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Dle rozdělovníku

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(dále jen „závazné stanovisko“)

podle ustanovení § 9a odst. 1 až 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 (dále jen „zákon“).

Povinné údaje
Název záměru: „I/61 Kladno, obchvat – propojení D6 a D7“
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu:
kategorie II, bod 48: „Silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích,
včetně rozšíření nebo rekonstrukce stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou
nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních
pruzích, o souvislé délce od stanoveného limitu 2 km.“
Umístění záměru: kraj: Středočeský
obec: Malé Přítočno, Velké Přítočno, Dolany, Kladno, Hřebeč
k. ú.: Malé Přítočno, Velké Přítočno, Dolany u Kladna, Hřebeč,
Kročehlavy, Dubí u Kladna
Kapacita (rozsah) záměru:
Jedná se o novostavbu silnice I. třídy včetně souvisejících přeložek komunikací nižších tříd.
Účelem navržené stavby je především odvést tranzitní dopravu, která je v současnosti vedena
přes obce, mimo stávající zástavbu. Zároveň vznikne nové kapacitní propojení dálnic D6 a
D7. Stavba se nachází v extravilánu mimo zastavěná území obcí.
V nově navrženém úseku se jedná o silnici I. třídy č. 61, která je podle své návrhové kategorie
rozdělena na jižní úsek vedoucí od dálnice D6 v návrhové kategorii S 20,75/90 a severní úsek
v návrhové kategorii S 9,5/90. Ke změně návrhové kategorie dochází v okružní křižovatce
Velké Přítočno, kde je na hlavní trasu připojen nově navržený východní přivaděč Kladno
kategorie S 9,5/90 (silnice II. třídy).
Realizace záměru silnice I/61 si vyžádá několik přeložek silnic III. tříd a polních cest. Jedná
se o silnice III/0075 (Malé Přítočno – Dolany), III/10138 (Velké Přítočno – Dolany), III/0066
(Kladno – Hřebeč) a III/00716 (Hřebeč – Dolany).
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V rámci stavby je navrženo pět okružních křižovatek, které jsou ve většině případů řešeny
jako turbo-okružní, devět mostních objektů, z nichž sedm je přímo na hlavní trase, a zbylé
jsou nadjezdy nad ní. Součástí záměru je také úprava severní části stávající dálniční MÚK
Unhošť (exit 12 – D6).
Silniční těleso komunikací je navrženo s nezbytným systémem odvodnění, včetně využití
retenčních a usazovacích nádrží a vsakovacích příkopů a objektů pro minimalizaci a rozložení
maximálních průtoků dešťových vod v čase.
Přeložky silnic I. třídy – 5,444 km
Úpravy stávající silnice I. třídy – 0,184 km
Novostavba silnice II. třídy – 1,225 km
Přeložky a úpravy stávajících silnic III. třídy – 1,956 km
Přeložky polních cest – 2,120 km
Přeložky místních komunikací – 0,300 km
Obchodní firma oznamovatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO oznamovatele: 659 93 390
Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad podle § 22 zákona vydává

SOUHLASNÉ

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

k posouzení vlivů provedení záměru
„I/61 Kladno, obchvat – propojení D6 a D7“
na životní prostředí
S následujícími podmínkami:
I.

Podmínky pro fázi přípravy záměru:
1. Ve fázi projektu DUR provést posouzení možnosti vypuštění SO 125 a nahrazení této
komunikace koridorem po stávající silnici III/0066 s přestavbou SO 115 - okružní
tříramenné křižovatky komunikací na čtyřramennou.
2. Opatření na ochranu povrchových a podzemních vod
a. Celkový povolený návrhový odtok z navrženého odvodňovacího systému
do Zákolanského (Dolanského) potoka bude max. 15 l/s, do Lidického potoka bude
max. 20 l/s.
b. V projektu DUR provést podrobné posouzení vlivu zimní údržby v souladu s TP83 Odvodnění pozemních komunikací.
c. V projektu DUR posoudit vliv zimní údržby (chloridů) na kvalitu podzemní vody
v územích, kde jsou navrženy vsakovací objekty, na základě tohoto posouzení a
doplňujících vsakovacích zkoušek optimalizovat návrh vsakovacích systémů.
d. V projektu DUR posoudit v souladu s možnými přístupy uvedenými v TP 83 Odvodnění pozemních komunikací potřebu návrhu objemu retenčních nádrží
na zvýšenou periodicitu deště n=0,2 a projednat definitivní návrh s Povodím Vltavy,
s.p.
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e. V projektu DUR optimalizovat odvodňovací systém komunikace SO 120 se snahou
minimalizace následujících objektů DUN a RN a tím i se zvýšením ochrany Lidického
potoka při nadlimitních srážkách. Doporučuje se prověřit efektivnost využití příkopů
s mělce podpovrchovým odvodňovacím systémem v místech, kde nejsou vhodné
podmínky pro vsakování do horizontu podzemních vod. Stejnou optimalizaci
odvodňovacího systému se navrhuje řešit i u ostatních komunikací, které nejsou
součástí hlavní trasy I/61.
f. V rámci optimalizace odvodňovacího systému prověřit vhodnost použití přírodních
retenčních nádrží, popř. i přírodních usazovacích nádrží. V rámci optimalizace
retenčních nádrží se požaduje přednostní prověření použití nádrží se stálou hladinou
vody, které lze i optimalizovat pro snížení špičkových koncentrací chloridů ze zimní
údržby komunikací. U přírodních nádrží bude navržen alespoň jeden břeh ve sklonu 1:3
nebo pozvolnější, popř. bude realizováno jiné opatření pro zajištění úniku uvízlých
živočichů.
g. V úsecích, kde by mohly kanalizace zasahovat do hladiny podzemní vody
(i dle průzkumů ustálené), bude technickými opatřeními zajištěno, aby nemohlo
docházet k drénování podzemní vody podél kanalizací např. realizací izolačních clon
okolo vstupních šachet. Vzdálenost těchto izolačních clon bude navržena na základě
vodohospodářského posouzení, obvykle stačí po cca 70-100 metrech. Současně musí
dojít k přerušení staveništních drenáží.
3. Požadavky na přeložky a úpravy vodních toků
a. Vodní toky budou v maximální možné míře ponechány v přirozeném stavu, budou
minimalizovány technické úpravy, ponechávány přirozené břehy a přirozené břehové
porosty kolem toku, zároveň bude snaha o zachování plynulého přechodu
mezi upraveným tokem pod mostem a navazujícími úseky vodoteče.
b. Přeložky budou tvarově řešeny přednostně se širší optimálně přírodní bermou a užší
kynetou pro malé průtoky.
4. Projekt sadových úprav bude zpracován (při respektování požadavků bezpečného
provozu – např. rozhledové poměry atd.) se záměrem maximálního využití volných
ploch pro výsadbu stromů a keřů při současném respektování následujících požadavků a
předpisů
a. výzkumný projekt TA ČR č. TH01030300 „Nové technologie vegetačních úprav
svahů dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní
územní ochrany přírody“
b. odclonění obytných objektů a na výsadbu v blízkosti komunikací u obytné zástavby
c. minimalizace negativního vlivu záměru na krajinný ráz,
d. využití svahů násypů i zářezů komunikace pro podpoření rozvoje biodiverzity
v území a poskytnou úkrytové možnosti živočichům
e. využívat nepravidelnou výsadbou stromů s podsadou hustého podrostu keřů
f. zlepšení kvality ovzduší
g. zohlednění estetického hledisky výsadeb
h. horninové a jiné na živiny chudé půdy ponechat obnažené (zejména zářezy, náspy),
případně podobné prvky na náspech přímo vytvářet (pásy z kamení apod.). Neprovádět
záměrně rekultivace typu převrstvení podobných výchozů zeminou
5. Propustky a podmostí všech mostních objektů realizovat v souladu s TP180 - Migrační
objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy tak, aby
alespoň částečně byla umožněna migrace živočichů. Především to znamená
minimalizovat podíl zpevněných ploch (ideálně jen na plochu převáděných
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komunikací), ostatní plochy (alespoň volné průchozí pruhy mimo komunikaci)
realizovat jako nezpevněné. Naprosto nevhodné je rovněž štěrkové podmostí nebo
kamen uložený do betonu. Vstup do podmostí nebude zakryt výsadbami. Prostor vstupu
a výstupu migračních objektů musí být pozvolný bez výškových rozdílů a migračních
bariér vůči okolnímu terénu. Doporučuje se realizovat různé drobné úkryty, ve formě
kamenů, kmenů, pařezů apod. v blízkosti propustků a migračních objektů.
6. Při návrhu mostních objektů se požaduje, pokud je to technicky možné, navrhnout
taková technická řešení, která nevyžadují osazení povrchového mostního uzávěru.
Při technickém návrhu mostů SO 205 a SO 206 se požaduje upřednostnit technické
řešení, které bude minimalizovat hlukovou zátěž okolí mostu. Doporučuje se zvážit
realizaci takové mostní konstrukce, která v případě potřeby umožní bez rekonstrukce
mostu osazení PHS.
7. V projektu stavby bude navrženo oplocení komunikace v návaznosti na mostní objekty
a propustky ve všech úsecích navazujících lesních porostů. Právě zde dochází
k pohybům a migraci zvěře (savců), či je zde očekáván pohyb při provozu komunikace
s ohledem na prostorové změny v území.
8. Do projektu organizace výstavby začlenit požadavek na přednostní realizaci přemostění
vodních toků a propojení jednotlivých dílčích částí stavby tak, aby byl minimalizován
pohyb staveništní techniky po místních komunikacích. V maximálním rozsahu bude
pro pohyb staveništní dopravy využíváno těleso budoucí I/61 s maximálním využitím
napojení na D6 a D7.
9. Do projektu organizace výstavby budou dále začleněny požadavky na činnosti,
při kterých by mohlo být zásadně dotčeno stávající přírodní prostředí (větší zásahy
do porostů a půdní skrývky).
a. Zásahy do stávajícího přírodního prostředí realizovat mimo období reprodukce
většiny živočišných druhů (tj. mimo 1. 4. až 31. 7.).
b. Plošné kácení dřevin bude realizováno v době vegetačního klidu (tj. v době od 1. 10.
do 31. 3.). V případě dodatečných zjištění lze realizovat jednotlivá kácení v době
mimo 1. 4. až 31. 7. bez omezení. V případě jednotlivého kácení v hnízdním období
(1. 4. až 31. 7.) lze toto realizovat pouze při zajištění biologického dozoru, který
provede ohledání dřevin a jejich okolí před samotným kácením.
c. Prvotní zásahy do přírodních částí území (tj. plochy mimo polní kultury a mimo
pravidelně kosené luční plochy) je doporučeno realizovat v období mimo 15. 3. až
15. 7. kalendářního roku za předpokladu, že bezprostředně (myšleno do 10 dnů
před zahájením) proběhne kontrola lokality odborně způsobilou osobou, která zajistí
transfery živočichů.
d. Provádění stavby v období 15. 3. až 15. 7. je možné po souhlasu biologického
dozoru.
e. V projektu budou zohledněny požadavky na ochranu křečka polního v území, včetně
požadavků pro jejich uplatnění v období výstavby.
f. Součástí projektu budou organizační opatření, která povedou ke snížení prašnosti
při výstavbě, např. kropení manipulačních ploch a staveniště v době sucha, čištění
automobilů vyjíždějících z prostoru staveniště, zaplachtování korby automobilu
při převážení sypkých nákladů s frakcí menší než 4 mm, čištění veřejných komunikací
atd.
g. Do projektu stavby zapracovat návrh umístění biotopových prvků nestavebního
charakteru – hromady kamenů, mrtvé dřevo, apod.
h. Do projektu zapracovat podmínky pro zásah výstavby do VKP (významný krajinný
prvek) – minimalizovat zásah do VKP a krajinných prvků, v maximální možné míře
zachovat porosty zeleně vázané na koridory vodotečí.
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i. Stavba negativně zasáhne liniový porost západně od Netřeb (část obce Hřebeč), kde
roste okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). Zde se požaduje omezit kácení dřevin
na nutné minimum a provést transfer okrotice, která roste přímo v trase komunikace.
j. Hodnotnějším úsekem v místě stavby je přítok u rybníčku u Netřeb, kde se stavba
dotýká plochy rákosin u rybníčku Panelovka. Zde je nutné omezit zásah i pojezd
vozidel na co nejmenší plochu rákosiny.
II.

Podmínky pro fázi výstavby záměru:
10. Před započetím výstavby budou v předstihu informovány obyvatelé místních obcí.
11. Po dobu realizace výstavby záměru bude investorem zajištěn „biologický stavební
dozor,“ který bude prováděn způsobilou osobou k zajištění správné realizace
podmínek k ochraně přírody. Kontrolovat bude dodržování technologických postupů,
termínů a činností potenciálně ohrožujících faunu, flóru a související složky
přírodního prostředí. Dále bude kontrolovat plnění podmínek obsažených v tomto
závazném stanovisku, v příslušných rozhodnutích orgánů ochrany přírody, v projektu
stavby, projektu organizace výstavby a v havarijním a povodňovém plánu. Biologický
dozor bude rovněž operativně řešit ochranu volně žijících druhů živočichů v průběhu
stavby (osazení provizorních zábran proti obojživelníkům, návrh transferu
obojživelníků v období rozmnožování, popř. dobu a rozsah pozastavení výstavby,
kontrolní průzkum hnízdišť ptáků apod.). Dále bude sledovat, aby nedošlo k ohrožení
biotopů v okolí vodních toků a ve vodních tocích při realizaci terénních úprav.
Provedená opatření bude zaznamenávat do stavebního deníku. Biologický dozor může
upravit podmínky pro ochranu životní prostředí začleněné do projektu stavby, popř.
v rámci zákonných pravomocí reagovat na podmínky stanovené příslušnými orgány
na ochranu životního prostředí. Svou činnost bude koordinovat se zástupci Krajského
úřadu Středočeského kraje, Odborem životního prostředí Magistrátu města Kladna,
AOPK ČR či ČIŽP.
12. Před zahájením realizace stavby bude zpracován podrobný Projekt monitoringu.
Postup stavebních prací musí být koordinován s požadavky a průběhem realizace
monitoringu.
13. Při výstavbě musí být použity takové postupy a technologie, které eliminují možnost
kontaminace vodních toků. Zvláštní pozornost je nutno věnovat technologickým
vodám obsahujícím např. cementové výluhy, bentonit a dalšími obdobné látky.
Použité technologie budou zapsány do stavebního deníku včetně doby výstavby,
při které byly použity a informace, zda nedošlo k havárii.
14. Srážkové i technologické vody (z betonáží, realizace pilot apod.) při výstavbě musí
být před vypouštěním do vodních toků předčištěny na úroveň kvality vody
požadované při provozu dálnice. Pokud nebudou použity přednostně vybudované
areály DUN a RN musí být vybudována dočasná zařízení pro předčištění vod.
Na pozemcích přiléhajících k vodním tokům nebo přímo ve vodních tocích nebudou
betonové konstrukce po celou dobu stabilizace (zrání) v kontaktu s vodním
prostředím (předpoklad minimálně 28 dní).
15. V prostoru zářezu Z5 (km 1,049 – 1,252), popř. v dalších úsecích, kde se prokáže, že
může při výstavbě dojít k výskytu hladiny podzemní vody v blízkosti dna výkopů,
realizovat opatření na ochranu podzemních vod před kontaminací. Doporučuje se
na dobu realizace záměru zajistit snížení hladiny podzemní vody s jejím odvodem
do nejbližší vodoteče. Po dokončení funkce tohoto provizorního snížení hladiny
podzemní vody je nutno všechny prvky odvodňovacího systému odstranit tak, aby
nemohlo docházet k trvalému snížení hladiny podzemní vody.
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16. Vzhledem k dotčení vodních toků informovat v dostatečném předstihu před zahájením
prací ve vodním prostředí hospodáře MO ČRS (Místní organizace Českého
rybářského svazu) o termínu prací.
17. Stavební práce včetně stavební dopravy nebudou prováděny v nočním období (22:006:00 hodin) ani v časném ranním a pozdním večerním období (6:00-7:00, 21:0022:00 hodin), s výjimkou odůvodněnou požadavky na technologický postup výstavby
(např. betonáže). Povolení prací mimo uvedenou dobu lze pouze na základě plnění
hygienických limitů prokázaných hlukovou studií pro výstavbu.
18. Ve fázi výstavby provádět zásahy do významných krajinných prvků v co nejmenší
míře a v maximální možné míře zachovat porosty zeleně vázané na koridory vodotečí.
Tento požadavek se vztahuje i na rekultivaci území po provedení fáze výstavby.
Zeleň, která bude v těchto plochách odstraněna, musí být v maximální možné míře
nahrazena novými výsadbami tak, aby byl zachován liniový charakter zeleně podél
vodních toků.
19. Na území všech významných krajinných prvků (dále jen VKP) dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(vč. registrovaného VKP mokřad Na rovinách a prameniště u Panelovky) nebudou
zřizovány v průběhu stavby žádné mezideponie výkopové zeminy, stavebního
materiálu nebo odpadních materiálů. Nebudou zde skladovány žádné závadné látky
nebo velmi závadné látky (např. PHM, oleje) ani nebude tento prostor narušen
pojížděním stavebních mechanismů mimo schválené trasy stavby.
20. Před zahájením výstavby bude proveden průzkum výskytu křečka polního v území.
Na základě tohoto průzkumu zajistí biologický dozor realizaci potřebných opatření
na zmírnění negativních vlivů na křečka polního.
21. Při výkopech zeminy v místě výskytu invazních druhů, zejména pak křídlatky
japonské (Reynoutria japonica) a bolševníku velkolepého (Heracleum
mantegazzianum) bude postupováno tak, aby nebyla tato rostlina rozšiřována
(především oddenky). Kontaminovaná zemina (včetně nadzemních částí rostlin) bude
deponována na skládku anebo bude zemina použita ve stejném místě k zásypu. Pak je
doporučena následná péče, jejímž cílem bude chemická likvidace obou druhů.
III.

Podmínky pro fázi provozu záměru:
22. Na základě výsledků měření hluku po zprovoznění komunikace bude rozhodnuto
o nutnosti výstavby PHS v místech, kde je pro ně v projektu navržena jen územní
rezerva a tyto PHS budou neprodleně realizovány. V ostatních lokalitách v případě
nedodržení požadovaných hygienických limitů budou realizována dodatečná
protihluková opatření, která zajistí plnění hygienických limitů hluku u chráněných
objektů.
23. Každoročně až do ukončení monitoringu budou vyhodnocovány výsledky měření a
průzkumů a v případě potřeby budou neprodleně realizována potřebná opatření
na ochranu jednotlivých monitorovaných složek životního prostředí.
24. V rámci údržby travnatých ploch se doporučuje preferovat kosení namísto mulčování,
rovněž lze využít některé přirozené biologické prvky potlačující ruderální druhy typu
třtiny křovištní, a to cílený výsev např. kokrhele menšího (Rhinanthus major). Ten
nejen snižuje náročnost kosení a objem biomasy, ale přispívá také ke zvýšení druhové
diverzity lučních porostů.
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IV.

Podmínky pro fázi ukončení provozu záměru:

Podmínky při zrušení záměru budou vycházet z aktuálního stavu životního prostředí a
technologických možností v době ukončení provozu záměru, a proto není odůvodněné
ani potřebné je v současné době stanovovat.
V.
Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí
(parametry, délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a
významnosti jeho vlivů na životní prostředí:
25. V rámci projektu pro stavební povolení bude zpracován Návrh projektu monitoringu
pro období další přípravy, výstavby a provozu záměru. Projekt monitoringu musí
obsahovat i termíny a frekvence jednotlivých činností. Monitoring musí obsahovat
návrh prací, před zahájením výstavby, aby bylo možno srovnávat stávající stav s vlivy
realizace a provozu záměru. Součástí projektu monitoringu bude i návrh mezních
stavů a návrh opatření při jejich dosažení. Monitoring bude navržen do doby 1 rok
po kolaudaci stavby, max. 3 roky po uvedení stavby do předčasného užívání.
a. Biomonitoring – bude zaměřen především na výskyt zvláště chráněných druhů
dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a druhů uvedených v Příloze II a
Příloze IV směrnice Rady Evropského společenství 92/43/EHS, o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících ptáků a planě rostoucích rostlin, dále pak druhů
uvedených v Příloze I směrnice Rady Evropského společenství 2009/147/ES,
o ochraně volně žijících ptáků. V rámci monitoringu je doporučeno zaměřit se
i na druhy uváděné v Červených seznamech (bezobratlé, obratlovce a rostliny). Jeho
cílem bude zejména:
I. zjištění, resp. ověření druhové diverzity zkoumaného území, celkového rizika
pro vybrané vyskytující se organismy i pro ekosystémy.
II. monitoring průběhu stavebních prací, s prováděním bezprostředních kontrol
území před zahájením jednotlivých zásahů do území.
III. monitoring pohybů a migrací živočichů v území, a to nejen pro zajištění
transferů, ale i pro následná opatření v podobě vhodného způsobu realizace
migračních bariér a dalších navržených prvků souvisejících s jednotlivými
stavebními objekty. Vhodné je to zejména s ohledem na podchycení změn, které
budou nastávat v průběhu realizace stavby.
IV. ověření účinnosti navržených opatření na ochranu přírody. Na základě zjištění
mohou být následně v případě potřeby navržena další doplňující opatření.
V. monitoring po dokončení záměru bude přednostně zaměřený na ověření možné
mortality a migrace živočichů ve vztahu k nové situaci v území. Takto mohou být
vhodně odhaleny některé nedostatky související s realizací bariér či charakterem
jednotlivých objektů, které je často poměrně snadné řešit, pokud jsou podchyceny.
b.

Monitoring povrchových vod:

I. Odběrné profily povrchových vod budou stanoveny na Zákolanském (Dolanském)
potoce a Lidickém potoce.
II. Odběry vzorků je navrženo provést v jarním a v podzimním období.
III. Analýza je doporučena v rozsahu úplného chemického rozboru – zjišťován by
měl být obsah ropných uhlovodíků (C10-C40), obsah organického uhlíku (TOC) a
dále obsah těžkých kovů (As, Be, Cd, Hg, Pb, Ni).
IV. Monitoring je nezbytné realizovat i v případě havarijních stavů s rizikem
ovlivnění povrchových vod
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c.

Monitoring podzemních vod:

I. Monitoring vodních zdrojů – min. 2 hydrologické roky (1.11.-30.10.)
před započetím výstavby aktualizovat seznam vodních zdrojů, které mohou být
výstavbou a provozem záměru negativně ovlivněny a začít s monitoringem vodních
zdrojů. Vyhodnocení kolísání hladiny ve vodních zdrojích musí být provedeno se
zohledněním srážek a klimatických poměrů. Měření hladiny podzemní vody bude
prováděno na těchto objektech minimálně v intervalu 1 x 3 měsíce, v průběhu
výstavby 1 x 2 měsíce, v období, kdy lze předpokládat možnost přímého ovlivnění
konkrétního vodního zdroje stavebními pracemi. Doporučený seznam vodních
zdrojů pro monitoring podzemních vod je uveden v následující tabulce.

II. Bude prováděna analýza v rozsahu zjištění anorganických ukazatelů jakosti vody
ÚCHR (úplný chemický rozbor), obsah ropných uhlovodíků (C10-C40), obsah
organického uhlíku (TOC) a dále obsah těžkých kovů (As, Be, Cd, Hg, Pb, Ni).
III. Monitoring je nezbytné realizovat i v případě havarijních stavů s rizikem
ovlivnění kvality podzemních vod.
d.

Monitoring půdy:

I. Monitoring je navrženo provést v podzimním období.
II. Odběry je navrženo realizovat ve vhodně zvolených profilech, a to ve vzdálenosti
10 m a 100 m od okraje trasy.
III. Monitoring půdy by měl být zaměřen na těžké kovy, polycyklické aromatické
uhlovodíky, polychlorované bifenyly, další uhlovodíky (např. nepolární
extrahovatelné uhlovodíky a C10-C40), vč. chloridů, sodíku a draslíku.
IV. Monitoring je nezbytné realizovat i v případě havarijních stavů s rizikem
ovlivnění půd.
e.

Monitoring hluku:

I. Monitoring hluku bude realizován v obcích, které mohou být záměrem z hlediska
akustické situace dotčeny. Místa monitoringu budou umístěna v chráněném
venkovním prostoru staveb, které jsou situovány nejblíže směrem k předmětnému
záměru.
II. Monitoring hluku z provozu silniční dopravy bude realizován ideálně formou
sedmidenního kontinuálního měření. Pro účely monitoringu byly předběžně
vytipovány tyto lokality: Malé Přítočno, ul. Janouškova č. p. 91; Dolany č. p. 68
(popř. jako alternativa Dolany č. p. 100) a Hřebeč, ul. Alšova č. p. 728. Doporučuje
se mezi měřené body zahrnout i bod V06 Kročehlavy, parc. č. 2903/54
III. Měření bude, pokud možno prováděno synchronně a kontinuálně na všech
navržených měřicích místech z důvodu zajištění stejných podmínek při měření
pro následná porovnání výsledků.
IV. Při předčasném užívání stavby, bude provedeno kontrolní měření minimálně
u uchráněných objektů v místech, kde jsou navrženy územní rezervy pro PHS.
V. Ve fázi výstavby bude měření provedeno v období nejhlučnější fáze výstavby,
která bude stanovena na základě předložených Zásad organizace výstavby dané
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stavby – dle postupu výstavby. Ve fázi procesu EIA byl pro účely monitoringu
hluku ze stavební činnosti vytipován objekt k bydlení Dolany č. p. 68.
f. Monitoring kvality ovzduší:
I. Monitoring kvality ovzduší bude ideálně realizován jako sedmidenní kontinuální
měření v období mimo topnou sezonu, aby byl minimalizován vliv lokálních
topenišť na kvalitu ovzduší.
II. Monitoring kvality ovzduší bude realizován v obcích, které mohou být záměrem
z hlediska kvality ovzduší dotčeny. Místa monitoringu budou umístěna u obytné
zástavby situované nejblíže směrem k předmětnému záměru. Pro účely monitoringu
byly předběžně vytipovány tyto lokality: Dolany č. p. 68 (popř. jako alternativa
Dolany č. p. 100).
III. V rámci monitoringu ovzduší budou sledovány následující polutanty: oxid
dusičitý, suspendované prachové částice PM10, suspendované prachové částice
PM2,5 a benzo[a]pyren.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání souhlasného závazného stanoviska včetně odůvodnění stanovení
uvedených podmínek:
Vydání souhlasného závazného stanoviska je založeno na vyhodnocení stavu jednotlivých
složek životního prostředí v zájmovém území posuzovaného záměru a na provedeném
posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Na základě dokumentace
záměru, posudku k dokumentaci, veřejného projednání a vyjádření, která byla uplatněna,
dospěl příslušný úřad k závěru, že za předpokladu splnění navržených podmínek
pro jednotlivé fáze přípravy, výstavby a provozu záměru lze k záměru „I/61 Kladno, obchvat
– propojení D6 a D7“ vydat souhlasné stanovisko. Tyto podmínky jsou souhrnem navržených
opatření k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí uvedených v dokumentaci, a
dále připomínek vzniklých v průběhu posuzování na základě vyjádření dotčených orgánů,
dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti.
Při formulování závazného stanoviska bylo vycházeno z následujících podkladů:
1. Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, záměru „I/61 Kladno, obchvat – propojení D6 a D7“, (EKOLA Group, spol. s r.o.,
02/2021, Ing. Libor Ládyš, držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí MŽP,
č. j. 3772/603/OPV/93, prodlouženo rozhodnutím MŽP č. j. 70572/ENV/15), včetně
souvisejících příloh:
I/61 Kladno obchvat – aktualizace dopravního modelu (01/2020)
Akustické posouzení (10/2020)
Rozptylová studie (08-09/2020)
Hodnocení zdravotních rizik (10/2020)
Vlivy na klima (10/2020)
Biologické hodnocení dle ustanovení § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(10/2020)
Posouzení ovlivnění migrace v území (10/2020)
Posouzení vlivů záměru na podzemní a povrchové vody (10/2020)
Dendrologický průzkum – aktualizace (10/2020)
Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz (9/2020)
Hydrogeologický průzkum, posouzení vsakovacích poměrů (7/2019)
Situace širších vztahů
Mapový podklad – ochrana přírody a krajiny
Fotodokumentace
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2. Vyjádření k dokumentaci záměru – dotčené územní samosprávné celky – 7 vyjádření,
dotčené orgány – 6 vyjádření, zaspané spolky – 3 vyjádření, veřejnost – 14 vyjádření,
3 vyjádření po termínu
3. Veřejné projednání - ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb. se uskutečnilo dne 5. 5. 2021
od 15:00 do cca 17:20 hodin prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Microsoft Teams,
4. Posudek k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí s obsahem a rozsahem
podle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
(Ing. Richard Kuk, RICHEKO s.r.o., 06/2021, držitel autorizace k posuzování vlivů na životní
prostředí MŽP, č. j. 15700/4161/OEP/92, prodlouženo rozhodnutím MŽP
č. j. 35055/ENV/16).
Záměr byl již v minulosti posouzen dle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, pod názvem „Přeložka a rozšíření silnice I/61 v úseku R6 (MÚK Fialka) – R7
(MÚK Koníčkův Mlýn) a výstavba přivaděče do průmyslové zóny Kladna“. Stanoviska EIA
vydaná na základě procesu vedeného dle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu
na životní prostředí (tj. zákona platného před vstupem ČR do EU) nesplňují dle názoru
Evropské komise požadavky směrnice 2011/92/EU a Evropské komise tak v rámci řešení
infringementového řízení č. 2048/2013 odmítla, aby tato stanoviska byla nadále využívána
jako podklad pro povolování záměrů bez zajištění nového zařazení dle přílohy č. 1 zákona
č. 100/2001 Sb. a bez zajištění nového procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
Dne 7. 12. 2018 bylo na Krajský úřad Středočeského kraje (KÚSK) tedy doručeno oznámení
záměru zpracované podle přílohy č. 3 zákona s názvem záměru „I/61 Propojení D6 a D7,
I. etapa“, zpracovatelem oznámení byl Ing. Libor Ládyš – EKOLA group, spol. s r.o.,
Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10, záměr vycházel ze subvarianty „ZO 2“ doporučené
ve stanovisku EIA vydaném MŽP dne 1. října 2003, která je dlouhodobě ukotvena
v nadřazené územně plánovací dokumentaci.
Ve dnech 18. 12. 2018 – 18. 1. 2019 byla informace o oznámení vyvěšena na úřední desce
KÚSK a byl zahájen proces zjišťovacího řízení. Dne 20. 2. 2019 KÚSK vydal
pod č.j. 160828/2018/KUSK závěr zjišťovacího řízení, v němž konstatoval, že záměr bude
dále posuzován podle zákona.
Dne 22. 2. 2021 obdržel KÚSK dokumentaci záměru zpracovanou podle přílohy č. 4
zpracovanou taktéž Ing. Liborem Ládyšem – EKOLA group, spol. s r.o. U dokumentace došlo
k formální úpravě názvu záměru dle projektové dokumentace s názvem „I/61 Kladno, obchvat
– propojení D6 a D7“.
Dokumentace byla taktéž rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným
orgánům (dále jen DÚSC a DO) k vyjádření, informace o dokumentaci byla zveřejněna
na úřední desce KÚSK ve dnech 8. 3. 2021 – 7. 4. 2021, termín pro vyjádření k dokumentaci
uplynul 7. 4. 2021.
Zpracováním posudku byl pověřen Ing. Richard Kuk a podklady pro zpracování posudku
mu byly doručeny 19. 4. 2021.
Dne 27. 4. 2021 byla na úřední desce KÚSK zveřejněna informace o konání veřejného
projednání a rozeslána DÚSC, DO a dalším subjektům. Veřejné projednání se uskutečnilo dne
5. 5. 2021 od 15:00 do cca 17:20 hodin prostřednictvím bezplatné internetové aplikace
Microsoft Teams, z důvodu epidemiologické situace a na ni navázaných vládních opatření
nebylo možné konat veřejné projednání klasickou prezenční formou, proto se konalo distanční
formou v souladu s Metodickým pokynem MŽP z 5. 2. 2021 ve věci „Konání veřejných
projednání v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v době pandemie onemocnění Covid-19“. Zápis z veřejného projednání bude zveřejněn
s tímto závazným stanoviskem.
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Dne 30. 5. 2021 obdržel KÚSK žádost zpracovatele posudku o prodloužení lhůty
pro zpracování posudku o 20 dní v souladu s § 9 odst. 3 cit. zákona z důvodu vyžádání
doplňujících podkladů od oznamovatele. Posudek byl předložen dne 2. 7. 2021.
Z provedeného hodnocení vlivů posuzovaného záměru na veřejné zdraví uvedeného
v dokumentaci vyplývá, že realizace záměru bude mít v zájmovém území celkově za následek
snížení počtu obyvatel s pocity obtěžování anebo rušení hlukem ze silniční dopravy i snížení
možného rizika kardiovaskulárních onemocnění v území. V souvislosti s realizací záměru
nedojde v území v souvislosti s vlivy na kvalitu ovzduší k významnému zvýšení rizika
pro lidské zdraví, naopak dojde ke zlepšení a snížení rizik pro obyvatele žijící podél současné
trasy vedení komunikace I/61. Výrazné snížení intenzit dopravy v obcích podél stávající I/61
povede i ke zvýšení bezpečnosti provozu a pozitivnímu psychickému ovlivnění obyvatel.
Realizace záměru bude znamenat u většiny obytné zástavby přilehlých obcí, kde ve stávajícím
stavu vede komunikace I/61, pokles příspěvků k imisní zátěži ovzduší vlivem převedení
tranzitní silniční dopravy mimo tyto obce na nově navrhované komunikace. K největším
nárůstům (více jak 4 řády pod úrovní hygienických limitů) dojde u hodnocených látek
v oblasti Hřebče, lokálně v zástavbě Velkého Přítočna, Dolan a dále pak v části zástavby
v okolí stávající komunikace I/61, tyto nárůsty lze označit jako nevýznamné. Vlivem realizace
záměru nedojde nikde k překročení hygienických limitů. Vlivy na klima nebudou významné.
Vlivem realizace záměru nedochází k překročení hygienických hlukových limitů z provozu
silniční dopravy. V nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných
venkovních prostorech je dodržen příslušný hygienický limit, popřípadě v místech, kde je
i po realizaci stavby I/61 Kladno obchvat překročen hygienický limit, dochází vlivem záměru
ke zlepšení akustické situace oproti stavu bez záměru. Souhrnně lze konstatovat, že v blízkosti
stávající silnice I/61 dochází ve stavech po realizaci stavby I/61 Kladno, obchvat ke zlepšení
celkové akustické situace z provozu silniční dopravy, zhoršení stávající akustické situace
u některých objektů je z hlediska hygienických limitů hluku při realizaci navržených
protihlukových opatření akceptovatelné.
Popis navržených protihlukových stěn (PHS):
PHS ve staničení km 0,200-0,450 – ve směru staničení vlevo, délka: 250 m, výška: 3,0 m,
odrazivá
PHS ve staničení km 1,500-1,670 - ve směru staničení vlevo, délka: 170 m, výška: 2,5 m,
pohltivá směrem ke zdroji (Tato PHS slouží pro ochranu pouze jediného objektu – Dolany
čp. 68. Variantně lze po projednání s vlastníky prověřit vnitřní dispozice tohoto objektu a
umístění oken do chráněných místností, aby bylo možné umístit výpočtové body u objektu
pouze v místech, kde se nachází chráněné místnosti. V případě nevyhovujících výsledků
i po aktualizaci umístění výpočtových bodů jsou dalšími možnostmi zajištění větrání objektu
jiným způsobem než přirozeně okny, změna způsobu využití objektu na nechráněnou stavbu,
popřípadě výkup objektu). V případě uplatnění některého z možných řešení uvedených v tomto
odstavci by následně postačovalo v příslušném staničení místo PHS navržené vlevo v km
1,500-1,670 ponechat pouze územní rezervu pro případné dobudování PHS.
V případě mostních konstrukcí, a to především u objektu čp. 68 v Dolanech, budou
pro přemostění dilatačních spár použity mostní závěry se sníženou hlučností.
Navržená technická opatření na ochranu povrchových a podzemních vod a navržené
podmínky ve stanovisku jsou plně dostatečné, aby zajistily minimalizaci negativních vlivů
na vodní toky a podzemní vody na zcela přijatelnou úroveň. V projektu záměru a
v podmínkách stanoviska je v potřebném rozsahu řešena problematika rušených či stavbou
potencionálně ohrožených vodních zdrojů. Celkově lze proto vlivy na povrchové a podzemní
vody (při splnění navržených opatření) považovat za málo významné a akceptovatelné.
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Záměr je spojen s negativním dopadem plynoucím ze záboru zemědělský půdní fond (dále jen
ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL). Rozsah záborů lze s ohledem
na veřejný zájem a soulad s územně plánovací dokumentací obcí akceptovat.
Ze závěrů uvedeného biologického hodnocení vyplývá, že hodnocený záměr v předložené
podobě nemá významný negativní vliv z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Záměr má mírný negativní vliv na reprodukční kapacitu
a narušuje funkční prostorové vazby ekosystému. Může negativně přispívat k šíření invazních
druhů rostlin. Záměr na přijatelné úrovni negativně ovlivňuje významné krajinné prvky, lesy,
územní systém ekologické stability, dřeviny rostoucí mimo les a krajinný ráz okolního
krajinného prostoru. Realizace záměru může mít mírný negativní vliv na některé zvláště
chráněné druhy nebo ohrožené druhy živočichů. Z důvodu minimalizace negativních vlivů
byla formulována věcná opatření nutná k prevenci, omezení, vyloučení a negativních účinků
spojených s realizací daného záměru. Na území dotčeném stavbou ani v jeho nejbližším okolí
se nenacházejí žádná zvláště chráněná území podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ani území NATURA 2000. Posuzovaná stavba
nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.
Z hlediska migrace volně žijících živočichů v zájmovém území lze při dodržení opatření
zapracovaných do projektu záměru a požadovaných ve stanovisku hodnotit posuzovaný záměr
jako akceptovatelný.
Realizace záměru bude představovat „středně silný“ vliv na estetické hodnoty, u ostatních
kritérií se pohybuje míra vlivu od „žádného“ po „slabý až středně silný“. Celkově z hodnocení
plyne, že plánovaný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vliv
navrhovaného záměru je hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu.
V ostatních vlivech na životní prostředí jsou vlivy záměru plně akceptovatelné, nebo se
prakticky neprojeví.
Obdržená vyjádření obsahovala v různé míře upozornění na platné právní předpisy a
upřesnění či formulaci podmínek, které je požadováno dodržet v případě realizace záměru.
Nesouhlas s navrženým záměr v předložené podobě v dokumentaci byl uveden ve vyjádření
obce Dolany, Občané Hřebče, Sportovně kulturní klub Dolany, z.s., Spolek pro čisté a klidné
Velké Přítočno, Spolek klidné Dolany a 9 vyjádření veřejnosti. Všechny relevantní požadavky
vyplývající z vyjádření k dokumentaci byly odpovídajícím způsobem převzaty do závazného
stanoviska. Po lhůtě pro vyjádření obdržel KÚSK 3 vyjádření. Vyjádření I.R. a
Povodí Vltavy, s.p. obsahovalo zásadní připomínky, které byly vyhodnoceny jako významné a
byly zohledněny ve stanovisku. Ostatní vyjádření obdržená po lhůtě neobsahovala žádné další
zásadní připomínky, které by mohly mít vliv na souhlas či nesouhlas s realizací záměru z
pohledu jeho vlivů na životní prostředí či na stanovení podmínek ve stanovisku.
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly v dokumentaci vyhodnoceny jako
přijatelné. Důsledky realizace záměru jsou v mezích platných norem a předpisů a není
očekáváno nadlimitní působení v žádném z hodnocených faktorů životního prostředí. Žádný
ze specifických vlivů není natolik významný, aby vylučoval realizaci záměru.
Odůvodnění stanovených podmínek:
Podmínka č. 1 - Cílem opatření je prověřit nutnost realizace SO 125. V případě, že by bylo
technicky a kapacitně z pohledu komunikací možné nahradit její výstavbu trasou vedenou
ve stopě stávající komunikace, bylo by možno snížit rozsah záborů ZPF a další doprovodné
vlivy plynoucí z realizace SO 125. Požadavek vychází z připomínky k dokumentaci a
posouzení provedených v rámci posudku.

strana 13 / 71
Podmínka č. 2 - Cílem tohoto opatření týkajícího se řešení problematiky na ochranu
povrchových a podzemních vod je optimalizovat celé vodohospodářské řešení tak, aby
splňovalo požadavky na minimalizaci negativních vlivů záměru na životní prostředí a
současně pozitivně přispělo působením na další složky životního prostředí, např. biodiverzitu,
mikroklima, atd. Současně je požadováno posouzení v souladu s TP 83, posouzení uvedené
v příloze č. 8 dokumentace není s tímto materiálem v detailech v souladu. Požadavek v bodě
ad b) vychází z hodnocení provedených v rámci posudku, ostatní vychází z dokumentace,
vyjádření k ní a hodnocení provedených v rámci posudku.
Podmínka č. 3 - Požadavek zahrnuje preferenci přírodního řešení přeložek a úprav vodních
toků, tak, aby mohly současně být využívány i pro zástupce fauny v území. Požadavek
vychází z dokumentace, vyjádření k ní a hodnocení provedených v rámci posudku.
Podmínka č. 4 - Požadavek stanovuje podmínky pro optimalizace vlivu a účinku sadových
úprav tak, aby výsledné řešení přispělo jednak ke zmírnění negativních vlivů na životní
prostředí (krajinný ráz, ovzduší atd.), ale také v rámci možností umožnilo zlepšení podmínek
např. pro biodiverzitu v území. Požadavek vychází z dokumentace, vyjádření k ní a hodnocení
provedených v rámci posudku.
Podmínka č. 5 - V podmínce jsou požadavky na technické řešení podmostí a propustků tak,
aby byly využitelné i jako migrační koridory a současně poskytly v území vhodné úkrytové
prostory pro živočichy. Požadavek vychází z dokumentace, vyjádření k ní a hodnocení
provedených v rámci posudku.
Podmínka č. 6 - Toto technické opatření má přispět ke snížení vlivů na akustickou situaci
v území, a i ke zlepšení faktoru akustické pohody v okolí těchto prvků (přínosem
nízkohlučných mostních závěrů je především významné omezení klasických „rázů“,
ale celkově se v hlukových výpočtech projeví nevýznamně v řádu desetin dB). Požadavek
vychází z dokumentace, vyjádření k ní a hodnocení provedených v rámci posudku.
Podmínka č. 7 - Požadavek vychází z výsledků biologického hodnocení, které po prověření
území stanovilo optimální rozsah oplocení. Požadavek vychází z dokumentace a hodnocení
provedených v rámci posudku.
Podmínka č. 8 - Požadavek má zajistit přednostní zprovoznění všech objektů na trase
navrhované komunikace, aby ji bylo možno využívat pro staveništní dopravu a dále na dálnici
D6 a stávající I/61 směrem na D7. Tím dojde k minimalizaci, či až k eliminaci vedení
staveništní dopravy po stávajících komunikacích v přilehlých obcích. Požadavek vychází
z dokumentace, vyjádření k ní a hodnocení provedených v rámci posudku.
Podmínka č. 9 - Podmínka obsahuje sérii požadavků, které je potřeba zapracovat již
do projektu stavby a projektu organizace výstavby. Tyto požadavky se dále promítnou
do harmonogramu výstavby a tím usnadní jejich plnění v průběhu výstavby. Požadavek
vychází z dokumentace, vyjádření k ní a hodnocení provedených v rámci posudku.
Podmínka č. 10 - Informovanost místních obyvatel přispívá ke snížení zejména subjektivních
negativních vlivů z realizace záměru, současně umožní předejít zmatkům při realizaci
objížděk či uzavírek. Požadavek vychází z vyjádření k dokumentaci a hodnocení provedených
v rámci posudku.
Podmínka č. 11 - Biologický dozor se dnes stává při realizaci tohoto druhu staveb téměř
samozřejmostí. Protože nevychází ze samostatných předpisů, je požadavek na jeho zajištění
začleněn do této podmínky. Podmínka vychází z dokumentace, vyjádření k dokumentaci a
výsledků hodnocení v posudku.
Podmínka č. 12 - Projekt monitoringu musí být zpracován v dostatečném předstihu
před zahájením prací, aby bylo možno zajistit jeho zahájení dle termínů navržených v Návrhu
projektu monitoringu v projektu DSP. Termíny realizace jednotlivých měření pak musí být
zkoordinovány v případě potřeby i s postupem stavebních prací a promítnuty
do harmonogramu výstavby. Podmínka vychází z dokumentace, vyjádření k dokumentaci a
výsledků hodnocení v posudku.
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Podmínka č. 13 - Zpřísňující požadavky na použité technologie, které by mohly způsobit
kontaminaci povrchových vod mají předejít haváriím a neakceptovatelnému znečištění
vodních toků při výstavbě vypouštěnými vodami ze stavby. Je navržena i s ohledem
na přilehlé vodní plochy na vodních tocích. Podmínka vychází z výsledků hodnocení
v posudku.
Podmínka č. 14 - Zpřísňující požadavky na předčištění vod z prostoru staveniště
před vypuštěním do vodních toků mají za úkol zejména ochranu kvality vody ve vodních
tocích a rybnících. Podmínka vychází z výsledků hodnocení v posudku.
Podmínka č. 15 - Při zásahu výstavby pod hladinu podzemní vody, se standardně dělají
opatření na snížení hladiny podzemní vody po dobu výstavby. Pokud ale není potřeba udržet
sníženou hladinu i po dobu provozu záměru, je nutno vždy udělat opatření, která zajistí návrat
hladiny podzemní vody po dokončení výstavby do původní úrovně. Tato problematika není
vždy řešena v potřebném rozsahu, a proto byla začleněny do této podmínky. Podmínka
vychází z dokumentace a výsledků hodnocení v posudku.
Podmínka č. 16 - Požadavek na informovanost místní organizace Českého rybářského svazu
by měl umožnit přípravu organizace na výstavbu komunikace. Podmínka vychází
z dokumentace a výsledků hodnocení v posudku.
Podmínka č. 17 - Podmínka je určena k ochraně obyvatel před nadměrným hlukem z výstavby
záměru. Při prokázání plnění hygienických limitů hlukovou studií se povoluje i výstavba
mimo uvedené časové období. Požadavek vychází z dokumentace a byl doplněn v rámci
posudku.
Podmínka č. 18 - Požadavek má zamezit zbytečnému poškození zeleně vázané na koridory
vodotečí. Podmínka vychází z dokumentace a výsledků hodnocení v posudku.
Podmínka č. 19 - Podmínka má zamezit umístění stavebních dvorů a meziskládek do prostoru
VKP a předejít možným havarijním stavům v těchto územích. Požadavek vychází z podmínek
v dokumentace a hodnocení provedených v rámci posudku.
Podmínka č. 20 - Podmínka je stanovena na ochranu křečka polního. Potřebná opatření
pro jeho ochranu jsou uvedena v příloze č.6 Dokumentace. Požadavky vyžadují zásahy již
před započetím stavebních prací. Tyto požadavky musí být zohledněny v projektu organizace
výstavby a budou řízeny a kontrolovány biologickým dozorem stavby, který o jejich
provedení udělá zápis do stavebních o deníku. Požadavek vychází z podmínek v dokumentace
a hodnocení provedených v rámci posudku.
Podmínka č. 21 - Podmínka má zabránit rozšíření invazivních druhů rostlin při výstavbě.
Požadavek vychází z podmínek v dokumentace a hodnocení provedených v rámci posudku.
Podmínka č. 22 - Požadavek zajistí, aby v případě potřeby byly urychleně realizovány PHS
i v místech, kde jsou dle hlukové studie navrženy pouze územní rezervy pro PHS. Velmi často
je tento typ záměru zprovozněn v rámci předčasného užívání stavby a teprve následně
po kolaudaci dochází k trvalému provozu záměru. Toto opatření umožní prověření akustické
situace již v rámci předčasného užívání. Tím pak bude možno zajistit realizace potřebných
PHS případně ještě před kolaudací stavby. Požadavek vychází hodnocení provedených
v rámci posudku.
Podmínka č. 23 - Požadavek zajišťuje, aby byly průběžně při výstavbě do dalších stavebních
prací začleněny a zohledněny výsledky monitoringu. Požadavek vychází hodnocení
provedených v rámci posudku.
Podmínka č. 24 - ŘSD zajišťuje provoz komunikací dle vlastních provozních předpisů. V této
podmínce jsou doplněna doporučení, plynoucí z biologického posouzení záměru. Požadavek
vychází z podmínek v dokumentace.
Podmínka č. 25 - V této podmínce jsou uvedeny zásadní požadavky na projekt monitoringu.
V následující skupinách jsou specifikovány požadavky na rozsah monitoringů jednotlivých
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složek životního prostředí. Požadavek vychází z podmínek v dokumentace a hodnocení
provedených v rámci posudku.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti:
Charakteristika vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo z hlediska jejich velikosti
a významnosti je zaměřená především na popis a vyhodnocení dominantních vlivů
způsobených provozem záměru.
Vlivy na obyvatelstvo
Z posouzení sociálních a ekonomických vlivů jak pro období výstavby, tak provozu by učiněn
závěr, že pozitivním sociálním a ekonomickým vlivem provozu záměru bude mj. vyvedení
zbytné dopravy ze stávajících komunikací procházejících zastavěným územím obce
za současného zvýšen bezpečnosti provozu pro obyvatele obcí. V období výstavby nelze
vyloučit možnost narušení faktoru pohody obyvatel. Je proto třeba vhodně organizovat
stavební práce tak, aby tento vliv byl minimalizován.
Podle výsledků hodnocení bude i výhledová hluková zátěž obyvatel stávající zástavby
dotčeného území určována hlavně dopravním hlukem, a i při dodržení hygienického limitu
pro hluk z dopravy lze předpokládat, že může u části obyvatel, kteří žijí v současné době
v území, kde není dopravní hluk příčinou obtěžování, dojít realizací záměru „I/61 Kladno,
obchvat – propojení D6 a D7“ k vyvolání pocitu obtěžování hlukem z dopravy.
Porovnáním stavu bez realizace záměru a stavu s realizací lze předpokládat, že realizace
záměru bude mít v zájmovém území celkově za následek snížení počtu obyvatel s pocity
obtěžování anebo rušení hlukem ze silniční dopravy i snížení možného rizika
kardiovaskulárních onemocnění.
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty
pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, benzen a
benzo(a)pyren. Z těchto znečišťujících látek je ve výpočtové oblasti nutno očekávat již
ve výchozích stavech zvýšené riziko z expozice částicím PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu
vlivem charakteru stávajícího zatížení území – dálnice D6, silnice I/61, průmyslová zóna
Kladno – jih a areál Dříň.
Souhrnně lze konstatovat, že všechny použité přístupy potvrzují zanedbatelný vliv nových
příspěvků záměru na zdravotní obtíže, které by mohly souviset s akutní anebo chronickou
expozicí NO2, a to i vzhledem ke stávajícímu imisnímu pozadí.
Z provedeného odhadu zdravotního rizika lze konstatovat, že roční imisní příspěvky
suspendovaných částic PM10 a PM2,5 po realizaci záměru budou mít zanedbatelný vliv
na související zdravotní obtíže a samy nebudou představovat zvýšené zdravotní riziko
pro obyvatele dotčených území. Realizace záměru znamená zanedbatelnou změnu ročních
koncentrací, která neovlivní hodnocené ukazatele, tedy celkovou úmrtnost ani výskyt dalších
zdravotních symptomů.
Modelovými výpočty byly zjištěny příspěvky pro 8hodinovou koncentraci CO ve stavech se
záměrem maximálně v jednotkách mikrogramů, což jsou hodnoty vzhledem k možným
zdravotním rizikům zcela zanedbatelné. Příspěvky pro 8hodinovou koncentraci CO
po uvedení záměru do provozu na úrovni jednotek mikrogramů nebudou představovat
zdravotní riziko oxidu uhelnatého v dané lokalitě.
Vypočtené maximální příspěvky benzenu ve všech stavech jsou o jeden až dva řády nižší, než
je úroveň karcinogenního rizika imisního pozadí a jsou tedy z hlediska zdravotních rizik zcela
nevýznamné, současnou míru zátěže neovlivní.
Příspěvky benzo(a)pyrenu po uvedení záměru do provozu jsou o řád nižší než hodnoty
současného imisního pozadí a nezmění tedy současnou míru zatížení a nebudou příčinou
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zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění celoživotně exponovaných
obyvatel. Individuální karcinogenní riziko je pro posuzovanou situaci dáno pozadím,
tj. cca 7 případů na 100 000 obyvatel až 2 případy na 10 000 obyvatel.
Celkově lze konstatovat, že realizace záměru ovlivní celkovou imisní situaci zájmového
území zcela nepatrně, a to v úrovni, která je z hlediska zdravotních rizik hodnocených
škodlivin zanedbatelná a kvantitativně prakticky nehodnotitelná.
Na základě provedeného vyhodnocení zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v souvislosti
s realizací záměru nedojde k významnému zvýšení rizika pro lidské zdraví, a naopak dojde
ke zlepšení a snížení rizik pro obyvatele žijící podél současné trasy vedení komunikace I/61.
Celkově byly zdravotní vlivy záměru na obyvatelstvo vyhodnoceny jako akceptovatelné.
Vlivy na ovzduší a klima
Rozptylová studie obsahuje výpočty imisních koncentrací pro 5 variant (fází). Pro období
2023 - 2024 - fáze výstavby, rok 2025 bez realizace záměru a s realizací záměru a
pro výhledový rok 2045 opět bez realizace záměru a s realizací záměru.
Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území:
Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2, stanovené jako 5-letý průměr za období let
2014- 2018, se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 11 – 19,3 μg/m3, imisní limit je
40 μg/m3.
Samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji imisní zátěž v zájmovém
území a nezpůsobí překroční imisních limitů pro oxid dusičitý. V případě realizace záměru
dojde v roce 2025 ke snížení příspěvků k imisní zátěži u 6 bodů a v roce 2045
u 5 referenčních bodů. Poklesy v řádu jednotek μg/m3 lze očekávat v oblasti Malého Přítočna,
až v řádu desetin μg/m3 pak v oblasti sídliště v Kročehlavech, Velkého Přítočna a převažující
části zástavby v okolí stávající komunikace I/61. Lokálně lze poklesy až v řádu setin
identifikovat rovněž v rámci zástavby Hřebče. V rámci zástavby Hřebče lze pak identifikovat
lokálně rovněž drobné nárůsty maximálně v řádu setin μg/m3. Nárůst v řádu setin μg/m3 lze
identifikovat rovněž v rámci zástavby Dolan a lokálně v okolí stávající komunikace I/61.
Samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji imisní zátěž v zájmovém
území a nezpůsobí překroční imisních limitů pro oxid dusičitý.
Obecně lze tedy vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní
významněji imisní zátěž v zájmovém území a nezpůsobí překroční imisních limitů pro oxid
dusičitý.
Vyhodnocení příspěvků CO k imisní zátěži zájmového území:
Pro CO je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro maximální 8hodinové
koncentrace ve vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 10000 μg/m3, nejvyšší
naměřená hodnota v okolí byla AIM v Berouně v roce 2019 kdy bylo naměřeno 2092,5 μg/m3.
V případě realizace záměru dojde v roce 2025 ke snížení příspěvků k imisní zátěži u 16 bodů
a v roce 2045 u 15 referenčních bodů.
Poklesy v řádu jednotek μg/m3 lze očekávat v oblasti Malého Přítočna, až v řádu desetin
μg/m3 pak v oblasti sídliště v Kročehlavech, Velkého Přítočna a převažující části zástavby
v okolí stávající komunikace I/61. Lokálně lze poklesy až v řádu setin identifikovat rovněž
v rámci zástavby Hřebče.
V rámci zástavby Hřebče lze pak identifikovat lokálně rovněž drobné nárůsty maximálně
v řádu setin μg/m3. Nárůst v řádu setin μg/m3 lze identifikovat rovněž v rámci zástavby Dolan
a lokálně v okolí stávající komunikace I/61.
Samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji imisní zátěž v zájmovém
území a nezpůsobí překroční imisních limitů pro oxid uhelnatý.
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Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěži zájmového území:
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10, stanovené jako 5-letý průměr za období let
2014- 2018, se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 20,8 do 28,4 μg/m3, imisní limit je
40 μg/m3, 36. maximální denní průměrná koncentrace suspendovaných částic PM10 - průměr
za roky 2014 až 2018 se v posuzované lokalitě pohybuje od 39,5 do 51,8 μg/m3, imisní limit
je 50 μg/m3, průměr za roky 2015 až 2019 se v posuzované lokalitě pohybuje od 36,6
do 47,4 μg/m3, imisní limit je 50 μg/m3.
V případě realizace záměru dojde v návaznosti na maximální denní koncentrace PM10 v roce
2025 ke snížení příspěvků k imisní zátěži u 13 bodů a v roce 2045 v 11 referenčních bodech.
Poklesy až v řádu jednotek μg/m3 lze očekávat v oblasti Malého Přítočna, až v řádu desetin
μg/m3 v oblasti Velkého Přítočna, sídliště v Kročehlavech, lokálně v zástavbě Hřebče a
převážné části zástavby v okolí stávající komunikace I/61.
Lokálně pak lze drobný nárůst maximálně v řádu setin μg/m3 očekávat v oblasti Hřebče,
Dolan a dále pak části zástavby v okolí stávající komunikace I/61.
V případě realizace záměru dojde v návaznosti na roční koncentrace PM10 v roce 2025
ke snížení příspěvků k imisní zátěži u 10 bodů a v roce 2045 ve 12 referenčních bodech.
Poklesy v řádu setin μg/m3 lze očekávat v oblasti Malého Přítočna, lokálně Velkého Přítočna a
převážné části zástavby v okolí stávající komunikace I/61. Poklesy v řádu tisícin μg/m3 pak
lze identifikovat v oblasti sídliště v Kročehlavech, případně ve výhledovém horizontu roku
2045 v řádu desetitisícin v rámci Dolan.
Drobný nárůst maximálně v řádu tisícin μg/m3 lze očekávat v oblasti Hřebče, lokálně
v zástavbě Velkého Přítočna, v horizontu roku 2025 v zástavbě Dolan a dále pak části
zástavby v okolí stávající komunikace I/61.
Vliv posuzovaného záměru v zájmovém území pro suspendované částice PM10 je minimální.
Dle údajů od ČHMÚ za období 2015-2019 již nejsou v území překračovány ani maximální
denní koncentrace PM10. Vzhledem k velikosti příspěvku, lze predikovat závěr, že provozem
záměru nedojde k vyhodnotitelnému (měřitelnému) zhoršení v území z hlediska
suspendovaných částic PM10.
Samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní významněji imisní zátěž v zájmovém
území a nezpůsobí překroční imisních limitů pro PM10.
Obecně lze tedy vyslovit závěr, že samotné příspěvky posuzovaného záměru neovlivní
významněji imisní zátěž v zájmovém území a nezpůsobí překroční imisních limitů pro PM10.
Vyhodnocení příspěvků PM2,5 k imisní zátěži zájmového území:
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5, stanovené jako 5-letý průměr za období let
2014- 2018, se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 15,4 do 20,7 μg/m3. Rozptylová
studie byla zpracována v době, kde nebyly k dispozici údaje z let 2015-2019, dle těchto údajů
se v posuzované lokalitě pohybují na úrovni od 15,2 do 19,2 μg/m3, imisní limit je 20 μg/m3.
V případě realizace záměru dojde ke snížení imisní zátěže pro suspendované částice PM2,5
v území v roce 2025 o 0,08 % (z 0,68 % na 0,60 %) u nejvíce zatíženého referenčního bodu
č. 6 Vodárenská. V roce 2045 se jedná o snížení o 0,04 % (z 0,54 % na 0,50 %) pro nejvíce
zatížené body ve výpočtu. Zároveň lze konstatovat, že pro referenční body v roce 2025 dojde
ke snížení příspěvku k imisní zátěži u 10 bodů a v roce 2045 ke snížení příspěvku k imisní
zátěži v 8 referenčních bodech.
Poklesy v řádu setin μg/m3 lze očekávat v oblasti Malého Přítočna, lokálně Velkého Přítočna a
převážné části zástavby v okolí stávající komunikace I/61. Poklesy v řádu tisícin μg/m3 pak
lze identifikovat v oblasti sídliště v Kročehlavech.
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Drobný nárůst maximálně v řádu tisícin μg/m3 lze očekávat v oblasti Hřebče, lokálně
v zástavbě Velkého Přítočna, Dolan a dále pak části zástavby v okolí stávající komunikace
I/61.
Vliv posuzovaného záměru v zájmovém území pro suspendované částice PM2,5 je minimální.
K překračování roční koncentrace v území již v současné době nedochází. Vzhledem
k velikosti příspěvku, lze predikovat závěr, že provozem záměru nedojde k překročení
hygienických limitů pro PM2,5. Ve všech referenčních bodech bude příspěvek záměru nižší
než 1 % imisního limitu stanoveného pro PM2,5 ve výši 20 μg/m3.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území:
Průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu, stanovené jako 5-letý průměr za období let
2014-2018, se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 0,9 do 1,2 μg/m3. Imisní limit
pro průměrnou roční koncentraci benzenu je 5 μg/m3. Poklesy v řádu tisícin μg/m3 lze
očekávat v oblasti Malého Přítočna, lokálně Velkého Přítočna a převážné části zástavby
v okolí stávající komunikace I/61.
Drobný nárůst maximálně v řádu tisícin μg/m3 lze očekávat v oblasti Hřebče, lokálně
v zástavbě Velkého Přítočna, Dolan a dále pak v řádu desetitisícin v části zástavby v okolí
stávající komunikace I/61 a sídliště v Kročehlavech.
Vliv posuzovaného záměru v zájmovém území pro benzen je minimální. Vzhledem k velikosti
příspěvku, lze predikovat závěr, že provozem záměru nedojde v posuzovaném území
k překračování imisního limitu.
Vyhodnocení příspěvků benzo(a)pyren k imisní zátěži zájmového území:
Průměrné roční koncentrace škodliviny benzo(a)pyrenu, stanovené jako 5-letý průměr
za období let 2014-2018, se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 0,8 do 2,6 ng/m3. Imisní
limit pro průměrnou roční koncentraci benzenu je 1 ng/m3. Průměr za období let 2015-2019 je
cca o 0,17 ng/m3 nižší, než v předcházejících 5 letech – imisní limit je v území stále
překračován.
Poklesy v řádu setin ng/m3 lze očekávat v oblasti Malého Přítočna, v řádu tisícin ng/m3 pak
lokálně v oblasti Velkého Přítočna a převážné části zástavby v okolí stávající komunikace
I/61. Pokles v řádu desetitisícin ng/m3 lze očekávat v oblasti sídliště v Kročehlavech.
Drobný nárůst maximálně v řádu tisícin ng/m3 lze očekávat v oblasti Hřebče, lokálně
v zástavbě Velkého Přítočna, Dolan a dále pak v části zástavby v okolí stávající komunikace
I/61.
Vliv posuzovaného záměru v zájmovém území pro benzo(a)pyren je malý. K překračování
roční koncentrace v posuzovaném území dochází již v současné době. Vzhledem k velikosti
příspěvku, lze predikovat závěr, že provozem záměru nedojde k měřitelnému zhoršení imisní
zátěže v území. Jedná se o neměřitelný příspěvek provozu záměru. Zároveň lze konstatovat,
že ve všech referenčních bodech bude příspěvek záměru nižší než 1 % imisního limitu
stanoveného pro benzo(a)pyren ve výši 1 ng/m3.
Návrh kompenzačních opatření:
Z provedeného posouzení plyne, že pro daný záměr nevyplývá povinnost realizovat
kompenzační opatření dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Jako opatření
k omezení zátěže ovzduší v souvislosti s provozem záměru lze uvažovat vegetační úpravy
záměru, které jsou součástí SO 801 (Vegetační úpravy silnic I. třídy) a SO 802 (Vegetační
úpravy silnic II. a III. třídy). Jedná se o opatření, které snižuje prašnost v blízkosti
komunikace, což v důsledku sníží také imisní zátěž benzo(a)pyrenem, který se významnou
měrou váže právě na prachové částice.
Emisní vyhodnocení širšího zájmového území:
V zájmovém území byly dle emisních faktorů vyčísleny emise jednotlivých polutantů
na vybraných úsecích - Pletený Újezd, ulice Pražská, Pletený Újezd, ulice Kladenská, II/101
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k Unhošti a Buštěhrad. Pro všechny polutanty lze konstatovat, že s ohledem na malé navýšení
emisní vydatnosti u tří posuzovaných úseků lze očekávat minimální změnu způsobenou
posuzovaným záměrem. U úseku č. 2 Pletený Újezd, ulice Kladenská dojde ke snížení emisní
vydatnosti úseku, lze tedy očekávat snížení emisní zátěže.
Na základě výsledků výpočtu Rozptylové studie pro fázi provozu (příloha č. 3 dokumentace
EIA) lze konstatovat, že jsou ve výhledových stavech se záměrem v roce 2025 a 2045
příspěvky k imisnímu limitu posuzovaného záměru akceptovatelné.
Realizace předmětného záměru bude znamenat u většiny obytné zástavby přilehlých obcí, kde
ve stávajícím stavu vede komunikace I/61, pokles příspěvků k imisní zátěži vlivem převedení
tranzitní silniční dopravy mimo tyto obce na komunikaci „I/61 Kladno, obchvat – propojení
D6 a D7“.
Z hlediska znečištění ovzduší je záměr při respektování opatření uvedených v dokumentaci
EIA (kap. B. I. 6. a D. IV.) akceptovatelný. Příspěvky záměru k imisní situaci lze označit
za malé a málo významné.
Realizací záměru pravděpodobně nedojde ke kvantitativnímu, ani kvalitativnímu ovlivnění
srážkových poměrů v širším ani bezprostředním okolí záměru. Změny relativní vlhkosti lze
v důsledku výstavby předpokládat ve vztahu ke změně charakteru aktivního povrchu. Změny
ve vlhkosti vzduchu lze však očekávat pouze v prostoru komunikace a v její těsné blízkosti.
Nelze tedy předpokládat, že realizace záměru by mohla znamenat ovlivnění makro
a mezoklimatu.
Z výsledků modelové simulace vyplývá, že z hlediska umístění záměru nelze předpokládat, že
by bylo nezbytné v území realizovat odolnější silnice, změnu v konstrukci vozovky apod.
Na základě všech výše uvedených skutečností lze vyslovit závěr, že realizace navrhovaného
záměru bude z hlediska vlivů na tepelný ostrov města jednoznačným přínosem. Při realizaci
záměru pochopitelně v porovnání se stávajícím stavem dochází k nárůstu bilance CO2, protože
dochází k převedení významné části dopravy mimo obytnou zástavbu, avšak při porovnání
bilancí pouze v obytné zástavbě bez a s realizací záměru je patrný pokles v bilanci CO2.
Realizací záměru tedy dojde i přes nárůst dopravy na komunikacích ke snížení produkce CO2,
jako nejvýznamnějšího skleníkového plynu v obytné zástavbě. Realizací záměru tak dojde
k odvedení významné části dopravy mimo „tepelný ostrov města“, což lze považovat
za přínos navrhovaného obchvatu ve vztahu k produkci CO2.
Jako adaptační opatření je doporučeno do projektu zahrnout výsadbu doprovodné vegetace
s cílem omezit zátěž území vysokými teplotami. Tímto rovněž dochází ke snižování emisí
oxidu uhlíku.
Vysazování zeleně je doporučeno i proto, neboť přispěje k přizpůsobení se změně klimatu a
ke zmírnění jejich dopadů ochlazováním okolí, navíc poskytuje útočiště živočichům a zlepšuje
celkovou funkčnost okolních ekosystémů, přispívá ke zvýšení biologické rozmanitosti
ve sledovaném území.
Nelze předpokládat, že by realizace záměru mohla znamenat ovlivnění makro a mezoklimatu.
Klimatické podmínky budou ovlivněny pouze mírně na úrovni mikroklimatu. Na základě
provedeného hodnocení lze konstatovat, že do navrhovaného projektu záměru není nezbytné
adaptovat žádná integrační opatření.
Celkově byly vlivy na ovzduší a klima vyhodnoceny jako akceptovatelné.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
V rámci výpočtu matematického 3D modelu bylo provedeno posouzení vlivu silniční dopravy
pro stávající stav (rok 2020) a výhledové stavy v roce 2025 a 2045 bez záměru a se záměrem.
Vliv železniční dopravy byl posouzen ve stávajícím stavu (rok 2020) se stávajícím vedením
železniční tratě č. 120 Praha – Kladno a ve výhledových stavech v roce 2025 a v roce 2045
byla zohledněna plánovaná modernizace trati. Dále byl posouzen vliv realizace záměru.
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Fáze výstavby:
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stavební činnosti při výstavbě
přeložky komunikace I/61 v kontrolních výpočtových bodech u chráněné zástavby
v jihovýchodní části obce Malé Přítočno se pohybují od LAeq,s = 52,2 dB
do LAeq,s = 63,9 dB a u chráněné zástavby v obci Dolany od LAeq,s = 57,8 dB
do LAeq,s = 64,5 dB. Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu
obslužné dopravy stavby na veřejné komunikační síti se pohybují od LAeq,s = 32,0 dB
do LAeq,s = 64,5 dB. Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti (65 dB pro dobu 7–21 h)
je dodržen ve všech kontrolních výpočtových bodech. V době 21–7 h stavební činnost nebude
probíhat.
Fáze provozu:
Z hodnocení vyplývá, že vlivem provozu na plánované přeložce silnice I/61 při realizaci
protihlukových opatření popsaných výše v této kapitole a Akustickém posouzení (příloha č. 2
dokumentace EIA), nedochází k překročení hygienického limitu z provozu silniční dopravy
na silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB (den/noc), resp.
hygienického limitu z provozu silniční dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikací
III. třídy 55/45 dB (den/noc) v blízkosti přeložky komunikace III/0066, která je součástí
stavby.
Z hodnocení dále vyplývá, že v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb a
chráněných venkovních prostorech je při realizaci protihlukových opatření popsaných výše
v této kapitole (str. 11) a Akustickém posouzení (příloha č. 2 dokumentace EIA), dodržen
příslušný hygienický limit hluku z provozu silniční dopravy, popřípadě v místech, kde je
i po realizaci stavby I/61 Kladno, obchvat překročen hygienický limit, dochází vlivem záměru
ke zlepšení akustické situace oproti stavu bez záměru. Dále lze konstatovat, že v blízkosti
stávající silnice I/61 dochází ve stavech po realizaci stavby I/61 Kladno, obchvat ke zlepšení
celkové akustické situace z provozu silniční dopravy.
Místo realizace protihlukové stěny v km 1,500–1,670, která slouží pouze k ochraně objektu
Dolany č. p. 68, je možné navrhnout alternativní řešení, která jsou popsána výše v této
kapitole (str. 11) a v Akustickém posouzení (příloha č. 2 dokumentace EIA).
Při emisním porovnání hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve vzdálenosti 7,5 m
od osy nejbližšího krajního jízdního pruhu komunikace na vybraných profilech v širším
území, kde dochází k přerozdělení dopravy vlivem realizace záměru, dochází na některých
profilech ke zlepšení akustické situace, na třech profilech dochází ke zvýšení hodnoty
LAeq,7,5m maximálně do 0,9 dB v denní i noční době. V souladu s § 20 odstavcem 5 nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nelze považovat rozdíl v intervalu 0,1–
0,9 dB za hodnotitelnou změnu akustické situace.
Z hlediska hlukové zátěže nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat
významné riziko pro životní prostředí v daném území, za předpokladu dodržení opatření
uvedených v akustickém posouzení (viz kap. B. I. 6. a D. IV. dokumentace).
Z hlediska vlivu záměru na akustickou situaci lze konstatovat, že záměr I/61 Kladno, obchvat
bude mít příznivý dopad na akustickou situaci dotčených obcí podél stávající silnice I/61.
Celkově byly vlivy na hlukovou situaci v území vyhodnoceny jako akceptovatelné.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Fáze výstavby:
Přesné bilance odběru a spotřeby vody nebyly specifikovány, ale i z porovnání s obdobnými
stavbami je zřejmé, že se nebude jednat o nadměrně velké odběry vody, které by mohly mít
významnější vlivy na životní prostředí. Technologická voda bude spotřebována především
při kropení betonu během tuhnutí, kropení rozestavěných částí stavby, atd. Potřeba vody bude
pokryta dovozem cisternami, případně napojením některých stavenišť na vodovodní přípojku.
Vznik splaškových vod z hygienického zařízení (toalet) se nepředpokládá. Na staveništi
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budou umístěny chemické toalety. Dešťové vody budou do doby zprovoznění definitivních
objektů ze staveniště odvedeny systémem příkopů do suchých poldrů vybudovaných jako
dočasné zařízení po dobu výstavby, případně budou zasakovány na povrchu terénu nebo
odváděny do provizorních sedimentačních jímek. Pro období výstavby musí být zpracován
plán opatření pro případ havárie (tzv. Havarijní plán). Pro stavební objekty ohrožené povodní
musí být vypracován povodňový plán stavby.
U žádného z plánovaných silničních zářezů nedojde k zastižení hladiny podzemní vody,
zářezy tedy nebude drénována podzemní voda, nedojde k vytváření depresních kuželů a
nebude docházet ke snižování hladiny podzemní vody vodního útvaru v místě zářezů
samotných ani v jejich širším okolí. Nepředpokládá se ani kvantitativní ovlivnění žádných
dokumentovaných domovních studní, ani jímacího objektu SčV Kladno – Bažantnice.
Nejvíce se přiblíží k hladině podzemní vody dno u zářezu Z5 (km 1,049 – 1,252 km). Hladina
podzemní vody zde byla naražena v hloubce 3,0 m pod terénem a ustálila se 1,5 m
pod terénem, resp. 1,1 m pod terénem po započtení příslušné korekce. Úroveň podzemní vody
by neměla zasáhnout do tohoto zářezu (hloubka 0,9 m základové spáry tělesa komunikace). Je
žádoucí pro stavbu udělat obvyklá potřebná preventivní opatření.
Fáze provozu:
Možnost negativního ohrožení kvality povrchových i podzemních vod je v podstatě
minimalizována navrženými vodohospodářskými opatřeními.
Povrchové vody:
V rámci záměru jsou navrženy dnes již standardní vodohospodářské objekty – dešťové
usazovací nádrže, odlučovače lehkých kapalin a retenční nádrže, které z pohledu standardních
požadavků na ochranu povrchový toků i podzemních vod jsou plně vyhovující, které jsou
doplněny vsakovacími příkopy a studnami. Na základě požadavku Povodí Vltavy je snížen
maximální povolený odtok do Lidického potoka na 20 l/s a do Zákolanského potoka na 15 l/s.
Podzemní vody:
V rámci předběžného geotechnického průzkumu bylo v roce 2016 (Inset s.r.o.) pasportizováno
21 studen, v rámci Oznámení E.I.A bylo v roce 2017 bylo opakovaně proměřeno 9 vybraných
studen z původního seznamu a 1 studna navíc jako náhradní. V roce 2018 byl monitoring
studen rozšířen o další 4 studny v obci Hřebeč. Kromě hladiny vody byly měřeny další
kvalitativní parametry. Z nich je významný pro navrhované řešení odvodňovacího systému
koncentrace potenciálních antropogenních látek (solí) v objektech pro sledování podzemní
vody, které jsou mírně zvýšené, na třech lokalitách však významně zvýšené. Vzhledem
ke směru průtoku podzemní vody a zásahu komunikace do podloží, kdy nedojde
při požadovaných opatření k drénování podzemní vody, se nepředpokládá kvantitativní
ovlivnění žádných dokumentovaných domovních studní, ani jímacího objektu SčV Kladno –
Bažantnice, který je sezónním zdrojem podzemní vody pro místní koupaliště.
Požadavky na technické řešení prvků odvodňovacího systému včetně vsakovacích prvků,
které vycházejí ze stávajících platných předpisů dávají obecně dostatečnou záruku, že nedojde
k neakceptovatelnému ovlivnění podzemní vod.
S ohledem na lokalizaci a charakter stavebního záměru a činností řešených v rámci stavby se
předpokládá, že nedojde ke zhoršení ekologického stavu a chemického stavu předmětných
vodních útvarů, a to ani ke zhoršení klasifikace z pohledu jednotlivých ukazatelů
či biologických složek hodnocení.
Pro sledování vlivu realizace a provozu záměru je navržen monitoring povrchových a
podzemních vod.
Celkově lze proto vlivy na povrchové a podzemní vody (při splnění navržených opatření)
považovat za akceptovatelné.
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V úsecích, kde budou kanalizace či další prvky odvodňovacího systému zasahovat
pod hladinu podzemní vody je nutno realizovat opatření, která znemožní odvádění vody
(drénování) podél kanalizace. Tento požadavek je začleněn do podmínek závazného
stanoviska. Dále jsou do podmínek stanoviska začleněny požadavky na zpřesněné posouzení
vlivu zimní údržby komunikací, na prověření potřebu zvýšení návrhové periodicity deště
pro výpočet retenčních nádrží a optimalizaci odvodňovacích systémů. S ohledem na zvýšené
koncentrace chloridů v podzemních vodách je do stanoviska začleněn požadavek na podrobné
posouzení vlivu vsakovaných vod na koncentrace chloridů v podzemní vodě.
Z hlediska vlivů na lesy a zemědělskou půdu
Předmětný záměr si vyžádá zábor zemědělského půdního fondu o celkové výměře
cca 35,20 ha trvalého záboru a cca 3,49 ha dočasného záboru nad 1 rok trvání.
Z hlediska trvalých záborů zemědělského půdního fondu budou dotčeny v převážně většině
půdy III. třídy ochrany ZPF, a to o celkovém podílu cca 60 % z celkových záborů. Dále budou
dotčeny půdy IV. třídy ochrany ZPF (cca 9 %) a půdy I. a II. třídy ochrany ZPF (31 %).
Z hlediska záborů ZPF lze vliv záměru považovat za negativní, nicméně odpovídající
parametrům, charakteru i významnosti stavby a za předpokladu dodržení podmínek
uvedených v kapitole B. I. 6. dokumentace vlivů záměru na životní prostředí jako
akceptovatelný.
Předmětný záměr bude představovat trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa
o celkové výměře cca 1,65 ha.
Dle výsledků bilance zemin bude kubatura výkopů 307 735 m3 zemin, kubatura násypů
246 376 m3 a dosypávky krajnic 9 155 m3. V bilanci ornice převládá ornice sejmutá 78 925 m3
nad ornicí rozprostřenou 35 167 m3.
Potřeba zářezů je větší než násypů, a proto není možné zajistit vyrovnanou bilanci zemin a
vznikne přebytek v celkovém množství 52 203 m3 zeminy a 43 759 m3 ornice.
Ornice sejmutá z trvalého záboru bude použita jednak k opětnému ohumusování silničního
tělesa (přednostně bude uvažováno s podorničními vrstvami), jednak k ohumusování ploch
v trvalém záboru, jako jsou oka křižovatek; a dále na rekultivaci zrušených komunikací
v tl. odpovídající přilehlému okolí – v souladu s pedologickým průzkumem. Následovat bude
biologická rekultivace (hnojení, vápnění, setí rekultivačních plodin a jejich zaorání).
Přebytečná ornice bude nabídnuta zemědělcům hospodařícím v okolí stavby. Z lesních parcel
bude z ploch záboru sejmuta lesní hrabanka.
Posuzovaný záměr se nenachází v území ohroženém sesuvy půdy a neohrozí tak stabilitu
půdy. Záměr se rovněž nachází v území půda s nízkým ohrožením vodní erozí a
zanedbatelným rizikem ohrožení z hlediska větrné eroze.
Celkově byly vlivy půdu vyhodnoceny jako akceptovatelné.
Zábor ZPF lze obecně považovat za významný, ale s ohledem na veřejný charakter záměru
za akceptovatelný. Vedení trasy je dlouhodobě stabilizováno i v územních plánech
jednotlivých dotčených obcí. V současné době je záměr v částečném nesouladu s územními
plány obcí Malé Přítočno, Dolany a Hřebeč. Ve všech případech se však jedná pouze
o nesoulady, které jsou spojeny s doprovodnými stavbami posuzovaného záměru.
Vlivy na přírodní zdroje
Dle údajů ze Surovinového informačního systému České geologické služby se v zájmovém
území ani jeho blízkosti nenacházejí výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin,
dobývací prostory (těžené, netěžené), chráněná ložisková území ani prognózní zdroje.
Rovněž se v řešeném území nenalézají žádná poddolovaná či sesuvná území a svahové
nestability.
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Další přírodní zdroje biota, vody (povrchové a podzemní), horninové prostředí a půdy jsou
řešeny v dalších vlivech záměru.
Celkově byly vlivy na přírodní zdroje vyhodnoceny jako akceptovatelné
Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy) a zvláště chráněná území
Fauna a flóra:
Realizací záměru dojde k zásahu do biotopů bezobratlých v území, z pohledu druhové
diverzity je zásah v případě všech druhů hodnocen jako zanedbatelný (dočasné rušení a
mortalita vývojových stádií). Současně se běžně vyskytují na bezprostředně disturbovaných
plochách, zásah jako takový tak není vnímán s negativním ovlivněním populací druhů.
Dotčení je uvažováno v případě běžných a rozšířených druhů čmeláků Bombus sp. – O,
zlatohlávka tmavého Oxythyrea funesta – O, ovlivnění jejich populací je zcela zanedbatelné.
Dojde k zásahu do biotopů obratlovců v území, z pohledu druhové diverzity i populací
jednotlivých druhů je zásah hodnocen jako málo významný. Dotčené budou druhy vázané
na ruderální porosty v území, včetně některých druhů vázaných na polní monokultury.
Dotčení se týká téměř výhradně zásahu do částí biotopů těchto druhů a rušení v době
výstavby, další možné vlivy jsou ošetřeny navrženým biologickým dozorem. V rámci
travnatých ploch se dotčení týká zejména ještěrky obecné Lacerta agilis – SO, a to z pohledu
rušení, zásahu do biotopu a potřeby transferů, lokálně pak také slepýše křehkého Anguis
fragilis – SO.
V rámci vodotečí v území a migrace živočichů se předpokládá lokální dotčení skokana
skřehotavého Pelophylax ridibundus – KO, ropuchy obecné Bufo bufo – O, ropuchy zelené
Bufotes viridis – SO, užovky obojkové Natrix natrix – O. Dotčení se týká především potřeby
transferů z ploch stavby a lokálních zásahů do vodotečí a míst výskytu druhů. Zásahy
do vegetace (plochy křovin) se pak z význačnějších druhů týkají jednotlivých párů slavíka
obecného Luscinia megarhynchos – O. Bez vlivu na lokální populace v území, dotčena je
vždy jen dílčí malá část jinak plošně zastoupeného biotopu.
V rámci polních monokultur a ostatních ploch orné půdy bude lokálně dotčena křepelka polní
Coturnix coturnix – SO a koroptev polní Perdix perdix – O, a to zásahem do biotopu a
rušením. Druh v širší oblasti na polích běžně hnízdí, v trase komunikace byla registrována jen
jednou severně od Dolan, dotčení je zanedbatelné. U koroptve komunikace negativně ovlivní
část teritoria druhu. Tento hnízdí i v blízkosti komunikací, vznik travnatých náspů při okrajích
silnice bude rovněž částečně využívat. Celkově lze ale ovlivnění vnímat negativně,
přinejmenším z pohledu posunu teritorií druhu a zvýšeného rizika kolize na komunikaci.
V případě motáka pochopa Circus aeruginosus – O dojde k nevýznamnému rušení v rámci
okraje potravního biotopu. Druh územím pravidelně migruje a zejména na tahu i v hnízdním
období zde loví potravu, avšak mimo prostor řešené komunikace. S ohledem na lokalizaci
záměru do blízkosti sídel a komunikací mimo volné otevřené plochy je dotčení druhu
považováno za málo významné.
Dále bude dotčen jeden specifický druh, a to křeček polní Cricetus cricetus – SO.
Pro minimalizaci negativního dotčení druhu jsou navržena speciální opatření spočívající
ve vyhledání sídel druhu a transferu jedinců na náhradní lokalitu v době zásahu.
Budou dotčeny zásahy do biotopů rostli v území, z pohledu druhové diverzity je zásah
hodnocen jako zanedbatelný. Nejvíce je zásah patrný v podobě dotčení porostů dřevin v rámci
liniových prvků a pobřežních porostů, který byl rovněž vyhodnocen jako akceptovatelný.
Zásah lze zmírnit upřesněním kácení dřevin dle přesného vymezení stanoviště v další fázi
projektové dokumentace a následně doplňující výsadbou dřevin v chybějících a nově
vzniklých úsecích komunikace.
Z významných zjištění je nutno uvést min. 10 rostlin okrotice bílé Cephalanthera damasonium – O, C4a v místě okružní křižovatky nové komunikace, kde zasahuje do větrolamu. Lze
uvažovat o transferu druhu na lokalitu mimo území záměru (severně od komunikace do okraje
VKP mokřad Na rovinách). Transfer se nejeví jako nezbytně nutný (druh je navíc výrazně
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mykotrofní), na druhé straně s ohledem na vzácnost druhu v území a technickou
proveditelnost transferu je vhodné jej i přes riziko horšího ujmutí rostlin spíše doporučit. Vliv
záměru na populaci druhu i předmětný biotop lze celkově hodnotit jako málo významný, druh
se v silnějších populacích vyskytuje i v širším okolí.
Biologická rozmanitost:
Na plochy dotčené záměrem nejsou výhradně vázány žádné druhy. Všechny druhy
pozorované v místě záměru se vyskytují i v okolí. V případě většiny druhů navíc i v silnějších
populacích, než budou dotčeny. Zábor biotopu v podobném případě nepřestavuje negativní
vliv na biologickou rozmanitost. Tam, kde se záměr dotýká jedinců zvláště chráněných druhů
či jinak ohrožených, jsou navrženy jejich transfery.
Tam, kde záměr kříží hodnotnější či přírodní biotopy (v území se jedná zejména o chudé
travnaté plochy, liniové prvky s dřevinami a křovinami), dojde pouze k lokálnímu ovlivnění
druhů vázaných zejména na otevřené biotopy. Toto ovlivnění není v rámci hodnocení
posuzováno jako významné, neboť nikde v území nedojde k dotčení větší plochy (biotopu,
stanoviště) či větší populace některého z druhů.
Ovlivnění biodiverzity ve smyslu snížení kontaktu populací, omezení migrace, či mortality
jedinců je zcela minimalizováno řadou navržených opatření, ke kterým patří úprava a
doporučení pro vybrané stavební objekty, prostorové a časové termínování prací a zajištění
odborného dozoru, který bude postup prací monitorovat a bude dohlížet nad nutností a
realizací jednotlivých opatření a bude provádět transfery jedinců. Ačkoli dojde k záboru
zemědělské půdy, v kontextu dotčeného fragmentovaného území dojde lokálně i k podpoře
biodiverzity. Na náspech/svazích komunikace a disturbancí v území vzniknou dočasně, ale
i trvale příhodné nelesní biotopy, které bude řada druhů obsazovat a využívat jak
k rozmnožování, tak šíření či komunikaci mezi mikro populacemi. To platí zejména
pro bezobratlé vázané na luční ekosystémy. Za tímto účelem byla rovněž navržena řada
opatření pro podporu nelesních biotopů v rámci takto vzniklých ploch podél nové
komunikace. Pozitivní ovlivnění včetně lokálního zvýšení biodiverzity lze spatřovat i
v doplňující výsadbě dřevin. Nedojde k izolaci některých biotopů či liniových prvků v území.
V rámci prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) je významné křížení
s regionálním biokoridorem Kožová hora – Dolanský Háj (RBK 1139), vedoucí údolím
Dolanského potoka. Křížení je řešeno mostem SO 203. Dle parametrů se jedná o praktické
minimum rozměrů s možností migrace pro srnce a prase divoké. Vhodné zejména pro drobné
savce. Velmi vhodné pro migraci vydry říční. Záměr se dále okrajem plochy dotýká LBC 18
jihovýchodně od Dolan, do plochy LBK nezasahuje, zásah tak není považován dle současného
stavu území za významný. Okrajově pak záměr zasahuje LBK 7 křížící dálnici jihovýchodně
od Malého Přítočna. Toto křížení stávající dálnicí je bez reálného řešení s ohledem
na umístění dálnice v rovině bez výškových rozdílů, navíc s přítomností křižovatky a sjezdů
z dálnice. Migrace zejména menších savců zde reálně probíhá podél železnice, kde cca 1 km
východně železnice překonává dálnici podjezdem (estakáda SZ od Pavlova).
V rámci území byly jako VKP identifikovány vodní toky, nivy vodních toků a lesní porosty
(viz § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.). Rovněž zde byly identifikovány
registrované VKP (viz § 6 zákona č. 114/1992 Sb.). Dotčení VKP mokřad Na Rovinách se
neuvažuje, je doporučeno do území nezasahovat.
Na území dotčeném stavbou ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádná zvláště chráněná
území podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Posuzovaná stavba
nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.
V posuzovaném území se nenachází žádné lokality soustavy NATURA 2000. Nejbližší
evropsky významnou lokalitou ležící od navrhovaného záměru ve vzdálenosti cca 3 300 m je
EVL Kyšice – Kobyla. Dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, č. j. 143571/2018/KUSK ze dne 7. 11. 2018, resp.
č. j. 114315/2020/KUSK ze dne 20. 8. 2020 uvedený záměr nemůže mít významný vliv
na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
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Celkově byly vlivy na přírodní zdroje vyhodnoceny jako akceptovatelné.
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Koridor stavby je navržen tak, že se vyhýbá nejcennějším lokalitám z hlediska ochrany
krajinného rázu. Dle Územně analytických podkladů Středočeského kraje prochází záměr
plochami, které jsou hodnoceny jako krajina kulturní (B0) s krajinářskou hodnotou
průměrnou. Zhruba od linie Lidického potoka severním směrem prochází záměr plochami,
které jsou hodnoceny jako krajina přeměněná (A0) s krajinářskou hodnotou průměrnou.
Ostatních charakteristiky spojené se zvýšeným požadavkem na ochranu krajinného rázu, např.
přítomnost regionu lidové architektury, krajiny s významně estetickými hodnotami,
harmonickým měřítkem a vztahy v krajině, případné místy s historickými stopami vývoje
krajiny, se posuzovaný záměr nedotkne, resp. v území nejsou přítomny.
Z hodnocení plyne, že vliv na estetické hodnoty byl vyhodnocen jako „středně silný“,
u ostatních kritérií se pohybuje míra vlivu od „žádného“ po „slabý až středně silný“.
Celkově z hodnocení plyne, že plánovaný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany
krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vliv navrhovaného záměru je hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví
Předpokládá se, že realizace navrhovaného záměru si vyžádá zásah do hmotného majetku.
Bude se jednat o část objektů v zahrádkářských koloniích v blízkosti Bažantnice a ve stávající
křižovatce Dříň. V těchto místech dojde k odstranění objektů skleníků a zahradních chatek
v zahrádkářské osadě. Části stávajících komunikací, které budou přeloženy do nové trasy,
budou zdemolovány a následně rekultivovány.
Realizace záměru si dále vyžádá dočasné i trvalé přeložky stávajících komunikací III. třídy,
polních cest, vodovodních a kanalizačních řadů, dálkových i místních sdělovacích kabelů,
plynovodů, přeložky a úpravy venkovních vedení VVN, VN i NN, úpravu meliorací.
Vlivy záměru na hmotný majetek lze považovat za nevýznamné.
V zájmovém území posuzovaného záměru se nenacházejí žádné kulturní památky. Realizací
záměru tedy nedojde k negativnímu ovlivnění kulturních památek.
Posuzovaný záměr nebude mít z hlediska vlivu na archeologické památky významný vliv.
V území je možné přepokládat výskyt archeologických nálezů, což je ošetřeno opatřením
v dokumentaci EIA.
Přeshraniční vlivy
Hodnocené vlivy záměru mají v převážné míře lokální charakter, jak z hlediska zasaženého
území, tak i populace. Realizace záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující
státní hranice.
Jiné vlivy – možnost kumulace
Posuzovaný záměr se kříží se stávající železniční tratí č. 120 Praha – Rakovník. Uvedená trať
je předmětem záměru modernizace železniční trati Praha – Kladno s připojením Letiště
Václava Havla. Pro úsek modernizace železniční trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno
(mimo), který se kříží s posuzovaným záměrem, probíhá v současné době územní řízení.
Dle dostupných podkladů Správy železnic se očekává zahájení realizace tohoto záměru v roce
2021 s plánovaným dokončením v roce 2024.
V místě křížení posuzovaného záměru s modernizací železniční trati dojde k posunutí trasy
železnice cca 100 m jižně od jejího stávajícího koridoru z důvodu jejího napřímení. Z tohoto
důvodu již nyní probíhá mezi oběma investory komunikace a koordinace obou záměrů.
V místě křížení se stávající i výhledovou trasou železnice jsou navrženy mosty. Výstavbu a
případné zprovoznění komunikací navržených v tomto záměru tak realizace výhledové trasy
železnice neovlivňuje.
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V rámci projektových příprav byl záměr dále koordinován s umístěním truckparku v prostoru
MÚK Unhošť, jehož napojení se předpokládá právě z MÚK Unhošť.
Případný souběh výstavby posuzovaného záměru s dalšími stavbami dopravního charakteru
v okolí bude koordinován v rámci podrobnějších stupňů projektové dokumentace.
Na základě provedeného posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je vysloven
závěr, že za podmínek stanovených v závazném stanovisku nedojde vlivem realizace záměru
ani při jeho spolupůsobení s dalšími záměry v území k poškozování životního prostředí
nad únosnou míru a k významnému zhoršení kvality jednotlivých složek životního prostředí
a zdraví obyvatel v dotčeném území.
Příslušný úřad se ztotožnil se závěry posudku a dospěl k závěru, že negativní vlivy
posuzovaného záměru nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy a že předmětný
záměr lze při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat
souhlasné závazné stanovisko.
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání,
pokud jde o znečišťování životního prostředí:
Předmětem záměru je novostavba silnice I. třídy s označením I/61, resp. silničního obchvatu
východní části města Kladno s napojením na Průmyslovou zónu Kladno – jih (tzv. východní
přivaděč Kladno).
Stávající silnice I/61 je v zájmovém úseku vedena hustě zastavěným a obydleným územím
východní části Kladna. Zároveň je tato komunikace velmi silně dopravně zatížena, protože se
jedná o spojnici města Kladna s dálnicemi D6 a D7. Častou příčinou nehod je nevyhovující
stavebně-technický stav vozovky a vysoká rychlost. Podle mapy programu hodnocení
bezpečnosti silniční infrastruktury EuroRAP pro roky 2014 – 2016 je silnice I/61 zahrnuta
do kategorie s druhým nejvyšším rizikem nehod – konkrétně středně vysokým rizikem.
Základními přínosy stavby bude vyvedení tranzitní dopravy mimo hustě obydlené oblasti,
zlepšení technických parametrů komunikace a bezpečnosti jízdy, zvýšení komfortu
pro uživatele komunikace a zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti.
Trasa komunikace I/61 je dlouhodobě stabilizována ve stávající trase. Do platných Zásad
územního rozvoje Středočeského kraje byla trasa komunikace převzata z Územního plánu
velkého územního celku Pražského regionu. Vedení trasy je dlouhodobě stabilizováno
i v územních plánech jednotlivých dotčených obcí. V současné době je záměr v částečném
nesouladu s územními plány obcí Malé Přítočno, Dolany a Hřebeč. Ve všech případech se
však jedná pouze o nesoulady, které jsou spojeny s doprovodnými stavbami posuzovaného
záměru.
Z technologického hlediska disponují silniční stavby souborem ověřených, dobře zvládnutých
technologických postupů pro vlastní výstavbu záměru, ale i postupů k zajištění požadavků
na ochranu životního prostředí, a to jak v době přípravy záměru, tak i v době jeho realizace a
provozu.
Dle názoru zpracovatele posudku je technické řešení záměru pro potřeby procesu EIA
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a odpovídá nárokům na ochranu životního
prostředí a zdraví obyvatelstva. Do podmínek závazného stanoviska jsou začleněny podmínky
na další optimalizaci technického řešení záměru s ohledem na vlivy na životní prostředí
(požadavky na sadové úpravy, požadavky na vodohospodářské řešení objektů, atd.).
Technické řešení záměru tak bude odpovídat dosaženému stupni poznání z hlediska
znečišťování životního prostředí a při dodržení legislativních požadavků na způsob výstavby a
provoz záměru a dodržení podmínek uvedených ve stanovisku lze technické řešení záměru
považovat za vhodné a akceptovatelné.
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Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v tomto závazném
stanovisku lze z pohledu příslušného úřadu konstatovat, že u záměru nebyly zjištěny takové
negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by bránily jeho realizaci.
4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr je řešen v jedné aktivní variantě.
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
Příslušný úřad obdržel vyjádření k dokumentaci od následujících subjektů:
1. MŽP, odbor obecné ochrany přírody (č.j. MZP/2021/610/651 ze dne 11. 3. 2021) –
doručeno dne 16. 3. 2021
2. Velké Přítočno (ze dne 17. 3. 2021) – doručeno dne 17. 3. 2021
3. Sportovně kulturní klub Dolany, z.s. (č.j. SKK-03/21 ze dne 15. 3. 2021) – doručeno dne
18. 3. 2021
4. KÚSK, OŽP (č.j.038504/2021/KUSK ze dne 25. 3. 2021)
5. KHS Stř. kraje se sídlem v Praze, ú. p. v Kladně (č.j. KHSSC 09801/2021 ze dne
23. 3. 2021) – doručeno dne 23. 3. 2021
6. H. D. – doručeno dne 29. 3. 2021 (e-mail)
7. Spolek pro čisté a klidné Velké Přítočno ze dne 20. 3. 2021 – doručeno 29. 3. 2021
8. Spolek klidné Dolany ze dne 28. 3. 2021 – doručeno dne 29. 3. 2021
9. P. K._1 – doručeno dne 27. 3. 2021
10. JRK Kladno, s.r.o. ze dne 6. 4. 2021 – doručeno dne 7. 4. 2021
11. Dolany (č.j. OÚDO-101/2021 ze dne 31. 3. 2021) – doručeno dne 31. 3. 2021
12. Dolany (č.j. OÚDO-116/2021 ze dne 6. 4. 2021) – doručeno dne 6. 4. 2021 (doplnění)
13. A. G. – doručeno dne 6. 4. 2021
14. Rodina D. – doručeno dne 31. 3. 2021
15. A. S, R. S. – doručeno dne 31. 3. 2021
16. H. M., V. M. – doručeno dne 31. 3. 2021
17. I. T., T. T. – doručeno dne 31. 3. 2021
18. ČIŽP, OI Praha (č.j. ČIŽP/41/2021/2170 ze dne 30. 3. 2021) – doručeno dne 31. 3. 2021
19. Středočeský kraj (č.j. 041106/2021/KUSK ze dne 1. 4. 2021)
20. MŽP, odbor ochrany ovzduší (č.j. MZP/2021/780/467 ze dne 30. 3. 2021) – doručeno dne
30. 3. 2021
21. Rodina K. – doručeno dne 30. 3. 2021
22. H. D. – doručeno dne 29. 3. 2021 (viz vyjádření č. 6, datová schránka)
23. Hřebeč (č.j. OUHR-208/2021 ze dne 7. 4. 2021) – doručeno dne 7. 4. 2021
24. Statutární město Kladno ze dne 7. 4. 2021 – doručeno dne 7. 4. 2021
25. Malé Přítočno ze dne 6. 4. 2021 – doručeno dne 6. 4. 2021
26. Magistrát města Kladna, OŽP (č.j. OŽP/1194/21 ze dne 7. 4. 2021) – doručeno dne
7. 4. 2021
27. Unhošť (č.j. MU-1373/21/Star ze dne 7. 4. 2021) – doručeno dne 7. 4. 2021
28. P. K._2 – doručeno dne 7. 4. 2021
29. K. V. – doručeno dne 7. 4. 2021
30. J. T. – doručeno dne 7. 4. 2021
31. Občané Hřebeč – doručeno dne 7. 4. 2021
32. I. R. – doručeno dne 9. 4. 2021 (po termínu)
33. R.K. – dne 15. 4. 2021 předáno z Magistrátu města Kladna (po termínu)
34. Povodí Vltavy, s.p. (č.j. PVL-26604/2021/240 ze dne 13. 4. 2021) – doručeno dne
13. 4. 2021 (po termínu)

strana 28 / 71
1. MŽP, odbor obecné ochrany přírody
Podstata vyjádření
Ve vyjádření je upozornění na to, že pro rekultivaci terénu není uvedena mocnost
rozprostírané vrstvy, která by měla být maximálně 15 – 20 cm – více pouze v odůvodněných
případech. S ohledem na hospodárné nakládání se skrývkou (§ 8 odst. 1 písm. a) zákona) je
potřeba mocnost zdůvodnit. Dále není zřejmé, zda i podorničí (hlouběji uložené zúrodnění
schopné zeminy) bude sejmuta v tloušťce navrhované dle pedologického průzkumu. Výše
uvedené podrobnosti ohledně skrývky budou řešeny v žádosti o odnětí půdy. V závěru je
konstatování, že spatřují ve stavbě silnice „I/61 – propojení D6 a D7“ v k. ú. Dolany
u Kladna, Hřebeč, Kročehlavy, Dubí u Kladna, Malé Přítočno, Velké Přítočno“ veřejný zájem
a záměr pokládají za akceptovatelný.
Vypořádání vyjádření
Problematika sejmutí orniční a podorniční vrstvy bude v potřebném rozsahu řešena v rámci
dalších projektových stupňů, není ji proto potřeba řešit v rámci procesu EIA. Také MŽP
upozorňuje, že podrobnosti ohledně skrývky budou řešeny v žádosti o odnětí půdy.
Upozornění bylo vzato na vědomí.
2. Velké Přítočno
Podstata vyjádření
Sdělují, že k dokumentaci nemají námitek a záměr plně podporují.
Vypořádání vyjádření
Vyjádření bylo vzato na vědomí.
3. Sportovně kulturní klub Dolany, z.s.
Podstata vyjádření
1. Rádi bychom upozornili na věcnou chybu posudku EIA. Na straně 32 hlavní textové části –
Akustické posouzení (příloho č. 2 dokumentace EIA) prokázalo v kontrolním výpočtovém
bodě V17, který je umístěn v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu Dolany
č. p. 100 …. V rámci všech příloh a také tabulky na straně 166 není měření u č.p. 100
v Dolanech u Kladna nijak zahrnuto. Požadujeme proto tento kontrolní výpočet zahrnout
(přepracovat) posudek EIA na výše uvedenou stavbu.
Vypořádání vyjádření
Jedná se o rozdílné skutečnosti. V tabulce č. 12 na str. 33 a 34 textové části Akustického
posouzení (příloha č. 2 dokumentace EIA) jsou prezentovány kontrolní výpočtové body, které
byly předmětem prověření (modelových výpočtů) v Akustickém posouzení. Na straně 166
dokumentace EIA jsou prezentovány a řádně citovány výsledky měření hluku dle Protokolu
o autorizovaném měření hluku č. 40G2DV06_2020 (Ing. Petr Jurtin-AMETRIS, 2020), který
je přílohou Akustického posouzení a sloužili pro kalibraci výpočtového modelu. Uvedené
skutečnosti jsou tedy správné a informace v dokumentaci EIA odpovídají odborným přílohám
předkládané dokumentace.
Podstata vyjádření
2. V blízkosti plánované stavby je poměrně velký výskyt zvláště chráněných druhů zvířat a
rostlin (výčet na straně 15 hlavní textové části posudku EIA). Nemyslíme si, že stavba bude
ku prospěchu zmíněných chráněných druhů. Z tohoto důvodu trváme na respektování jejich
ochranných podmínek dle ust. § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb.
Vypořádání vyjádření
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Problematika zajištění ochrany uvedených zvláště chráněných druhů bude automaticky řešena
v rámci procesu povolování výstavby. V rámci tohoto procesu EIA není již pro jejich ochranu
potřeba stanovovat další podmínky a požadavky.
Podstata vyjádření
3. Z hlediska ochrany ovzduší v obci Dolany a jejím okolí a ochrany zdraví obyvatel obce
Dolany požadujeme:
a) výsadbu ochranné zeleně podél celé trasy zmíněné stavby na straně k obci Dolany, která
bude alespoň z části pohlcovat prach a látky vznikající provozem vozidel;
b) vybudování měřící stanice znečištění ovzduší v blízkosti nebo přímo v obci Dolany:
c) vydání závazného stanoviska, plánu pro případ, kdy limity nečistot a plynů v ovzduší v obci
vzrostou nad hygieniky povolenou úroveň znečištění ovzduší.
Domníváme se, že výstavba plánované silnice, která vede v těsné blízkosti současné zástavby,
povede k překročení těchto limitů, zásadnímu zhoršení zdraví obyvatel, znečištění a devastaci
životního prostředí jako celku.
Předložená dokumentace EIA tvrdí, že situace se znečištěním ovzduší v Malém Přítočně,
Velkém Přítočně a na Kladně se zlepší, ovšem už neuvádí, že zmíněné zlepšení bude a je
na úkor obyvatel obce Dolany.
Z těchto důvodů nesouhlasíme se stanoviskem dokumentace EIA, která tvrdí že
k nadlimitnímu znečištění v obci Dolany nedojde.
Vypořádání vyjádření
Ad a) požadavky na co největší rozsah návrhu sadových úprav v rámci navržených záborů
stavby je začleněn do podmínek závazného stanoviska. Z hodnocení provedených v rámci
zpracované dokumentace a zpracování posudku (z hodnocení vlivů na krajinný ráz, ovzduší,
hluk, atd) nevyplynula nutnost rozšíření rozsahu sadových úpravy mimo trvalé zábory stavby.
Toto rozšíření záborů by vyžadovalo další zábory především pozemků ZPF. Rozšíření zeleně
podél navržené komunikace lze proto jen doporučit zejména v místech, kde rozsah násypů
či zářezů je malý, není ale odůvodnitelné z pohledu vlivů na hodnocené složky životního
prostředí tento požadavek dát jako podmínku do závazného stanoviska.
Ad b) požadavek na měření kvality ovzduší je začleněn do podmínek závazného stanoviska.
Vybudování stálé měřící stanice kvality ovzduší, kterou by provozoval oznamovatel, není
pro potřeby hodnoceného záměru odůvodnitelné.
Ad c) příspěvky záměru ke kvalitě ovzduší jsou malé (viz např. kap. VII.2.2.2. posudku, nebo
příslušné kapitoly dokumentace, zcela dominantě ovlivňuje kvalitu ovzduší stávající pozadí,
které nemůže oznamovatel nijak ovlivnit. Výsledky rozptylové studie proto nenasvědčují, že by
mohlo vlivem provozu záměru docházet k překračování hygienických limitů znečištění ovzduší.
Porovnání změn kvality ovzduší v území dle měření ČHMÚ potvrzuje dlouhodobý trend
zlepšovaní kvality v hodnocených škodlivinách. Zpracování plánů pro případy zhoršování
kvality ovzduší v území nad hygienické limity tak je případně nutné vyžadovat na příslušných
orgánech ochrany ovzduší.
V rozptylové studii, i ve studii hodnocení zdravotních rizik a také v samotné dokumentaci a
i např. v kapitolách VII.2.2.1. a VII.2.2.2. se uvádí, že v blízkosti stávající I/61 dojde
ke zlepšení kvality ovzduší a jsou i popsány a vyhodnoceny vlivy na zvýšení koncentrací
jednotlivých škodlivin v obcích východně od navržené trasy záměru.
Podstata vyjádření
4. Požadujeme výstavbu pohlcujících protihlukových stěn v celé délce stavby ve směru k obci
Dolany. Stavba vede v těsné blízkosti současné zástavby, plánované zástavby, klidové a
sportovní zóny obce, jejíž součástí je i dětské hřiště. Nesouhlasíme se stanoviskem
dokumentace EIA, která uvádí, že k nadlimitnímu zvýšení hluku v obci nedojde.
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Vypořádání vyjádření
Akustická situace po realizaci záměru byla v lokalitě Dolany hodnocena v kontrolních
výpočtových bodech V07–V11, V13, V17, V19 a V20. Po realizaci pohltivé protihlukové stěny
vlevo ve staničení km 1,500–1,670 bude dodržen hygienický limit ve všech těchto kontrolních
výpočtových bodech v roce 2025 i v roce 2045. Protože není nutné z pohledu vlivů na životní
prostředí – zajištění hygienických limitů hluku další PHS navrhnout, není odůvodnitelné
stanovovat v tomto procesu EIA podmínku realizaci dalších protihlukových opatření.
Podstata vyjádření
5. Z hlediska ochrany Dolanského potoka, povrchových a podzemních vod požadujeme
komplexní řešení odtoku vod ze stavby, a to včetně filtračního zařízení, které zajistí, že voda
stékající ze silnice nebude obsahovat nebezpečné látky pro životní prostředí, zejména olej a
jiné provozní kapaliny z vozidel. Současně plánovaný odtok přes retenční nádrže ústící
do koryta Dolanského potoka je silně nevyhovující. Obec Dolany již v minulosti byla
postižena povodněmi a patří mezi obce se zvýšeným rizikem bleskových povodí. Domníváme
se, že současně navrhované řešení situaci pouze zhorší a při každém vydatnějším dešti by
došlo k zaplavení obce, které by ohrožovalo zdraví a majetek obyvatel.
Vypořádání vyjádření
V dokumentaci popsané řešení odvodňovacích systému obsahuje dnes již standardní prvky
na předčištění srážkových vod z komunikací při použití kombinace kanalizací, příkopů dešťových usazovacích nádrž (DUN) - retenčních nádrží (RN) + odlučovače lehkých kapalin,
který může být umístěn v DUN nebo lépe za retenční nádrží. Obdobná opatření na ochranu
i podzemních vod je nutno navrhnout dle standardních požadavků i na vsakovacích
zařízeních. Tyto návrhy budou automaticky kontrolovány v následující projektech
pro povolení stavby, do podmínek závazného stanoviska jsou začleněny i požadavky na snížení
odtoků do potoků dle požadavku Povodí Vltavy, s. p. a na prověření návrhu periodicity deště
pro výpočet retenčních nádrží, právě i s ohledem na ochranu území před přítokem
z komunikace.
Podstata vyjádření
6. Dále požadujeme po investorovy, respektive zhotoviteli stavby, aby omezil průjezd těžké
techniky centrem obce. Nejen, že silnice v obci a jejím okolí nejsou na takovouto zátěž
dimenzovány, a tak dojde k jejich poškození či zničení, ale také přinese zvýšený průjezd obcí
vyšší znečištění. Také požadujeme včasné varování obyvatel obce se začátkem výstavby a tím
zvýšení hluku a dopravy obci.
Vypořádání vyjádření
Stejně jako jinde u tohoto typu staveb je požadováno při realizaci maximálně využít
pro staveništní dopravu vlastní trasu budované komunikace, a pak v tomto případě kapacitní
komunikace na začátku a konci záměru. Při realizaci nelze tento požadavek dodržet, a to
zejména v začátcích výstavby, než dojde k realizaci mostů. Trasy staveništní techniky budou
projednávány i v dalším procesu povolování výstavby a definitivně je lze stanovit
před započetím výstavby dle skutečného harmonogramu výstavby.
Požadavek na minimalizaci vedení staveništní dopravy přes stávající obce je začleněn
do podmínek závazného stanoviska.
Požadavek na informovanost obyvatel obce Dolany je začleněn do podmínek závazného
stanoviska.
Podstata vyjádření
7. Požadujeme vydání stanoviska zhotovitele stavby, jak bude nakládáno se splašky a odpady
vzniklými na stavbě a kde budou likvidovány. Dle našich informací nemá ČOV Dolany,
provozovaná DSO Mikroregion údolí Lidického potoka dostatečnou kapacitu na pokrytí
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těchto splaškových vod. Vzhledem k vyčerpané kapacitě místní ČOV a absenci skládek se
obáváme, aby v obci v souvislosti s výstavbou nezačali vznikat černé skládky.
Vypořádání vyjádření
V rámci procesu EIA nelze zajistit stanovisko zhotovitele stavby, protože nebyl doposud
vybrán. Problematika organizace výstavby včetně řešení výše uvedených problematik je
standardně řešena v rámci projektové přípravy těchto staveb, problematiky splaškových vod
bývá standardně řešena mobilními zařízeními, nebo v prostorech zařízení staveniště, které si
obvykle zhotovitelé v okolí stavby pronajímají. I s ohledem na kontrolní mechanismy ŘSD
na tomto druhu staveb není potřeba v rámci procesu EIA stanovovat žádné další podmínky.
Podstata vyjádření
8. Požadujeme vydání stanoviska zhotovitele stavby, jak bude postupovat v případě, že dojde
k poškození nemovitostí nebo pozemních komunikací v obci přímo souvisejících s výstavbou,
popřípadě zvýšeným průjezdem těžké techniky obcí. Komunikace III. třídy a místní
komunikace nejsou uzpůsobeny na průjezd těžké stavební techniky a na přepravu těžkého
stavebního materiálu. Navíc se v obci pod komunikacemi nachází kanalizační řád s poklopy
kanalizace.
Vypořádání vyjádření
V rámci procesu EIA nelze zajistit stanovisko zhotovitele stavby, protože nebyl doposud
vybrán. Na uvedené poškození komunikací a nemovitostí se vztahují standardní předpisy
pro realizaci výstavby. Tato problematika bude v rámci procesu povolování výstavby dále
automaticky řešena.
Podstata vyjádření
9. Obec Dolany je převážně zemědělskou obcí. Obáváme se, že výstavbou dojede
ke kontaminaci zemědělské půdy a plodin na ní pěstovaných. Nesouhlasíme se stanoviskem
studie EIA, která toto vyvrací.
Vypořádání vyjádření
Provedená hodnocení v procesu EIA ani zkušenosti z obdobných staveb nenasvědčují tomu, že
by v území mohlo dojít k rozsáhlé kontaminaci půdy s významným vlivem na zemědělské
pozemky. I dle měření realizovaných u dlouhodobě provozovaných silničních staveb lze
očekávat kontaminaci půdy pouze v úzkém pásu podél vlastní komunikace. Podmínkou
závazného stanoviska je také monitoring půdy, který bude kontrolovat i rozsah
kontaminovaných půd.
Podstata vyjádření
10. Požadujeme po Ředitelství silnic a dálnic, aby vyhotovila plán pro případ nehody či jiného
dopravního omezení na plánované silnici, ve kterém bude definována závazná objízdná trasa,
vedoucí mimo centrum obce Dolany. Cílem plánované výstavby je snížení dopravy v obcích.
Obáváme se, že při případné nehodě nebo rekonstrukci úseku mezi sjezdem u obce Dolany a
kruhovým objezdem u obce Hřebeč dojde k odklonu vozidel, a tím navýšení hluku a zplodin,
centrem obce, což je v rozporu se smyslem stavby.
Vypořádání vyjádření
Při budoucí opravě komunikace se postupuje vždy podle plánovaného omezení dopravy, které
zahrnuje i podmínky pro vedení objízdných tras. Tyto podmínky jsou projednávány s obcemi
v okamžiku, kdy se chystají.
Dopravní nehody řeší Policie ČR. Při odklonění dopravy se využívají dostupné trasy a se
zohledněním individuálního řešení dané situace. Nelze dopředu stanovit, kde na trase nehoda
vznikne a jaký charakter opatření si nehoda vyžádá. V úseku km 0,0- 2,5 je komunikace
čtyřpruhová. Z hlediska bezpečnosti se jedná o nejbezpečnější typ komunikace a riziko vzniku
nehod bude výrazně menší, současně je i větší šance, že při případné nehodě nebude celá
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komunikace uzavřena. V případě nouze lze využít i protisměrné vedení dopravy. To se týká
i případných oprav silnice.
Podstata vyjádření
11. Nesouhlasíme s výstavbou silnice i/61 Kladno, obchvat – propojení D6 a D7 jako takové,
I. výstavba 1/61 neřeší problém s dopravou a znečištěním, pouze přesouvá problém z obcí
Malé a Velké Přítočno na obec Dolany
II. studie ŘSD říkají, že do méně, než šesti let bude plánovaná silnice přetížena a
infrastrukturně nedostatečná a bude potřeba její rozšíření. Proto se nám jako lepší řešení jeví
celý projekt přepracovat. Je vidět, že celý projekt vychází z více jak 20 let staré studie, která
nebere ohled na současnou a plánovanou výstavbu v obci;
III. výstavbou dojde k trvalému poškození a znehodnocení pozemků a domů v obci. Odhaduje
se, že nemovitosti ztratí hodnotu až o třetinu;
IV. stavba bude mít negativní vliv na zdraví obyvatel obce Dolany;
V. o nesouhlasu obyvatel s výstavou svědčí i petice proti stavbě z přelomu století.
Vypořádání vyjádření
Ad I) Výsledky zpracovaných studií zejména Hodnocení zdravotních rizik, akustické a
rozptylová studie, které podrobně řeší problémy s dopravou a znečištěním v území,
jednoznačně prokazují mnohem výraznější zlepšení podél stávající I/61 a mnohem menší
zhoršení, které je pod hranicí požadovaných hygienických limitů, u obcí východně od záměru.
Celkově je proto realizace záměru jednoznačně přínosem pro širší přilehlé území.
Ad II) Není zřejmé, jaké studie má vyjadřovatel na mysli. Podklady uvedené v dokumentaci
o výhledových intenzitách provozu, které jsou až pro výhled roku 2045, jsou plně v souladu
s navrženým technickým řešením, a to včetně navrženého úseku v čtyřpruhu. Není proto
zřejmé, proč by měl záměr vyžadovat i v dlouhodobém výhledu zkapacitnění. Z uvedeného
důvodu není potřeba projekt přepracovat. Pro úplnost upozorňují, že v rámci tohoto procesu
EIA je posouzen záměr tak jak byl předložen v dokumentaci, není v pravomoci tohoto procesu
rozhodnout o nutnosti kompletní změny záměru z uvedených důvodů.
Ad III) Problematika cena nemovitostí nespadá do procesu EIA – posouzení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Ad IV) Výsledky zpracovaných studií nepotvrzují či spíše vyvrací možnost, že by realizace
záměru mohla mít neúnosný či neakceptovatelný vliv na obyvatele obce Dolany. Je jisté, že
určité negativní vlivy se projeví, ta doprovázejí prakticky vždy většinu staveb, tento druh
záměru nevyjímaje. V případě, že vlivy záměru jsou akceptovatelné, není v rámci procesu EIA
odůvodnitelné záměr nedoporučit k realizaci.
Ad V) Tato informaci byla vzata na vědomí a zohledněna při stanovování podmínek závazného
stanoviska.
Podstata vyjádření
Projekt, který je více jak dvacet let starý, nereflektuje současnou potřebu a stále se navyšující
hustotu dopravy. Původní projekt počítal s dvouproudou silnicí propojující současný sjezd
z D6 Unhošť a ulici Arménská na Kladně. Tento projekt byl následně upraven na čtyřproudou
silnici a trasa byla odkloněna z ulice Arménská dále za Kladno. Tato úprava nebere v potaz
současnou výstavbu nejen v obci Dolany ale také v Malém a Velkém Přítočně a také
na Kladně.
Vypořádání vyjádření
Potřeby v území včetně požadavků na jeho využití jsou stanovovány územně plánovacími
dokumentaci, zásadami územního rozvoje atd. s těmito materiály je vlastní trasa záměru
v souladu. V rámci tohoto procesu EIA je posouzen záměr tak jak byl předložen
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v dokumentaci, není v pravomoci tohoto procesu rozhodnout o nutnosti kompletní změny
záměru z uvedených důvodů
4. KÚSK, OŽP
Podstata vyjádření
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – sděluje, že z hlediska
kompetencí svěřených našemu úřadu (tj. z hlediska regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace a
přírodní památky a jejich ochranných pásem, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí) nemá další připomínky k předmětnému
záměru.
Vypořádání vyjádření
Vyjádření bylo vzato na vědomí.
Podstata vyjádření
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – záměr by měl po svém dokončení
přispět ke zlepšení kvality ovzduší v této západní části Středočeského kraje, jelikož odvede
dopravu z města Kladna a obcí Velké a Malé Přítočno, které jsou v současné době zatížené
vysokou intenzitou dopravy včetně kamionové dopravy prostřednictvím stávající silnice
č. I/61, která jimi prochází. Dále upozorňují na problematiku ochrany ovzduší při výstavbě,
zejména na opatření proti prašnosti, především tuhých znečišťujících látek (PM10 a PM2,5).
Proto je nutné při provádění stavebních činností uplatnit taková opatření, která povedou
k jejímu omezení. Opatření jsou uvedená v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů
stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10.
Vypořádání vyjádření
Výsledky zpracované rozptylové studie v dokumentaci prokázaly uvedený předpoklad, že
záměr přispěje ke zlepšení kvality ovzduší, a to zejména v trase stávající I/61. Požadavky
na ochranu ovzduší při výstavbě jsou dnes již standardně na dodavateli stavby požadovány,
nicméně do podmínek závazného stanoviska jsou doplněna vybraná opatření.
Podstata vyjádření
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích – Vzhledem k faktu, že předložený záměr je
veřejně prospěšnou stavbou v souladu se ZÚR Středočeského kraje, vydává orgán SSL
„předběžný souhlas“ s tímto záměrem ve smyslu ust. § 14 odst. 3 lesního zákona. Dále
upozorňují na standardní zákonné povinnosti v dalších stupních projektové přípravy stavby.
Vypořádání vyjádření
Vyjádření bylo vzato na vědomí.
Podstata vyjádření
Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá
připomínky.
Vypořádání vyjádření
Vyjádření bylo vzato na vědomí.
5. KHS Stř. kraje se sídlem v Praze, ú. p. v Kladně
Podstata vyjádření
V rámci rozpracování dokumentace EIA byly požadavky orgánu ochrany veřejného zdraví
dostatečně zohledněny s tím, že v dalším stupni řízení bude předložena nová, podrobnější
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akustická studie, s konkrétně rozpracovanými protihlukovými opatřeními, což bude
objektivizováno měřením hluku u nejbližší obytné zástavby v chráněném venkovním prostoru
staveb. Dle závěru Dokumentace EIA, kde byly vypořádány veškeré připomínky lze záměr
hodnotit jako přijatelný a Dokumentace dostatečně zpracovaná.
Vypořádání vyjádření
Vyjádření bylo vzato na vědomí, bude řešeno v navazujícím řízení.
6. H. D. (e-mail)
Podstata vyjádření –
V posudku EIA k výše uvedeného záměru na životni prostředí je uvažováno se čtyřproudou
komunikací vedenou nad úrovní terénu. Nerozumíme důvodu, proč je nutné v těsné blízkosti
obce mít čtyřproudou komunikaci, když se po pár km stejně plánuje její zúženi do dvou
pruhů. V části okolo Velkého Přítočna by se komunikace měla lehce zařezávat do terénu.
Vypořádání vyjádření
V příloze IX.5 posudku je uvedeno odůvodnění návrhu komunikace v úseku 0,0÷2,5 km
v profilu S20,75/90, kde je i uvedeno, že profil S9,5/90 není pro tento úsek z důvodů intenzit
dopravy dostatečně kapacitní. V rámci procesu EIA je nutno posoudit záměr tak jak byl
předložen v Dokumentaci EIA. Předložený záměr byl po posouzení vyhodnocen jako
akceptovatelný při splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku. Pokud by došlo
ke změně profilu komunikace z S20,75/90 na S9,5/90 došlo by (vzhledem k nedostatečné
kapacitě komunikace) k přerozdělení intenzit dopravy v území. Není proto odůvodnitelné
v rámci tohoto procesu EIA nesouhlasit s realizací záměru s úsekem komunikace v profilu
S20,75/90. Lze předpokládat, že při změně profilu na S9,5/90 by část vozidel volila jinou cestu
(např. Buštěhrad na D7), tudíž nižší intenzity na přeložce a větší zátěž by zůstala na silnicích
v okolí než u varianty 4pruh, tudíž by mohla i zvýšit intenzity dopravy v obcích na obou
stranách navrženého záměru. Tato varianta nebyla v rámci procesu EIA předložena a
posouzena, nelze proto vyhodnotit její vlivy na životní prostředí ani posoudit její
akceptovatelnost, a proto ji ani nelze doporučit k realizaci.
Oznamovatel doložil pro potřeby posudku odůvodnění návrhu výškového vedení komunikace
okolo obce Dolany včetně porovnání s variantou nižšího vedení nivelety, která byla uvedena
v studii RAIN 2015. Toto porovnání je uvedeno v příloze IX.6. posudku. Z porovnání plyne, že
se možná změna výškového vedení nivelety projeví jen v úseku 1,4-1,8 km, kde by byla niveleta
níže. Důvodem je nutnost zachování nivelety dle dokumentace v místě křížení s Dolanským
potokem (most SO 203) a to pro potřeby migrace a vedení cyklostezky a polní cesty. V případě
vedení hlavní trasy tzv. po terénu musí přeložka silnice III/10138 překonat silnici I/61
na cca 7 m násypu. Protože vlivy tohoto řešení nebyly v dokumentaci podrobně vyhodnoceny,
a i z uvedeného porovnání je zřejmé, že se mohou negativně projevit rozšířením stavby až
k zástavbě v obci Dolany, nelze v rámci tohoto procesu EIA tuto variantu posoudit a případně
doporučit k realizaci. Předložený záměr byl po posouzení vyhodnocen jako akceptovatelný
při splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku. Není proto odůvodnitelné, v rámci
tohoto procesu EIA nesouhlasit s realizací záměru tak, jak byl v úseku podél obce Dolany
předložen Dokumentací.
Podstata vyjádření
V akustické studii je uvedeno, že na nové komunikaci se počítá s omezenou rychlostí
90 km/h. Bohužel nevěříme, že se tato rychlost bude dodržovat, a to hlavně v nočních
hodinách. Dále se neuvažuje s hlukem provozu letiště. V akustické studii se taktéž neuvažuje
s plánovanou výstavbou nové vzletové a přistávací dráhy a plánovanou rychlodráhou Kladno
– Praha. Po realizaci těchto záměrů bude výsledné! Hladina hluku výrazně vyšší.
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Vypořádání vyjádření
Dle kapitoly 6.2 Akustického posouzení (příloha č. 2 dokumentace EIA) byly stanoveny
výpočtové rychlosti na řešených úsecích komunikací na základě nejvyšší dovolené rychlosti
v souladu s TP 219 a Manuálem 2018. Dle informace zpracovatele akustické studie
na veřejném projednání byly ve výpočtu použity korekce rychlosti pro osobní automobily
95 km/h v denní době a 100 km/h v noční době a pro nákladní automobily 90 km/h v denní
době a 95 km/h v noční době. Zajištění dodržování nejvyšší dovolené rychlosti je záležitostí
Policie ČR.
Z izofon pro letecký provoz vztažených k charakteristickému letovému dni i z izofon pro cílový
stav s dvojicí paralelních RWY 06R/L a 24R/L dostupných pro jednotlivé hodnotící
deskriptory na http://prg.aero/cs, resp. na https://www.mdcr.cz, vyplývá, že posuzované území
je až za hranicí hodnoceného pásma a nedochází zde k překročení limitních hodnot z provozu
letecké dopravy. V akustickém posouzení byla zohledněna plánovaná modernizace železniční
trati č. 120 Praha – Kladno, což je v kapitole 6.1.2 Akustického posouzení popsáno. Výsledky
výpočtu pro kumulativní vliv silniční a železniční dopravy jsou uvedeny v kapitole 7.2.3
Akustického posouzení.
Podstata vyjádření
Navrhujeme zúženi čtyřproudového úseku na dvouproudý, které bylo v původním řešeni
obchvatu Kladna a jeho zapuštění do terénu s vybudováním protihlukových valů s osázením
zelení, které by snížilo hluk, a hlavně negativní dopad prašnosti z dopravy na obyvatele
přilehlé zástavby.
Vypořádání vyjádření
Problematika záměny čtyřpruhu za dvoupruh je podrobně komentována výše u první
připomínky tohoto vyjádření.
Vybudování protihlukových valů s osázením zeleně je obecně pro ochranu území a
pro krajinný ráz vhodné řešení. Vyžaduje ale výrazné zvětšení záboru ZPF, a tím i záborů
převážně soukromých pozemků. Toto navýšení záborů by bylo obecně nejnižší tam, kde je
silnice v mírném zářezu. Aby měly valy stejný účinek na snížení hluku jako protihlukové stěny,
musí být vyšší než tyto stěny, což dále zvětšuje rozsah záborů. Vysázené stromy mají významný
vliv na snížení hluku až po delší době od vysazení, a ještě by toto stromové a keřové pásmo
bylo potřeba široké přes 25 m. Protože jsou vlivy záměru z pohledu dopadů na životní
prostředí akceptovatelné, není odůvodnitelné návrh zemních valů vzhledem i k výškovému
vedení komunikací začlenit do podmínek závazného stanoviska.
7. Spolek pro čisté a klidné Velké Přítočno
Podstata vyjádření
Záměr by v podobě, v jaké je navržen, vedl ke zhoršeni životního prostředí v částech obcí
Velké Přítočno a Dolany, což by mělo negativní dopad na kvalitu života dotčených občanů.
To je v rozporu s vyhodnocením vlivů (SEA) ZÚR Středočeského kraje, kde bylo koridoru
„D052 aglomerační okruh pro vymezování koridoru v rámci posuzování vlivu záměru
na životní prostředí (EIA) stanoveno věnovat pozornost zejména: minimalizaci vlivů
na kvalitu obytného prostření a minimalizaci rozsahu záboru ZPF a PUPFL.
Vypořádání vyjádření
Kromě samotné dokumentace EIA, konkrétně příslušných kapitol v souladu s přílohou č. 4
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
se vlivům na minimalizaci vlivů na kvalitu obytného prostředí věnovaly především přílohy č. 2
Akustické posouzení, č. 3 Rozptylová studie a č. 4 Posouzení vlivů na veřejné zdraví. Zábor
zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa je rovněž podrobně
vyhodnocen v rámci příslušných kapitol dokumentace EIA. Uvedené vlivy byly v souladu
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s platnou legislativou vyhodnoceny jako akceptovatelné. Problematika souladu s územně
plánovací dokumentací a splnění stanovaných požadavků nespadá do procesu EIA, ale bude
automaticky řešena v rámci navazujících řízení. Přesto uvádíme, že trasa komunikace I/61 je
dlouhodobě stabilizována ve stávající trase. Do platných Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje byla trasa komunikace převzata z Územního plánu velkého územního
celku Pražského regionu. Vedení trasy je dlouhodobě stabilizováno i v územních plánech
jednotlivých dotčených obcí. V současné době je záměr v částečném nesouladu s územními
plány obcí Malé Přítočno, Dolany a Hřebeč. Ve všech případech se však jedná pouze
o nesoulady, které jsou spojeny s doprovodnými stavbami posuzovaného záměru.
Podstata vyjádření
V Samém úvodu je třeba podotknout, že lhůta pro zaslání připomínek v době celostátního
„lockdownu“ je z pohledu Spolku pro čisté a klidné Velké Přítočno (dále jen Spolek) neetická,
ne-li účelová. Problematické oblasti projektu nebylo možno konzultovat s odborníky
v jednotlivých oblastech.
Vypořádání vyjádření
Doba na zaslání připomínek je stanovena v zákoně č.100/2001 Sb., není v pravomoci
příslušného úřadu tuto dobu měnit či upravovat. Přesto se příslušný úřad zabýval také
vyjádřeními zaslanými po lhůtě.
Podstata vyjádření
Akustické posouzení zpracované společností EKOLA Group, spol. s.r.o., které slouží jako
podklad dokumentace EIA, vypočítává hladiny akustického tlaku provozu pozemní a
železniční dopravy, a naprosto opomíjí kumulaci s dalšími vlivy – zejména leteckou
dopravou, kterou jsou obce Velké Přítočno a Dolany silně zatíženy a nepochybně za jistých
okolností dochází k překračování hygienických limitů hluku. Dále byl opomenut faktor
přítomnosti průmyslové zóny Kladno jih, která je také často zdrojem nepřiměřeného hluku.
Vypořádání vyjádření
Z izofon pro letecký provoz vztažených k charakteristickému letovému dni i z izofon pro cílový
stav s dvojicí paralelních RWY 06R/L a 24R/L dostupných pro jednotlivé hodnotící
deskriptory na http://prg.aero/cs, resp. na https://www.mdcr.cz, vyplývá, že území v lokalitě
Dolany je až za hranicí hodnoceného pásma a nedochází zde k překročení limitních hodnot
z provozu letecké dopravy. Doprava generovaná průmyslovou zónou Kladno jih je zohledněna
v dopravně inženýrských podkladech a je tedy hodnocena. Hluk z provozu areálu průmyslové
zóny Kladno jih není hodnocen, protože není předmětem a ani součástí posuzovaného záměru.
Dle platné legislativy každý provozovatel odpovídá za své zdroje hluku, z provozu těchto
zdrojů musí být dodrženy příslušné hygienické limity hluku.
Podstata vyjádření
Akustické posouzení počítá s hlukem u silničních motorových vozidel na základě nejvyšší
dovolené rychlosti, která na prvním čtyřproudém úseku činí 90 km/h. Toto je naprosto
nereálný předpoklad, který činí výpočet neodpovídajícím vzhledem k budoucímu stavu.
Na čtyřproudém rovném úseku budou vozidla jezdit běžně rychlostí přes 130 km/h
Vypořádání vyjádření
V akustickém posouzení byly, jak je popsáno v kapitole 6.2, stanoveny výpočtové rychlosti
na řešených úsecích komunikací na základě nejvyšší dovolené rychlosti v souladu s TP 219 a
Manuálem 2018. Dle informace zpracovatele akustické studie na veřejném projednání byly
ve výpočtu použity korekce rychlosti pro osobní automobily 95 km/h v denní době a 100 km/h
v noční době a pro nákladní automobily 90 km/h v denní době a 95 km/h v noční době.
Zajištění dodržování nejvyšší dovolené rychlosti je záležitostí Policie ČR. V akustickém
posouzení nelze uvažovat s překračováním nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h.
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Podstata vyjádření
Akustické posouzení v případě mostní konstrukce, která přemosťuje silnici 111/10138
Velké Přítočno – Dolany a je nejblíže k zastavěným plochám, počítá s použitím mostních
závěrů se sníženou hlučností. Akustické posouzení opět pracuje s nereálnými údaji
(papírovými), u kterých po dvou a více letech provozu kamionové dopravy dojde ke změnám
v dilatačních záměrech používaných k výpočtu a akustické předpoklady projektu budou
násobně překračovány.
Vypořádání vyjádření
Akustické posouzení stanovuje, že v rámci této stavby budou použity závěry, které mají nižší
emisní parametry než standardně používané dilatační závěry. Za technický stav dilatačních
závěrů odpovídá provozovatel komunikace stejně jako za technický stav silnice. V případě, že
by v rámci kontrolních měření bylo zjištěno, že vlivem dilatačních závěrů dochází
k překračování hygienických limitů, budou přijata taková opatření, aby nadlimitní stav byl
eliminován (např. výměna závěrů apod.). Životnost mostních závěrů je stanovena na základě
technických podmínek, a je 30 let pro ty součásti mostního závěru, které je možno vyměnit
pouze při dlouhodobém uzavření mostu nebo některých jízdních pruhů a 10 let pro ty součásti
mostního závěru, které je možno vyměnit při krátkodobém uzavření celého mostu nebo
některých jízdních pruhů na mostě.
Podstata vyjádření
Realizaci části obchvatu v čtyřproudé komunikaci a část v dvouproudé komunikaci považují
za nekoncepční řešení přičemž není jasné, jaký má přínos. Argument ŘSD, že po prvním
úseku opadne polovina provozu díky průmyslové zóně Kladno jih, je podle zjištění Spolku
zcela mylný a nepodložený. Vyvýšení takto exponované komunikace 5 metrů nad aktuálním
terénem v místě průjezdu mezi obcemi považujeme za nešťastné řešení, vzhledem k faktu, že
takto postavenou silnici je problematické důsledně odhlučnit a opticky odizolovat
od zástavby. Navíc je podceněn jev dopravní indukce, kdy nabídka nové silniční kapacity
vyvolá nárůst kamionové dopravy do průmyslových a logistických zón Kladna, Kladna Dříň a
Buštehradu, která využívala příjezd z D7.
Vypořádání vyjádření
Není uvedeno, podle jakých zjištění Spolku jsou údaje o intenzitách dopravy zcela mylné a
nepodložené. Lze proto pouze konstatovat, že v příloze č.1 dokumentace jsou výpočty
dopravních intenzit od specializované firmy, která je standardně zpracovává pro značnou část
komunikačních staveb v republice. V této dopravní studii je samozřejmě zohledněn vliv
vznikajících průmyslových zón, nákupních center a rozvíjející se bytové výstavby
podle předpokládaného roku uvedení do provozu. Je zohledněno chování řidičů na území ČR
až do hraničních přechodů. V modelování výhledových dopravních intenzit je atraktivita
nového spojení vždy zohledněna.
Oznamovatel doložil pro potřeby posudku odůvodnění návrhu výškového vedení komunikace
okolo obce Dolany včetně porovnání s variantou nižšího vedení nivelety, která byla uvedena
v studii RAIN 2015. Toto porovnání je uvedeno v příloze IX.6. posudku. Z porovnání plyne, že
se možná změna výškového vedení nivelety projeví jen v úseku 1,4-1,8 km, kde by byla niveleta
níže. Důvodem je nutnost zachování nivelety dle dokumentace v místě křížení s Dolanským
potokem (most SO 203) a to pro potřeby migrace a vedení cyklostezky a polní cesty. V případě
vedení hlavní trasy tzv. po terénu musí přeložka silnice III/10138 překonat silnici I/61
na cca 7 m násypu. Protože vlivy tohoto řešení nebyly v dokumentaci podrobně vyhodnoceny,
a i z uvedeného porovnání je zřejmé, že se mohou negativně projevit rozšířením stavby až
k zástavbě v obci Dolany, nelze v rámci tohoto procesu EIA tuto variantu posoudit a případně
doporučit k realizaci. Předložený záměr byl po posouzení vyhodnocen jako akceptovatelný
při splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku. Není proto odůvodnitelné, v rámci
tohoto procesu EIA nesouhlasit s realizací záměru tak, jak byl v úseku podél obce Dolany
předložen dokumentací.
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Podstata vyjádření
Návrh řešení
■ Vrácení k původní variantě, která byla ŘSD dlouhodobě zvažována (prezentována) a nově
navržené úseky 1/61, které mají za cíl propojení dálnic D6 a D7, zachovat v návrhové
kategorii S 9,5/90.
■ Dále první úsek v oblasti obcí Velké Přítočno a Dolany vést částečně zapuštěný do terénu
s protihlukovými vály s dostatečnou vegetační úpravou (osázení dřevinami), které budou
plni hygienickou a estetickou funkci, a tím pomohou snížit hlukové a rozptylové emise a
začlení silnici do narušené krajiny.
■ Vedení silníce III/10138 Velké Přítočno – Dolany řešit jako nadjezd nad 1/61. Toto bylo
také v předchozích podobách projektu zvažováno a prezentováno ŘSD.
Vypořádání vyjádření
■ V příloze IX.5 posudku je uvedeno odůvodnění návrhu komunikace v úseku 0,0÷2,5 km
v profilu S20,75/90, kde je i uvedeno, že profil S9,5/90 není pro tento úsek z důvodů intenzit
dopravy dostatečně kapacitní. V rámci procesu EIA je nutno posoudit záměr tak jak byl
posouzen v Dokumentaci EIA. Předložený záměr byl po posouzení vyhodnocen jako
akceptovatelný při splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku. Pokud by došlo
ke změně profilu komunikace z S20,75/90 na S9,5/90 došlo by (vzhledem k nedostatečné
kapacitě komunikace) k přerozdělení intenzit dopravy v území. Není proto odůvodnitelné
v rámci tohoto procesu EIA nesouhlasit s realizací záměru s úsekem komunikace v profilu
S20,75/90. Lze předpokládat, že při změně profilu na S9,5/90 by část vozidel volila jinou cestu
(např. Buštěhrad na D7), tudíž nižší intenzity na přeložce a větší zátěž by zůstala na silnicích
v okolí než u varianty 4pruh, tudíž by mohla i zvýšit intenzity dopravy v obcích na obou
stranách navrženého záměru. Tato varianta nebyla v rámci procesu EIA předložena a
posouzena, nelze proto vyhodnotit její vlivy na životní prostředí ani posoudit její
akceptovatelnost, a proto ji ani nelze doporučit k realizaci. Tzv. původní varianta byla již
překonána technickou studií RAIN 2015 a odpovídá intenzitám automobilové dopravy
v posledním znění Dopravní prognózy (CITYPLAN 2017).
■ Vypořádání pro 2 a 3 odrážku – komentováno výše
Podstata vyjádření
Závěrečné shrnutí – Spolek pro čisté a klidné Velké Přítočno si je plně vědom potřeby vzniku
nového obchvatu Kladna a přilehlých obcí „Silnice 1/61 a v žádném případě nevyslovuje
nesouhlas. Jeho nesouhlas se týká výhradně výše popsané části projektu. Záměr v podobě, jak
je aktuálně navržen, by vedl ke zhoršení životního prostředí v jiných částech obcí
Velké Přítočno a Dolany a ke snížení kvality života dotčených občanů. Z těchto důvodů
Spolek požaduje přepracování Záměru dle výše uvedených návrhů.
Vypořádání vyjádření
Úvodní část vyjádření byla vzata na vědomí. Jak již bylo výše uvedeno, z provedených
hodnocení plyne, že realizací záměru dojde ke změně životního prostředí v částech obcí
Velké Přítočno a Dolany. Toto negativní ovlivnění je ale z hlediska vlivů na životní prostředí a
zdraví obyvatel akceptovatelné. Nic nenasvědčuje, že by mělo dojít k závažnému či
významnému snížení kvality života dotčených občanů.
8. Spolek klidné Dolany
Podstata vyjádření
1) Nesouhlasíme se záměrem realizovat jižní část přeložky silnice í/61 v kategorii S 20,75/90.
Z uvedených důvodů ve vyjádření žádáme, aby přeložka silnice I/61 byla vybudována
v kategorii S 9,5/90 v jižní i severní části.
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Vypořádání vyjádření
V příloze IX.5 posudku je uvedeno odůvodnění návrhu komunikace v úseku 0,0÷2,5 km
v profilu S20,75/90, kde je i uvedeno, že profil S9,5/90 není pro tento úsek z důvodů intenzit
dopravy dostatečně kapacitní. V rámci procesu EIA je nutno posoudit záměr tak jak byl
posouzen v Dokumentaci EIA. Předložený záměr byl po posouzení vyhodnocen jako
akceptovatelný při splnění podmínek uvedených v návrhu stanoviska. Pokud by došlo
ke změně profilu komunikace z S20,75/90 na S9,5/90 došlo by (vzhledem k nedostatečné
kapacitě komunikace) k přerozdělení intenzit dopravy v území. Není proto odůvodnitelné
v rámci tohoto procesu EIA nesouhlasit s realizací záměru s úsekem komunikace v profilu
S20,75/90. Lze předpokládat, že při změně profilu na S9,5/90 by část vozidel volila jinou cestu
(např. Buštěhrad na D7), tudíž nižší intenzity na přeložce a větší zátěž by zůstala na silnicích
v okolí než u varianty 4pruh, tudíž by mohla i zvýšit intenzity dopravy v obcích na obou
stranách navrženého záměru. Tato varianta nebyla v rámci procesu EIA předložena a
posouzena, nelze proto vyhodnotit její vlivy na životní prostředí ani posoudit její
akceptovatelnost, a proto ji ani nelze doporučit k realizaci.
Podstata vyjádření
2) Nesouhlasíme se závěrem Akustického posouzení
Vypořádání vyjádření
Akustické posouzení bylo zpracováno v souladu s platnou legislativou, tedy podle zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcího předpisu, nařízení vlády o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Na základě nařízení vlády jsou stanoveny hygienické limity hluku v ekvivalentní hladině
akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru
a v chráněných vnitřních prostorech. K Akustickému posouzení se kladně vyjádřil i příslušný
orgán ochrany veřejného zdraví – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem
v Praze, územní pracoviště Kladno. V akustickém posouzení byly, jak je popsáno v kapitole
6.2, stanoveny výpočtové rychlosti na řešených úsecích komunikací na základě nejvyšší
dovolené rychlosti v souladu s TP 219 a Manuálem 2018. Dle informace zpracovatele
akustické studie na veřejném projednání byly ve výpočtu použity korekce rychlosti pro osobní
automobily 95 km/h v denní době a 100 km/h v noční době a pro nákladní automobily 90 km/h
v denní době a 95 km/h v noční době. Zajištění dodržování nejvyšší dovolené rychlosti je
záležitostí Policie ČR. V akustickém posouzení nelze uvažovat s překračováním nejvyšší
dovolené rychlosti o 40 km/h.
Podstata vyjádření
3) Nesouhlasíme s vedením tělesa vozovky na vysokém násypu v blízkosti zastavěného a
zastavitelného území obce Dolany. Žádáme návrat k původní verzi, která víceméně kopírovala
stávající terén.
Vypořádání vyjádření
Oznamovatel doložil pro potřeby posudku odůvodnění návrhu výškového vedení komunikace
okolo obce Dolany včetně porovnání s variantou nižšího vedení nivelety, která byla uvedena
v studii RAIN 2015. Toto porovnání je uvedeno v příloze IX.6. posudku. Z porovnání plyne, že
se možná změna výškového vedení nivelety projeví jen v úseku 1,4-1,8 km, kde by byla niveleta
níže. Důvodem je nutnost zachování nivelety dle dokumentace v místě křížení s Dolanským
potokem (most SO 203) a to pro potřeby migrace a vedení cyklostezky a polní cesty. V případě
vedení hlavní trasy tzv. po terénu musí přeložka silnice III/10138 překonat silnici I/61
na cca 7 m násypu. Protože vlivy tohoto řešení nebyly v dokumentaci podrobně vyhodnoceny,
a i z uvedeného porovnání je zřejmé, že se mohou negativně projevit rozšířením stavby až
k zástavbě v obci Dolany, nelze v rámci tohoto procesu EIA tuto variantu posoudit a případně
doporučit k realizaci. Předložený záměr byl po posouzení vyhodnocen jako akceptovatelný
při splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku. Není proto odůvodnitelné, v rámci
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tohoto procesu EIA nesouhlasit s realizací záměru tak, jak byl v úseku podél obce Dolany
předložen Dokumentaci.
Podstata vyjádření
4) Nesouhlasíme s umístěním mostu osazeného dilatačními spárami při křížení se silnicí
III/10138 (Dolany-Velké Přítočno).
Vypořádání vyjádření
V předloženém řešení s podjezdem silnice III/10138 se na mostě žádné povrchové dilatační
závěry nenacházejí (délka mostu do 20 m). V případě variantního řešení s nadjezdem silnice
III/10138 tam naopak budou. Jednalo by se samozřejmě o zcela rozdílné množství dopravy
bez těžkých nákladních vozidel.
Podstata vyjádření
5) Požadujeme zrušení turbookružní křižovatky „Dolany" a její nahrazení klasickým
kruhovým objezdem nebo mimoúrovňovým křížením s tím, že přeložka 1/61 bude v zářezu, a
nad ní bude realizována přeložka silnice III/0075.
Vypořádání vyjádření
Volba typu okružní křižovatky vychází z dopravních intenzit a z kontinuity řešení na celé
přeložce silnice I/61. Rozdíl mezi vlivem navržených turbookružních křižovatek a klasických
kruhových křižovatek je z hlediska vlivů na hodnocené složky životního prostředí z pohledu
tohoto procesu EIA prakticky shodný. Teoreticky turbookružní křižovatky umožňuje větší
variabilitu či prostupnost při nestandardních stavech (opravy, havárie). Z uvedených důvodů
není odůvodnitelné v rámci tohoto procesu EIA stanovit podmínky na změnu navržených
turbookružních křižovatek na klasické kruhové.
Mimoúrovňové křížení není pro výhledovou intenzitu dopravy opodstatněné.
Podstata vyjádření
6) Požadujeme úpravu cyklochodníku Dolany-Malé Přítočno, tak, aby plynule navazoval
na chodníky v obci Dolany.
Vypořádání vyjádření
V rámci záměru je navržen chodník v souběhu s komunikací III/0075 cca od okružní
křižovatky po konec přeložky silnice III/0075. Chodník je volen vlevo tak, aby v budoucnu
navazoval na štěrkovou cestu a případný projekt chodníku. Případné další stavební akce
na komunikaci III/0075 je nutné řešit s jejím vlastníkem, a to Středočeským krajem.
Podstata vyjádření
7) Požadujeme před zprovozněním nové komunikace l/6I instalovat úsekové měření rychlosti
v úseku cca km 1,0 až 2,0.
Vypořádání vyjádření
Tento požadavek je nutno řešit v rámci následujícího procesu povolení a zprovoznění záměru..
V rámci tohoto procesu EIA není odůvodnitelné tento požadavek začlenit do podmínek
závazného stanoviska.
Podstata vyjádření
Konstatujeme, že navržená kapacita retenčních nádrží SO 310 a SO311 je silně
poddimenzovaná.
Vypořádání vyjádření
Z posouzení v rámci posudku vychází, že výpočet retenčního objemu není chybný. Ke zvýšení
retenčních objemů dojde při respektování požadavku Povodí Vltavy, s.p., který byl i začleněn
do podmínek závazného stanoviska na snížení maximálních odtoků do jednotlivých potoků.
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Současně je do podmínek stanoviska začleněn požadavek na prověření potřeby použití vyšší
periodicity deště (v souladu s TP83) než bylo použito při výpočtech v dokumentaci. Použitá
periodicita deště má zásadní vliv na stupeň ochrany povodí před zátopami. Po naplnění
retenčního prostoru na návrhovou hodnotu pak dochází, k již neovládanému odtoku
do recipientu. U staveb tohoto typu je ještě maximální přítok do retenční nádrže omezen
kapacitou kanalizací a dalších objektů před retenční nádrží, takže u přírodního povodí je vliv
stanované návrhové periodicity ještě významnější. Stanovení návrhové periodicity vychází
z TP83 a může být upraveno na základě požadavku vodohospodářského orgánu, nebo správce
vodoteče. Do podmínek závazného stanoviska bylo doplněno, že návrh bude projednán
při zpracování projektu s Povodím Vltavy, s.p., vodoprávní úřad se bude následně vyjadřovat
automaticky. Definitivní návrh retenčních objemů bude navržen v dalším stupni projektové
dokumentace po provedení požadovaných posouzení.
Podstata vyjádření
Závěr
V úvodu je konstatování, že realizace I/61 v navržené podobě není v zájmu obyvatel obce
Dolany a je v rozporu se SEA a ZÚR Středočeského kraje, protože nebyly splněny podmínky
na minimalizaci vlivů na kvalitu obytného prostředí a záborů ZPF a PUPFL. Navržená
kapacita S20,75/90 je zcela likvidační pro obyvatele i životní prostředí a znemožňuje rozvoj
obce Dolany. Počítá s laboratorními hodnotami, opomíjí vliv letiště a dalších záměrů. Problém
z obcí podél stávající I/61 by se pouze přenesl na obyvatele obce Dolany. Domníváme se, že
finance z veřejných rozpočtů by měly být vynakládány s rozvahou a účelně, tak aby přinesly
prospěch všem občanům.
Vypořádání vyjádření
Soulad se ZÚR Středočeského kraje nespadá do procesu EIA, bude řešen v navazujícím
procesu rozhodnutí o umístění stavby. Posouzení vlivu realizace záměru bylo proveden
i pro výhledové zastavitelné plochy v katastru obce Dolany a navržená opatření tyto plochy
respektují. Intenzity dopravy na komunikaci vycházejí z dopravně inženýrských podkladů. Toto
množství aut by mělo na uvedeném úseku komunikace jezdit zcela bez ohledu na to, zda bude
její profil S20,75/90 nebo S9,5/90. Provedená hodnocení nijak nepotvrzují, že by navržené
řešení mohlo být pro občany likvidační. Problematiky výpočtů hodnocení vlivů na hluk a
ovzduší je komentována výše, pro hodnocení byly použity schválené metodiky, které se
standardně používají pro tato posouzení a jejich výsledky potvrzují, že se nejedná
o „laboratorní“ vstupní parametry. Kalibrace modelů pro hlukové posouzení je prováděny
na základě realizovaných měření v území. v Dokumentaci a přiložených studiích je uvedeno,
že vlivem realizace záměru dojde k výraznějšímu zlepšení podmínek v obcích podél dnešní
I/61 a k malému zhoršení u obcí východně od nově navržené trasy, toto navýšení není
významné a je z pohledu vlivů na životní prostředí akceptovatelné. Problematika veřejných
investic nespadá do procesu EIA.
9. P. K._1
Podstata vyjádření
Dovoluji si s tímto nesouhlasit z důvodu necitlivého zásahu do krajiny a územní celistvosti.
Dále s měřením hlučnosti, která bude několikanásobně překročena, zejména v nočních
hodinách v důsledku kamionové dopravy do průmyslových center a skladů kolem města
Kladna. Dále bude překročena míra znečištění okolních polností (jako je vodní zatížení, dále
prosolení v zimním období) a kontaminace spodních vod. Považuji za necitlivé rozhodnutí,
vybudování čtyřproudové komunikace na tak krátkém úseku mezi D6 a kruhovým objezdem
v délce cca 2 km. Přikláním se k původnímu záměru dvouproudé komunikace zapuštěné
do terénu a která dále pokračuje za kruhovým objezdem pouze dvěma pruhy. Závěrem bych
chtěl podotknout, že souhlasím s obchvatem, ale chtěl bych se připojit se svým nesouhlasem
občanů dotčených obcí s novým záměrem a rád bych přispěl k vyřešení této situace a
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ku prospěchu občanů. Návrh, vybudovat obchvat v původním řešení dvouproudé komunikace
se zapuštěním do terénu, dále propojení obcí Velké Přítočno-Dolany by bylo řešeno
nadjezdem.
Vypořádání vyjádření
Rozsah zásahu do krajiny a územní celistvosti byl dán územně plánovacími dokumentacemi a
ZUR Středočeského kraje. V tomto procesu EIA je pak řešeno, zda tento zásah je
akceptovatelný, nebo zda je potřeba dělat technické úpravy záměru. Podrobné posouzení bylo
provedeno v příloze č.10 dokumentace. Z posouzení plyne, že zásahy do krajinného rázu jsou
akceptovatelné a zpracovatel posudku s tímto hodnocení také souhlasí. Z hodnocení v příloze
č.2 Akustická studie neplyne, že by prakticky mohlo docházet k několikanásobnému překročení
limitů hluku. Při realizaci navržených opatření, budou hygienické limity pro hluk u všech
chráněných objektů, kde dojde ke zvýšení hluku, plněny. Z provedených hodnocení dalších
vlivů na životní prostředí plyne, že lze zajistit, aby vlivy na vody, půdu atd. byly
akceptovatelné.
V příloze IX.5 posudku je uvedeno odůvodnění návrhu komunikace v úseku 0,0÷2,5 km
v profilu S20,75/90, kde je i uvedeno, že profil S9,5/90 není pro tento úsek z důvodů intenzit
dopravy dostatečně kapacitní. V rámci procesu EIA je nutno posoudit záměr tak jak byl
posouzen v Dokumentaci EIA. Předložený záměr byl po posouzení vyhodnocen jako
akceptovatelný při splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku. Pokud by došlo
ke změně profilu komunikace z S20,75/90 na S9,5/90 došlo by (vzhledem k nedostatečné
kapacitě komunikace) k přerozdělení intenzit dopravy v území. Není proto odůvodnitelné
v rámci tohoto procesu EIA nesouhlasit s realizací záměru s úsekem komunikace v profilu
S20,75/90. Lze předpokládat, že při změně profilu na S9,5/90 by část vozidel volila jinou cestu
(např. Buštěhrad na D7), tudíž nižší intenzity na přeložce a větší zátěž by zůstala na silnicích
v okolí než u varianty 4pruh, tudíž by mohla i zvýšit intenzity dopravy v obcích na obou
stranách navrženého záměru. Tato varianta nebyla v rámci procesu EIA předložena a
posouzena, nelze proto vyhodnotit její vlivy na životní prostředí ani posoudit její
akceptovatelnost, a proto ji ani nelze doporučit k realizaci.
10. JRK Kladno, s.r.o.
Podstata vyjádření
Vítáme územní rezervu pro případné dobudování protihlukové stěny na pravém okraji
komunikace v okolí obce Dolany. Máme však obavy, že hlukovou zátěž pro budoucí rodinné
domy bude obchvat představovat nikoli pouze ve staničení km 0,970 - 1,250. Navrhujeme
proto rozšíření územní rezervy v daném místě minimálně v rozsahu staničení km 0,970 1,420 (až k mostu přes Zákolanský potok – SO 203).
Vypořádání vyjádření
Územní rezerva byla stanovena na základě hodnot v kontrolním výpočtovém bodě V19, který
je situován na okraji plochy vymezené územním plánem pro bydlení. Tento bod se nachází
cca 145 m od osy nejbližšího jízdního pruhu navrhované stavby přeložky I/61. Vzhledem
k vypočteným hodnotám ve výpočtovém bodě je vymezený rozsah územní rezervy dostačující.
11. Dolany
V úvodu je uvedeno „toto je naše vyjádření k předložené dokumentaci“, ale v závěru
vyjádření je uvedeno - „Toto vyjádření nekoresponduje se zákonným vyjádřením
k dokumentaci EIA a slouží pouze pro potřeby Krajského úřadu Středočeského kraje.
Vyjádření k dokumentaci EIA zašleme v zákonné lhůtě, tedy do 7. dubna 2021.“
Všechny požadavky v tomto vyjádření jsou obsaženy i v následujícím vyjádření obce, kromě
výše uvedeného odstavce.
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Vypořádání vyjádření
Vzhledem k tomu, že připomínky uvedené v tomto vyjádření jsou všechny obsaženy
i v následujícím vyjádření, kde jsou ještě rozšířeny, vypořádání je uvedeno u vyjádření č. 12
Dolany (doplnění).
12. Dolany (doplnění)
Podstata vyjádření
Hluk
Chceme doplnit, aby protihlukové stěny byly po obou stranách obchvatu v zastavitelném
území Dolan, včetně rozšíření o plánovanou výstavbu v obci Dolany, plochy, které jsou
pro tyto účely zaneseny v Územním plánu obce Dolany. V monitoringu, požadujeme uvést
jaká budou provedena následná opatření v případě, že hluk překročí povolenou hodnotu.
Vypořádání vyjádření
Protihluková opatření byla navržena tak, aby byl v nejbližších chráněných venkovních
prostorech staveb v okolí navrhované přeložky komunikace I/61 dodržen hygienický limit
hluku z provozu silniční dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích
I. a II. třídy 60/50 dB (den/noc). Dále byly posouzeny i plochy definované dle územního plánu
pro plánovanou zástavbu. Pro ochranu objektu Dolany čp. 68 byla ve staničení km 1,500–
1,670 vlevo navržena protihluková stěna. V kontrolních výpočtových bodech V08 a V17
umístěných v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb vpravo od navrhované
komunikace I/61 i v kontrolních výpočtových bodech V19 a V20 umístěných na hranicích
ploch zanesených v územním plánu Dolany pro plánovanou obytnou zástavbu jsou dodrženy
příslušné hygienické limity, proto nebyly v lokalitě Dolany navrženy protihlukově stěny také
vpravo. Protože není nutné z pohledu vlivů na životní prostředí – pro zajištění hygienických
limitů hluku další PHS navrhnout, není odůvodnitelné stanovovat v tomto procesu EIA
podmínku realizaci dalších protihlukových opatření.
Ve staničení km 1,500–1,670 byla vpravo vymezena územní rezerva pro případné dobudování
PHS v případě navýšení intenzit silniční dopravy oproti stávajícím prognózám a následnému
zjištění překročení hygienického limitu při kontrolním měření při kolaudaci stavby či v rámci
monitoringu provozu stavby.
V případě, že na základě kontrolního měření hluku ke kolaudaci bude zjištěno překročení
příslušných hygienických limitů, budou muset být navržena taková protihluková opatření, aby
byly hygienické limity dodrženy. Jejich rozsah a způsob bude muset být projednán
s příslušnou hygienickou stanicí a současně bude opětovně ověřena jejich účinnost. Závazné
stanovisko obsahuje požadavky na monitoring hluku po uvedení stavby do provozu.
Podstata vyjádření
Ochrana ovzduší
Chceme opakovat emisní měření v obci Dolany, nikoli tam, kde byla provedena již zmiňovaná
místa, nýbrž v Dolanech, u autobusové zastávky v nejnižším místě obce, kde se podle nás drží
nejvíce škodlivých emisních látek. Dále opět chybí v monitoringu opatření, která budou
provedena do budoucna, pokud se zvýší nebezpečné látky nad povolenou hranici. Také
požadujeme vybudování stanice měření emisních limitů v obci Dolany, případně nejbližším
okolí, tak, aby byl vždy aktuální přehled o stavu ovzduší v obci a bylo možné na něj
neprodleně reagovat.
Vypořádání vyjádření
Monitoring kvality ovzduší před zahájením výstavby, v průběhu výstavby a po zahájení
provozu je součástí kapitoly D. IV. dokumentace EIA. Monitoring je navržen u objektu Dolany
č. p. 68, popř. alternativně u objektu Dolany č. p. 100, kde se s ohledem na jejich vzdálenost
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od posuzovaného záměru projeví vlivy záměru s ohledem na ovzduší nejvýrazněji. Zároveň je
nutno upozornit, že se ve fázi dokumentace EIA jedná o Návrh projektu monitoringu.
Podrobný projekt monitoringu bude zpracován v souladu s opatřením uvedeným v kap. D. IV.
dokumentace EIA v navazujícím řízení a bude upřesňovat a navazovat na Návrh projektu
monitoringu prezentovaný v dokumentaci EIA, a to včetně konkrétního návrhu opatření,
ke kterým bude přistoupeno v případě neplnění imisních limitů vlivem provozu stavby.
Závazné stanovisko obsahuje požadavky na monitoring kvality ovzduší po uvedení stavby
do provozu.
Podstata vyjádření
Vliv na vody a půdu
Z hlediska kvality podzemních vod by se realizace záměru mohla projevit vyššími
koncentracemi solí, zejména v blízkosti komunikace. Toto zvýšení nelze objektivně zhodnotit
předem, je zde nesmírně důležité správně nastavit monitoring. Opět je věcí monitoringu, jaká
opatření budou provedena, když se tento problém vyskytne.
Vypořádání vyjádření
V rámci dokumentace EIA byl navržen monitoring podzemních vod pro fázi před zahájením
výstavby, průběh výstavby a po zahájení provozu. K monitoringu jsou navrženy jímací objekty
v celé délce trasy, včetně obce Dolany, konkrétně objektu č. p. 68. Četnost záměrů hladin je
doporučena 1x za 3 měsíce tak, aby údaje o sezónním kolísání obsáhly alespoň jeden
hydrologický rok. Bude prováděna analýza v rozsahu zjištění anorganických ukazatelů jakosti
vody ÚCHR (úplný chemický rozbor), obsah ropných uhlovodíků (C10-C40), obsah
organického uhlíku (TOC) a dále obsah těžkých kovů (As, Be, Cd, Hg, Pb, Ni). Podrobný
projekt monitoringu bude zpracován v souladu s opatřením uvedeným v kap. D. IV.
dokumentace EIA v navazujícím řízení a bude upřesňovat a navazovat na Návrh projektu
monitoringu prezentovaný v dokumentaci EIA. Závazné stanovisko obsahuje požadavky
na monitoring vod a půdy po uvedení stavby do provozu.
Podstata vyjádření
Monitoring
Dokumentace by měla podrobněji specifikovat monitoring ve fázi provozu právě s ohledem
na dotčené složky životního prostředí - hlukovou zátěž, kvalitu ovzduší a kvalitu podzemních
vod. Návrh monitoringu by měl obsahovat místa měření nebo odběru vzorků s ohledem
na potenciálně nejzasaženější místa a zdůvodněný interval měření. Dále je potřebné u vzorků
podzemních vod a měření kvality ovzduší stanovit sledované škodliviny. Současně by měly
být již v této fázi přípravy záměru stanoveny limitní hodnoty hluku a škodlivin sledovaných
v podzemních vodách a ovzduší, při kterých již bude nutné realizovat nápravná opatření.
Rozhodně by nemělo jít o hygienické limity a realizace opatření by měla být před jejich
dosažením. Řádné doplnění monitoringu, jak se bude postupovat v momentě, když Vaše
potencionální odhady a výpočty budou chybné a pro žití v obci nevyhovující a ohrožovat život
občanů a životní prostředí obce Dolany.
Vypořádání vyjádření
Místa monitoringu uvedená v dokumentaci EIA reprezentují potenciálně nejvíce zasažená
místa vlivem posuzovaného záměru, což vychází ze zpracovaných odborných studií a analýz
provedených v rámci dokumentace EIA. Uveden je vždy i interval měření. U vzorku
podzemních vod i ovzduší je uveden návrh rozsahu monitorovaných látek. V případě
podzemních vod se bude jednat o analýzu v rozsahu zjištění anorganických ukazatelů jakosti
vody ÚCHR (úplný chemický rozbor), obsah ropných uhlovodíků (C10-C40), obsah
organického uhlíku (TOC) a dále obsah těžkých kovů (As, Be, Cd, Hg, Pb, Ni). V rámci
ovzduší jsou navrženy ke sledování následující polutanty: oxid dusičitý, suspendované
prachové částice PM10, suspendované prachové částice PM2,5 a benzo[a]pyren.
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Podrobný projekt monitoringu bude zpracován v souladu s opatřením uvedeným v kap. D. IV.
Dokumentace EIA v navazujícím řízení a bude upřesňovat a navazovat na rámcový Návrh
projektu monitoringu prezentovaný v dokumentaci EIA, který dostatečně definuje základní
rámec monitoringu stavby ve vztahu k dotčeným složkám životního prostředí. Do podmínek
závazného stanoviska je začleněn požadavek na poskytování získaných výsledků monitoringu
zástupcům okolních obcí.
Podstata vyjádření
Dopravní situace v obci Dolany
I. Obec Malé Přítočno v rámci připravovaného projektu požaduje zaslepení sjezdu ze silnice
I/61 na tuto obec v oblasti žel. přejezdu. Dle našeho názoru se dá situace s průjezdem těžké
techniky centrem obou obcí řešit formou dopravního značení. S tímto požadavkem obce
Malé Přítočno nesouhlasíme.
Vypořádání vyjádření
Objekt SO158 je cyklostezka šířky 4 m (včetně bezpečnostních odstupů 2 x 0,5 m), která
využívá násypové těleso provizorní komunikace během modernizace trati Praha – Kladno.
Stezka bude od silnice I/61 oddělena svodidly. V napojení na ulici Kladenská (bývalá I/61)
bude zamezení vjetí dopravy mimo cyklistické řešeno dopravním značením, resp. vhodnou
fyzickou překážkou. Po zprovoznění přeložky silnice I/61 bude zbylé násypové těleso
provizorní komunikaci ozeleněno. Tyto úpravy se budou řešit v dalších stupních dokumentace.
Podstata vyjádření
II. Požadujeme, aby na všech vjezdech do obce Dolany byly umístěny dopravní značky 813
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje vyznačenou mez, s vyznačenou
mezí 6t, doplněné dodatkovou tabulkou E13 s textem MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY OBCE
DOLANY.
Vypořádání vyjádření
Dle informace od oznamovatele se s tímto řešením počítá. Nákladní doprava mezi D6 a
Kladnem bude navedena na přeložku silnice I/61 a přivaděč SO 120. Na odbočení ze silnice
I/61 na komunikace III. třídy směr Dolany, Malé a Velké Přítočno a Hřebeč budou umístěny
zákazové značky B13 s vyznačenou mezí 5 t doplněné dodatkovou tabulkou E13
MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU.
Podstata vyjádření
III. V původní studii, byla kolem obchvatu navržena cyklostezka a stezka pro pěší, která
spojovala podél komunikace obec Dolany s vlakovým nádraží v obci Malé Přítočno. Obec
trvá na tom, aby bylo vyřešeno stezkou či chodníkem pro pěší, s mimoúrovňovým řešením
přechodu 1/61, spojení do Malého Přítočna. Určitě není možné, na takto frekventované
čtyřproudé silnici vyřešit situaci přechodem pro chodce
Vypořádání vyjádření
Spojení obce Dolany s vlakovým nádražím v Malém Přítočně pro pěší, resp. cyklisty je řešeno
ve směru od Dolan souběžným pravostranným chodníkem se silnicí III/0075, v úseku
od napojení na stávající silnici po napojení polní cesty (SO155, 156). Dále jsou pěší/cyklisté
navedeni na tuto polní cestu podél silnice I/61, která je bezpečně dovede k mostu SO203.
Z tohoto důvodu je polní cesta navržena se zpevněným povrchem. Zde se polní cesta napojí
na komunikaci ve stopě bývalé železniční tratě a propojí tak Dolany s ulicí Kladenská.
V případě, že železniční trať nebude do výstavby nové I/61 přeložena, bude podél trati
postaven provizorní chodník ve stopě zrušené vlečky. Chodník bude oddělen od tratě
oplocením.
Přechod pro chodce přes čtyřproudou silnici byl uvažován jako variantní řešení vedení pěších
po polní cestě SO155, 156. V této fázi projektu se s touto variantou již neuvažuje.
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Podstata vyjádření
IV. Projekt neřeší dostatečně prostupnost stavby pro chodce a cyklisty. Stavba se stane
nepřekonatelnou bariérou v území tam, kde dnes lze projet nebo projít. To se týká zejména
a. okružní křižovatky km 0,0, (absence propojení sever-jih pro pěší a kola)
b. mostu přes modernizovanou dráhu 0,1 (úplná absence pěšího a cyklistického propojení);
c. v km 0,2-0,9 je navržen chodník, který ovšem vede pouze k železničnímu nádraží a pěší a
cyklistické propojení nepokračuje plynule také dále přes most přes železnici a dálnici D6
na jih;
d. absence plnohodnotné náhrady dnešního propojení Dolany - Malé Přítočno přes okružní
křižovatku km 0,9 pro pěší a kola;
e. propojení kolem Dolanského potoka v km 1,4, které je dle návrhu stavby zcela nepoužitelné
pro pěší i cyklisty
Vypořádání vyjádření
a) V projektu Modernizace zastávky Malé Přítočno je uvažováno s podchodem pod tratí a
propojení ul. Kladenské s parkovištěm u zastávky a dále se smíšenou stezkou ve směru
na Unhošť. Dále je navržena smíšená stezka, která začíná ve vyústění stezky na Unhošťské
straně mostu přes D6. Stezka je vedena přes stávající most přes D6, který bude rozšířen, dále
podél okružní křižovatky (včetně přechodu přes její rameno k železniční zastávce), přes most
nad přeloženou tratí a sjezdem k ulici Kladenská.
b) Na mostě přes modernizovanou trať SO201 je uvažováno s cyklistickou dopravou. Je
navržena smíšená stezka v šířce 3 m + 2x0,5 m bezpečnostní odstup.
c) Cyklistické propojení existuje, viz odst. a). bylo doplněno na základě nejnovějších jednání
investora se Středočeským krajem.
d) Plnohodnotná náhrada propojení Dolany – Malé Přítočno je po polní cestě se zpevněným
povrchem podél přeložené komunikace I/61 v km 0,2 – 0,9 skrz most SO202 a dále napojení
na ul. Kladenská. Navržené propojení je pouze o 200 m delší než přímé propojení po stávající
silnici III/0075.
e) V místě křížení přeložky silnice I/61 a Zákolanského (Dolanského) potoka je navržen mostní
objekt, který počítá se souběžnou nezpevněnou komunikací vedenou jižně podél vodoteče.
Komunikace je navržena v místě stávající stezky. Minimální průjezdní profil komunikace je
šířky 2,5 m a výšky 3,0 m.
Podstata vyjádření
V. Studie cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu údolí Lidického potoka navrhuje
propojení podél Zákolanského potoka. K této studii se objednatel a investor stavby vyjádřil a
nic proti křížení nenamítal, ve stavbě ale není zohledněno. Projektant Studie cyklostezek a
cyklotras na území Mikroregionu údolí Lidického potoka konstatuje, že „Na základě jednání
se zástupci obcí byla projektantovi sdělena informace, že podél Zákolanského potoka bude
ze stavebního hlediska přeložky silnice, umožněno mimoúrovňové křížení této silnice a
komunikace vedené podél Zákolanského potoka." Toto křížení není do projektu zapracováno.
Vypořádání vyjádření
Křížení přeložky silnice I/61 se Zákolanským (Dolanským) potokem je řešeno pomocí
přesypané mostní konstrukce v objektu SO 203. Most o rozpětí 13,5 m a výšky 4,3 m umožňuje
jednak převedení zmiňované vodoteče, ale i souběžně vedené komunikace v projektu označené
jako SO 150. Stavební objekt zohledňuje stávající vedení stezky mezi obcemi Dolany a Velké
Přítočno jižně od Zákolanského potoka a odpovídá variantnímu vedení cyklotrasy označeného
ve Studii cyklostezek a cyklotras na území Mikroregionu údolí Lidického potoka jako varianta
C1-9. V projektu je uvažováno s průchozím profilem trasy šířky 2,5 m a výšky 3,0 m.
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Podstata vyjádření
Zvěř
Dále požadujeme, v rámci zachování bezpečné migrace zvěře, zvětšit co nejvíce prostup
kolem Dolanského potoka, tak aby mohlo docházet k bezpečné migraci zvěře bez většího
omezení mezi obcemi Dolany a Velké Přítočno.
Vypořádání vyjádření
Území záměru není součástí ani se nenachází v blízkosti migračně významných území,
dálkovým migračním koridorům a místům omezení v územním plánování. Území záměru ani
jeho okolí není součástí území zvýšené hodnoty pro trvalý výskyt nebo pro migraci druhů
větších savců lesního ekosystému. Dle kategorizace území ČR z hlediska výskytu a migrací
velkých savců je lokalita součástí území kategorie IV. – území méně významné. V případě
regionálního biokoridoru Kožová hora – Dolanský Háj, vedoucího údolím Dolanského potoka
má most přes Dolanský potok velmi vhodné parametry pro vydru říční a drobné savce,
s předpokladem možnosti využití (praktické minimum) i pro srnce a prase divoké. Posuzovaný
záměr je z hlediska navrženého technického řešení s ohledem na migraci zvěře dostatečně
řešen. Migrace živočichů územím bude ve vztahu k navržené stavbě zajištěna dostatečně. Tato
problematiky bude v dalších stupních projektové přípravy stavby příslušnými dotčenými
orgány státní správy opětovně prověřena.
Podstata vyjádření
Závěr
Obec Dolany nesouhlasí s předloženou dokumentací EIA na záměr Ředitelství silnic a dálnic
„1/61 Kladno, obchvat - propojení D6 a D7" v k.ú. Dolany u Kladna, Hřebeč, Kročehlavy,
Dubí u Kladna, Malé Přítočno a Velké Přítočno a trvá na doplnění.
Vypořádání vyjádření
Nesouhlas obce Dolany byl vzat na vědomí, vypořádání jednotlivých připomínek výše.
13. A. G.
Podstata vyjádření
1. Projekt neřeší dostatečně prostupnost stavby pro chodce a cyklisty. Cíl prostupnosti je
přitom deklarován v Politice územního rozvoje, Zásadách územního rozvoje Středočeského
kraje územní studii krajiny ORP Kladno i v Koncepci rozvoje cyklistické dopravy
Středočeského kraje 2017-2023. Stavba se stane nepřekonatelnou bariérou v území tam, kde
dnes lze projet nebo projít zejména pro:
- okružní křižovatky km 0,0, (absence propojení sever-jih pro pěší a kola)
Vypořádání vyjádření
V projektu Modernizace zastávky Malé Přítočno je uvažováno s podchodem pod tratí a
propojení ul. Kladenské s parkovištěm u zastávky a dále se smíšenou stezkou ve směru
na Unhošť. Dále je navržena smíšená stezka, která začíná ve vyústění stezky na Unhošťské
straně mostu přes D6. Stezka je vedena přes stávající most přes D6, který bude rozšířen, dále
podél okružní křižovatky (včetně přechodu přes její rameno k železniční zastávce), přes most
nad přeloženou tratí a sjezdem k ulici Kladenská.
- mostu přes modernizovanou dráhu km 0,1 (úplná absence pěšího a cyklistického propojení)
Vypořádání vyjádření
Na mostě přes modernizovanou trať SO201je uvažováno s cyklistickou dopravou. Je navržena
smíšená stezka v šířce 3 m + 2x 0,5 m bezpečnostní odstup.
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- v km 0,2-0,9 je navržen chodník, který ovšem vede pouze k železničnímu nádraží a pěší a
cyklistické propojení nepokračuje plynule také dále přes most přes železnici a dálnici D6
na jih
Vypořádání vyjádření
Cyklistické propojení existuje, viz výše.
- absence plnohodnotné náhrady dnešního propojení Dolany – Malé Přítočno přes okružní
křižovatku km 0,9 pro pěší a kola
Vypořádání vyjádření
Plnohodnotná náhrada propojení Dolany – Malé Přítočno je po polní cestě se zpevněným
povrchem podél přeložené komunikace I/61 v km 0,2 – 0,9 skrz most SO202 a dále napojení
na ul. Kladenská. Navržené propojení je pouze o 200 m delší než přímé propojení po stávající
silnici III/0075.
- propojení kolem Dolanského potoka v km 1,4, které je dle návrhu stavby zcela nepoužitelné
pro pěší i cyklisty
Vypořádání vyjádření
V místě křížení přeložky silnice I/61 a Zákolanského (Dolanského) potoka je navržen mostní
objekt, který počítá se souběžnou nezpevněnou komunikací vedenou jižně podél vodoteče.
Komunikace je navržena v místě stávající stezky. Minimální průjezdní profil komunikace je
šířky 2,5 m a výšky 3,0 m.
- propojení kolem Lidického potoka v km 3,1 tak, které je dle návrhu stavby zcela
nepoužitelné pro pěší i cyklisty
Vypořádání vyjádření
Charakter okolí Lidického potoka v uvedeném úseku neumožňuje vytvoření cyklistické trasy.
Je zcela neopodstatněný. Zcela ignoruje existenci dvou významných cest cca 200 m na jih
(cyklotrasa k zahrádkářské kolonii) a cca 200 m na sever (panelová cesta do prostoru
Bažantnice).
Most přes Lidický potok je navržen dostatečně prostorný, aby bylo možné uvedeným mostem
projít, případně projet s kolem.
- okružní křižovatky v km 4,9, kde zcela chybí možnost realizace potenciálního budoucího
pěšího a cyklistického propojení mezi Buštěhradem a Kladnem.
Vypořádání vyjádření
Uvedená křižovatka a frekventovaná silnice není vhodná pro potenciální pěší a cyklistické
propojení. Mnohem vhodnější je toto propojení realizovat přes křižovatku v km 4,2 a využít
stávajících polních a lesních cest jižně od stávající silnice I/61 např. podél větrolamu.
V km 4,2 bude v projektu přeložky silnice I/61 kolem okružní křižovatky umožněno křížení
dvoupruhové přeložky silnice III/0066 ze severu na jih a křížení zde dvoupruhové přeložky
silnice I/61 z východu na západ a podél jižní strany ulice Pražská bude dostatečný prostor
pro smíšenou stezku pro pěší a cyklisty.
- absence podélného propojení podél celého úseku nově stavěné I/61 km 0,0-5,2
Vypořádání vyjádření
Podélné propojení bude realizováno po současných komunikacích, ze kterých bude odvedena
značná část osobních vozidel a téměř všechna nákladních vozidla. Podélné cyklistické
propojení mezi Malým Přítočnem a Kladnem přeložka silnice I/61 neznemožňuje.
Nesouhlasím s hodnocením, že stavba má částečný vliv na cestní síť, neboť stavba bude mít
dopad na cestní síť významný. Z toho důvodu je nutné přijmout taková opatření, aby dnešní
vazby zůstaly maximálně zachovány nebo vhodně kompenzovány.
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Dála jsou odkazy na a z nich citované argumenty pro uvedené požadavky z Politiky místního
rozvoje (PÚR), Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK), Koncepce rozvoje
cyklistické dopravy Středočeského kraje 2017-2023 a v Územní studie krajiny pro ORP
Kladno (2018) se závěrem, že stávající podoba řešení stavby je tak v příkrém rozporu s cíli
definovanými v PÚR, ZÚR, Územní studii krajiny pro území ORP Kladno i v Krajské
koncepce rozvoje cyklistické dopravy 2017-2023, jakož i Studie cyklostezek a cyklotras
na území mikroregionu Lidického potoka.
Vypořádání vyjádření
Problematika souladu záměru s citovanými materiály bude řešena v rámci procesu
povolování výstavby, není to předmětem procesu EIA. V tomto procesu EIA je nutno posoudit
záměr tak jak byl předložen z pohledu jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Uvedené informace tak lze vzít na vědomí, ale citované rozpory nejsou důvodem
pro nesouhlas s realizací stavby v rámci tohoto procesu EIA.
Podstata vyjádření
2. Navrhovaná podoba stavby znemožňuje naplnit cíle multimodality dopravy, který je
deklarován v Koncepci rozvoje cyklistické dopravy Středočeského kraje 2017-2023. Krajská
koncepce rozvoje cyklistické dopravy 2017-2023 zahrnuje požadavek obce Unhošť
na zlepšení dostupnosti budoucí stanice vlaku rekonstruované trati Praha Kladno. To
předpokládá dostatečně šířkově dimenzovanou komunikaci (nejméně 3 m pro vyhnutí
cyklistů) pro pěší i cyklisty, bezpečně oddělenou od jízdního pruhu. Tento požadavek by měl
být zohledněn v navazujícím stupni projektové dokumentace.
Vypořádání vyjádření
Propojení Unhoště se železniční zastávkou bude řešeno rozšířením stávající mostní konstrukce
přes D6 a dále navazující smíšenou stezkou šířky 3 m + 2x 0,5 m bezpečnostní odstup, která
navazuje na projekt Modernizace žel. zastávky Malé Přítočno.
Podstata vyjádření
3. Navrhovaná podoba přeložky I/61 v úseku ZÚ-2640 je oproti očekávaným budoucím
intenzitám dopravy předimenzovaná, a tudíž nehospodárná. Navrhovaná šířka umocňuje
bariérovost stavby. Projekt stavby v současném čtyřpruhovém uspořádání je v rozporu a
požadavkem na hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů.
Vypořádání vyjádření
V příloze IX.5 posudku je uvedeno odůvodnění návrhu komunikace v úseku 0,0÷2,5 km
v profilu S20,75/90, kde je i uvedeno, že profil S9,5/90 není pro tento úsek z důvodů intenzit
dopravy dostatečně kapacitní. V rámci procesu EIA je nutno posoudit záměr tak jak byl
posouzen v Dokumentaci EIA. Předložený záměr byl po posouzení vyhodnocen jako
akceptovatelný při splnění podmínek uvedených v návrhu stanoviska. Pokud by došlo
ke změně profilu komunikace z S20,75/90 na S9,5/90 došlo by (vzhledem k nedostatečné
kapacitě komunikace) k přerozdělení intenzit dopravy v území. Není proto odůvodnitelné
v rámci tohoto procesu EIA nesouhlasit s realizací záměru s úsekem komunikace v profilu
S20,75/90. Lze předpokládat, že při změně profilu na S9,5/90 by část vozidel volila jinou cestu
(např. Buštěhrad na D7), tudíž nižší intenzity na přeložce a větší zátěž by zůstala na silnicích
v okolí než u varianty 4pruh, tudíž by mohla i zvýšit intenzity dopravy v obcích na obou
stranách navrženého záměru. Tato varianta nebyla v rámci procesu EIA předložena a
posouzena, nelze proto vyhodnotit její vlivy na životní prostředí ani posoudit její
akceptovatelnost, a proto ji ani nelze doporučit k realizaci.
Problematika hospodárného vynakládání veřejných prostředků nespadá do problematiky
procesu EIA, nelze proto z uvedeného důvodu vydat nesouhlas s realizací stavby v rámci
tohoto procesu EIA.
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14. Rodina D.
Podstata vyjádření –
Dovolujeme si naprosto nesouhlasit s výstavbou čtyřproudé silnice, navíc vedenou
na pětimetrovém náspu, v blízkosti jen několik desítek metrů od obytné zóny. Považujeme
za nezodpovědné a nesmyslné vést část obchvatu jako čtyřproudou komunikaci, která se
po několika kilometrech beztak zúží opět do dvou pruhů.
Navrhujeme, aby silnice byla vybudována v kategorii S 9,5/90 v jižní i severní části se
zapuštěním do terénu, se zemním válem osázeným stromy a keři. Zúžení komunikace by
vedlo ke snížení hluku, prašnosti, míry umělého osvětlení i snížení negativního dopadu emisí
z dopravy na místní obyvatele. Vysázení zelené vegetace by přispělo k obnově místní fauny.
Dále nesouhlasíme s výstavbou turbookružních křižovatek, požadujeme jejich nahrazení
klasickým kruhovým objezdem.
Nesouhlasí s výstavbou turbookružních křižovatek. Ze zkušeností vyplývá, že levý pruh se
využívá jen minimálně, tudíž navýšení kapacity mezi jednoproudou a dvouproudou
křižovatkou je 10 %, což nesplňuje původní záměr a je to zbytečný zásah do přírody.
Vypořádání vyjádření
V příloze IX.5 posudku je uvedeno odůvodnění návrhu komunikace v úseku 0,0÷2,5 km
v profilu S20,75/90, kde je i uvedeno, že profil S9,5/90 není pro tento úsek z důvodů intenzit
dopravy dostatečně kapacitní. V rámci procesu EIA je nutno posoudit záměr tak jak byl
posouzen v Dokumentaci EIA. Předložený záměr byl po posouzení vyhodnocen jako
akceptovatelný při splnění podmínek uvedených v návrhu stanoviska. Pokud by došlo
ke změně profilu komunikace z S20,75/90 na S9,5/90 došlo by (vzhledem k nedostatečné
kapacitě komunikace) k přerozdělení intenzit dopravy v území. Není proto odůvodnitelné
v rámci tohoto procesu EIA nesouhlasit s realizací záměru s úsekem komunikace v profilu
S20,75/90. Lze předpokládat, že při změně profilu na S9,5/90 by část vozidel volila jinou cestu
(např. Buštěhrad na D7), tudíž nižší intenzity na přeložce a větší zátěž by zůstala na silnicích
v okolí než u varianty 4pruh, tudíž by mohla i zvýšit intenzity dopravy v obcích na obou
stranách navrženého záměru. Tato varianta nebyla v rámci procesu EIA předložena a
posouzena, nelze proto vyhodnotit její vlivy na životní prostředí ani posoudit její
akceptovatelnost, a proto ji ani nelze doporučit k realizaci.
Rozdíl mezi vlivem navržených turbookružních křižovatek a klasických kruhových křižovatek
je u tohoto záměru z hlediska vlivů na hodnocené složky životního prostředí z pohledu tohoto
procesu EIA prakticky shodný. Teoreticky turbookružní křižovatky umožňují větší variabilitu
či prostupnost při nestandardních stavech (opravy, havárie). Z uvedených důvodů není
odůvodnitelné v rámci tohoto procesu EIA stanovit podmínky na změnu navržených
turbookružních křižovatek na klasické kruhové.
Podstata vyjádření
Znečištění ovzduší a negativní dopad na životní prostředí patří k ekologickým problémům,
které ovlivňují zdraví a životy lidí. Velká koncentrace dopravy, nadměrný hluk, umělé
osvětlení, narůstání stresu. Pojďme najít kompromis šetrný k přírodě a lidem, kteří tu žili a
chtějí žít dál.
Vypořádání vyjádření
V textu není konkrétní připomínka, a proto bylo vzato na vědomí.
15. A. S, R. S.
Podstata vyjádření
Nesouhlasíme se záměrem výstavby čtyřproudové silnice jejíž realizace povede ke snížení
komfortu života v dotčeném katastru Velké Přítočno a Dolany. Požadujeme návrat
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k původnímu plánu a realizaci pouze dvouproudové silnice, která byla plánována k zapuštění
do terénu, kde by vznikly přírodní protihlukové stěny a nezměnil by se reliéf krajiny.
Vypořádání vyjádření
V příloze IX.5 posudku je uvedeno odůvodnění návrhu komunikace v úseku 0,0÷2,5 km
v profilu S20,75/90, kde je i uvedeno, že profil S9,5/90 není pro tento úsek z důvodů intenzit
dopravy dostatečně kapacitní. V rámci procesu EIA je nutno posoudit záměr tak jak byl
posouzen v Dokumentaci EIA. Předložený záměr byl po posouzení vyhodnocen jako
akceptovatelný při splnění podmínek uvedených v návrhu stanoviska. Pokud by došlo
ke změně profilu komunikace z S20,75/90 na S9,5/90 došlo by (vzhledem k nedostatečné
kapacitě komunikace) k přerozdělení intenzit dopravy v území. Není proto odůvodnitelné
v rámci tohoto procesu EIA nesouhlasit s realizací záměru s úsekem komunikace v profilu
S20,75/90. Lze předpokládat, že při změně profilu na S9,5/90 by část vozidel volila jinou cestu
(např. Buštěhrad na D7), tudíž nižší intenzity na přeložce a větší zátěž by zůstala na silnicích
v okolí než u varianty 4pruh, tudíž by mohla i zvýšit intenzity dopravy v obcích na obou
stranách navrženého záměru. Tato varianta nebyla v rámci procesu EIA předložena a
posouzena, nelze proto vyhodnotit její vlivy na životní prostředí ani posoudit její
akceptovatelnost, a proto ji ani nelze doporučit k realizaci.
Oznamovatel doložil pro potřeby posudku odůvodnění návrhu výškového vedení komunikace
okolo obce Dolany včetně porovnání s variantou nižšího vedení nivelety, která byla uvedena
v studii RAIN 2015. Toto porovnání je uvedeno v příloze IX.6. posudku. Z porovnání plyne, že
se možná změna výškového vedení nivelety projeví jen v úseku 1,4-1,8 km, kde by byla niveleta
níže. Důvodem je nutnost zachování nivelety dle dokumentace v místě křížení s Dolanským
potokem (most SO 203) a to pro potřeby migrace a vedení cyklostezky a polní cesty. Protože
vlivy tohoto řešení nebyly v dokumentaci podrobně vyhodnoceny, a i z uvedeného porovnání je
zřejmé, že se mohou negativně projevit rozšířením stavby až k zástavbě v obci Dolany, nelze
v rámci tohoto procesu EIA tuto variantu posoudit a případně doporučit k realizaci.
Předložený záměr byl po posouzení vyhodnocen jako akceptovatelný při splnění podmínek
uvedených v závazném stanovisku. Není proto odůvodnitelné, v rámci tohoto procesu EIA
nesouhlasit s realizací záměru tak, jak byl v úseku podél obce Dolany předložen Dokumentaci.
Podstata vyjádření
Dále nesouhlasíme s akustickým posouzením, které bylo zhotoveno a neodpovídá skutečnosti
plánovaného zatížení této komunikace. Dle vlastní zkušenosti si jsou jisti, že se vytíženost
kamionů přenese na novou plánovanou silnici, ke které se přidají další nákladní vozidla, které
povedou do nového skladu Lidlu v obci Buštěhrad a do Kladna průmyslové části Poldi. Toto
posouzení bylo vypracováno na základě laboratorních měření za minimálního provozu
v nočních hodinách – což neodpovídá realitě. Ve zprávě také není zohledněn světelný smog,
který vzniká z nákladní a kamionové dopravy, dále hluk z D6 a Letiště. Naše obec je
vystavena již nadměrnému hluku z Letiště Praha a hluku z dálnice D6 což ve zprávě
o akustickém posouzení není nijak zohledněno.
Vypořádání vyjádření
Výsledky výpočtu akustického posouzení vychází z dopravně inženýrských podkladů
zpracovaných společností AFRY CZ s.r.o., kde je zohledněn i provoz nákladní dopravy
k jednotlivým skladovým a průmyslovým areálům v území. Před zpracováním akustického
posouzení bylo pro účely ověření výpočtového modelu provedeno 24hodinové měření v osmi
místech měření a dále hodinová sonda. Nelze tedy konstatovat, že by bylo akustické posouzení
zpracováno na základě měření pouze v nočních hodinách. Výsledky výpočtu postihují i vliv
provozu silniční dopravy na dálnici D6, intenzity silniční dopravy na dálnici D6 jsou součástí
dopravně inženýrských podkladů.
Z izofon pro letecký provoz vztažených k charakteristickému letovému dni i z izofon pro cílový
stav s dvojicí paralelních RWY 06R/L a 24R/L dostupných pro jednotlivé hodnotící
deskriptory na http://prg.aero/cs, resp. na https://www.mdcr.cz, vyplývá, že posuzované území
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je až za hranicí hodnoceného pásma a nedochází zde k překročení limitních hodnot z provozu
letecké dopravy.
Podstata vyjádření
Nesouhlasíme s provedením stavby, ve které není zohledněn zdejší život občanů (procházky
do blízkého okolí, cykloturistika, přemostění pro migraci zdejší zvěře). S provedením takové
stavby prakticky vznikne rozdělené území, ze kterého se nedá uniknout.
Vypořádání vyjádření
Průchodnost územím pro cyklisty a pěší ve směru východ – západ je zachována a prakticky
odpovídá současnému stavu. Navržené mosty jsou dostatečně kapacitní i pro cyklisty.
Problematika migrace zvěře byla podrobně posouzena v příloze č. 7 Dokumentace –
Posouzení ovlivnění migrace živočichů v území. Z posouzení plyne, že navržené mosty jsou
v území dostatečně kapacitní pro potřeby migrace zvěře jak svými parametry, tak celkovým
počtem.
Průchodnost územím ve směru jih-sever podél nově navrženého obchvatu a na stejném
násypovém tělese spolu s komunikací nebyl navržen a není z pohledu investora záměru ŘSD
ČR odůvodněný. Bez podrobných hodnocení je zřejmé, že by vyžadoval rozšíření tělesa
komunikace, což by vedlo k dalším záborům ZPF. Trasa vede přes obhospodařovaná pole,
tudíž lze konstatovat, že tento průchod není stabilně zajištěn ani dnes. K průchodnosti můžou
sloužit původní silnice v Malém a Velkém Přítočně, ze kterých zmizí veškerá kamionová
doprava a ostatní tranzitní doprava na obchvat.
Podstata vyjádření
Požadujeme, aby silnice byla dvouproudá a byla vedena v terénním zářezu, který odhluční
chod silnice a minimalizuje světelné znečištění a zabrání přenosu prachu do blízkých obydlí a
bude zachován reliéf krajiny. Tímto by bylo dbáno na kvalitu života občanů přilehlých obcí.
Vypořádání vyjádření
Problematika snížení nivelety komunikace v úseku u obce Dolany je komentována v prvním
vypořádání tohoto vyjádření. Vzhledem k rozsahu změn budovaných komunikací (kromě
snížení nivelety by přeložka III/10138 pravděpodobně zasahovala až do kraje zástavby
v Dolanech), které by si vyžádala změna nivelety komunikace, nelze v rámci tohoto procesu
EIA variantu snížení nivelety v úseku 1,4-1,8 km komunikace posoudit, a tedy případně
doporučit k realizaci.
16. H. M., V. M.
Podstata vyjádření
Nesouhlasíme s výstavbou čtyřproudové komunikace místo dvouproudové. Silnice v oblasti
obce Velké Přítočno není dostatečně zapuštěna v zemi, podél silnice není uvažováno
s hlukovými bariérami (pouze v oblasti mostu), žádné protihlukové vály osázené zelení.
Ve zprávě EIA není počítáno s nárůstem hluku z letecké dopravy po výstavbě nové přistávací
dráhy a výstavbou rychlodráhy mezi Kladnem a Prahou. Měřený laboratorní hluk neodpovídá
skutečnosti, která v dané oblasti bude.
Vypořádání vyjádření
Vyjádření je obdobné jako ostatní, vypořádání je uvedeno výše.
17. I. T., T. T.
Podstata vyjádření
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V oblasti výstavby čtyřproudové silnice je velký výskyt lesní a zemědělské zvěře – srnčí, zajíc
polní, bažanti a koroptve. Rozdělením pozemků čtyřproudovou silnicí bude zvěři znemožněna
migrace po krajině a dojde ke snížení genetické variability, protože zvěř nebude moci
migrovat mezi honitbami. V záměru studie EIA není uvažováno o možném přechodu zvěře
přes čtyřproudovou komunikaci, ani výsadbou zeleně, kde by zvěř mohla mít úkryt. Proto
s výstavbou čtyřproudové komunikace nesouhlasíme.
Vypořádání vyjádření
Problematika migrace zvěře byla podrobně posouzena v příloze č. 7 Dokumentace –
Posouzení ovlivnění migrace živočichů v území.
V závěru tohoto posouzení se uvádí – Území záměru není součástí ani se nenachází v blízkosti
migračně významných území, dálkovým migračním koridorům a místům omezení v územním
plánování. Území záměru ani jeho okolí není součástí území zvýšené hodnoty pro trvalý výskyt
nebo pro migraci druhů větších savců lesního ekosystému. Dle kategorizace území ČR
z hlediska výskytu a migrací velkých savců je lokalita součástí území kategorie IV. – území
méně významné. Navržený záměr byl proto následně vyhodnocen z hlediska prostupnosti
území pro zvěř jako akceptovatelný. Tato problematika byla zhodnocena také v oponentním
posudku a zpracovatel posudku se ztotožňuje s hodnocením v dokumentaci EIA. Z tohoto
důvodu nejsou do závazného stanoviska začleněny další požadavky pro zlepšení migrace
zvěře. Výsadba zeleně, která bude poskytovat i úkrytové možnosti je zohledněna v podmínkách
závazného stanoviska.
18. ČIŽP, OI Praha
Podstata vyjádření
Oddělení ochrany vod – v textu je uveden popis objektů, navrhovaných k vsakování a
k retenci. V závěru je pak požadavek – ČIŽP požaduje, aby k regulaci množství srážkových
vod odváděných do recipientu bylo v maximální míře využito možnosti zasakování těchto
vod.
Vypořádání vyjádření
Požadavek je v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) V rámci záměru je navrženo využití vsakování srážkových vod s tím, že
v rámci další přípravy záměru budou rozsahy dále upřesněny. Ve vyjádření není konkrétní
požadavek na rozšíření navrhovaných řešení v dokumentaci. Požadavek aby „v maximální
míře bylo využito možnosti zasakování...“ není odůvodnitelné u tohoto záměru požadovat a
obecně není ani vhodné. Teoreticky lze navrhnout doprovodné vsakovací objekty, které zajistí
vsáknutí všech srážkových vod. Prakticky by to ale znamenalo zcela neodůvodnitelné rozsáhlé
zábory ZPF a dále by došlo ke zrušení povrchového odtoku a evapotranspirace. Maximální
vhodný podíl vsakování je proto nutno vždy podrobně posoudit v rámci vodohospodářského
řešení. Do podmínek závazného stanoviska jsou začleněny požadavky, které by měly zajistit
využití vsakování v co největším optimální vhodném rozsahu.
Podstata vyjádření
Oddělení ochrany přírody – Z hlediska posouzení rekreační funkce krajiny v blízkosti velkého
sídelního útvaru nelze akceptovat závěr zpracovatele, že je toto narušení lokální. K tomuto
ČIŽP uvádí, že se záměr dotkne velkého počtu obyvatel, protože největší částí města Kladna
je na počet obyvatel právě sídliště Kročehlavy. Dle sčítání lidu z roku 2011 zde žije 36 123
obyvatel. Tito lidé využívají rekreační potenciál přilehlé krajiny, která bude záměrem silně
dotčena.
Vypořádání vyjádření
S ohledem na skutečnosti, že posuzovaný záměr prochází z převážné části po intenzivně
zemědělsky využívaných plochách, není důvod předpokládat, že může dojít ke zřetelnějšímu
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negativnímu ovlivnění rekreačních funkcí krajiny. Průchozí koridory podél komunikací a
vodních toků zůstanou prakticky zachovány. Není proto důvod očekávat významné negativní
vlivy na rekreační využití území. Plošný průmět posuzovaného záměru v rámci k. ú.
Kročehlavy činí necelé 4 ha, tedy cca 0,5 % výměry tohoto území.
Podstata vyjádření
Oddělení ochrany lesa – Nemají žádných připomínek. Oddělení ochrany lesa upozorňuje, aby
v rámci záměru nedocházelo k neoprávněným změnám druhů lesních pozemků bez řádného
odnětí podle lesního zákona.
Vypořádání vyjádření
Vyjádření bylo vzato na vědomí.
Oddělení ochrany ovzduší a Oddělení odpadového hospodářství bez připomínek.
Vypořádání vyjádření
Vyjádření bylo vzato na vědomí.
19. Středočeský kraj
Podstata vyjádření
Středočeský kraj souhlasí s dokumentací k záměru „I/61 Kladno, obchvat – propojení D6 a
D7“ za podmínky detailnějšího rozpracování ozelenění tělesa silnice, než je obvyklé, které
bude koncipováno zejména jako izolační zeleň s funkcí protiprachovou a protihlukovou.
Vypořádání vyjádření
Do podmínek závazného stanoviska je začleněn i požadavek na výsadbu zeleně. Projekty
sadových úprav, ve kterém bude rozsah výsadby podrobně řešen, bude automaticky součástí
dalších projektových stupňů záměru. Jsou řešeny ve dvou stavebních objektech - SO 801
Vegetační úpravy silnic I. třídy (ŘSD ČR) a SO 802 Vegetační úpravy silnic II. a III. tříd
(KSÚS Středočeského kraje). Nicméně z hlediska ochrany ovzduší není nutné uložení
kompenzačních opatření dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů a jeho prováděcího právního přepisu, vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší.
20. MŽP, odbor ochrany ovzduší
Podstata vyjádření
Za předpokladu důsledného plnění navrhovaných opatření k eliminaci znečišťování ovzduší
uvedených v dokumentaci a respektování legislativních požadavků na ochranu ovzduší,
považuji tento záměr za akceptovatelný.
Vypořádání vyjádření
Vyjádření bylo vzato na vědomí.
21. Rodina K.
Podstata vyjádření
Nesouhlasí se záměrem v navržené podobě. V části obce Dolany dojde k enormnímu nárůstu
emisí, hluku, prašnosti a celkovému znečištění životního prostředí. Z těchto důvodů žádáme,
aby přeložka silnice I/61 byla vybudována v kategorii S 9,5/90 v jižní a severní části. Zároveň
se domníváme, že navržené protihlukové opatření je nedostačující při provozu, který má tato
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silnice pojmout a povolených rychlostech 110 km/h a 130 km/h. Žádáme návrat k původní
verzi studie, kdy silnice kopíruje stávající terén.
Vypořádání vyjádření
Při zohlednění navržených protihlukových opatření jsou příslušné hygienické limity dodrženy
ve všech kontrolních výpočtových bodech jak ve výhledovém roce 2025 se záměrem, tak v roce
2045 se záměrem. Dále byly vymezeny dvě územní rezervy pro případné dobudování
protihlukových stěn. Stanovení rychlosti dopravního proudu vycházelo z nejvyšší dovolené
rychlosti pro navrhovanou komunikaci I/61 Kladno, obchvat, která je 90 km/h. V rámci
stanovení výpočtové rychlosti byly použity korekce dle TP 219 a Manuálu 2018, které
specifikují výpočtovou rychlost pro osobní automobily 95 km/h v denní době a 100 km/h
v noční době a pro nákladní automobily 90 km/h v denní době a 95 km/h v noční době.
Z provedených hodnocení dalších vlivů na životní prostředí plyne, že lze zajistit, aby vlivy
na vody, půdu atd. byly akceptovatelné.
V příloze IX.5 posudku je uvedeno odůvodnění návrhu komunikace v úseku 0,0÷2,5 km
v profilu S20,75/90, kde je i uvedeno, že profil S9,5/90 není pro tento úsek z důvodů intenzit
dopravy dostatečně kapacitní. V rámci procesu EIA je nutno posoudit záměr tak jak byl
posouzen v Dokumentaci EIA. Předložený záměr byl po posouzení vyhodnocen jako
akceptovatelný při splnění podmínek uvedených v návrhu stanoviska. Pokud by došlo
ke změně profilu komunikace z S20,75/90 na S9,5/90 došlo by (vzhledem k nedostatečné
kapacitě komunikace) k přerozdělení intenzit dopravy v území. Není proto odůvodnitelné
v rámci tohoto procesu EIA nesouhlasit s realizací záměru s úsekem komunikace v profilu
S20,75/90. Lze předpokládat, že při změně profilu na S9,5/90 by část vozidel volila jinou cestu
(např. Buštěhrad na D7), tudíž nižší intenzity na přeložce a větší zátěž by zůstala na silnicích
v okolí než u varianty 4pruh, tudíž by mohla i zvýšit intenzity dopravy v obcích na obou
stranách navrženého záměru. Tato varianta nebyla v rámci procesu EIA předložena a
posouzena, nelze proto vyhodnotit její vlivy na životní prostředí ani posoudit její
akceptovatelnost, a proto ji ani nelze doporučit k realizaci.
Podstata vyjádření
Zároveň žádáme o revizi návrhu zpracovávajícího kapacitu retenčních nádrží SO 310 a
SO311, který je silně poddimenzován. Rádi bychom připomenuli, že se nacházíme
v záplavové oblasti a nelze nevzpomenout na lokální záplavu v roce 2013, kdy byl značně
poškozen náš majetek. Vzhledem ke klimatickým změnám, můžeme s těmito lokálními
povodněmi počítat častěji.
Vypořádání vyjádření
Do podmínek závazného stanoviska jsou začleněny i požadavky na snížení odtoků do potoků
dle požadavku Povodí Vltavy, s.p. a na prověření návrhu periodicity deště pro výpočet
retenčních nádrží, právě i s ohledem na ochranu území před přítokem z komunikace.
22. H. D. (datová schránka)
Viz vyjádření č. 6
23. Hřebeč
Podstata vyjádření
Rybníček „Panelovka“ (staničení km 2.9 – 3.4)
a. V rámci realizace přemostění údolí rybníčku „Panelovka“ požadujeme důsledně respektovat
stávající prameniště v podloží a v maximální míře eliminovat vliv stavby na okolní floru a
faunu (doložit relevantními posudky).
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b. Konstrukci mostu a jeho součásti včetně vozovky požadujeme zvolit tak a přijmout taková
opatření, aby byla eliminována hluková zátěž s ohledem na stávající přilehlou rekreační
chatovou oblast a stávající obytnou zástavbu v obci Hřebeč, a to zejména využitím
dostupných technických či technologických zábran.
Vypořádání vyjádření
Ad a) Navržená koncepce nakládání se srážkovými vodami a podmínky začleněné
do závazného stanoviska dávají potřebný podklad pro to, aby negativní vlivy na prameniště a
současně vlivy na faunu a flóru byly minimalizovány na akceptovatelnou úroveň. Toto by mělo
být současně prověřeno automaticky v rámci povolovacího procesu stavby. Pro období
výstavby je kromě jiného navržen biologický dozor, který by měl kromě jiného zajišťovat
plnění všech podmínek na ochranu fauny a flóry a současně řešit i případnou problematiku
transferů a dalších opatření na ochranu fauny.
Ad b) Z výsledků aktuální hlukové studie nevzešlo doporučení řešit v dotazované lokalitě
protihluková opatření. Je to dáno především výrazně nižší intenzitou dopravy v uvedeném
úseku než na úseku do km 2,5. Požadavek na zohlednění minimalizace hlukové zátěže okolí
mostu při jeho technickém návrhu je začleněn do podmínek závazného stanoviska.
Podstata vyjádření
Vypouštění vody
a. V rámci stavby obchvatu požadujeme realizaci technických a technologických opatření
k maximální eliminaci zhoršení kvality vypouštěných vod a regulaci množství vypouštěných
vod. Po realizaci stavby požadujeme důsledné sledování kvality a množství vypouštěných vod
do Lidického, respektive Zákolanského potoka v součinnosti s orgány správce toku Povodí
Vltavy s. p., zejména s ohledem na stávající vodohospodářské stavby a zařízení v majetku
obce - vodní nádrž „Přehrada Hřebeč“.
b. Požadujeme dodržení všech stavebních a technologických postupů tak, aby byly v souladu
s environmentálními cíli stanovených evropskou legislativou (Směrnice 2000/60/ES), které
obsahují i požadavky na chemický a ekologický stav vodních toků.
Vypořádání vyjádření
Ad a) Technická a technologická opatření k eliminaci zhoršení kvality vody v souvislosti se
záměrem vycházejí ze stávajících předpisů a požadavků ŘSD. Navržené koncepce řešení
odpovídají opatřením pro ochranu vodních toků, které se v území nacházejí. Technicky je
možné vody čistit ještě více, např. na úroveň pitné vody či ještě více. Další zvýšení úrovně
čistění vod ale není ve stávajících podmínkách odůvodnitelná. Monitoring povrchových vod
na Lidickém potoce je součástí kap. D. IV. dokumentace EIA. Z hlediska jakosti byla
doporučena analýza v rozsahu úplného chemického rozboru – zjištění obsahu ropných
uhlovodíků (C10-C40), obsah organického uhlíku (TOC) a dále obsah těžkých kovů (As, Be,
Cd, Hg, Pb, Ni). Tento požadavek byl začleněn do podmínek závazného stanoviska a lze
konstatovat, že je pro tento typ záměru nadstandardní a mnohem podrobnější, než bývá
obvyklé. Objem vypouštěných vod bude upraven v souladu s vyjádřením správce povodí –
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava.
Ad b) Problematika zajištění a splnění požadavků zákonných předpisů na kvalitu vody je plně
v pravomoci vodohospodářského orgánu a příslušných orgánů státní správy, které se budou
k projektům stavby vyjadřovat. Do podmínek závazného stanoviska jsou začleněny podmínky
na ochranu vod, které jsou v tímto záměru vyžadovány nad rámec standardních požadavků,
nebo na které je potřeba dát zvýšený důraz.
Podstata vyjádření
Hluková zátěž
V rámci stavby obchvatu požadujeme realizaci technických a technologických opatření
k maximální eliminaci vlivu hlukové zátěže zejména na obytnou zónu (nová výstavba ul.
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Alšova a Úžlabiny) a rekreační zónu (ul. Nad Čamrdou, V zahrádkách a zahrádkářská osada
Úžlabiny) i další část obce Hřebeč.
Vypořádání vyjádření
V rámci Akustického posouzení byla hodnocena akustická situace u nové zástavby v lokalitě
Hřebeč v kontrolním výpočtovém bodě V33 (Alšova čp. 728) i na hranici plochy vymezené
v územním plánu obce pro plánovanou obytnou zástavbu v kontrolním výpočtovém bodě V18.
V obou těchto kontrolních výpočtových bodech jsou dodrženy příslušné hygienické limity
i bez návrhu dalších protihlukových opatření. Rekreační objekty nejsou z hlediska platné
legislativy chráněnými stavbami.
Podstata vyjádření
Ostatní imise
Stejný požadavek ve stejném rozsahu lokalit požadovaný zde ale pro eliminaci vlivu ostatních
imisí (prach, světla z provozu komunikace apod.)
Vypořádání vyjádření
Z provedených posouzení neplyne, že by mělo docházet k překročení platných hygienických
limitů vlivem realizace záměru, a to jak u ovzduší, tak ostatních emisí do okolí. Obecně lze
konstatovat, že v technických předpise ŘSD, dle kterých bude záměr realizován, jsou již
zapracovávána i požadavky na ochranu životního prostředí. Zde je nutno upozornit, že není
v pravomoci tohoto procesu EIA požadovat po investorovi, při dodržení legislativních
požadavků pro tento záměr, realizaci dalších ochranných opatření. Protože není nutné
z pohledu vlivů na životní prostředí pro zajištění hygienických limitů navrhovat další opatření,
není odůvodnitelné stanovovat v tomto procesu EIA podmínky pro jejich realizaci.
Veřejné osvětlení není součástí posuzovaného záměru. Světelné znečištění z projíždějící
dopravy bude redukováno vegetačními a sadovými úpravami komunikace a PHS. Vzhledem
ke vzdálenosti obytných objektů a stavu bioty v území není realizace dalších opatření
na omezení vlivu světel z projíždějících automobilů odůvodnitelná. Dle mapy Umělého jasu
noční oblohy nad Českou republikou (Česká astronomická společnost, 2017) se zájmové
území nachází v území, kde je umělý jas noční oblohy 2,56 – 5,12 větší, oproti jasu přírodní
noční oblohy. Lze tak konstatovat, že se nejedná o území, které by bylo zvýšeně citlivé
na světelné znečištění.
Podstata vyjádření
Řešení uspořádání silnice III/066 (připojovací komunikace z obce Hřebeč – SO 125)
V rámci realizace připojovací komunikace severně od obce Hřebeč, požadujeme odclonění
této komunikace (např. výsadbou barierní zeleně) ve směru k obci. Trasa této komunikace
musí být důsledně vedena výhradně v koridoru určeném ZÚR v územně plánovací
dokumentaci obce Hřebeč.
Vypořádání vyjádření
Zajištění vedení trasy této komunikace dle ZÚR Středočeského kraje a územně plánovacích
dokumentací nespadá do procesu EIA. Tato problematika bude řešena v rámci povolení
o umístění stavby.
Požadovaná výsadba barierní zeleně by zde měla, vzhledem k vzdálenosti chráněných objektů,
prakticky zejména optický efekt. Její realizace není požadována ani z důvodů vlivu na krajinný
ráz. Její realizaci tak lze ŘSD pouze doporučit, nelze ji začlenit do podmínek závazného
stanoviska.
Podstata vyjádření
Prostupnost území pro cyklodopravu a pěší
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Umístění komunikace – obchvatu I/61 – ovlivní prostupnost území. V rámci realizace stavby
požadujeme respektovat stávající již navržené koncepce, zejména „Koncepci rozvoje
cyklistické dopravy Středočeského kraje 2017-2023“. S ohledem na členství obce Hřebeč
ve sdružení obcí Mikroregionu údolí Lidického potoka dále požadujeme respektovat
mikroregionem zpracovaný Cyklogenerel - „Studie cyklostezek a cyklotras na území MÚLP
z 02/2017“, jehož dlouhodobým cílem je propojení jak obcí mikroregionu pro cyklo a pěší
dopravu, tak zároveň docílení návaznosti na stejný klidový druh komunikací (cyklostezky,
cyklotrasy, polní cesty) v navazujících regionech.
Vypořádání vyjádření
Dle sdělení oznamovatele nebude prostupnost oproti současnému stavu výrazněji ovlivněna.
Prostupnost je nyní po jednání na ŘSD dne 15. 6. 2021 vyřešena v celé trase od km 0,000
až do okružní křižovatky s ulicí Pražská v Kročehlavech (km 4,200). Zde bude umožněno
křížení dvoupruhové přeložky silnice III/0066 ze severu na jih a křížení zde dvoupruhové
přeložky silnice I/61 z východu na západ a podél jižní strany ulice Pražská bude dostatečný
prostor pro cyklostezku.
Cyklogenerel - „Studie cyklostezek a cyklotras na území MÚLP z 02/2017“ je v projektu
zohledněn. V místě křížení přeložky silnice I/61 a Zákolanského (Dolanského) potoka je
navržen mostní objekt, který počítá se souběžnou nezpevněnou komunikací vedenou jižně
podél vodoteče. Komunikace je navržena v místě stávající stezky. Minimální průjezdní profil
komunikace je šířky 2,5 m a výšky 3,0 m.
24. Statutární město Kladno
Podstata vyjádření
Město Kladno proto požaduje, aby byl násep nové komunikace ve směru k zahrádkářské
kolonii a koupališti Bažantnice doplněn protihlukovou stěnou. Navržený monitoring hluku
prováděný před zahájením stavby, v jejím průběh a po zahájení provozu na novém obchvatu
musí být rozšířen i o prostor, v němž byl zvolen výpočtový bod V06, tzn. na východním okraji
zahrádkářské kolonie.
Vypořádání vyjádření
V kontrolním výpočtovém bodě V06 umístěném v chráněném venkovním prostoru v blízkosti
koupaliště Bažantnice a zahrádkářské kolonie byly vypočteny nejvyšší hodnoty při provozu
záměru pro rok 2040 - 51,9/46,8 dB (den/noc) to znamená, že je s rezervou dodržen
hygienický limit hluku z provozu silniční dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a
místních komunikacích I. a II. třídy pro chráněný venkovní prostor 60/60 dB (den/noc). Proto
nebyla navrhována protihluková opatření v této lokalitě.
Vzhledem k vypočteným akustickým hodnotám v bodě V06 není odůvodnitelné nařídit měření
v rámci monitoringu i v tomto bodě, jeho zařazení do monitoringu je proto v podmínkách
doporučeno.
Podstata vyjádření
K významnému zvýšení hlukové zátěže dochází i ve stávající obytné zástavbě a na plochách
určených pro obytnou zástavbu v prostoru mezi OC Oáza a tělesem nové komunikace, resp.
jejím úsekem mezi km 3,4 a km 3,8. Ve zde zvoleném výpočtovém bodě VO 15 se
po realizaci záměru (2025) zvyšuje hladina hluku v denní době o 10,7 dB (A) a v noční době
o 12,3 dB (A). I v tomto úseku nového obchvatu požaduje Město Kladno vybudování
protihlukových valu či stěn, eliminujících velmi významné zvýšení hladiny hluku v přilehlé
obytné zástavbě.
Vypořádání vyjádření
Kontrolní výpočtový bod V15 je umístěn na hranici plochy vymezené v územním plánu města
pro plánovanou obytnou zástavbu. Ke zmíněnému nárůstu ekvivalentní hladiny akustického
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tlaku A dochází při porovnání výhledového stavu v roce 2025 se stavbou I/61 Kladno,
obchvat, se stávajícím stavem (rok 2020). Relevantní je porovnání hodnot s výhledovým
stavem v roce 2025 bez stavby I/61 Kladno, obchvat, v tomto případě je nárůst 9,9 dB v denní
době a 11,5 dB v noční době. I přes poměrně vysoký nárůst hodnot LAeq,T při porovnání
stavu bez záměru a se záměrem je v kontrolním výpočtovém bodě V15 umístěném v chráněném
venkovním prostoru i po realizaci stavby I/61 Kladno, obchvat dodržen hygienický limit
60/60 dB (den/noc). Hodnoty LAeq,T splňují i hygienický limit pro chráněný venkovní prostor
stavby, tedy 60/50 dB (den/noc). Ve výhledovém stavu v roce 2045 se stavbou I/61 Kladno,
obchvat je v tomto kontrolním výpočtovém bodě hodnota LAeq,T = 49,6/44,3 dB (den/noc),
tedy 10 dB pod hygienickým limitem pro denní dobu a 5 dB pod hygienickým limitem
pro noční dobu. Z uvedeného důvodu nebyla navrhována protihluková opatření v této lokalitě.
Podstata vyjádření
Vzhledem k tomu, že se těleso nové komunikace oddělí celou jihovýchodní část města Kladna
od volné krajiny, je nezbytné důsledně realizovat veškerá navržená opatření pro funkční
příčný průchod chodců a průjezd cyklistu sítí polních cest, jejichž přeložky a úpravy jsou
součástí záměru.
Vypořádání vyjádření
Opatření navržená a prezentovaná v Dokumentaci EIA budou v následujícím procesu
povolování záměru dále prověřovány i v rámci tzv. verifikace návrhu s verzí popsanou
v Dokumentaci EIA. Současně mohou tento soulad kontrolovat i příslušné orgány státní
správy, které se budou vyjadřovat k projektům stavby.
Podstata vyjádření
Nezbytné je důsledné dodržování všech navržených opatření navržených v kapitole D.IV
k prevenci, vyloučení a snížení všech významných vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví,
včetně definovaných kompenzačních opatření a monitoringu možných negativních vlivu
na životní prostředí.
Vypořádání vyjádření
V rámci zpracování posudku bylo provedeno podrobné posouzení navržených opatření
v kapitole D.IV dokumentace. Uvedené požadavky byly v posudku aktualizovány, upraveny, a
i doplněny o další opatření. Současně byly vypuštěny ty požadavky, které vycházejí z předpisů,
podle kterých bude projekt záměru v dalším povolovacím procesu automatiky kontrolován či
řešen.
25. Malé Přítočno
Podstata vyjádření
1. SO 760 Protihlukové stěny
Vítáme zohlednění našeho požadavku na realizaci protihlukové stěny v úseku km 0,20 – 0,45.
I nadále trváme na tom, aby předmětná protihluková stěna byla vybudována již
před zahájením provozu, a nesouhlasili bychom s pouhou územní rezervou.
Vypořádání vyjádření
V rámci tohoto procesu EIA není odůvodnitelné nařídit realizaci PHS v místech, kde jsou nyní
navrženy územní rezervy pro PHS. Do podmínek závazného stanoviska včetně projektu
monitoringu jsou začleněny podmínky měření hluku v místech navržených územních rezerv
pro PHS po zprovoznění komunikace. Na základě tohoto měření bude investor, v případě, že
by se potvrdila možnost překračování hygienických limitů hluku, nucen neprodleně realizovat
potřebná protihluková opatření.

strana 60 / 71
Podstata vyjádření
2. SO 158 Cyklostezka v km 0,150
Souhlasíme s převedením cyklistické dopravy přes modernizovanou železniční trať, nicméně
nikoli navrženým způsobem. Považujeme za dostačující, když pro cyklisty bude možné
železnici mimoúrovňově překonat podchodem pod železniční tratí (mezi nástupišti), který je
součástí projektu železniční tratě. Důvodem našeho postoje je obava ze zneužití cyklostezky
pro dopravu motorových vozidel. Poslední odstavec na str. 67 dokumentace není příliš
srozumitelně formulován. Pokud však má znamenat, že provizorní komunikace, která má být
vybudována v případě, že realizace železnice bude probíhat rychleji, bude následně použita
na cyklostezku, pak s tím samozřejmě také vůbec nesouhlasíme. Pokud by navzdory shora
uvedeným argumentům měla být cyklostezka navrženým způsobem realizována, pak trváme
na tom, aby projektová dokumentace vždy zahrnovala opatření zabraňující automobilovému
provozu (např. zúžení plánované šířky, mechanické zábrany atp.) a to včetně zabránění
přejíždění mezi velkým (P+R) a malým parkovištěm.
Vypořádání vyjádření
Požadavek na převedení cyklistické dopravy nadjezdem přes novou trať byl vznesen
na pracovním jednání dne 12. 2. 2020 ve Velkém Přítočně. Stejný požadavek byl uplatněn
koordinátory cyklodopravy a byl projednán dne 18. 5. 2021. Objekt SO 158 je cyklostezka
celkové šířky 4 m (včetně bezpečnostních odstupů 2 x 0,5 m), která využívá násypové těleso
provizorní komunikace během modernizace trati Praha – Kladno. Provizorní komunikace
bude zúžena na požadovanou šířku, doplněna o bezpečnostní prvky, případně doplněna
mobiliářem a zelení.
Stezka bude od silnice I/61 oddělena svodidly. V napojení na ulici Kladenská (bývalá I/61)
bude zamezení vjetí dopravy mimo cyklistické řešeno dopravním značením, resp. vhodnou
fyzickou překážkou.
Podstata vyjádření
3. K připomínce obce Dolany č. 3 na str. 32 dokumentace
Nákladní vozidla mířící do průmyslové zóny budou z obchvatu sjíždět z okružní křižovatky
Velké Přítočno (SO 113) po novém přivaděči a nikoli z okružní křižovatky Dolany (SO 112).
Tomu může být případně přizpůsobeno i dopravní značení a omezení provozu na silnici
III/0075. Ztotožňujeme se proto se závěry zpracovatele dokumentace v komentáři k této
připomínce obce Dolany na str. 33 dokumentace.
Vypořádání vyjádření
Vyjádření bylo vzato na vědomí.
Podstata vyjádření
4. Změna stávající silnice I/61 na silnici III. Třídy
Žádáme, aby stávající silnice I/61 procházející obytnou zástavbou obce Malé Přítočno byla
po zahájení provozu obchvatu klasifikována již jen jako silnice III. třídy, a to na celém území
obce.
Vypořádání vyjádření
Původní silnice přejde do nižší kategorie. O budoucím zařazení nejenom této silnice, ale celé
silniční sítě ovlivněné výstavbou přeložky I/61, rozhodne příslušné oddělení ŘSD ČR společně
s KSÚS Středočeského kraje. Problematika nespadá do procesu EIA.
26. Magistrát města Kladna, OŽP
Podstata vyjádření
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Jako jedno z rozhodujících opatření, jež je nutno provést, aby nedošlo k významným
negativním vlivům záměru na dotčené biotopy a na ně vázané populace rostlin a živočichů je
navržen biologický dozor, který bude svou činnost koordinovat se zástupci KÚ Středočeského
kraje, případně AOPK ČR či ČIŽP. Odbor ŽP, jako příslušný orgán ochrany přírody v ORP
Kladno požaduje, aby byl do této koordinace plně zahrnut.
Vypořádání vyjádření
Požadavek je začleněn do podmínek závazného stanoviska.
Podstata vyjádření
V dalších stupních projektování záměru je nezbytné rozsah oplocení logicky odůvodnit a
přesně specifikovat, návrh musí zohlednit požadavky na migraci zvěře.
Vypořádání vyjádření
Tato problematika bude automatiky řešena v dalších stupních projektové přípravy stavby
včetně projednání se zainteresovanými orgány státní správy. Vyjádření bylo proto vzato
na vědomí.
Podstata vyjádření
Odbor ŽP požaduje, aby byly na náspech a zářezech tělesa nového obchvatu založeny
především druhově bohaté a na biomasu chudé nízkoprodukční travinobylinné porosty,
splňující technické podmínky zatravňování (zejména rychlé zapojení porostu jako prevence
eroze). Požadujeme proto, aby návrh ozelenění tělesa komunikace vycházel z výsledků
výzkumného projektu TAČR č. TH01030300 „Nové technologie vegetačních úprav svahů
dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany
přírody“ („Motýlí dálnice“). Zcela bez vegetace je možné ponechat skalní zářez v km 0,7 až
km 0,8. Porosty dřevin by naopak měly být založeny zejména na místech exponovaných vůči
zástavbě. Preferovat je nutné druhy dřevin se zvýšenou schopností zachytávaní prachových
částic.
Vypořádání vyjádření
Požadavek na využití výzkumného projektu TAČR č. TH01030300 je začleněn do podmínek
závazného stanoviska. Navržená řešení bude možné kontrolovat a připomínkovat v rámci
povolovacího procesu záměru.
Podstata vyjádření
Odbor ŽP požaduje, aby byla opatření vyplývající z migrační studie a biologického
hodnocení, včetně souvisejících požadavků odboru ŽP, zapracována do výčtu opatření
vyjmenovaných pro fázi projektových příprav a následně i pro fáze výstavby a provozu.
Vypořádání vyjádření
Navrhovaná opatření z obou studií byla zapracována do podmínek závazného stanoviska.
Nebyly zapracovány požadavky vesměs z kapitoly „pozitivní opatření“, které budou
automaticky řešeny a projednávány v rámci další projektové přípravy stavby, nebo které
vycházejí z požadavků plnění souvisejících zákonů.
27. Unhošť
Podstata vyjádření
Město Unhošť trvá na svých požadavcích ohledně zajištění dopravní dostupnosti pro pěší a
cyklisty z města Unhošť nejen na nádraží, ale i dále na sever. Ve všech fázích Město Unhošť
své požadavky zcela jasně opakovaně sdělovalo. A opakovaně bylo toto ze strany investora
i projektanta přislíbeno. Žádám proto o prověření tras pro pěší a cyklisty z města Unhošť
na nádraží a dále na sever.
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Výstavbou dálnice D6 došlo k tomu, že se chodci i cyklisté po překonání mostu, které je ještě
možné poměrně bezpečně zvládnout, ocitnou uprostřed frekventované silnice. Tento stav je
třeba v rámci dalších investic v této lokalitě konečně změnit.
Vypořádání vyjádření
V situaci, která je v příloze dokumentace je vidět, že navržená trasa chodníku od mostu
přes dálnici D6 (začátku stavby) vede podél západní strany nové komunikace nové okružní
křižovatky až na nové nádraží, případně lze pokračovat po silnici na stávající nádraží.
Požadavek je zohledněn v projektu přeložky silnice I/61.
28. P. K._2
Podstata vyjádření
Ve vyjádření jsou uvedeny připomínky dopadů na klima – vlivu záměru na koncentrace
CO2. V dokumentaci se uvádí, že při realizaci záměru emise CO2 vzrostou (a následuje
poznámka, že klesnou v obytné zástavbě, což je ale irelevantní údaj, protože z hlediska změny
klimatu jsou jednak důležité celkové emise, bez ohledu na to, kde vznikají, a jednak, jak se
píše na straně 57, CO2 nemá závažnější vliv na lidské zdraví). Pokud se plánuje výstavba další
silnice, očekával bych, že součástí záměru budou opatření, která očekávaný nárůst emisí CO2
nějakým způsobem vykompenzují. V tomto směru ale studie téměř nic konkrétního nenabízí.
Z tohoto důvodu bych (pokud už je rozhodnuto, že se problematika tranzitní dopravy bude
řešit touto klimaticky škodlivou formou) uvítal podrobnější specifikaci kompenzačních
opatření, naznačených ve dvou krátkých odstavcích na straně 70, aby tak bylo zajištěno, že
jejich rozsah bude adekvátní.
Vypořádání vyjádření
Problematika vlivů na klima byla podrobně posouzena v příloze 5. Dokumentace EIA.
Současně v příloze č.3 Dokumentace EIA (Rozptylová studie) je provedeno posouzení, zda je
potřeba dle zákona o ovzduší navrhovat kompenzační opatření. Závěry obou studií jsou pak
uvedeny v dokumentaci. Z posouzení plyne, že dle zákonných požadavků není potřeba
navrhovat kompenzační opatření. Tato problematika byla v rámci posudku podrobně
prověřena a byla promítnuta do navržených podmínek závazného stanoviska, kde se nejvíce
projevila v požadavcích na rozsah sadových úprav. Obecně lze konstatovat, že přeložky
komunikací tohoto rozsahu a charakteru, nejsou sami o sobě zdrojem nových cílů
pro dopravu. Tudíž v celkového pohledu na klima se bude vždy jednat zejména o přerozdělení
míst emisí CO2, než o zásadní celkový vliv např. na koncentrace skleníkových plynů.
29. K. V.
Podstata vyjádření
Ve vyjádření je mnohokrát citováno, že se jedná o vyjádření k oznámení a v závěru
vyjadřovatel požaduje, aby předmětný záměr byl posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.
(aby podléhal posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle tohoto zákona), tj. aby byla
zpracována dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, která mj. posoudí
komplexně všechny vlivy navrhovaného záměru (zejména ve vztahu k výše uvedeným
oblastem), jakož i variant záměru (včetně varianty jeho neprovedení); další projednávání
podle zákona č. 100/2001 Sb. Rovněž bude garantovat, že záměr bude fundovaně oponován
nezávislým odborníkem - zpracovatelem posudku.
Vypořádání vyjádření
Dokumentace EIA byla již zpracována a vyjádření bylo podáno k Dokumentaci. Uvedený
požadavek byl proto již splněn. I přes uvedené formulace, že jde o vyjádření k Oznámení je
v následujícím textu vypořádáno vyjádření, pouze není komentován opakovaně uváděný
požadavek na zpracování Dokumentace a vypořádání je řešeno, jako když připomínky jsou
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místo „v oznámení“ uvedeny zpracovatelem „v dokumentaci“. Odborný posudek byl
zpracován autorizovanou osobou dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Ing. Richardem Kukem a
bude zveřejněn v Informačním systému EIA spolu se závazným stanoviskem.
Podstata vyjádření
Znečištění ovzduší
Vlivem znečištěného ovzduší a prachu z mostu dojde ke znehodnocení třech vodních nádrží
u Hřebče a k úhynu ryb v chovném rybníce. Jedna z nádrží je dlouhodobě využívána
k rekreačnímu plavání a tato výstavba může mít za následek špatnou kvalitu vody. K těmto
vlivům dojde jak při výstavbě, tak provozu záměru. Znečištění ovzduší se navíc významně
dotkne kromě obce rovněž přilehlého lesa. V oblasti se nachází více než čtyřicet ohrožených
druhů, z čehož minimálně polovina je závislá na čistém ovzduší a již při realizaci záměru
může dojít k jejich úhynu. Není hodnocen vliv na kvalitu ovzduší všude tam, kde může dojít
ke zhoršení situace v důsledku provozu daného záměru, tj. včetně hlavních příjezdových tras
k záměru. Není zohledněn vliv zemních prací, kdy se z půdy uvolní nebezpečné látky
ze zemědělské činnosti.
Vypořádání vyjádření
Na základě výsledků výpočtu Rozptylové studie (příloha č. 3 předkládané dokumentace EIA)
lze konstatovat, že jsou ve výhledových stavech se záměrem příspěvky k imisnímu limitu
posuzovaného záměru akceptovatelné. S ohledem na hodnocení zdravotních rizik (příloha č. 4
předkládané dokumentace EIA) souvisejících se znečištěním ovzduší lze konstatovat, že jsou
příspěvky hodnocených škodlivin zanedbatelné a kvantitativně prakticky nehodnotitelné.
Zásadní ovlivnění kvality vody ve vodních nádrží, ovlivnění lesních porostů, případně
živočichů, které by způsobilo jejich úhyn a bylo přitom vyvoláno příspěvky záměru
ke znečištění v zájmovém území, nelze vzhledem k velikosti příspěvků záměru ke kvalitě
ovzduší očekávat. Návrh odvodňovacích objektů dává dostatečný předpoklad pro to, aby
nedošlo k neakceptovatelnému ovlivnění kvality vody jak v tocích, tak rybnících na nich.
Podstata vyjádření
Ochrana před hlukem
Není hodnocen vliv na hlukovou situaci všude tam, kde může dojít ke zhoršení situace
v důsledku provozu daného záměru, tj. včetně obytného území Hřebče. Nemůže přitom obstát
tvrzení, že změna hlukové zátěže v souvislosti se záměrem je z hlediska hlukových předpisů
nehodnotitelná, když s touto argumentací by bylo možno v území akceptovat a realizovat další
a další obdobné záměry, které by však ve svém souhrnu zcela zásadně zhoršily akustickou
situaci v daném území. Skutečná dopravní zátěž na silnici procházející Velkým a Malým
Přítočnem se nezmění, jelikož veškeré sklady stále zůstávají v oné oblasti a kamiony tak
budou v původní trase nadále, Výstavba nové silnice se tím stává zcela zbytečná.
V dokumentaci je tedy třeba uvést a vyhodnotit skutečně změny, které nastanou při výstavbě
obchvatu. Doložená hluková studie nevychází z reálných údajů. Dále není zřejmé, zda a
jakým způsobem byl do hlukových výpočtů zahrnut značný hluk, který vzniká při manipulaci
s materiálem v areálu, zejména jeho vykládání a nakládání, které se má dít na venkovních
plochách; bude se přitom jednat o další z dominantních zdrojů hluku, a je tedy třeba toto uvést
a vyhodnotit v dokumentaci vlivů záměru.
Vypořádání vyjádření
V katastrálním území Hřebeč byla akustická situace hodnocena v kontrolních výpočtových
bodech V03–V05, V18, V29–V31 a V33. V některých kontrolních výpočtových bodech dochází
k nárůstům ekvivalentní hladiny akustického tlaku oproti stavu bez navrhované stavby I/61
Kladno, obchvat. U chráněných (obytných) objektů se hluk po realizaci záměru pohybuje
pod úrovní limitu 55/45 dB (den/noc) přičemž tento limit je u bodů V29-V31, u ostatních
objektů je limit 60/50 dB. Ve všech kontrolních výpočtových bodech jsou tak dodrženy
příslušné hygienické limity.
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Poslední připomínka se zřejmě netýká hodnoceného záměru, protože jeho součástí není žádný
areál. Pokud tím bylo míněna manipulace s materiálem při výstavbě, tak tyto práce jsou
v hlukové studii zohledněny v části o výstavbě.
Podstata vyjádření
Vibrace
Není hodnocen vliv vibrací, a to jak z provozu zařízení (průjezd automobilů), tak vyvolaných
obslužnou nákladní automobilovou dopravou na stavby v Hřebči.
Vypořádání vyjádření
Hygienický limit vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb se vyjadřuje průměrnou
váženou hladinou zrychlení vibrací a vztahuje se na horizontální a vertikální vibrace v místě
pobytu osob a k době trvání vibrací. K překračování hygienického limitu z provozu dopravy
může docházet v místech, kde se nachází zástavba v těsné blízkosti komunikace. Vzhledem
k tomu, že nová trasa obchvatu silnice I/61 je vedena mimo zastavěné území a v dostatečné
vzdálenosti od chráněné zástavby, nelze očekávat, že by hygienický limit pro chráněný vnitřní
prostor staveb nebyl dodržen.
Podstata vyjádření
Ochrana přírody a krajiny
Záměr s sebou nese zatížení dosud přírodních ploch, čímž se však oznámení řádně nezabývá.
Více jak 40 druhů ohrožených zvířat bude výstavbou ohroženo. Jeden druh, konkrétně
bažanti, si na přítomnost lidí zvykli a ztratili na opatrnosti, a tak v oblasti, kde nebude
vozovka vyvýšena, budou na silnici vstupovat. Po několika měsících provozu silnice tak hrozí
reálné nebezpečí úhynu celého druhu v oblasti.
Ačkoli má zástavbou dojít k dotčení, resp. likvidaci biotopů zvláště chráněných druhů
živočichů, není tento vliv náležitě vyhodnocen, stejně jako oznámení nehodnotí to, že záměr
se může svými negativními vlivy (hluk, prašnost ad.) dotknout nejen biotopů v místě stavby,
ale i biotopů okolních. Navíc nebyl proveden dostatečný průzkum. Není hodnocen ani vliv
záměru na sousední krajinářsky a přírodně cennou stromovou alej.
Vypořádání vyjádření
Součástí dokumentace EIA, konkrétně jako příloha č. 6, je Hodnocení dle § 67 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze kterého plyne, že při dodržení navržených
opatření nebude mít záměr významný negativní vliv na ekosystémy či biologickou rozmanitost
řešeného území. Rozsah průzkumu, jak z hlediska návštěv území, tak rozsahu zkoumaného
území, je podrobně popsán ve výše uvedeném hodnocení a lze ho považovat za adekvátní a
dostatečný. Území záměru není součástí ani se nenachází v blízkosti migračně významných
území, dálkovým migračním koridorům a místům omezení v územním plánování.
Území záměru ani jeho okolí není součástí území zvýšené hodnoty pro trvalý výskyt nebo
pro migraci druhů větších savců lesního ekosystému. Dle kategorizace území ČR z hlediska
výskytu a migrací velkých savců je lokalita součástí území kategorie IV. – území méně
významné. Migrační prostupnost posuzovaného záměru byla podrobně zhodnocena v rámci
samostatné přílohy č. 7 dokumentace EIA, konkrétně Rámcové migrační studie,
na jejímž základě lze konstatovat, že je posuzovaný záměr v navrženém technickém řešení
z hlediska migrace zvěře dostatečně řešen a je akceptovatelný.
Podstata vyjádření
Ochrana krajiny (krajinného rázu a kulturní krajiny)
Záměr je navrhován v místě dosud nezastavěném, což s sebou nese zástavbu dosud
volné krajiny. Vliv záměru na krajinný ráz bagatelizován, ačkoli výška záměru a jeho
objemový a plošný rozsah mohou negativně ovlivnit ráz krajiny, v tomto místě dosud
nezastavěné a navazující na otevřenou volnou krajinu mezi obcemi Hřebeč, Dolany a městem
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Kladno, uchovávající si dosud svůj venkovský charakter. Vliv záměru na krajinný ráz není
řádně vyhodnocen.
Vypořádání vyjádření
Vyhodnocení bylo zpracováno v souladu s metodikou Posouzení navrhované stavby, činnosti
nebo změny využití území na krajinný ráz (I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek,
P. Sklenička, 2004). Zhodnocena byla všechna zákonná kritéria ochrany krajinného rázu,
která jsou stanovena v § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů. Posouzeny byly všechny relevantní znaky podílející se
na krajinném rázu posuzovaného území, a to jak z hlediska přírodní, tak kulturní a historické
charakteristiky. Vyhodnoceny byly rovněž znaky vizuální charakteristiky estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajině. Vliv posuzovaného záměru na uvedené znaky byl
ve všech případech objektivně vyhodnocen a byla navržena doporučení pro minimalizaci
negativního dopadu navrhovaného záměru na krajinný ráz. Trasa navrhovaného záměru
respektuje opatření k ochraně krajinného rázu navržená v Územně analytických podkladech
Středočeského kraje (Atelier V – I. Vorel, Studie vyhodnocení krajinného rázu Středočeského
kraje - 1. část). Koridor stavby je navržen tak, že se vyhýbá nejcennějším lokalitám z hlediska
ochrany krajinného rázu a prochází plochami, které jsou hodnoceny jako krajina kulturní
s krajinářskou hodnotou průměrnou a zhruba od linie Lidického potoka severním směrem
prochází záměr plochami, které jsou hodnoceny jako krajina přeměněná s krajinářskou
hodnotou průměrnou. S ohledem k výše uvedenému lze konstatovat, že je posuzovaný záměr
navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a jeho vliv lze považovat jako
únosný zásah do krajinného rázu.
Podstata vyjádření
Ochrana zemědělského půdního fondu
Zcela dosud chybí vyhodnocení funkce půdy v daném místě, jakož i v okolí záměru, a
důsledky, které její odnětí ze ZPF (zastavění) bude mít, tj. zcela absentuje hodnocení důsledků
tohoto dopadu záměru na životní prostředí, jakož ani toto není srovnáno s jiným řešením,
např. s jiným – menším rozsahem záboru ZPF.
Vypořádání vyjádření
Pro potřeby tohoto procesu EIA je hodnocení záboru ZPF provedené v rámci Dokumentace
EIA plně vyhovující. Zpracování dalších hodnocení záboru ZPF nemohou mít z pohledu účelu
procesu EIA zásadní vliv na rozhodnutí, zda s realizací záměru souhlasit či nikoliv.
Podstata vyjádření
Ochrana vod
Nejsou řádně popsány a vyhodnoceny vlivy, které může přinést záměr na množství a kvalitu
podzemní vody. Takto velké narušení krajiny (včetně zapuštění silnice) může podzemní vodu
výrazně narušit.
Vypořádání vyjádření
Součástí dokumentace je příloha č.8 - Posouzení vlivů záměru na podzemní a povrchové vody
(RNDr. Jiřím Starý, říjen 2020) a příloha č.11 - Hydrogeologický průzkum - posouzení
vsakovacích poměrů (Mgr. Ladislavem Šplíchal, červenec 2019). Možné vlivy záměru
na povrchové a podzemní vody jsou popsány a prověřeny ve zcela vyhovujícím rozsahu
pro tento proces EIA. Není důvod očekávat výrazné narušení podzemních vod, toto zajišťují
i platné předpisy.
Podstata vyjádření
Kromě výše uvedeného je nutno obecně k oznámení dále uvést:
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a) Oznámení neřeší a neobsahuje hodnocení variant záměru ve vztahu ke kapacitě a umístění
záměru, tj. zejména varianty realizace zamýšleného záměru v menším rozsahu či na jiném
místě, zejména na místech již zasažených průmyslovou činností.
b) Je nutné podotknout, že nastalá situace (epidemie Koronaviru) výrazně v budoucnu
přemění zatížení původní vozovky. S nastupujícím trendem Home Office, který do budoucna
potrvá, se snížilo zatížení původních tras a nebude tak docházet ke kolabování dopravy
v původních oblastech – realizace silnice je tak zbytečná a částka okolo 1 miliardy by se dala
využít účelněji, vzhledem i ke skutečnosti probíhající velké hospodářské krizi.
c) V tento okamžik probíhá oprava vozovky ve Hřebči a Dolanech, která rovněž pomůže
ulehčit dopravu ve výše zmíněné oblasti (Velké a Malé Přítočno)
d) Dále je třeba uvést, že není řádně hodnocena varianta neprovedení záměru – nulová
varianta (viz § 5 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.) - chybí tedy porovnání variant provedení
záměru a varianty stavu území bez provedení záměru.
e) I když se u nás nejedná o dokument, kterým by se Váš úřad musel zabývat, tak prosím
o zohlednění.
Vzniklá
petice
obsahuje
některé
zajímavé
postřehy:
https://www.petice.com/silnice_61_baantnice_amrda_dolany
Prosím, vyjádřete svým podpisem nesouhlas s výstavbou silnice 1/61 u Kladna. Nejen, že
hustotu dopravy nesníží, ale navíc zničí poslední kus přírody, který tu máme. Oblast
Bažantnice a Čamrdy.
Bažanti potřebují klid, už jen okolní řepka je pro ně problematická. Jsou omámení a alespoň
tiché okolí jim dovolí někam zalézt. Pokud se u jejich domova vystaví silnice, tak je dost jistě
jejich přežití zpečetěno. Kromě bažantů se v oblasti údajně zdržuje více ohrožených druhů.
Vypořádání vyjádření
Ad a) V Závěru zjišťovacího řízení nebyl vznesen požadavek na zpracování variantních řešení.
V tom případě není u tohoto typu hodnoceného záměru jejich zpracování potřebné, a proto
nebyly varianty zpracovány.
Ad b) Předpoklad, že by současná situací s pandemií covid-19 a dočasného trendu nárůstu
Home Office vedla v budoucnu ke snížení intenzit dopravy není příliš odůvodnitelný. Převážná
většina oborů, které generují dopravu nemůže na Home Office fungovat. Dosavadní průzkumy
spíše potvrzují skutečnost, že naopak dochází ke zvýšení intenzit dopravy, což pravděpodobně
souvisí s nárůstem požadavků na přepravu zboží, které nedokážeme dostat na železnici nebo
do tunelů. V době pandemie například naprosto dramatickým způsobem vzrostla přeprava
zboží zásilkovými firmami, a to generovalo velké množství dodávkových a lehkých nákladních
aut. V současné době není tedy podklad pro změny intenzit dopravy, ale nutno upozornit na to,
že ani velké změny by neovlivnily potřebu realizace záměru.
Ad c) Oprava vozovky ve Hřebči a Dolanech nemůže nijak ovlivnit potřebu realizace záměru..
Vliv dopravy na stávající I/6 je z hlediska vlivů na obyvatele a životní prostředí neúnosný a
takový zůstane i po realizaci uvedených oprav.
Ad d) Záměr je z hlediska technického řešení posuzován v jedné aktivní variantě, která
vychází z aktuální projektové dokumentace a v nulové variantě, která představuje stav
bez realizace záměru. Z těchto variant se odvíjí posuzování hlukové zátěže, znečištění ovzduší
a vlivy na veřejné zdraví.
Ad e) Vzato na vědomí.
30. J. T.
Toto vyjádření je stejné, jako vyjádření č. 29 K.V. komentované v předcházející části, a to
včetně směřování připomínek k oznámení a požadavku na zpracování dokumentace. Viz
vypořádání výše.
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31. Občané Hřebeč
Podstata vyjádření
Nesouhlasíme s argumenty, údaji, návrhy a závěry týkajících se realizace záměru v části,
týkajících vedení komunikace I/61 v blízkosti obce Hřebeč. Na rozdíl od některých jiných
obcí. které budou profitovat z obchvatu, největší zátěž dopadne právě na obyvatele Hřebče a
dále i klidových, rekreačních zón v zahrádkářských koloniích v Bažantnici v katastru města
Kladna a dalších v katastru obce Hřebeč.
Vypořádání vyjádření
Výběr posuzované variant již byl hodnocen výše v odůvodnění vydání tohoto stanoviska.
V textu není konkrétní připomínka, a proto bylo vzato na vědomí.
Podstata vyjádření
Při posuzování vlivů dopadu hluku nebyl vůbec vzat v úvahu dopad na občany v nově
zastaveném území obce Hřebeč v ulici Alšova, kterých by se dopady týkaly v bezprostřední
blízkosti. V okolí stávající zástavby obce a odpočinkových zahrádkářských kolonií je
v současnosti minimální provoz a realizací záměru vznikne skokové zatížení občanů.
Požadujeme zhotovení dodatečného posouzení zátěžových vlivů na okraji nové západní
zástavby v obci Hřebeč směr Kladno. Pokud by zhotovitel, respektive objednatel nevyšel
tomuto požadavku vstříc, jsme připraveni tuto studii zafinancovat sami. Navíc je nezbytné,
aby na přemostění a dále v blízkosti zastavených území byl použita při výstavbě vozovky
technologie se speciální protihlukovou úpravou.
Vypořádání vyjádření
Ve zmíněné lokalitě byl na hranici plochy vymezené územním plánem obce pro plánovanou
obytnou zástavbu umístěn kontrolní výpočtový bod V18. Dále byla akustická situace
hodnocena v kontrolním výpočtovém bodě V33 umístěném v chráněném venkovním prostoru
stavby rodinného domu Alšova čp. 728 a pomocí hlukových map. V obou kontrolních
výpočtových bodech jsou i po realizaci navrhované stavby dodrženy příslušné hygienické
limity hluku pro posuzované výhledové stavy. V kontrolním výpočtovém bodě V03 umístěném
v chráněném venkovním prostoru v zahrádkářské kolonii je rovněž příslušný hygienický limit
dodržen. Hluk ze stavební činnosti byl rovněž posouzen a při dodržení doby nasazení
stavebních strojů s akustickými parametry uvedenými v Akustickém posouzení bude dodržen
hygienický limit hluku ze stavební činnosti 65 dB (den, 7–21 h).
Podstata vyjádření
Žádáme provedení studie světelného znečištění v okolí komunikace při budoucím plném
provozu komunikace.
Vypořádání vyjádření
Veřejné osvětlení není součástí posuzovaného záměru. Světelné znečištění z projíždějící
dopravy bude redukováno vegetačními a sadovými úpravami komunikace a PHS. Vzhledem
k vzdálenosti obytných objektů a stavu bioty v území není realizace dalších opatření
na omezení vlivu světel z projíždějících automobilů odůvodnitelná. Dle mapy Umělého jasu
noční oblohy nad Českou republikou (Česká astronomická společnost, 2017) se zájmové
území nachází v území, kde je umělý jas noční oblohy 2,56 – 5,12 větší, oproti jasu přírodní
noční oblohy. Lze tak konstatovat, že se nejedná o území, které by bylo zvýšeně citlivé
na světelné znečištění.
Podstata vyjádření
Dále se dá očekávat dramatické zhoršení zatížení dotčených území Hřebce emisemi, a to
zejména na západní části obce, a to může mít spolu s dalšími negativními faktory velmi
negativní vliv na zdraví obyvatel v této části obce. Během výstavby komunikace se kromě
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výše uvedených vlivů projeví navíc zátěž nárazovým hlukem a vibracemi, a proto požadujeme
omezení prací na staveništi pouze na pracovní dny od 7.- 17. Hod.
Vypořádání vyjádření
Vlivy záměru na ovzduší a hluk a z toho plynoucí dopady na veřejné zdraví jsou podrobně
posouzeny v přílohách dokumentace EIA. Z výsledků těchto hodnocení neplyne, že by mohlo
dojít k dramatickému zvýšení zatížení území Hřebče emisemi. Podrobně je vliv na kvalitu
ovzduší uveden pro lokalitu Hřebce i v kapitole II.2.4.1.2 „D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima“
posudku, kde je zřejmé, že příspěvky záměru budou u všech hodnocených látek nevýznamné
prakticky zanedbatelné (vesměs jde v oblasti Hřebče o drobný nárůst maximálně v řádu tisícin
μg/m3 jednotlivých škodlivin, tj. více jak 4 řády pod úrovní hygienického limitu). Vliv záměru
na hluk v území je nejnázorněji pro celé území Hřebče vidět z mapových příloh v příloze č.2
dokumentace – Akustické posouzení, a z vypočtených hodnot v kontrolních výpočtových
bodech V03–V05, V18, V29–V31 a V33 v Hřebči. U chráněných (obytných) objektů se hluk
po realizaci záměru pohybuje pod úrovní limitu 55/45 dB (den/noc) přičemž tento limit je
u bodů V29-V31, u ostatních objektů je limit 60/50 dB.
Hluk z výstavby byl posouzen pro nejbližší obytné objekty od stavby, které jsou v
Malém Přítočnu a Dolanech. Protože u nich vyšly požadované hygienické limity, není důvod
očekávat, že nebudou dodrženy i u zástavby v Hřebči. Zkrácení pracovní doby na 7-17 hod se
nedoporučuje, protože by tak došlo k prodloužení doby výstavby a tím zvýšené zátěže obyvatel.
V katastrálním území Hřebeč byla akustická situace hodnocena v kontrolních výpočtových
bodech V03–V05, V18, V29–V31 a V33. V některých kontrolních výpočtových bodech dochází
k nárůstům ekvivalentní hladiny akustického tlaku oproti stavu bez navrhované stavby I/61
Kladno, obchvat. Ve všech kontrolních výpočtových bodech jsou však dodrženy příslušné
hygienické limity. Navrhovaná stavba dále přinese zlepšení akustické situace v intravilánu
obcí Velké Přítočno a Malé Přítočno, což vyplývá z přerozdělení dopravy patrného
z dopravně-inženýrských podkladů.
32. I. R. (po termínu)
Podstata vyjádření
Nesouhlasí s realizací a dle nich je zbytečné řešení komunikace SO 125 a turbo křižovatek a
navrhují alternativní řešení, nahradit ji trasou vedenou po stávající silnice III/0066
(v dokumentaci chybně označené III/0016) s přestavbou SO 115 - okružní tříramenné
křižovatky komunikací na čtyřramennou.
Vypořádání vyjádření
Tato připomínka byla v rámci posudku vyhodnocena jako významná. Proto je zohledněna
v podmínkách závazného stanoviska. Chybné označení komunikace III/0016 místo III/0066
v příloze C.1 bylo dle sdělení způsobeno překlepem.
33. R.K. (po termínu)
Podstata vyjádření
Nesouhlasí s realizací stavby. Ve vyjádření jsou komentovány a rozebrány intenzity dopravy
bez a se záměrem na okolních komunikacích. Dále je připomínkována hluková studie včetně
termínu měření a z toho plynoucích závěrů, rychlost vozidel, mostní uzávěry, atd.
připomínkována je navržená prostorová rezerva pro PHS, měly by být vybudovány hned
s realizací komunikace. Nesouhlasí s tvrzením zpracovatele dokumentace EIA, že „záměr
prochází většinou lokalitami s polními monokulturami s nízkou rekreační atraktivitou“. Záměr
vede několikrát blízko rodinných domů a rekreační atraktivita lesoparku Bažantnice atd.
Upozorňuje na kácení stromů a fakt, že nejsou přesně uvedeny množství vysazovaných
stromů a keřů.
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Ve zprávě EIA se na straně 18 v odstavci Oddělení a ochrana vod v Komentáři dokumentace
EAI uvádí, že se předpokládá na nové silnici „nižší intenzita dopravy“. Nabízí se otázka, zda
je nutné budovat novou silnici I. třídy. Upozorňuje na nutnost přeložky bezejmenné vodoteče,
které není součástí dokumentace. Ve zprávě není podrobně řešena ani situace během výstavby
silnice, a to v Kladně za Garden Spot a před zahrádkářskou osadou a problematiky příjezdů
na staveniště. Nesouhlasí s tím, aby výstavba I/61 dostala výjimku z ochranných podmínek
v rámci veřejného zájmu. Upozorňuje na chráněné živočichy, zábory ZPF a narušené
současného prostředí. Je toho názoru, že záměr vybudovat obchvat Kladno je především
za účelem rozvoje obchodu a průmyslu (průmyslová zóna Kladno JIH a Kladno východ) a
plánované nové zástavby v území. Mělo se najít nové řešení pro novou spojnici dálnic D6 a
D7, pro které byl tento obchvat určen a snažit se najít nové řešení, jak ulevit Malému
Přítočnu, které je současným vytížením stávající komunikace I/61 postiženo nejvíce.
Pro kamionovou dopravu je třeba v Kladně vymyslet omezení pro průjezd městem. Je třeba
omezit plánovanou zástavbu v Kročehlavech.
Vypořádání vyjádření
Problematika intenzit dopravy, hluková studie, mostních uzávěrů atd. a jejích výsledků byla
připomínkována i v dalších vyjádřeních, které jsou vypořádány v předcházející části.
Informace o citovaných rekreačních lokalitách v dokumentaci uvedena jsou. Citovaný odkaz
na „nižší intenzitu dopravy“ souvisí s vodohospodářským řešením, kdy lze obecně při nižší
intenzitě dopravy využít více prvků hospodaření se srážkovými vodami, zde např. vsakování
srážkových vod za současného jednoduššího a provozně spolehlivějšího zajištění potřebné
kvality vody, nemá nic společného s kapacitou komunikace. Potřebné přeložky všech vodotečí
musí být součástí projektu stavby, vzhledem k požadavků v povolovacím procesu není jejich
technické řešení potřeba podmínkovat v procesu EIA. V rámci procesu EIA nelze ovlivnit
rozhodnutí při udělování citovaných výjimek. Záměr musí být v procesu EIA posouzen tak jak
byl oznamovatelem předložen. V případě tohoto záměru, kde bylo prokázáno, že vlivy záměru
budou při dodržení požadovaných podmínek akceptovatelné, není odůvodnitelné vyslovit
nesouhlas se záměrem.
34. Povodí Vltavy, s.p. (po termínu)
Podstata vyjádření
Dle předložené dokumentace EIA lze zpracování vlivu záměru na podzemní a povrchové
vody akceptovat. Požadujeme respektovat doporučení dle Přílohy č.8 - Zvětšit aktuálně
navržený objem retenčních nádrží a současně snížit regulovaný odtok z RN:
SO 312 a SO 313 snížit regulovaný odtok do Lidického potoka na maximální hodnotu 20 l/s
SO 310 a SO 311 snížit regulovaný odtok do Zákolanského potoka (Dolanského) potoka
na max. hodnotu 15 l/s.
Pro umístění staveb bude respektován §67 vodního zákona. V aktivní zóně nebude navyšován
terén, retenční nádrže budou umístěny mimo aktivní zónu. Bude respektováno ochranné
pásmo vodních toků, zejména pro přístup techniky k údržbě toků.
Vypořádání vyjádření
Požadavek byl již uveden v podmínkách dokumentace a byl převzat do podmínek závazného
stanoviska. Další požadavky vychází z plnění vodního zákona a jeho zajištění je v pravomoci
Povodí Vltavy, s.p. v další projektové přípravě stavby plnění těchto požadavků kontrolovat a
vyžadovat.
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Údaje o účasti a závěry z veřejného projednání jsou uvedeny v zápise z veřejného projednání
ze dne 15. 6. 2021 pod č. j. 073025/2021/KUSK, zápis je zveřejněn v Informačním systému
EIA
pod
kódem
záměru
STC2195
stejně
jako
Posudek
k záměru
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2195?lang=cs.
6. Okruh dotčených územních samosprávných celků
Středočeský kraj
Statutární město Kladno
Malé Přítočno
Velké Přítočno
Dolany
Hřebeč
Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3
písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost
oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 zákona.
Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu
s § 149 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je toto
závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému
v navazujícím řízení, které bylo podmíněno tímto závazným stanoviskem.

Ing. Simona Jandurová
vedoucí odboru, pověřena zastupováním
Odbor životního prostředí a zemědělství

Středočeský kraj, Statutární město Kladno, obec Malé Přítočno, Velké Přítočno, Dolany
a Hřebeč (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst.
2 zákona o neprodlené zveřejnění informace o tomto závazném stanovisku na úřední desce,
doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad ve smyslu § 16 odst. 2 žádá
Statutární město Kladno, obec Malé Přítočno, Velké Přítočno, Dolany a Hřebeč o
písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu, a to v co nejkratším možném
termínu. Závazné stanovisko je zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje
https://www.kr-stredocesky.cz/ a rovněž v Informačním systému EIA pod kódem STC2195
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2195?lang=cs.
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Rozdělovník k č.j. 025873/2021/KUSK:
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
3. Obec Malé Přítočno, Kladenská 10, 273 51 Unhošť
4. Obec Velké Přítočno, Vítězná 16, 273 51 Unhošť
5. Obec Dolany, Dolany 35, 273 51 Unhošť
6. Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč
Dotčené orgány:
7. KHS Stř. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kladně, generála Klapálka 1583,
272 01 Kladno
8. Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, nám. Starosty Pavla 44, 272 52
Kladno
9. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
10. MŽP, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10
11. MŽP, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 1442/65, Praha 10
12. Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
13. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oznamovatel:
14. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Na vědomí:
15. MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
16. Magistrát města Kladna, oddělení architektury, územního plánování a rozvoje
města, nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
17. Zpracovatel dokumentace Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, spol. s r.o.,
Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10 (zástupce oznamovatele na základě plné moci)
18. Zpracovatel posudku Ing. Richard Kuk, Hrabákova 1969/11, 148 00 Praha 4

