12.2010 byla MŽP předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
(dále jen „dokumentace“).

§

Dne 17.01.2012 byl pověřen RNDr. Vladimír Ludvík zpracováním posudku o vlivech
záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“).

§

Dne

byl předložen zpracovaný posudek.

Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších podkladů
doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za
respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.

Závěry veřejného projednání:
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Bude zpracováno po veřejném projednání.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
−
−
−
−

Občanské sdružení Potok Bradava
Občanské sdružení Pro Spálené Poříčí
Myslivecké sdružení „Úslava“ Žákava
Havel Petr Ing.

− Obec Nezvěstice
− Město Spálené Poříčí
− Obec Žákava
− Obec Losiná
− Obec Nezbavětice
− Městský úřad Blovice
− Magistrát města Plzně
− Krajská hygienická stanice Plzeňského hraje se sídlem v Plzni
− Česká inspekce životního prostředí
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III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti:
Posuzovaný záměr byl v daném území procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
posouzen ze všech podstatných hledisek. Cílem bylo shromáždit a vyhodnotit dostupné údaje
o vlivech výstavby a provozu na životní prostředí pro záměr silnice "Rekonstrukce silnice
I/19, úsek křižovatka s I/20 – Spálené Poříčí". Proces EIA identifikuje míru a závažnost
jednotlivých vlivů, stanoví limity pro možnost realizace stavby a navrhuje opatření, která
budou minimalizovat dopady na životní prostředí.
Hodnoceným záměrem je „Rekonstrukce silnice I/19, úsek křižovatka s I/20 – Spálené
Poříčí". V současné době silnice I/19 nevyhovuje svým stavebním uspořádáním a směrovými
oblouky a nesplňuje požadavky na silnici I. třídy podle ČSN 73 6101, projektování silnic a
dálnic. Posuzovaný záměr je součástí projektu postupné rekonstrukce silnice I/19 na území
Plzeňského kraje. Rekonstrukce je řešena etapovitě a tento proces EIA řeší 3 úseky této
stavby (členění odpovídá prováděcí studii - zpracovatel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň,
7/2008, doplněk 05/2009): 1. úsek křižovatka I/20 - Nezvěstice, 2. úsek Nezvěstice - obchvat
(v tomto úseku je záměr rozpracován v pěti variantách - S1U, S2, S2U, M1U, M2), 3. úsek
Nezvěstice - Spálené Poříčí.
Začátek stavby rekonstrukce silnice I/19 je umístěn na křižovatce silnic I/20 a I/19, přibližně
500 m za obcí Losiná. Konec stavby je umístěn ve Spáleném Poříčí přibližně 60 m před
křižovatkou se silnicí II/117. Hlavní trasa navrhované přeložky silnice I/19 je v celém
posuzovaném úseku (křižovatka s I/20 - Spálené Poříčí) řešena jako dvoupruhová směrově
nerozdělená. Šířka komunikace je navrhována v intravilánu v celkové šířce 8,0 m, v
extravilánu v celkové šířce 9,5 m. Délka navrhované rekonstrukce je (v závislosti na zvolené
variantě) 11,47-12,56 km.
Kritickým místem současného vedení trasy I/19 je průtah Nezvěsticemi. Dosud je průjezd
tímto úsekem omezen světlou výškou podjezdu pod železniční tratí Plzeň - České Budějovice
(3,5 m). Vybudováním obchvatu Nezvěstic bude umožněn průjezd nákladních vozidel po
silnici I/19 v celém úseku vedoucím Plzeňským krajem, což poněkud zlepší situaci na
stávající objízdné trase. Dostupné dopravní studie a odhady intenzit nepočítají s tím, že by po
vybudování tohoto obchvatu došlo k výraznější změně intenzit dopravy po silnici I/19.
Nicméně v navazujících úsecích komunikace (zejména na průtazích sídelními útvary Spálené
Poříčí, Hořehledy, Borovno) bude i do budoucna trvat stávající nevyhovující stav hlukové
zátěže. Není však jasné, zda v budoucnu nemůže docházet k přesměrování části dopravních
toků z jiných komunikací na rekonstruovanou I/19. V takových případech může teoreticky
docházet i ke zvýšení zátěže, na základě dostupných údajů nicméně není možné takové
potenciální navýšení blíže specifikovat.
V rámci zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí byla vypracována hluková a
rozptylová studie. Dále byly zpracovány biologické průzkumy v trase všech a bylo provedeno
hodnocení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu (podle § 45i zákona č. 114/1992
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Sb., ve znění pozdějších předpisů - „naturové hodnocení"). Byl prověřen současný stav
složek životního prostředí (např. půda, ovzduší, voda, flóra, fauna, krajinný ráz, obyvatelstvo,
hmotný majetek a kulturní památky).
Na základě uvedených odborných studií, průzkumů a šetření a dalších použitých podkladů
byly vyhodnoceny vlivy záměru na uvedené složky prostředí. Lze očekávat převážně kladné
vlivy na obyvatelstvo bezprostředně dotčeného území (především v obci Nezvěstice), a to
málo až středně významné. Hlavním přínosem záměru je odvedení (převážně projíždějící) dopravy po silnici I. třídy z centra Nezvěstic a tím i zlepšení hlukové situace a celkové příznivé
dopady na faktory pohody obyvatel (celkové zklidnění, zvýšení bezpečnosti provozu, snížení
prašnosti atd.). Hluková zátěž obyvatelstva může být po rekonstrukci komunikace v
některých lokalitách mimo vlastní řešené území významná a nevyhovující (rostoucí intenzita
dopravy bude i nadále zasahovat centrum obcí Spálené Poříčí, Hořehledy a Borovno), avšak
bez ohledu na realizaci posuzovaného záměru. Překračování limitů je způsobeno již stávající
situací, záměr může pouze v případě nerespektování stanoviska EIA k takové situaci
přispívat.
Vliv na ovzduší a klima je hodnocen jako nevýznamný. Za běžných situací je možno
očekávat pouze málo významné ovlivnění podzemních či povrchových vod, středně
významné vlivy na vody by mohly nastat nanejvýše při mimořádných (havarijních) situacích
- je zde dotčeno ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně - vodárna Nezvěstice/Žákava.
Vlivy na půdu a půdní fond jsou hodnoceny vesměs jako málo až středně významné, přičemž
ve variantách severního obchvatu (S1U, S2, S2U) dochází k významnějším zásahům do
lesních pozemků, zbývající trasy (M1U, M2) ovlivňují převážně zemědělský půdní fond. Vliv
na horninové prostředí a přírodní zdroje je hodnocen jako nevýznamný.
Ovlivnění vegetace a flóry lze vzhledem k celkově nízké přírodní hodnotě území považovat
za nevýznamné. Ovlivnění fauny za běžného provozu na silnici I/19 nejspíše nebude významné, avšak nelze předem zcela vyloučit zásahy do biotopů některých zvláště chráněných
druhů či případně riziko znečištění vodních toků a tím i mírně nepříznivé ovlivnění vodní
fauny v případě možných havárií (ať už při výstavbě či během provozu). Menší rizika pro
vodní faunu nepochybně souvisí s variantami S1U, S2/S2U než s variantami M1U a M2,
které mohou více ohrozit vodní toky a údolní nivy. Vliv na ekologickou stabilitu území a
ekosystémy v širším slova smyslu bude jen málo významný.
Ve vztahu ke krajinnému rázu lze prakticky ve všech variantách očekávat určitý zásah do
přírodní složky krajinného rázu. Severní varianty zasahují do lesních celků v přírodním
parku, varianty M1U a M2 přetínají v relativně dlouhém úseku údolní nivu s
nezanedbatelným zastoupením přírodě blízkých lužních porostů. Narušení krajinného rázu ve
var. S1U a S2/S2U bude však (zejména s ohledem na velmi omezenou pohledovou expozici z
okolí a promítání na pozadí lesních celků) nejspíše jen málo významné, zatímco ve var. M1U
a M2 nejspíše středně významné (lokální, ale intenzivní rušivé působení v prostoru mezi
Nezvěsticemi a Žákavou). Kulturně-historickou složku krajinného rázu záměr znatelně
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nenaruší, protože nekoliduje se zdejšími historickými či kulturními dominantami, které by
mohly být hmotně či esteticky dotčeny.
Vlivy v prostorech mimo vlastní řešené území pokud se týká dodržení nebo překročení
stanovených hygienických limitů (konkrétně hlukových) jsou přibližně srovnatelné pro
všechny varianty (M1U, M2, S1U, S2, S2U).
Přesto však v některých ohledech existují jisté rozdíly mezi významností zjištěných vlivů na
faktory životního prostředí.
Na základě všech posuzovaných údajů lze jako komplexní řešení hlukové situace mimo
prostor uvažovaného záměru doporučit urychlenou přípravu obchvatu Spáleného Poříčí a
Hořehled (uloženo podmínkou stanoviska EIA).
Při respektování navržených doporučení ve stanovisku EIA lze vyslovit souhlas s realizací
předloženého záměru.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na
životní prostředí:
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva vyplývající z procesu
EIA jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska EIA. Za zásadní opatření je třeba
považovat opatření vyplývající z procesu posuzování podle zákona, zejména pak opatření v
oblasti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:
Dle provedeného posouzení v procesu EIA jsou jako pro životní prostředí relativně
nejpříznivější hodnoceny varianty S1U a S2/S2U, což vychází mj. z optimálních dopadů na
zdraví obyvatel v řešeném území bez nutnosti dalších technických opatření. Obě varianty jsou
hodnoceny kladně i díky vyloučení vlivů na EVL Bradava a jen minimálnímu ovlivnění
funkčnosti skladebných částí ÚSES. Trasa S1U je částečně znevýhodněna významnějším
záborem lesních pozemků, oproti S2/S2U (a zejména vůči variantám „M") se však vyznačuje
nižšími zábory zemědělské půdy. Var. S2/S2U se pak oproti S1U jeví poněkud citlivější k
nestandardním stavům, haváriím apod. (především s ohledem na povrchové vody). Pro další
projektovou přípravu a k následné realizaci lze tedy doporučit obě varianty, za předpokladu
dodržení minimalizačních podmínek stanoviska EIA.
Naopak varianty M1U a M2 byly hodnoceny méně příznivě, zejména s ohledem na citelné
(byť spíše lokální) ovlivnění krajinného rázu, zásahy do ÚSES a narušení biotopů některých
vzácnějších druhů živočichů. Tyto varianty rovněž mohou vyžadovat doplňková technická
opatření pro zajištění příznivé hlukové situace (protihlukové stěny) či k eliminaci vlivů na
lokality Natura 2000. Rovněž citlivost k nestandardním stavům, haváriím apod. (např. s
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ohledem na povrchové i podzemní vody - ochranná pásma vodních zdrojů) je u těchto variant
vyšší. Přestože tyto varianty nepřekračují v daném území žádné zákonné limity či jiné normy,
nejsou z uvedených důvodů příliš vhodné a nejsou proto procesem EIA doporučeny k
realizaci.
Dle provedeného posouzení Natura při realizaci rekonstrukce komunikace ve variantách S2,
S2U, M1U a M2 může dojít k mírnému negativnímu ovlivnění populace raka kamenáče,
který je předmětem ochrany v EVL Bradava. Vedením komunikace ve variantě S1U byl vliv
záměru vyhodnocen jako nulový. Autorka hodnocení i zpracovatelé posudku upřednostňují
provedení plánované rekonstrukce komunikace ve variantách S1U, případně S2 a S2U, které
představují žádné, případně pouze okrajové negativní ovlivnění populace raka kamenáče v
EVL Bradava.

Pořadí variant lze při zohlednění posouzení vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb.
a Naturového hodnocení dle zák. č. 114/1992 Sb. stanovit následovně:
Nejvhodnější S1U, vhodné S2 a S2U. M1U a M2 se nedoporučují k realizaci.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
V rámci posuzování uvažovaného záměru příslušný úřad obdržel k dokumentaci 4 vyjádření
veřejnosti, dále obdržel 5 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a 4 vyjádření
dotčených správních úřadů. Jmenovitě jsou zahrnuty výše v seznamu subjektů, jejichž
vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta.
Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány v posudku a zohledněny v
tomto stanovisku EIA.

Vypořádání vyjádření k posudku:
Bude provedeno v rámci vypořádání vyjádření k posudku.
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Stanovisko:
Na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání podle § 9 odst. 9 zákona
a vyjádření k nim uplatněných vydává Krajský úřad Plzeňského kraje jako příslušný úřad
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru:
„Rekonstrukce silnice I/19, úsek křižovatka s I/20 – Spálené Poříčí“

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové přípravy a realizace stavby, zkušebního a trvalého provozu a zahrnuty
jako podmínky návazných správních řízení.
Doporučená varianta:
Nejvhodnější S1U, vhodné S2 a S2U. M1U a M2 se nedoporučují k realizaci.

Podmínky souhlasného stanoviska:
I. Podmínky pro fázi přípravy
1) součástí projektové dokumentace pro územní řízení bude podrobná akustické studie z
dopravy včetně návrhu případných protihlukových opatření; výpočtové body je třeba
zvolit na hranicích stávajících nejbližších chráněných venkovních prostorů a nejbližších
chráněných venkovních prostorů staveb; budou zohledněny nové legislativní předpisy,
zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací a Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb č.j.: 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010
2) ve variantě M2 nebo M1U v referenčním bodě č. 9 (u přilehlých obytných objektů v
Žákavě) předběžně počítat s protihlukovou stěnou délky cca 75 m a výšky cca 2,5 m pro
bezpečné dodržování hlukových limitů
3) součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras a objemů přepravovaných hmot bude akustická studie pro období
výstavby, budou stanoveny podmínky pro plnění legislativních limitů
4) vzhledem k tomu, že ve Spáleném Poříčí a Hořehledech dochází vlivem provozu na silnici
I/19 již v současnosti k překračování hygienických limitů, zajistit urychlenou
předprojektovou přípravou (aspoň technická studie + EIA) obchvatu, zakotvení trasy
obchvatu v ÚPD a následnou realizaci v co nejkratším termínu; na základě modelování
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intenzit dopravy a hladin hluku v okolí záměru řešit protihluková opatření pro přechodný
stav - např. zařazení dotčených obcí do programu odstraňování staré hlukové zátěže
(ochrana vnitřního chráněného prostoru dotčených budov instalací oken příslušné třídy
zvukové izolace), dočasné omezení vjezdu těžké dopravy či omezení rychlosti v
některých úsecích, doprovázené instalací „stálečervených" semaforů apod.

5) ve stupni DÚR aktualizovat rozptylovou studii pro vybranou variantu včetně vyhodnocení
plnění platných imisních limitů
6) součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude rozptylová studie pro období výstavby včetně zohlednění
sekundární prašnosti, budou stanoveny podmínky pro plnění legislativních limitů

7) v případě realizace variant S1U nebo S2/S2U v další projektové přípravě (po geodetickém
zaměření stávajícího terénu) prověřit možnost napojení silnice III/17731 v km 3,46

8) ve variantách M2 a M1U nestavět pilíře plánované estakády do toku Bradavy, neodvádět
vody z komunikace přímo do vodoteče apod.; tato opatření přiměřeně zohlednit i při
řešení odvodnění komunikace v okolí přemostění Milínovského potoka (i ve var. S2, S2U
– nevést srážkové vody přímo do vodoteče, která následně ústí do Bradavy)
9) ve variantě S1U, kde trasa komunikace mezi železničními tratěmi severně od Nezvěstic
opakovaně křižuje v rámci obdělávaných zemědělských pozemků drobné vodoteče
(odvodňovací kanály), vyřešit odvodnění pozemků buď současně s návrhem podélného
odvodnění komunikace (svedení melioračních struh do odvodňovacích příkopů), nebo
odpovídajícím systémem propustků (včetně umožnění přejezdů těchto vodotečí
zemědělskou technikou)
10) na konci úseku 2 a v úseku 3, kde bude hodnocená komunikace vedena souběžně s EVL
Bradava a nedochází k překonávání velkých převýšení, budou pro podélné odvodnění
komunikace využity výhradně nezpevněné odvodňovací příkopy s mírným spádem; tyto
příkopy zarostou travinobylinnou vegetací, která při řádné údržbě neomezí plnění
odvodňovací funkce příkopů a zároveň umožní i zadržení a odbourání případných
nežádoucích polutantů, např. zvýšených koncentrací solí ze zimní údržby komunikací s
cílem minimalizace splachů jakéhokoliv znečištění do toku Bradavy či jejích přítoků;
zvážit možnost osazení DUN (dešťová usazovací nádrž)
11) odvodnění velkých mostních objektů s velkou plochou zpevněných povrchů a s rizikem
větší koncentrace znečištění (např. ropnými látkami) nesmí být zaústěno přímo do toků;
vhodnější je řešit odvedení srážkových vod např. podélným sběračem srážkových vod se
zajištěním jejich retence a následného přečištění v lapači ropných látek
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12) v rámci přípravy dokumentace pro územní řízení provést předběžný a podrobný
geotechnický a hydrogeologický průzkum; na jeho základě provést podrobné posouzení
vlivu výstavby komunikace na režim podzemních vod a navrhnout taková opatření, která
zajistí minimalizaci kvantitativního i kvalitativního ovlivnění podzemních vod
13) zpracovat samostatný, dočasně platný havarijní plán pro období výstavby, ve kterém
budou vyhrazeny pro manipulaci a plnění nádrží stavebních strojů ropnými látkami pouze
předem stanovené prostory, zabezpečené pro plnění této funkce; s tímto havarijním
plánem a se zabezpečením staveniště proti únikům závadných látek budou seznámeny
všechny dodavatelské i subdodavatelské firmy zúčastněné na výstavbě komunikace; v
havarijním plánu vymezit oblasti, kde je třeba při výstavbě dbát zvýšené ochrany před
nebezpečím poškození vodních toků haváriemi při výstavbě (okolí vodních toků, nivy
vodních toků)

14) zpracovat pedologický průzkum k upřesnění mocnosti skrývaných vrstev; vyčíslit
předpokládaných trvalé i dočasné zábory ploch a stanovit bilance zemních prací; požádat
o odnětí odpovídajícího rozsahu pozemků ze ZPF; skrytou ornici využít přednostně k
rekultivaci části úseku 1 a sadové úpravy na tělese komunikace a v jeho okolí; obdobně
požádat o odnětí PUPFL v nezbytném rozsahu
15) rekultivace stávající trasy I/19 bude provedena v maximálním možném rozsahu, tzn.
budou odstraněny a rekultivovány všechny úseky stávající zpevněné komunikace, které
nejsou nezbytné pro další dopravní obsluhu (např. pokud v místě dnešní asfaltové silnice
postačí polní cesta); cílem opatření je umožnit náhradu za zábory ploch ZPF a zároveň
dosažení maximálního podílu ploch s přirozeným vsakováním srážkových vod
16) maximum výkopových zemin bude využito přímo na lokalitě v rámci stavebních prací a
rekultivace 1. úseku rekonstruované komunikace; s přebytečnými zeminami bude
nakládáno ve smyslu § 11 zákona o odpadech - přednostní materiálové využití, tzn., že
tato skupina odpadů bude využita především k terénním či rekultivačním účelům na
vhodné lokalitě (nakládání s těmito odpady a jejich využití zajistí zhotovitel stavby)
17) první úsek trasy (cca ke stávající křižovatce I/19 a silnic na Šťáhlavy, Šťáhlavice)
rekultivovat; v km cca 0,00-0,25 je žádoucí provést rekultivaci na lesní pozemky (PUPFL)
pro posílení ekologické stability - nadregionální biokoridor; v km cca 0,25-1,25 je z
důvodu minimalizace kácení dřevin a s ohledem na konfiguraci terénu (výrazný zářez) po
odstranění tělesa silnice vhodné ponechat stávající dřevinný doprovod jako ostatní plochy
s dalším využitím jako krajinná zeleň (interakční prvek - silniční alej); cca od km 1,25 u
křižovatky s II/183 (odbočka na Nezbavětice) do konce úseku je pak cílovým využitím
pozemků zemědělská půda (ZPF), umožňující částečnou náhradu záborových ploch ZPF a
hospodárné využití přilehlých pozemků s půdami vyšší bonity (převážně II. třída ochrany
ZPF)
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18) po určení konečné varianty (v dostatečném předstihu před zpracováním dokumentace pro
územní rozhodnutí) provést podrobný biologický průzkum včetně průzkumu migračních
tras živočichů v prostoru očekávaného záboru a v prostoru ochranného pásma silnice; na
základě tohoto průzkumu stanovit optimální termín provádění zemních prací s ohledem na
případný výskyt zvláště chráněných druhů a případná migrační opatření (přemostění,
podchody, nadchody, oplocení apod.); tento průzkum aktualizovat i před zahájením
vlastních stavebních prací
19) v dalších stupních přípravy (DÚR, DSP) bude proveden dendrologický průzkum ve vybrané trase včetně ocenění dřevin rostoucích mimo les, které bude nutno kácet (k povolení
kácení je třeba podat žádost na místně příslušný orgán ochrany přírody - obecní úřad); po
vyčíslení ekologické újmy budou za pokácené dřeviny orgánem ochrany přírody uloženy
náhradní výsadby; v rámci DSP pak bude předložen projekt vegetačních úprav (ozelenění
stavby), který takto stanovené náhradní výsadby zapracuje
20) v případě, že bude realizována varianta procházející lesními porosty zpracovat návrh
opatření pro minimalizaci vlivu bořivých větrů (např. pěstební opatření) a tato opatření
zapracovat do projektu vegetačních úprav
21) projekt vegetačních úprav bude minimalizovat vizuální působení stavby v krajině, která je
zčásti chráněna v přírodním parku Kornatický potok; v úseku komunikace, kde bude
docházet k pohledové interakci s územím přírodního parku, preferovat přírodě blízké,
např. skupinové výsadby autochtonních (stanovištně původních) dřevin a keřů; zároveň
bude prověřeno, zda je možné obdobné výsadby doplnit i na silničních pozemcích mimo
navrhovanou komunikaci, pro zmírnění vlivů na krajinný ráz, např. v případě var. S1U a
S2/S2U podél silnic Šťáhlavice - Kornatice či dnešní trasy I/19 Losiná - Nezvěstice, s
cílem snížení pohledové exponovanosti přemostění Úslavy a zářezu v pravobřežním
svahu
22) ve variantě S2, kde projektovaná trasa východně od Nezvěstic překonává vysokým
násypem Milínovský potok a biokoridor, zajistit funkčnost lokálního biokoridoru
převedením mostem o dostatečné šířce s ohledem na vymezený biokoridor (tj. minimálně
v šířce stávajícího funkčního propojení)

23) ve variantách S1U a S2/S2U, kde je plánovaná komunikace za mostem přes Úslavu na
pravém břehu vedena v relativně hlubokém terénním zářezu v prostoru stávajících lesních
porostů, za účelem zmírnění zásahů do těchto porostů (přírodního parku a PUPFL)
minimalizovat zářez, resp. provést jej jen s minimálními zásahy do okolního terénu (např.
využitím gabionové stěny či opěrné zdi, nikoliv plynulým svahováním); v co největším
rozsahu ponechat přirozený terén v okolí stavby, aniž by vznikalo riziko eroze či sesuvů
24) po stanovení konečné varianty zpracovat studii detailního ovlivnění krajiny a krajinného
rázu, navrhnout zmírňující opatření

114

25) vzhledem k poloze některých úseků posuzovaného záměru v území se zvýšenou pravděpodobností archeologických nálezů, je třeba počítat v místech zemních prací se
záchranným archeologickým průzkumem; na investora se přitom vztahují povinnosti
vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších změn a
doplňků, kde se mu mj. ukládá alespoň dva týdny předem ohlásit počátek zemních prací
příslušnému oddělení záchranných archeologických výzkumů, ohlásit okamžitě případný
archeologický nález při provádění zemních prací, umožnit dohled a záchranný
archeologický výzkum odbornému pracovníkovi určené archeologické organizace

II. Podmínky pro fázi výstavby
26) z důvodu snížení prašnosti na přilehlých komunikacích po dobu výstavby bude zajištěno
skrápění terénu v případě velké prašnosti při zemních pracích a důsledná očista vozidel
vyjíždějících ze stavby na přilehlé veřejné komunikace; nutná je rovněž pravidelná očista
přilehlých veřejných komunikací
27) organizaci práce přizpůsobit tak, aby např. hlučné a prašné práce byly prováděny pouze v
denní pracovní době; cílem je maximální zmírňování negativních dopadů na okolí po
dobu stavby

28) seznámit pracovníky všech zúčastněných firem s havarijním plánem pro fázi výstavby a
se zabezpečením staveniště proti úniku závadných látek
29) v rámci stavby zajistit dobrý technický stav použité techniky a stavební mechanizace,
zejména s ohledem na prevenci znečištění vodních toků a vodních zdrojů
30) deponie zeminy, ornice ze skrývek a stavebního materiálu situovat v dostatečné
vzdálenosti od vodních toků tak, aby nedocházelo k jejich snášení do vodních toků

31) eliminovat nebezpečí eroze na zářezech a násypech trasy, tj. okamžitě po provedení
zářezu a násypu vysadit travní a další ochranné porosty na vrstvu ornice

32) před zahájením vlastních stavebních prací znovu prověřit výskyt zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů v celé trase silničního tělesa a v jeho těsné blízkosti, zvláštní pozornost
věnovat lesním plochám, okolí vodních toků, lučním porostům a skupinám dřevin mimo
les; případné jedince zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů přemístit do
srovnatelných biotopů; záchranný přesun je významný zejména u druhů s omezenou
mobilitou (např. čmelák, mravenec, obojživelníci, ještěrky apod.); musí být realizován v
co nejkratší době před zahájením stavby v daném úseku, ovšem při respektování
vhodných ročních období pro odchyt a přesun jedinců příslušného druhu a se striktním
dodržením požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
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znění; pro tento zásah je třeba zažádat o výjimku ze základních ochranných podmínek
zjištěných zvláště chráněných druhů
33) veškeré nutné kácení dřevin a odstraňování keřových porostů provést mimo vegetační
období a hnízdní dobu ptáků (tj. od listopadu do února)
34) zakládání mostů provádět tak, aby bylo poškození porostů a koryta vodních toků omezeno
jen na nejnutnější míru, zabránit zbytečným pohybům těžké strojní techniky v nivě toků

35) v rámci stavby bude zajištěno oddělené shromažďování odpadů vznikajících při výstavbě
(třídění odpadů), přednostní využití a předávání k odstranění oprávněným osobám; ve
všech projektových dokumentacích dbát na zpracování části o odpadech a obalech (dle
platných právních norem)
36) během výstavby budou dále dodržovány základní bezpečnostní požadavky, vyplývající
z platných předpisů a norem (např. požární ochrana, nakládání s látkami, které by mohly
znečišťovat okolí, např. mazivy a pohonnými hmotami, nátěry apod.), mj. i s ohledem na
ochranná pásma vodních zdrojů, která jsou záměrem dotčena (převážně OP II.stupně)

III. Podmínky pro fázi provozu:
37) po uvedení silnice do zkušebního provozu pak bude proveden akustický monitoring k
ověření předpokladů hlukové studie a ověření účinnosti případných realizovaných
protihlukových opatření
38) akustický monitoring bude proveden i v prostoru Spáleného Poříčí a Hořehled; v případě
překračování hlukových limitů provést následná protihluková opatření (např. dočasné
omezení vjezdu těžké dopravy, omezení rychlosti apod.)
39) pro celou trasu komunikace zpracovat havarijní plán pro případ dopravní nehody vozidel a
cisteren, při nichž je nebezpečí úniku látek škodlivých vodám
40) zajistit péči o vysázenou zeleň a její dosadbu v případě poškození do té doby, dokud
nebude zajištěn její samovolný růst.; uhynulé jedince nahradit v nejbližším vhodném
termínu
41) provádět kontrolu ploch, na nichž byl odstraněn vegetační kryt a v případě výskytu
invazních druhů rostlin zajistit jejich bezodkladnou likvidaci
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Doporučovaná opatření k eliminaci či zmírňování vlivů dle hodnocení vlivů záměru na
lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona 114/1992 Sb., v platném znění
1) Při realizaci záměru preferovat varianty S1 a S2 - bez vlivu na EVL Bradava. V případě
převažující potřeby realizace variant M1U či M2 je nutno ve vybraném projektovém
řešení vyloučit jakékoliv zásahy do koryta toku.
2) Eliminovat znečištění: Vhodnou organizací provádění záměru lze maximálně snížit riziko
kumulativního působení jednotlivých stavebních objektů. Eliminovat splachy a erozní
procesy při půdních pracích v povodí Bradavy a při veškerých stavebních krocích je samozřejmě nutné všemožně předcházet znečištění toku v lokalitě. Je třeba klást důraz na
prevenci úniků znečištění, zejména dbát na dobrý technický stav použité techniky.
3) V případě nutnosti realizace stavebních objektů v blízkosti toku (např. nosné konstrukce
mostů ve variantách M1U a M2) je nutné dbát na zatěsnění pracovních jímek, aby do toku
pod pracovní prostorem nepronikala znečištěná voda. Cílem je omezení potenciálních
úkapů ropných látek, případných splachů či výluhů (čerstvý nevyzrálý beton apod.).
4) Pro případ náhodného úniku znečišťujících látek je v rámci PD podrobnějšího stupně
nutno zpracovat havarijní plán, řešící opatření pro zamezení nežádoucích účinků na
životní prostředí. Pro případy úniků cizorodých látek (např. úkapy paliv a maziv z
použitých mechanismů) předem zajistit způsob jejich odstranění; připravené prostředky
(záchytné nádoby, norné stěny, sorbenty apod.) je nutno mít při stavbě neustále k
dispozici. Cílem je zcela vyloučit negativní projevy eventuelních úniků a splachů do toku
a to i v době provozu nově vybudované komunikace.
5) Tok Bradavy v rámci provádění stavby nelze využívat jako zdroje vody (např. pro míchání betonu, k rozsáhlejšímu odběru pro hygienické potřeby atd.). Mimo prostor vlastního staveniště je nutné v korytě zachovat maximálně přirozený průtok, nezasahovat do
dnových sedimentů, respektovat dřevinný břehový doprovod (kořenové úkryty) atd.
6) Zajistit přítomnosti odborného biologického dozoru při realizaci stavby.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení
podle zvláštních předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být na žádost
oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
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Datum zpracování posudku: září 2012
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na
zpracování posudku:
RNDr. Vladimír Ludvík
Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: 498 500 363, 603 224 626

Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
RNDr. Vladimír Ludvík - autorizace podle §19 a §24 zák. č.100/2001 Sb, o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění č. 2081/ENV/11, osvědčení č. 5278/850/OPV/93

Spolupráce:
Ing. Michal Plodek – vlivy hluku

Kateřina Saifrtová – emise, imise, vlivy na ovzduší

RNDr. Jiří Veselý – vlivy na živočichy a na rostliny, na ekosystémy, vlivy na krajinu

Mgr. Jan Losík, Ph.D. - držitel autorizace MŽP ČR č.j. 630/279/05 podle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – Natura 2000
Mgr. Alice Háková - držitelka autorizace MŽP ČR č.j. 630/1731/05 podle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – Natura 2000
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VIII.

PŔÍLOHY

Kopie vyjádření k oznámení
Posudek na hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000dle § 45i zákona
114/1992 Sb., v platném znění - Rekonstrukce silnice I/19 v úseku křižovatka I/20 – Spálené
Poříčí
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µ¿¬»¹±®·¦±ª¿¬ ¦¶·†¬ ²# ª´·ª °±¼´» ª#¦²¿³²±-¬· ¶»¸± ¼±°¿¼ ²¿ ° »¼³ ¬§ ±½¸®¿²§ ´±µ¿´·¬§
-±«-¬¿ª§ Ò¿¬«®¿ îðððò
ß«¬±®µ¿ ¸±¼²±½»²3 ª ²±ª¿´¿ ¼±-¬¿¬» ²±« °±¦±®²±-¬ ½¸¿®¿µ¬»®·-¬·½» ¦?³ ®« ¿ «ª»¼´¿
ª†»½¸²§ °±¬ »¾²7 &¼¿¶» ®»´»ª¿²¬²3 °®± ª§¸±¼²±½»²3 ª´·ª« ²¿ ´±µ¿´·¬§ -±«-¬¿ª§ Ò¿¬«®¿ îðððò
ß¼»µª?¬² µ ª´¿-¬²±-¬»³ ¦?³ ®« ¶» °±°-?²± ¬¿µ7 ¼±¬ »²7 &¦»³3 ¿ ½¸¿®¿µ¬»® ¾·±¬±°« ° »¼³ ¬«
±½¸®¿²§ò
Ø´¿ª²3³ µ®·¬7®·»³ °®± ·¼»²¬·º·µ¿½· °±¬»²½·?´² ¼±¬ »²#½¸ ´±µ¿´·¬ -±«-¬¿ª§ Ò¿¬«®¿ îððð
¾§´¿ ²»¶»² °±´±¸¿ ¦?³ ®« ª¦¸´»¼»³ µ ±µ±´²3³ °¬¿ 3³ ±¾´¿-¬»³ ¿ »ª®±°-µ§ ª#¦²¿³²#³
lokalitám, ale také možné ovlivn ²3 ª -±«ª·-´±-¬· -» ª†»³· ª#-¬«°§ô µ¬»®7 ³±¸±« -±«ª·-»¬
- °®±ª?¼ ²3³ · °®±ª±¦»³ °´?²±ª¿²7¸± ¦?³ ®«ò Ö¿µ± °±¬»²½·?´² ±ª´·ª² ²? ¾§´¿ «® »²¿
Ûª®±°-µ§ ª#¦²¿³²? ´±µ¿´·¬¿ Þ®¿¼¿ª¿ô µ¼» ¶» ¶»¼·²#³ ° »¼³ ¬»³ ±½¸®¿²§ ²»¶°± »¬² ¶†3
°±°«´¿½» ®¿µ¿ µ¿³»²? » øß«-¬®±°±¬¿³±¾·«- ¬±®®»²¬·«³÷ ª Îò Õ±²µ®7¬² -» ¶»¼²? ± ®·¦·µ±
±ª´·ª² ²3 °±-´»¼²3½¸ îôï µ³ ¬±µ« Þ®¿¼¿ª§ ° »¼ &-¬3³ ¼± »µ§ F-´¿ª§ò Ê ¸±¼²±½»²3 ¼?´»
²?-´»¼«¶» ½¸¿®¿µ¬»®·-¬·µ¿ ÛÊÔ Þ®¿¼¿ª¿ ¿ °±°·- ¾·±²±³·» ¿ ¾·±¬±°±ª#½¸ ²?®±µ ®¿µ¿ µ¿³»²? »
ª »¬² «ª»¼»²3 º¿µ¬±® °®±-¬ »¼3 ø¾·±´±¹·½µ#½¸ ¿ ½¸»³·½µ#½¸÷ô µ¬»®7 ¶-±« ª¸±¼²7 ¿ ´·³·¬«¶3½3 °®±
¶»¸± »¨·-¬»²½·ò
Ê µ¿°·¬±´» ª ²±ª¿²7 -¿³±¬²7³« ª§¸±¼²±½»²3 ª´·ª ¦?³ ®« ²¿ ´±µ¿´·¬§ -±«-¬¿ª§ Ò¿¬«®¿
2000 autorka nejprve konstatuje, že podklady dodané ¦¿¼¿ª¿¬»´»³ ¾§´§ ¼±-¬¿¬» ²7 µ °®±ª»¼»²3
posouzení. S tímto tvrzením je možné souhlasit, neb± µ ¸±¼²±½»²3 ¾§´§ µ ¼·-°±¦·½· ±¼°±ª3¼¿¶3½3
·²º±®³¿½» ± ®±¦-¿¸« ¦?³ ®«ô ¬¿µ · ¼±-¬¿¬» ²7 ¦²¿´±-¬· ± ¾·±²±³·· °±¬»²½·?´² ¼±¬ »²7¸±
° »¼³ ¬« ±½¸®¿²§ ¼¿²7 ÛÊÔò Ð®± -°®?ª²7 ª§¸±¼²±½»²3 ª#¦²¿³nosti vlivu bylo zásadní využití
¦²¿´±-¬3 ¦ ª3½»´»¬7¸± -´»¼±ª?²3 -¬¿ª« °±°«´¿½» ª »½» Þ®¿¼¿ª ò Ê ¦?¶³±ª7³ &¦»³3 °®±¾ ¸´
ª ´»¬»½¸ îððìóîððè °®¿ª·¼»´²# ³±²·¬±®·²¹ -¬¿ª« °±°«´¿½» ®¿µ¿ µ¿³»²? »ô µ¬»®# °®±ª?¼ ´ ¶»¼»²
¦ ¹¿®¿²¬ ¼®«¸« øÓ¹®ò Üò Ú·-½¸»®÷ «ª»¼»²# ª Ð 3´±¦» î ³»¬±¼·½µ7 ° 3®« ky MŽP k hodnocení
ª#¦²¿³²±-¬· ª´·ª« øÝ¸ª±¶µ±ª? »¬ ¿´òô îðïï÷ò
Ü?´» ¶-±« ª ° ehledné tabulce stanoveny všechny možné negativní v´·ª§ ø°®±¾´»³¿¬·½µ7
±µ®«¸§÷ô µ¬»®7 ¾§´§ ¼»º·²±ª?²§ °®± ¶»¼²±¬´·ª7 ª¿®·¿²¬§ ª ®?³½· ¶»¼²±¬´·ª#½¸ &-»µ ®»µ±²-¬®«±ª¿²7
µ±³«²·µ¿½»ò Ö» ¦¼» ¬¿µ7 ¦±¸´»¼² na možnost výskytu havarijních stav ° · ª#-¬¿ª¾ · °®±ª±¦«
-·´²·½»ò

ì

Ê§¸±¼²±½»²3 ª´·ª ²¿ Ûª®±°-µ§ ª#¦²¿³²±« ´±µ¿´·¬« Þ®¿¼¿ª¿
Ê ¬7¬± µ¿°·¬±´» ¶» «ª»¼»²¿ ¼¿´†3 ° »¸´»¼²? ¬¿¾«´µ¿ô µ¼» ¶» °®± ¶»¼²±¬´·ª7 ª¿®·¿²¬§ -¬¿²±ª»²¿ ³3®¿
potenciálního ohrožení populace raka kamená » ª ¼±¬ »²7 ÛÊÔò Ë ª¿®·¿²¬ ÓïËô Óîô Íî ¿ ÍîË
²»¾§´± ª§´±« eno možné potenciální, avšak málo pravd podobné ohrožení. Byl ur »² îôï µ³
¼´±«¸# &-»µ ¼±´²3¸± ¬±µ« Þ®¿¼¿ª§ ø òµ³ ðôððð ó îôïðð÷ô µ¬»®# ±¾#ª? îôí û °±°«´¿½» ®¿µ¿
µ¿³»²? e v EVL Bradava. Údaj je založen na zjišt ²7 °± »¬²±-¬· ®¿µ¿ ° · ¦?½¸®¿²²#½¸
¬®¿²-º»®»½¸ ª ³·²«´±-¬·ò
Ê ¸±¼²±½»²3 ½¸§¾3 ®»´¿¬·ª²3 ª§ 3-´»²3 ±ª´·ª² ²7 °±°«´¿½» ª¦¸´»¼»³ µ °±°«´¿½3³
ª§-µ§¬«¶3½3³ -» ª ±-¬¿¬²3½¸ ÛÊÔô µ¼» ¶» ®¿µ µ¿³»²? ° »¼³ ¬»³ ±½¸®¿²§ ¿ ¬¿µ7 µ ½»´µ±ª7
ª»´·µ±-¬· °±°«´¿½» ²¿ &¦»³3 Îô ª·¦ò Ó»¬±¼·µ¿ ¸±¼²±½»²3 ª#¦²¿³²±-¬· ª´·ª« øÊ stník MŽP,
îððé÷ò Æ ¼±-¬«°²#½¸ &¼¿¶ vyplývá, že na území Î ®¿µ µ¿³»²? ±¾#ª? ½»´µ»³ ìð ´±µ¿´·¬ò Ö»
° »¼³ ¬»³ ±½¸®¿²§ ª ½»´µ»³ ïí ÛÊÔô ¿´» °±«¦» °®?ª ª ÛÊÔ Þ®¿¼¿ª¿ ¶» °±¼3´ ¶»¸± °±°«´¿½»
ª§¸±¼²±½»² -¬«°² ³ ß øïððŠïë û÷ò Ü´» &-¬²3¸± -¼ ´»²3 Ó¹®ò Ü¿ª·¼¿ Ú·-½¸»®¿ô -» ª °±ª±¼3 »µ§
Þ®¿¼¿ª§ ª§-µ§¬«¶» ° »- ëð û ¶»¼·²½ ¦ ½»´µ±ª7 °±°«´¿½» ®¿µ¿ µ¿³»²? » ª Îò Ê ê ÛÊÔ ¶» °±¼3´
°±°«´¿½» ª§¸±¼²±½»² -¬«°² ³ Þ øïëóî û÷ ¿ ª ê ÛÊÔ -¬«°² ³ Ý øîóðôðï û÷ò Æ¿½¸±ª?²3
°± »¬²±-¬· °±°«´¿½» ®¿µ¿ µ¿³»²? » ª ÛÊÔ Þ®¿¼¿ª¿ ¶» ¦ ¬±¸±¬± ¼ ª±¼« ²»°±-¬®¿¼¿¬»´²7
µ ¦¿¶·†¬ ²3 ° 3¦²·ª7¸± -¬¿ª« ¦ ¸´»¼·-µ¿ ¶»¸± ±½¸®¿²§ °®± ½»´7 &¦»³3 Îò
Ê ²?-´»¼«¶3½3 µ¿°·¬±´» ¶-±« ²»¹¿¬·ª²3 ª´·ª§ ¼»º·²±ª¿²7 °®± ¶»¼²±¬´·ª? ª¿®·¿²¬²3 »†»²3
kvantifikovány. Již ovlivn ²3 ?¼±ª ¶»¼²±¬»µ °®±½»²¬ °±°«´¿½» ª ¼±¬ »²7 ÛÊÔ ¾§ ³ ´± ¾#¬
považováno za významný vliv (V stník MŽP -XVII, 2007). Dle ústního sd ´»²3 Ó¹®ò Üò Ú·-½¸»®¿
¶» ª -±« ¿-²±-¬· -¬¿ª °±°«´¿½» ®¿µ¿ µ¿³»²? » ª °±ª±¼3 Þ®¿¼¿ª§ -¬¿¾·´²3 ¿ ²»²3 ¿µ¬«?´²
ohrožena. P 3°¿¼²7 ²»¹¿¬·ª²3 ª´·ª§ ®»¿´·¦¿½» °®±¶»µ¬«ô ¶¿µ ¶» «ª»¼»²± ª °±-±«¦»²3ô ¾«¼±«
´±µ?´²3¸± ½¸¿®¿µ¬»®« ¿ ° echodné. Dotknou se pouze již zmín ²7¸± ²»¶-°±¼² ¶†3¸± &-»µ«
Þ®¿¼¿ª§ô µ¼» ¶» ¿¾«²¼¿²½» ®¿µ¿ µ¿³»²? e nižší, ale pravd °±¼±¾²±-¬ ®»µ±´±²·¦¿½» ¦ ¸±®²3½¸
&-»µ ¬±µ« ª§††3ò Ø±¼²±½»²3 ª´·ª« °®± ª†»½¸²§ ¼3´ í varianty bylo provedeno s využitím dat z
² µ±´·µ¿´»¬7¸± °®¿ª·¼»´²7¸± ³±²·¬±®·²¹« -¬¿ª« °±°«´¿½» ¿ -» ¦ etelem na všechny možné
²»¹¿¬·ª²3 ª´·ª§ô µ¬»®7 ³±¸±« °±¬»²½·?´² ° -±¾·¬ ° · ®»¿´·¦¿½· · °®±ª±¦« ¦?³ ®« ®»µ±²-¬®«µ½»
µ±³«²·µ¿½»ò
Ø±¼²±½»²3 ª´·ª ²¿ ½»´·-¬ª±-¬ ÛÊÔ
Ê ¬7¬± µ¿°·¬±´» ¼®ò Õ enová konstatuje, že v dolním toku Bradavy, který m že být potenciáln
¼±¬ »² ®»¿´·¦¿½3 ¦?³ ru, žije pouze nevýznamná ?-¬ °±°«´¿½» ®¿µ¿ µ¿³»²? » ª ÛÊÔ Þ®¿¼¿ª¿
¿ ¶-±« ¦¼» ¼±¾®7 °±¼³3²µ§ °®± ° 3°¿¼²±« ®»µ±´±²·¦¿½· ¦ ¸±®²3½¸ &-»µ Þ®¿¼¿ª§ò Ò¿ ¦?µ´¿¼
tohoto tvrzení uvádí, že ekologická integrita lokal·¬§ ²»¾«¼» ª#¦²¿³² ²»¹¿¬·ª² ¼±¬ »²¿ò
S tímto konstatováním je možné souhlasit.
Ø±¼²±½»²3 µ«³«´¿¬·ª²3½¸ ª´·ª
Autorka hodnocení uvádí mezi možné kumulativní vliv§ ¦?³ ®« °®±¶»µ¬§ °´?²±ª¿²7 ª †·®†3³
±µ±´3ò Õ ²»¹¿¬·ª²3³« µ«³«´¿¬·ª²3³« ª´·ª« ø°®¿ª¼ °±¼±¾² ª»´³· -´¿¾7³«÷ ¾§ ³±¸´± ¼±¶3¬ô ¶¿µ

ë

«ª?¼3 ¼®ò Õ »²±ª?ô °±«¦» ° · -±«¾ ¸« ®»µ±²-¬®«µ½» µ±³«²·µ¿½» ª» ª¿®·¿²¬?½¸ ÓïË ¿ Óî ¿
°´?²±ª¿²7¸± ¦?³ ®« œÞ®¿¼¿ª¿ Š Í°?´»²7 Ð± 3 3 Š ¦°® ½¸±¼² ²3 ¬±µ«•ô ±ª†»³ ¬±¬± ¶» - ±¸´»¼»³
²¿ -¬¿ª ¿ ²¿ ¿-±ª?²3 °®±¶»µ¬±ª#½¸ ° 3°®¿ª ª»´·½» ²»°®¿ª¼ °±¼±¾²7ò Õ ¬±³«¬± ¦?³ ®« ¾§´±
°®±ª»¼»²± -¿³±-¬¿¬²7 °±-±«¦»²3 ¶»¸± ª´·ª« ²¿ ´±µ¿´·¬§ -±«-¬¿ª§ Ò¿¬«®¿ îððð ¼´» y ìë· ¦?µ±²¿
ò ïïìñïççî Í¾ò øÞ3´»µô îððç÷ô µ¼» ¶» ª ¦?ª ru konstatováno, že jeho realizace nezp -±¾3
ª#¦²¿³²7 ²»¹¿¬·ª²3 & ·²µ§ ²¿ ° »¼³ ¬ ±½¸®¿²§ ª ÛÊÔ Þ®¿¼¿ª¿ô ¿²· ²»²¿®«†3 ¶»¶3 ·²¬»¹®·¬«ò
Ê ²¿ª¿¦«¶3½3³ ¦¶·† ±ª¿½3³ 3¦»²3 ø¼´» ·²º±®³¿ ²3¸± -§-¬7³« Û×ß÷ ¶» ª ¦?ª ®» ²7³ -¬¿²±ª·-µ«
¼´» y é ¦?µ±²¿ . 100/2001 Sb. uvedeno, že zám ® ²»¾«¼» ¼?´» °±-«¦±ª?² °±¼´» ½·¬±ª¿²7¸±
¦?µ±²¿ò
Í ±¸´»¼»³ ²¿ «³3-¬ ²3 «ª»¼»²#½¸ ¦?³ ® ¿ -¬¿²±ª»²#½¸ °±¼³3²µ?½¸ °®± ¶»¶·½¸
®»¿´·¦¿½·ô ²»²3 ° »¼°±µ´?¼?²± ° · -§²»®¹·½µ7³ ° -±¾»²3 ª#¦²¿³²7 ²»¹¿¬·ª²3 ±ª´·ª² ²3 ÛÊÔ
Þ®¿¼¿ª¿ò Î±ª² ž se záv ®§ ¬7¬± µ¿°·¬±´§ ´¦» ²¿ ¦?µ´¿¼ «ª»¼»²#½¸ -µ«¬» ²±-¬3 -±«¸´¿-·¬ò
Ð± ¿¼3 ª¿®·¿²¬ ¦ ¸´»¼·-µ¿ ª´·ª ²¿ ´±µ¿´·¬«
Ê§¸±¼²±½»²3 ª¿®·¿²¬ ¦?³ ®« ¶» °®±ª»¼»²± ª ®?³½· µ¿°·¬±´§ ìòí Ø±¼²±½»²3 ª´·ª« ²¿ ° »¼³ ¬
±½¸®¿²§ô ²»²3 ¬»¼§ -¿³±-¬¿¬²±« µ¿°·¬±´±« ¸±¼²±½»²3ò
Æ?³ ® ¾§´ ° edložen v p ¬· ª¿®·¿²¬?½¸ °±°-¿²#½¸ ª µ¿°·¬±´» î ¬±¸±¬± °±-«¼µ«ò Ê µ¿°·¬±´»
ìòí ¶» «ª»¼»²¿ ° ehledná tabulka 3, v níž jsou pro všechny varianty °±°-?²§ ¿ ª§¸±¼²±½»²§
možné negativní vlivy, které mohou v d -´»¼µ« ®»¿´·¦¿½3 ¦?³ ®« ° -±¾·¬ ²¿ ° »¼³ ¬ ±½¸®¿²§
¼±¬ »²7 ÛÊÔò
Ê¿®·¿²¬¿ ÍïË ¾§´¿ ª§¸±¼²±½»²¿ - ²«´±ª#³ ª´·ª»³ò Ê¿®·¿²¬§ Íî ¿ ÍîË ¾§´§ ª§¸±¼²±½»²§
s nulovým vlivem až mírn ²»¹¿¬·ª²3³ò Î»¿´·¦¿½» ¦?³ ®« ª» ª¿®·¿²¬?½¸ ÓïË ¿ Óîô µ¬»®7
ª ¾´3¦µ±-¬· Ò»¦ª -¬·½ ²±ª µ ižují tok Bradavy, p »¼-¬¿ª«¶3 ¼´» ²?¦±®« ¿«¬±®µ§ ¸±¼²±½»²3ô ³3®²7
²»¹¿¬·ª²3 ±ª´·ª² ²3 °±°«´¿½» ®¿µ¿ µ¿³»²? e. Toto tvrzení se opírá zejména o fakt, že
k možnému negativnímu ovlivn ²3 ³ že dojít pouze v dolní ?-¬· ¬±µ« ¼´±«¸7 ³¿¨ò îôï µ³ô µ¼»
je nejnižší abundance raka kamená » ª ®?³½· ÛÊÔ Þ®¿¼¿ª¿ò Ì±¬± ±ª´·ª² ²3 ³ že spo 3ª¿¬
ª ° 3³7³ ¦?-¿¸« ¼± µ±®§¬¿ ¬±µ« ° · -¬¿ª¾ ²¿° ò °·´3 ³±-¬«ô µ¼§ ³±¸±« ¾#¬ ®¿½· ° 3³±
«-³®½»²·ò Ó že také docházet ke zhoršení jejich biotopových pod³3²»µ ° · ¦?µ¿´« ª±¼§ô µ¬»®#
³ že být zp -±¾»² ²¿° ò °3-µ»³ · ±®¹¿²·½µ#³ ³¿¬»®·?´»³ «ª±´² ²#³ ° · -¬¿ª»¾²3½¸
·²²±-¬»½¸ ª ±µ±´3 ¬±µ«ò Ð®±ª±¦ µ±³«²·µ¿½» - -»¾±« ° ináší nutnost údržby v zimním období
s použitím chemických látek, solí. Následn °¿µ ¼±½¸?¦3 µ ¶»¶·½¸ -°´¿½¸ ³ ¼± ª±¼±¬» »ò Ó že
¬¿µ7 ¼±½¸?¦»¬ µ» -°´¿½¸ ³ ®±°²#½¸ ´?¬»µ ¦ ¬ ´»-¿ µ±³«²·µ¿½» ²¿ ³±-¬»½¸ò
Ê§¸±¼²±½»²3 ²«´±ª7 ª¿®·¿²¬§ ª ¸±¼²±½»²3 ½¸§¾3ô · µ¼yž je v úvodu hodnocení zmín ²±ò
Ò«´±ª±« ª¿®·¿²¬±« ®±¦«³3³» °±²»½¸?²3 -±« ¿-²7¸± -¬¿ª« µ±³«²·µ¿½» ¾»¦ ®»¿´·¦¿½»
° »¼µ´?¼¿²7¸± ¦?³ ru. Nulová varianta se jeví z pohledu možného negat·ª²3¸± ±ª´·ª² ²3 ¶¿µ±
° 3¦²·ª jší, protože si nevyžádá žádné stavební práce, p · µ¬»®#½¸ ³ že dojít ke zne ·†¬ ²3 ¬±µ«
¿ ²¿®«†»²3 ¾·±¬±°« ®¿µ¿ µ¿³»²? »ò Ñª†»³ ¿²· ¿µ¬·ª²3 ª¿®·¿²¬§ ¦?³ ®« ²»°®±µ?¦¿´§ ª#¦²¿³²#
²»¹¿¬·ª²3 ª´·ª ²¿ ° »¼³ ¬ ±½¸®¿²§ ª ÛÊÔ Þ®¿¼¿ª¿ò

ê

Í¬¿²±ª»²3 ª#¦²¿³²±-¬· ª´·ª« °®± ª¿®·¿²¬§ Íî ¿ ÍîË ¾§´± °®±ª»¼»²± ª ®±¦° tí 0 až -1. Dle
²?¦±®« °±-«¦±ª¿¬»´» ¶» ª¸±¼² jší použití jedné hodnoty významnosti pro každou z ª¿®·¿²¬ò
Ê ²?-´»¼«¶3½3 ¬¿¾«´½» ¶-±« °®±¬± «ª»¼»²§ ¶»¼²±¦²¿ ²7 ¸±¼²±¬§ ª#¦²¿³²±-¬· ª´·ª« °®± ¶»¼²±¬´·ª7
ª¿®·¿²¬§ - «ª»¼»²3³ ¶»¶·½¸ °± ¿¼3 ¼´» ³3®§ ° »¼°±µ´?¼¿²7¸± ²»¹¿¬·ª²3¸± ª´·ª« ° · -¬¿ª¾ ¿
°®±ª±¦« ¦?³ ®« ²¿ °±°«´¿½· ®¿µ¿ µ¿³»²? » ¿ ¶»¸± ¾·±¬±°ò
Ì¿¾«´µ¿ ïæ Ê§¸±¼²±½»²3 ° edložených variant zám ®« - «ª»¼»²3³ ¶»¶·½¸ °± ¿¼3 ª¦¸´»¼»³
k možné mí » ²»¹¿¬·ª²3¸± ° -±¾»²3 ²¿ ÛÊÔ Þ®¿¼¿ª¿
Ê¿®·¿²¬¿

Ø±¼²±¬¿
Õ±³»²¬?
ª#¦²¿³²±-¬·

Ð± ¿¼3 ª¿®·¿²¬

ÍïË

ð

Õ ížení Milínovského potoka ve vzdálenosti
½½¿ ëðð ³ ±¼ -¬?ª¿¶3½3 µ±³«²·µ¿½»ô ¬¶ò ²¿¼ î
´»-²3³· ®§¾²3 µ§ô µ¬»®7 -» ²¿½¸?¦»¶3 ½½¿ íðó
îëð ³ ±¼ -¬¿ª¿¶3½3 µ±³«²·µ¿½»ò Ê ¬ ½¸¬±
®§¾²3 ½3½¸ ³ že p 3°¿¼² ¼±½¸?¦»¬ µ
¦¿½¸§½»²3 ¦²» ·† «¶3½3½¸ ´?¬»µ ° · ª#-¬¿ª¾
µ±³«²·µ¿½» ¿ ³±-¬«ô ¿ ¬± · ° · ¸¿ª¿®·¶²3½¸
-¬¿ª»½¸ ° · °®±ª±¦« µ±³«²·µ¿½»ò

Íî

óï

ÍîË

óï

Õ 3¦»²3 Ó·´3²±ª-µ7¸± °±¬±µ¿ ¶» °´?²±ª?²±
ª ¬ -²7 ¾´3¦µ±-¬·
-¬?ª¿¶3½3 µ±³«²·µ¿½»
ª#-¬¿ª¾±« ²±ª#½¸ ³±-¬ ò Ë ª¿®·¿²¬§ Íî ¼±¶¼»
µ ° iblížení komunikace k niv
Þ®¿¼¿ª§ò
Existuje zde potenciální možnost zne ·†¬ ²3
»µ§ Þ®¿¼¿ª§ ° · ª#-¬¿ª¾
· °®±ª±¦«
µ±³«²·µ¿½»ô ¿ ¬± · ª ° 3°¿¼
-¬¿ª ò

ï

îóí

îóí

¸¿ª¿®·¶²3½¸

ÓïË

óï

Ê#-¬¿ª¾¿ ²±ª7¸± ³±-¬« ° »- Þ®¿¼¿ª«ô
¬®¿-±ª?²3 ³·³± ´»-²3 °±®±-¬§ « Þ®¿¼¿ª§
ª ¾´3¦µ±-¬· Ó¿´7 Í¬®¿²§ò Ü±°®±ª±¼²? ¦»´»
ª ¾´3¦µ±-¬· ¬±µ °´²3 ³·³± ¶·²7 ¬¿µ7 º«²µ½·
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dojde ke snížení funkce tzv. nárazníkové
¦-²§ò Ê °±®±ª²?²3 - ª¿®·¿²¬±« ÓïË ¾«¼»
±ª´·ª² ²¿ ¼»´†3 ?-¬ ¬±µ« øçðð ³÷ò
Ø±¼²±¬§ ª#¦²¿³²±-¬· « ¶»¼²±¬´·ª#½¸ ª¿®·¿²¬ô µ¬»®7 ¶-±« «ª»¼»²7 ª ¬¿¾«´½» ïô -»
pohybují v rozmezí nulového až mírn ²»¹¿¬·ª²3¸± ª´·ª«ò Î»¿´·¦¿½» ¦?³ ru v žádné variant
²»°®±µ?¦¿´¿ ª#¦²¿³²7 ²»¹¿¬·ª²3 ° -±¾»²3 ²¿ °±°«´¿½· ®¿µ¿ µ¿³»²? e v EVL Bradava, což je
ª -±«´¿¼« -» ¦?ª ®§ ¸±¼²±½»²3 ¼®ò Õ »²±ª7ò
Zhodnocení navržených zmír «¶3½3½¸ ±°¿¬ »²3
Ê &ª±¼« µ¿°·¬±´§ ¼®ò Õ enová konstatuje, že doporu «¶» ®»¿´·¦±ª¿¬ ¦?³ ® ª» ª¿®·¿²¬?½¸ Íï ²»¾±
Íîô µ¬»®7 ²·µ¬»®¿µ ²»±ª´·ª «¶3 ¼±¬ »²±« ÛÊÔò
Ü?´» ¿«¬±®µ¿ ²¿ª®¸«¶» ¿¼« ¦³3® «¶3½3½¸ ±°¿¬ ení ke snížení negativního ovlivn ²3ô °±µ«¼
¾«¼» ¦?³ ® ª§-¬¿ª ² ª» ª¿®·¿²¬?½¸ ª§¸±¼²±½»²#½¸ - ³3®² ²»¹¿¬·ª²3³ ª´·ª»³ò Ò¿ª®¸«¶» ¦½»´¿
ª§´±« ·¬ ¦?-¿¸§ ¼± µ±®§¬¿ ¬±µ« ¿ ° · -¬¿ª»¾²3½¸ ·²²±-¬»½¸ ª ¶»¸± ¾´3¦µ±-¬· ° ·¶³±«¬ ±°¿¬ »²3
µ »´·³·²¿½· ¦²» ·†¬ ²3 ¬±µ«ò Æ½»´¿ ²»¦¾§¬²7 ¶» ¦°®¿½±ª?²3 ¸¿ª¿®·¶²3¸± °´?²«ò Ü ležité je dobré
²¿ ¿-±ª?²3 °®¿½3 ¿ ±®¹¿²·¦¿½» -¬¿ª¾§ ª »¬² použití takových technologických postup ô µ¬»®7
možné negativní vlivy zmírní na minimum.
Ê µ¿°·¬±´» ª ²±ª¿²7 ¸±¼²±½»²3 ª´·ª« ²¿ ° »¼³ ¬ ±½¸®¿²§ ¶» ³·³± ¶·²7 «ª»¼»²± °±¬»²½·?´²3
ohrožení populace raka kamená » ° · °®±ª±¦« µ±³«²·µ¿½» ¿ ¸¿ª?®·3½¸ ²¿ ³±-¬»½¸ µ ižujících
»µ« Þ®¿¼¿ª«ô ²»¾± ¶»¶3 ° 3¬±µ Ó·´3²±ª-µ# °±¬±µò Æ ¬±¸±¬± ¼ ª±¼« ²¿ª®¸«¶»³» -ª»¼»²3 ¼»† ±ª7
µ¿²¿´·¦¿½» ²¿ ³±-¬»½¸ ¼± -¾ ®²#½¸ ¶3³»µô µ¼» ¾«¼±« ·²-¬¿´±ª?²§ ´¿°¿ » ®±°²#½¸ ´?¬»µò Ì±¬±
±°¿¬ »²3 ¶» ²«¬²7 ¼±°´²·¬ ª ²¿ª¿¦«¶3½3½¸ -¬«°²3½¸ °®±¶»µ¬±ª7 ¼±µ«³»²¬¿½»ò
Ð®± ¦³3®² ní negativního vlivu na populace živo ·†²#½¸ · ®±-¬´·²²#½¸ ¼®«¸ ¶» ª ² µ¬»®#½¸
° 3°¿¼»½¸ & inné použití záchranných transfer ¼± ª¸±¼²#½¸ -¬¿²±ª·† ª ¾´3¦µ±-¬· ¼±¬ »²7
´±µ¿´·¬§ò Ü®ò Õ »²±ª? -» ª» -ª7³ ¸±¼²±½»²3 ¬7¬± °®±¾´»³¿¬·½» ¬¿µ7 ª nuje a konstatuje, že pro
° 3°¿¼²7 ¦³3®² ²3 ²»¹¿¬·ª²3¸± ° -±¾»²3 ²¿ °±°«´¿½· ®¿µ¿ µ¿³»²? » ª »½» Þ®¿¼¿ª ô -» ¦¼»
¦?½¸®¿²²# ¬®¿²-º»® ¶»ª3 ¶¿µ± ²»ª¸±¼²7 »†»²3ò »µ¿ Þ®¿¼¿ª¿ ª -±« ¿-²±-¬· ° »¼-¬¿ª«¶» °®±
°±°«´¿½· ®¿µ¿ µ¿³»²? » ²¿-§½»²7 °®±-¬ edí, kde již nyní probíhají vnitro a mezidruhové
µ±³°»¬·½» - ®¿µ»³ 3 ²3³ò Ê ±µ±´3 ¦?³ ru taktéž nejsou známy žádné vhodné biotopy pro
° 3°¿¼²# ¬®¿²-º»®ò × -¿³±¬²# ¬®¿²-º»® ¶» ª ° 3°¿¼ raka riskantní, protože p · ² ³ ¿-¬± ¼±½¸?¦3
µ «-³®½»²3 ¶»¼·²½ ° · ³¿²·°«´¿½· ¿ ¬®¿²-°±®¬«ò
Ê -±« ¿-²7 ¼±¾ ¶» °®±¶»µ¬±ª? ¼±µ«³»²¬¿½» ° edložena ve form -¬«¼·» ¿ ²»²3 ¦²?³7
¼»¬¿·´²3 ¬»½¸²·½µ7 »†»²3 ½»´7 -¬¿ª¾§ò Æ ¼ ª±¼« ²»ª§´±« ení možného negativního ovlivn ²3
°±°«´¿½» ®¿µ¿ µ¿³»²? » ª ÛÊÔ Þ®¿¼¿ª¿ ²¿ª®¸«¶»³» ¼±°´² ²3 °±¼³3²µ§ ° 3¬±³²±-¬· ±¼¾±®²7¸±
¾·±´±¹·½µ7¸± ¼±¦±®« ° · ®»¿´·¦¿½· -¬¿ª¾§ò
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¼´» yìë· ¦?µ±²¿ ò ïïìñçî Í¾òô ± ±½¸®¿² ° 3®±¼§ ¿ µ®¿¶·²§ ª °´¿¬²7³ ¦² ²3ò Ø±¼²±½»²#³
¦?³ ®»³ ¶» °´?²±ª¿²? œÎ»µ±²-¬®«µ½» -·´²·½» ×ñïç ª &-»µ« µ ižovatka I/20 – Spálené Po 3 3•ô
µ¬»®7 ª§°®¿½±ª¿´¿ ÎÒÜ®ò Æ¼» µ¿ Õ »²±ª?ô Ð¸òÜòô Ù»±Ê·-·±² -ò ®ò±ò ª 3¶²« ®±µ« îððçò
Ø±¼²±½»²3 ¦?³ ®« ¾§´± ¦°®¿½±ª?²± ª -±«´¿¼« - ° íslušným metodickým pokynem MŽP
¿ -ª±« -¬®«µ¬«®±« · ±¾-¿¸±ª±« ²?°´²3 ±¼°±ª3¼? °±-±«¦»²3 °±¼´» y ìë· ¦?µ±²¿ ò ïïìñïççî Í¾ò
Ö¿µ ¾§´± «ª»¼»²± ª µ¿°·¬±´» í ¬±¸±¬± °±-«¼µ«ô ª ° edloženém hodnocení chybí vyhodnocení
²«´±ª7 ª¿®·¿²¬§ ¦?³ ®«ò Ñª†»³ ¬»²¬± ²»¼±-¬¿¬»µ ²»³? ¦?-¿¼²3 ª´·ª ²¿ º±®³«´¿½· ª#-´»¼µ«
¸±¼²±½»²3 ¿ ª§¸±¼²±½»²3 ° edložených variantních »†»²3 ¦?³ ru. Žádné z p edložených
ª¿®·¿²¬²3½¸ »†»²3 ¦?³ ®« ²»¾«¼» ³3¬ ª#¦²¿³²# ²»¹¿¬·ª²3 ª´·ª ²¿ °±°«´¿½· ®¿µ¿ µ¿³»²? »ô
µ¬»®? ¶» ° »¼³ ¬»³ ±½¸®¿²§ ª ÛÊÔ Þ®¿¼¿ª¿ò Ð®± ¦³3®² ní možného negativního ovlivn ²3 ÛÊÔ
° · ®»¿´·¦¿½· ®»µ±²-¬®«µ½» µ±³«²·µ¿½» ¶» ª¸±¼²7 ¦¿¶·†¬ ²3 ±¼¾±®²7¸± ¾·±´±¹·½µ7¸± ¼±¦±®« ° ·
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Ð±-«¦±ª¿²7 ¸±¼²±½»²3 ª´·ª« ¦?³ ®« ²¿ ´±µ¿´·¬§ -±«-¬¿ª§ Ò¿¬«®¿ îððð ¿ ° »¼³ ¬§ ¶»¶·½¸
±½¸®¿²§ ¶» ¦°®¿½±ª?²± ²¿ ª»´³· ¼±¾®7 ±¼¾±®²7 &®±ª²·, v souladu s požadavky zákona ò ïïìñçî
Í¾òô ± ±½¸®¿² ° 3®±¼§ ¿ µ®¿¶·²§ ª °´¿¬²7³ ¦² ní. Zpracovatelé tohoto posudku se ztotož «¶3 -»
¦?ª rem hodnocení, že zám ®æ œÎ»µ±²-¬®«µ½» -·´²·½» ×ñïç ª &-»µ« µ ižovatka I/20 – Spálené
Ð± 3 3• ²»³? ª#¦²¿³²# ²»¹¿¬·ª²3 ª´·ª ²¿ ½»´·-¬ª±-¬ ¿ ° »¼³ ty ochrany žádné evropsky
ª#¦²¿³²7 ´±µ¿´·¬§ · °¬¿ 3 ±¾´¿-¬·ò
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Ê ¬7¬± ?-¬· °±-«¼µ« ¶-±« ¼´» ³»¬±¼·½µ7¸± ¼±°±®« ení MŽP formulovány body 1., 3. a 4. kapitoly
××× ° 3´±¸§ ò ê µ ¦?µ±²« ò ïððñîððï Í¾òô ± °±-«¦±ª?²3 ª´·ª na životní prost »¼3ò
Í±«¸®²²? ½¸¿®¿µ¬»®·-¬·µ¿ ° »¼°±µ´?¼¿²#½¸ ª´·ª ¦?³ ru na životní prost »¼3 ¦ ¸´»¼·-µ¿
¶»¶·½¸ ®±¦-¿¸« ¿ ª#¦²¿³²±-¬·
Hodnocení prokázalo, že realizace zám ®« œÎ»µ±²-¬®«µ½» -·´²·½» ×ñïç ª &-»µ« µ ižovatka I/20 –
Í°?´»²7 Ð± 3 3• ²»¾«¼» ³3¬ ª#¦²¿³²# ²»¹¿¬·ª²3 ª´·ª ²¿ ° »¼³ ¬ ±½¸®¿²§ ¿ ½»´·-¬ª±-¬ ¼±¬ »²7
´±µ¿´·¬§ -±«-¬¿ª§ Ò¿¬«®¿ îðððô µ¬»®±« ¶» ÛÊÔ Þ®¿¼¿ª¿ò Æ?³ ® ¶» ° »¼µ´?¼?² ª ² µ±´·µ¿
ª¿®·¿²¬?½¸ò Ð · ®»¿´·¦¿½· ®»µ±²-¬®«µ½» µ±³«²·µ¿½» ª» ª¿®·¿²¬?½¸ Íîô ÍîËô ÓïË ¿ Óî ³ že dojít
µ ³3®²7³« ²»¹¿¬·ª²3³« ±ª´·ª² ²3 °±°«´¿½» ®¿µ¿ µ¿³»²? »ô µ¬»®# ¶» ° »¼³ ¬»³ ±½¸®¿²§ ª ÛÊÔ
Þ®¿¼¿ª¿ò Ê»¼»²3³ µ±³«²·µ¿½» ª» ª¿®·¿²¬ ÍïË ¾§´ ª´·ª ¦?³ ®« ª§¸±¼²±½»² ¶¿µ± ²«´±ª#ò
Ê ±µ±´3 ¦?³ ru se nenacházejí žádné další lokality soustavy Natura 2000, jejichž
° »¼³ ¬§ ±½¸®¿²§ ³±¸±« ¾#¬ ®»¿´·¦¿½3 ¿²· °®±ª±¦»³ ¦?³ ®« ±ª´·ª² ²§ò
Ò?ª®¸ ±°¿¬ »²3 µ °®»ª»²½·ô ª§´±« ení, snížení, pop 3°¿¼ µ±³°»²¦¿½· ²»° 3¦²·ª#½¸ ª´·ª
¦?³ ru na životní prost »¼3 ª »¬² °±ª·²²±-¬3 ¿ °±¼³3²»µ °®± -´»¼±ª?²3 ¿ ®±¦¾±® ª´·ª ²¿
životní prost »¼3
Æ ¼ ª±¼« ¦³3®² ní možného negativního vlivu zám ru zpracovatelé posudku považují za
²»¦¾§¬²7 ¦¿¶·†¬ ²3 ±¼¾±®²7¸± ¾·±´±¹·½µ7¸± ¼±¦±®« ° · -¬¿ª¾ ò
Ê ²¿ª¿¦«¶3½3½¸ -¬«°²3½¸ °®±¶»µ¬±ª7 ¼±µ«³»²¬¿½» ²¿ª®¸«¶»³» ¼±°´² ²3 ·²-¬¿´¿½» ´¿°¿
®±°²#½¸ ´?¬»µ ª ¶3³µ?½¸ °®± -ª»¼»²3 ¼»† ±ª7 µ¿²¿´·¦¿½» « ³±-¬²3½¸ ±¾¶»µ¬ ° »- »µ« Þ®¿¼¿ª«
¿ Ó·´3²±ª-µ# °±¬±µò Ë°±¦±® ujeme také, že vylou »²3 ª#¦²¿³² ²»¹¿¬·ª²3¸± ±ª´·ª² ²3 ÛÊÔ
²»³? ª´·ª ²¿ °±ª·²²±-¬ ¦¿¶·-¬·¬ ª#¶·³µ« ¼´» y ëê ¦?µ±²¿ ò ïïìñïççî Í¾òô ¦ ±½¸®¿²²#½¸ °±¼³3²»µ
¦ª´?†¬ ½¸®?² ²7¸± ¼®«¸« °®± ®¿µ¿ µ¿³»²? »ò
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Æ?³ ® ¾§´ ° edložen v n kolika variantách, jejichž realizace, je z hlediska ª´·ª« ²¿ -±«-¬¿ª«
Natura 2000 hodnocena v rozmezí nulový až mírn ²»¹¿¬·ª²3 ª´·ªò
ß«¬±®µ¿ ¸±¼²±½»²3 · ¦°®¿½±ª¿¬»´7 °±-«¼µ« «° »¼²±-¬ «¶3 °®±ª»¼»²3 °´?²±ª¿²7
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