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Přehled použitých zkratek
BPEJ

w bonitní půdně ekologické jednotky

ČIŽP

w Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

w Český hydrometeorologický ústav

ČR

w Česká republika

ČSN

w Česká státní norma

EIA

w Dokumentace, resp. proces hodnocení vlivů na životní prostředí; zkratka anglického
výrazu (Environmental Impact Assessment)

KHS

w Krajská hygienická stanice

k.ú.

w katastrální území

LPF

w lesní půdní fond

MŽP ČR

w Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

w odpady kategorie nebezpečné

NV

w Nařízení vlády

O

w odpady kategorie ostatní

OI

w občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OÚ

w obecní úřad

PD

w projektová dokumentace

RB

w referenční (výpočtový) bod

ÚPD

w územně-plánovací dokumentace

ÚSES

w územní systém ekologické stability

VKP

w významný krajinný prvek

ZCHÚ

w zvláště chráněné území

ZPF

w zemědělský půdní fond

ŽP

w životní prostředí

§
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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 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 zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb.
Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru
Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice Plzeňského kraje,
zpracovaná RNDr. Vojtěchem Vyhnálkem, CSc., osvědčení odborné způsobilosti: č.j. 2721/4692/
OEP/92/93.
Dokumentace byla oznamovatelem předložena ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., na základě
závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, který je podle zákona příslušným
úřadem státní správy pro posuzovaný záměr.
Hodnocení vlivů na životní prostředí pro uvedený záměr bylo provedeno na základě § 4, odst. 2
zákona s tím, že navrhovaný záměr patří do kategorie II a povinnost posuzování podle zákona byla
stanovena v závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Úkolem předkládaného posudku je především ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu:
§

zhodnocení dokumentace a technického řešení záměru;

§

vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci a oznámení;

§

vypracování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.

Posudek byl zpracován Ing. Alexandrem Mertlem, autorizace č.j. 45335/ENV/06 vydané dne
7.7.2006.

Posuzovaným záměrem je přeložka silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 – hranice Plzeňského
kraje. Silnice je v celém řešeném úseku navržena jako dvoupruh I. třídy kategorie S 11,5.
Posuzovaný záměr naplňuje kategorii II. dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů: bod 9.1 Novostavby, rekonstrukce silnic o
šíři větší než 10 m (záměry neuvedené v kategorii I) nebo místních komunikací o čtyřech a více
jízdních pruzích delších než 500 m.
Posuzovaný úsek přeložky silnice I/27 začíná za křižovatkou silnic I/27 a I/6 (Praha – Karlovy Vary)
a končí na hranici Středočeského a Plzeňského kraje mezi obcemi Žďár (Středočeský kraj) a
Vysoká Libyně (Plzeňský kraj). Vlastní křižovatka silnic I/6 a I/27 není součástí předkládaného
záměru, byla posouzena v procesu EIA silnice I/6.
Současně s posuzovaným úsekem silnice I/27 na území Středočeského kraje zahájil oznamovatel
(Ředitelství silnic a dálnic ČR) proces posuzování pro navazující úsek silnice I/27 na území
Plzeňského kraje (úsek Třemošná – hranice Plzeňského kraje). Tím je zajištěna návaznost
v přípravě obou úseků a zejména určení přechodového bodu silnice I/27 mezi oběma úseky na
hranici Plzeňského a Středočeského kraje.
Z hlediska územního plánování lze konstatovat, že záměr je v souladu jak s územními plány
velkých územních (Rakovnicko a Severočeské hnědouhelné pánve), tak s územními plány
dotčených obcí. V průběhu procesu posuzování došlo v rámci projednávání konceptu ÚP VÚC
Rakovnicko k doporučení sledování západní varianty obchvatu obce Žďár (varianta Z-2).

§
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Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví související s posuzovaným záměrem jsou v rámci
procesu předmětem oznámení záměru "Silnice I/27 v úseku hranice kraje - křižovatka se silnicí
I/6", dokumentace vlivů záměru "Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice Plzeňského
kraje" a tohoto posudku.
V rámci zpracování posudku byly posouzeny informace vztahující se jak k technickému řešení
záměru prezentovanému v dokumentaci, tak k dotčenému území. Cílem bylo ověření
předpokládaných dopadů na okolní prostředí a rovněž ověření vstupních zadávacích podmínek
pro hodnocení vlivů na životní prostředí.

§
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1. Název záměru
název záměru:

Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice Plzeňského kraje

I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
je následující:
Kategorie: II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

Bod: 9.1 Novostavby, rekonstrukce silnic o šíři větší než 10 m (záměry neuvedené
v kategorii I) nebo místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích delších
než 500 m.
Kapacita (rozsah) záměru:

silnice I. třídy kategorie S 11,5
délka posuzovaného úseku cca 12,2 km

I.3. Umístění záměru
(kraj, obec, katastrální území)

kraj:

obce:

katastrální území:

Středočeský

Žďár

Žďár

Drahouš

Tlesky

Jesenice

Podbořánky, Jesenice, Chotěšov, Bedlno

Hořovičky

Bukov u Hořoviček

Kolešov

Kolešov

Petrohrad

Bílenec

Ústecký

I.4. Obchodní firma oznamovatele
název:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

I.5. IČ oznamovatele
IČO:

6599 3390

I.6. Sídlo (adresa) oznamovatele
sídlo:

§
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
V následující kapitole je provedeno zhodnocení dokumentace z následujících hledisek:
§
§
§
§

úplnost dokumentace,
správnost údajů uvedených v dokumentaci a použité metody hodnocení,
hodnocení variant,
hodnocení významných vlivů přesahujících státní hranice.

II.1. Posouzení úplnosti dokumentace
Na úvod je nutné poznamenat, že dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla
zpracovávána v úvodní fázi přípravy záměru předcházející správním řízením ve smyslu složkových
zákonů ochrany životního prostředí a ve smyslu stavebního zákona. Technické řešení a související
opatření budou dále upřesňována v dalších etapách přípravy a projednávání záměru. Projektová
dokumentace pro jednotlivé stupně a správní řízení bude reagovat na závěry posudku, resp.
stanoviska příslušného úřadu státní správy k hodnocenému záměru z hlediska vlivů na životní
prostředí.
Úplnost dokumentace je nutné posoudit ze dvou hledisek:
a) porovnat obsah dokumentace s požadavky uvedenými v příloze č. 4 k zákonu
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
b) vyhodnotit splnění požadavků uvedených v písemném závěru zjišťovacího řízení.
Dokumentace obsahuje sedm samostatných částí:
A.
Textová část
B.
Přílohy
C.
Rozptylová studie
D.
Akustická studie
E.
Hydrogeologické posouzení
F.
Biologický průzkum
G.
Mapové listy
Vlastní textová část obsahuje 125 stran textu a svým členěním a obsahem odpovídá příloze č. 4 k
zákonu - Náležitosti dokumentace. Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
V závěru zjišťovacího řízení je uvedeno:
„Oznámení k záměru „Silnice I/27 v úseku hranice kraje – křižovatka se silnicí I/6“ bylo dle § 6 zákona č.
100/2001 Sb., rozesláno k vyjádření příslušným dotčeným správním úřadům, dotčeným územním
samosprávným celkům a jejich prostřednictvím i veřejnosti. Informace o oznámení byla zveřejněna na
příslušných úředních deskách a dále na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí a
Středočeského kraje.
K oznámení v rámci zjišťovací řízení dle § 7 citovaného zákona došla řada připomínek a požadavků na
zpracování EIA dokumentace. Celkově je požadováno podrobnější zhodnocení vlivů na životní prostředí a
zdraví obyvatelstva způsobené jak při vlastní výstavbě nové silnice, tak i jejím provozu. Na základě
zjišťovacího řízení, provedeného podle § 7 citovaného zákona, posouzení všech připomínek a doporučení
dospěl příslušný Krajský úřad Středočeského kraje k závěru, že záměr

Silnice I/27 v úseku hranice kraje – křižovatka se silnicí I/6
bude
dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

§
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Tzn., že oznamovatel Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 předloží
k projednání Dokumentaci ve smyslu § 8 cit. zákona. Zpracovatel Dokumentace se při jejím koncipování
musí řídit náležitostmi uvedenými v příloze č. 4 cit. zákona a především by měl podrobným způsobem
vyhodnotit ty problémové okruhy, které byly předmětem připomínek k Oznámení a jsou nedílnou přílohou
tohoto závěru zjišťovacího řízení. Dále mj. upozorňujeme na nutnost podrobně vyhodnotit množství
vznikajících znečišťujících látek v dešťových vodách odtékajících z vozovky a navrhnout odpovídající
opatření vedoucí k jejich nezávadnému způsobu odvádění a likvidace a vyhodnotit vliv na regionální
biokoridory RK 1092 a RK 1089.”
Vypořádání podmínek ze zjišťovacího řízení a připomínek obsažených v jednotlivých vyjádřeních
doručených k oznámení je v zpracováno v úvodní části dokumentace. Na obdržená vyjádření a
připomínky v nich obsažené je dále podrobně reagováno v textu příslušných kapitol dokumentace,
a zejména v návrhu opatření (kap. D.IV. dokumentace).
Z textu a z příloh dokumentace jednoznačně vyplývá, že základní požadavky na posouzení vlivů
na kvalitu ovzduší, vlivů hluku, povrchové vody a ochranu přírody jsou v předložené dokumentaci
odpovídajícím způsobem zpracovány.
Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, konkrétně
požadavkům přílohy č. 4 k uvedenému zákonu a závěrům zjišťovacího řízení.
Závěr
Dokumentace obsahuje veškeré požadované náležitosti dle přílohy č. 4 k zákonu č.
100/2001 Sb., a po formální i obsahové stránce ji lze považovat za úplnou.
Struktura i rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Všechny části
dokumentace jsou zpracovány v takovém rozsahu, který je považován v daném případě za
běžný a standardní.
Popis současného stavu životního prostředí i významných vlivů lze hodnotit jako úplný a
dostatečný pro formulování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.

II.2. Posouzení správnosti údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod
hodnocení
V této kapitole je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. Je prověřena úplnost
a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. Jsou uvedeny
nedostatky ve zpracování dokumentace a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry
dokumentace. U každé kapitoly je uvedeno stručné vyhodnocení, které obsahuje stanovisko
zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování příslušné kapitoly.

Část A – Údaje o oznamovateli
Hodnocení: Kapitola obsahuje všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek.

Část B - Údaje o záměru
Základní údaje
Tato část je členěna do 8 kapitol, které obsahují potřebné informace. Mezi nejdůležitější patří popis
rozsahu a umístění záměru, popis navržených variant a technického řešení záměru. Jsou zde
uvedeny základní informace o posuzovaném záměru. Popis řešení doplňují mapové přílohy
dokumentace.

§

Posudek - EIA

strana : 9

Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice Plzeňského kraje

A.M.-Ekologické inženýrství

Hodnocení: Základní údaje obsahují všechny informace požadované zákonem a jsou dostačují
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Údaje o vstupech
Půda
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělské i lesní půdy. Rozsah záborů je uveden jak pro jednotlivé
varianty řešení, tak pro I. a II. třídu ochrany ZPF. Dále je uveden odhad záboru s využitím
stávajícího tělesa komunikace
Dokumentace dále zmiňuje chráněná území a ochranná pásma v zájmové území záměru.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Bez připomínek.
Voda
Dokumentace uvádí základní informace o potřebě pitné či technologické vody. Spotřeba vody je
vázána na etapu výstavby, po uvedení do provozu nevyžaduje záměr trvalý odběr vody.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Bez připomínek.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Dokumentace uvádí potřebu surovin a energií pro výstavbu a provoz posuzovaného záměru. Dále
je uvedena bilance zemních prací a další energetické a nároky záměru.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Bez připomínek.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V kapitole jsou popsány dopravní nároky v etapě výstavby a dopravní intenzity na dotčené silniční
síti pro rok 2000 a 2020.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující.
Údaje o výstupech
Ovzduší
V dokumentaci jsou uvedeny zdroje znečišťování ovzduší související s posuzovaným záměrem.
Množství emitovaných znečišťujících látek je uvedeno pro stávající (2000) a výhledový stav (2020).
provozu.
Hodnocení: Dokumentace uvádí potřebné informace, obsah kapitoly odpovídá požadavkům
zákona. Bez připomínek.
Odpadní vody
Dokumentace uvádí základní informace o produkci srážkových odpadních vod a nakládání s nimi
včetně bilance pro jednotlivé recipienty. Jsou uvedeny informace o možném znečištění srážkových
vod z komunikace, včetně stanovení množství chloridů v řešeném úseku komunikace.
Srážkové odpadní vody budou odvodňovacím systémem odváděny do příslušných recipientů.
Hodnocení: Dokumentace uvádí potřebné informace, obsah kapitoly odpovídá požadavkům
zákona. Bez připomínek.
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Odpady
Dokumentace uvádí základní informace o produkci a nakládání s odpady pro fázi výstavby i
provozu silnice.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující. Bez připomínek.
Hluk a vibrace
Dokumentace uvádí popis zdrojů hluku za provozu komunikace, hluk z výstavby je komentován
jako méně závažný. Dokumentace se dále odvolává na přílohy, ve kterých uváděny výsledky
modelování hlukové zátěže území.
Vliv vibrací je uveden v obecné formě a odkazem na podrobnější vyhodnocení v rámci příloh
dokumentace.
Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat
za dostačující.

Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dokumentace uvádí výčet nejvýznamnějších environmentálních charakteristik zájmového území,
kterým je věnována v rámci hodnocení vlivů největší pozornost.
Hodnocení: Dokumentace se věnuje pouze výčtu uvedených charakteristik bez dalšího popisu.
Jejich popis a vyhodnocení jsou součástí následujících kapitol dokumentace. Bez připomínek.
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Klimatické charakteristiky
Dokumentace uvádí základní klimatickou charakteristiku území se stručným popisem klimatu.
Hodnocení: Obsahuje potřebné informace, bez připomínek.
Kvalita ovzduší
Kvalita ovzduší je komentována na základě výsledků modelového hodnocení kvality ovzduší pro
území kraje. Celkově je kvalita ovzduší v zájmovém území na velmi dobré úrovni a ve sledovaných
ukazatelích nedosahuje 50 % platných imisních limitů.
Hodnocení: Informace o kvalitě ovzduší v lokalitě lze hodnotit jako dostačující. Záměrem navíc
nedojde k vybudování nového zdroje znečišťování ovzduší. Bez připomínek.
Povrchové vody
Dokumentace uvádí základní hydrologickou charakteristiku území výstavby. Jsou popsána
dotčená povodí a vodní toky v území, a pro vybrané toky jsou uvedeny ukazatele kvality vody.
Hodnocení: Informace o povrchových vodách lze považovat za dostačující. V rámci
vyhodnocení kvality vody by bylo vhodné uvádět i platné limitní hodnoty ukazatelů.
Podzemní vody
Dokumentace uvádí základní hydrogeologickou charakteristiku území výstavby. Jsou popsány typy
kolektorů v zájmovém území, zhodnocena kvalita podzemních vod v území. Jsou zmapovány
nejvýznamnější hydrogeologické objekty (zdroje, vrty). Jsou uvedena ochranná pásma vodních
zdrojů.
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Hodnocení: Informace o výskytu podzemních vod a hydrogeologických podmínkách území jsou
dostačující. V rámci popisu dotčených vodních zdrojů, resp. jejich ochranných pásem by bylo
vhodné uvádět informace o současném a výhledovém využití těchto zdrojů.
Půda
Dokumentace uvádí podrobnou charakteristiku půdního prostředí v území a převládající půdní typy
v lokalitě. Dále jsou popsány hlavní půdní jednotky v zájmovém území. Popis doplňuje situace v
mapových přílohách.
Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Dokumentace uvádí geologickou charakteristiku území s odvoláním na přílohu dokumentace. Je
uveden popis horninového prostředí v trase komunikace.
Hodnocení: Obsahuje potřebné informace. Absence informací o výskytu geodynamických jevů
a ložisek nerostných surovin v zájmovém území záměru není s ohledem na jejich vyloučení
zásadní.
Krajina
Dokumentace uvádí popis geomorfologie zájmového území a charakteristiku území z hlediska
krajinného rázu. Podrobně jsou popsány charakteristiky dotčených krajinných prostorů Jesenice a
Žďár.
Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
Flóra, fauna a ekosystémy
Dokumentace uvádí botanickou a vegetační charakteristiku území ve vymezených úsecích
posuzované komunikace. Popis vychází z podrobného průzkumu v letech 2004 a 2005 ve
vybraných lokalitách v trase silnice, které reprezentují nejcennější území v trase komunikace a její
blízkosti. Zvláště chráněné druhy rostlin nebyly zaznamenány.
Dokumentace uvádí zoologickou charakteristiku území s hodnocením výskytu fauny ve
zkoumaných lokalitách (shodných s botanickým průzkumem). Je uveden výčet zjištěných zvláště
chráněných druhů obratlovců (celkem 4 druhy).
Dokumentace popisuje migrační koridory křížící trasu posuzované silnice. Je uveden popis
ekosystémů v zájmovém území záměru a podrobný vyhodnocení lesních porostů, které jsou
považovány za nejcennější část území.
Hodnocení: Dokumentace obsahuje popis potřebných charakteristik a uváděné informace lze
považovat za dostačující. Bez zásadních připomínek.
Zvláště chráněná území, VKP, Natura 2000
Dokumentace uvádí výskyt zvláště chráněných území, významných krajinných prvků a prvků
systému Natura 2000 v zájmovém území záměru.
Hodnocení: Bez připomínek.
Územní systém ekologické stability
Dokumentace uvádí popis jednotlivých prvků ÚSES všech úrovní s vymezením jejich situování vůči
komunikaci a stručnou charakteristikou. Jsou zmíněny využité podklady.
Hodnocení: Obsahuje potřebné informace. Bez připomínek.
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Obyvatelstvo
Dokumentace uvádí počet obyvatel obcí v zájmovém koridoru stavby.
Hodnocení: Bez připomínek.
Hmotný majetek, kulturní památky, archeologické lokality
Dokumentace uvádí orientační přehled objektů v zájmovém území stavby. Trasa je vedena mimo
stávající zástavbu, jako problematický je označen úsek jižně od Jesenice v km 8,5 - 8,8, kde silnice
zasahuje do několika stávajících objektů (částečně průmyslových, částečně pro rekreaci a
bydlení).
Dokumentace obsahuje výčet nemovitých kulturních památek a archeologických lokalit v koridoru
navržené trasy. Výčet s popisem je doplněn mapovou přílohou.
Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Drobné nedostatky komentované
ve vyjádření MÚ Rakovník, OPP nejsou z hlediska hodnocení vlivů záměru zásadní.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Dokumentace hodnotí celkovou kvalitu životního prostředí jako průměrnou s tím, že toto hodnocení
převažuje u většiny složek. V území nejsou zastoupeny extrémy, které by výrazně přesahovaly
tento rámec ať v pozitivním nebo negativním smyslu.
Dále je provedeno stručné vyhodnocení stavu přírodních složek a odhad zátěže životního prostředí
z hlediska únosného zatížení po realizaci posuzovaného záměru. Je konstatováno, že významné
zatížení nelze očekávat a změny oproti současnému stavu budou nepatrné.
Hodnocení: S uvedeným popisem a hodnocením lze v celkovém pohledu souhlasit. Na rozdíl od
zpracovatele dokumentace lze ale celkovou kvalitu životního prostředí hodnotit jako spíše
nadprůměrnou. Kromě nadprůměrného hodnocení krajiny tomu odpovídá i stávající zatížení
ovzduší a hlukem, které je prakticky v celém zájmovém území podprůměrné a signalizuje
celkově dobrou kvalitu prostředí zájmového území. S hodnocením míry změn v celkové zátěži
životního prostředí a jeho únosného zatížení lze souhlasit.

Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
V úvodu jsou popsány obecné vlivy výstavby a provozu silničních komunikací. Dokumentace uvádí
příklady negativních, ale i pozitivních dopadů nových komunikací, hodnotí jejich klady a zápory v
obecné rovině.
Vlivy na obyvatelstvo
Dokumentace komentuje vlivy na obyvatelstvo ve dvou charakteristikách:
a)
b)

vlivy emisí a imisí
vlivy hluku

Vlivy emisí a imisí
Dokumentace hodnotí vlivy na základě modelových výpočtů imisních charakteristik ovzduší.
Hodnocení je prováděno po jednotlivých úsecích s uvedením příslušných variant v daném úseku.
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Závěrem je konstatováno, že výstavby silnice přinese zlepšení imisní situace v centrech dotčených
obcí. Překročení imisních limitů není očekáváno u žádné z posuzovaných variant.
Vlivy hluku
Vlivy hluku jsou hodnoceny na základě modelových výpočtů v rámci akustické studie, která je
přílohou dokumentace. V úvodu jsou uvedeny obecné vlivy hluku na lidský organismus a různé
důsledky nadměrné hlukové zátěže.
Závěrem je konstatováno, že hluková studie prokazuje splnění hygienických limitů hluku ve všech
dotčených oblastech, na rozdíl od intravilánu obcí, kde lze ve výhledu očekávat zvyšování hlukové
zátěže nad přípustné limity (v případě nerealizace záměru).
V dalším textu jsou hodnoceny vlivy demolic a jiné vlivy (psychologické, sociální). Dokumentace se
věnuje rozboru bariérového účinku komunikace pro pohyb obyvatel a doporučuje variantu J1
(severně od Jesenice), která je dle názoru zpracovatele vhodnější, neboť zachovává přístup na
obecní hřbitov po stávající komunikaci bez nutnosti využívat novou trasu silnice I/27.
Dokumentace dále hodnotí počet dotčených obyvatel u jednotlivých charakteristik a uvádí, že
počet pozitivně ovlivněných obyvatel (vymístěním dopravy z center obcí) je řádově vyšší než počet
obyvatel dotčených negativně, přičemž v žádném případě nepůjde o nadlimitní ovlivnění.
Hodnocení: Popis vlivů na obyvatelstvo vychází z výsledků dílčích studií a z porovnání těchto
výsledků s limitními hodnotami. Dále jsou srovnávány jednotlivé varianty vedení trasy
komunikace z hlediska rozdílů v očekávaných dopadech na obyvatelstvo.
Hodnocení je tedy provedeno obecnou formou bez využití autorizačních metod a návodů pro
hodnocení zdravotních rizik. V daném případě lze takové hodnocení plně akceptovat, neboť
není očekáváno překračování imisních limitů v kvalitě ovzduší ani hluku.
Hodnocení bariérového účinku v případě variant J1 a J2 postrádá hlubší rozbor problému a
neuvažuje s dalšími faktory, které se na výsledném efektu a jeho vnímání obyvateli projevují.
Doporučení varianty J1 z hlediska vyloučení bariéry v prostoru mezi obcí Jesenice a obecním
hřbitovem je nutno chápat jako jeden z důležitých faktorů, nikoli však jako faktor limitní nebo
rozhodující.
Vlivy na ovzduší a klima
Dokumentace hodnotí vliv komunikace jako liniového zdroje znečišťování ovzduší na základě
výpočtů znečištění ovzduší provedených v samostatné příloze „C. Rozptylová studie“. Hodnocení
ovlivnění ovzduší vychází z vypočtených hodnot imisních koncentrací hlavních škodlivin – NO2,
PM10 a benzenu.
Dokumentace komentuje výsledky modelových výpočtů příspěvku silniční dopravy na posuzované
komunikaci a uvádí jejich porovnání s platnými limity. Dále je provedeno porovnání poklesů či
navýšení imisní zátěže v dotčených sídlech a porovnání jednotlivých variant. Z hodnocení variant
vychází jako nejvhodnější z hlediska vlivů na ovzduší varianta J1 v celé trase obchvatu Jesenice.
U obce Žďár je preferována varianta ZT. Závěrem je konstatováno, že imisní limity v zájmovém
území budou splněny i ve výhledu pro rok 2020.
Dokumentace hodnotí vliv pachových a tuhých látek s tím, že produkce se přesune mimo zástavbu
a v zástavbě obcí lze očekávat snížení oproti současnému stavu.
Hodnocení: Popis vlivů na ovzduší je proveden standardním způsobem. S uvedenými závěry
lze souhlasit bez připomínek.
Rozptylová studie je zpracována standardní formou v souladu s platnou metodikou pro výpočet
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů. Výsledky jsou prezentovány v textu i
grafických přílohách způsobem, který lze v rámci posuzování vlivů plně akceptovat.
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Poněkud problematické je hodnocení jednotlivých variant, neboť rozdíly mezi nimi jsou
minimální a dotýkají se pouze nejbližší zástavby. Pro doporučení výsledné varianty je třeba
kritérium vlivu na ovzduší chápat jako pomocné v případě, že některé z variant jsou v
rozhodujících parametrech shodné.
Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace hodnotí akustické vlivy na základě výpočtů hluku z dopravy provedených
v samostatné příloze „D. Akustická studie“. V úvodu jsou uvedeny hygienické limity dle platné
legislativy.
Dokumentace uvádí popis hodnocených situací (úseků), ze kterého vyplývá, že součástí
modelových výpočtů byla i nulová varianta bez realizace posuzovaného záměru. V souhrnné
tabulce jsou uvedeny výsledky pro vybrané výpočtové body na okraji zástavby. Na základě
vyhodnocení je proveden návrh protihlukových opatření k zajištění splnění hygienického limitu pro
noční dobu, který je kritický ve většině hodnocených lokalit. V další tabulce je uvedeno očekávané
hlukové zatížení s navrženými opatřeními.
Závěre je konstatováno, že realizací protihlukových opatření lze dosáhnout splnění hygienických
limitů ve všech hodnocených bodech a z hlediska výběru variant není akustické hledisko
rozhodující. U žádné z variant není očekáváno překračování hygienických limitů v chráněném
venkovním prostoru staveb.
V dalším textu kapitoly jsou hodnoceny vlivy vibrací. S odvoláním na citované odborné materiály je
jako limitní hranice uvedena vzdálenost 50 m od komunikace. Přestože se v úseku obchvatu
Jesenice v tomto pásmu několik objektů nachází, významný vliv na jejich statiku či životnost není
očekáván. Jiné vlivy (záření) nejsou rovněž očekávány.
Hodnocení: Popis vlivů hluku je proveden standardním způsobem, který odpovídá charakteru a
významu záměru; s uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Hluková studie je zpracována kvalitně a v souladu s platnou metodikou pro výpočet hluku
z dopravy. S ohledem na charakter záměru a dotčeného území lze použitý způsob hodnocení
považovat za přijatelný a dostačující.
Hodnocení v ostatních charakteristikách lze považovat za úplné a dostačující.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na povrchové vody
Vliv odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik – nárůst zpevněných ploch bude
nízký, stavba využívá stávající silnici I/27. Pro ochranu málo vodných toků je doporučeno
vybudovat dešťové usazovací nádrže a retenční nádrže. Není očekáván významný vliv na
povrchové vody.
Vliv na jakost povrchových vod – jsou uvedeny rizikové faktory a vyhodnocen vliv zimní údržby
komunikace. Na základě provedené studie je konstatováno, že vlivem zimní údržby nemůže
způsobit překračování přípustných hodnot ukazatelů znečištění povrchových vod.
Všechny posuzované varianty jsou hodnoceny jako srovnatelné bez významných rozdílů.
Vliv na podzemní vody
Vliv na vodní zdroje a podzemní vody – dokumentace hodnotí vliv na podzemní vody po
jednotlivých úsecích a uvádí návrhy doporučených opatření k ochrany existujících vodních zdrojů a
podzemních vod.
V závěrech je shrnuto porovnání jednotlivých variant z hlediska ochrany podzemních vod a
možných dopadů na jejich využívání. V rámci stavby nejsou navrženy výraznější zářezy, kde by
mohlo dojít k zasažení hladiny podzemních vod a k jejímu snížení v okolí těchto zářezů.
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Významný vliv na podzemní vody není očekáván. Dokumentace uvádí návrhy na vybudování
náhradních zdrojů v místech jejich konfliktu se silnicí a doporučené způsoby ochrany stávajících
zdrojů.
Hodnocení: Dokumentace hodnotí vlivy na povrchové i podzemní vody souhrnně jako
akceptovatelné. Významné zhoršení současného stavu není očekáváno. S uvedenými závěry
lze souhlasit bez zásadních připomínek. Doporučená opatření jsou zohledněna v návrhu
stanoviska.
Vlivy na půdu
Dokumentace hodnotí vlivy záboru půdy jako významné, ale nevyhnutelné. Dále je provedeno
porovnání variant z hlediska záborů půdy.
Znečištění půd způsobené provozem na komunikacích je hodnoceno na základě obecných
znalostí. Je uveden rozsah očekávaných zvýšených koncentrací, které se však týká pouze úzkého
pásu podél vozovky a neprojeví se na okolních zemědělských pozemcích.
Hodnocení: Popis vlivů na půdu je proveden standardní formou a obsahuje podstatné
informace; s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
Použité způsoby a metody hodnocení lze považovat za dostačující; bez připomínek.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
S ohledem na absenci ložisek surovin a jiných geologicky významných jevů je konstatováno, že
negativní vlivy v této oblasti nejsou očekávány. Varianty jsou hodnoceny jako srovnatelné.
Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez připomínek.
Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru považovat za dostačující.
Vlivy na krajinu
Vlivy na charakter a využití krajiny jsou popsány v jednotlivých vymezených krajinných prostorech.
Současně jsou hodnoceny posuzované varianty. V souhrnném hodnocení je uvedeno, že míra
zásahu do krajinného rázu je u posuzovaného záměru celkově nízká, a přestože bude očekávaný
dopad negativní je označen jako akceptovatelný.
V závěru kapitoly jsou formulována doporučení pro navazující etapy přípravy záměru ve vztahu k
ochraně krajiny a krajinného rázu.
Hodnocení: Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny standardní popisnou formou. Způsob hodnocení
lze s ohledem na charakter záměru považovat za vyhovující.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru – v textu je vyhodnocen charakter území z botanického hlediska a je konstatováno,
že v žádné dotčené lokalitě nebyly zaznamenány zvláště chráněné druhy rostlin. Jednotlivé
varianty jsou z hledisky vlivů na flóru srovnatelné bez významných rozdílů. K likvidaci rostlinných
společenstev či vzácných a chráněných druhů tedy nedojde. Dokumentace dále hodnotí vlivy
způsobené provozem komunikace, které jsou omezeny na úzký pás násypů a zářezů bez širších
dopadů v jejím okolí.
Vlivy na faunu – jsou identifikovány nejvýznamnější biotopy a vyhodnoceny možné dopady na
zjištěné druhy fauny. Součástí hodnocení jsou doporučení pro provádění výstavby, která směřují k
vyloučení negativního zásahu do populací hnízdících druhů. Za předpokladu respektování
uvedených požadavků nejsou významné a zásadní vlivy na stávající druhy živočichů včetně
zaznamenaných zvláště chráněných druhů očekávány.
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Vlivy na ekosystémy - jsou hodnoceny buď jako nízké. Stavba nezasahuje žádné unikátní
ekosystémy, cenných ekosystémů se dotýká okrajově.
Vlivy na lesní porosty - stavba zasahuje do lesních porostů v šesti lokalitách, jsou uvedeny vlivy
spojené s vybudováním stavby. Varianty jsou posouzeny v úseku jižně od Jesenice (J1 - J3) přestože varianta J3 představuje nižší zábor ploch lesa jsou celkové vlivy v obou variantách
hodnoceny jako srovnatelné.
Hodnocení: Popis vlivů na flóru, faunu a ekosystémy je proveden podrobně, rozsah hodnocení
odpovídá požadavkům zákona; s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru považovat za dostačující.
Vlivy na zvláště chráněná území, významné krajinné prvky a prvky systému NATURA
2000
Vlivy na chráněná území – bez vlivu na ZCHÚ, varianty srovnatelné.
Vlivy na významné krajinné prvky – většina dotčených VKP je součástí ÚSES, střety s vodními
toky jsou řešeny kapacitním přemostěním bez dopadu na funkci těchto prvků. Dále jsou porovnány
varianty z hlediska vlivů na VKP s tím, že lze preferovat varianty Z2 a Z-T v úseku u obce Žďár.
Vlivy na prvky soustavy NATURA 2000 – ptačí oblasti nejsou dotčeny. V případě EVL Vysoká
Libyně (CZ 0213088) v km 13,7 - 13,9 je doporučeno rozšíření stávající komunikace na západní
straně a vyloučení stavebních aktivit na ploše EVL. Za tohoto předpokladu je výzanmný vliv na tuto
lokalitu vyloučen.
Hodnocení: Vlivy na ZCHÚ, VKP, PO a EVL jsou vyhodnoceny dostačujícím způsobem, se
závěry lze souhlasit bez připomínek. Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru
považovat za dostačující.
Vlivy na ÚSES a migrační koridory
Vlivy na prvky ÚSES – jsou hodnoceny vlivy na jednotlivé prvky ÚSES s naznačením možného
řešení (v nezbytných případech) a opatření pro další přípravu a realizaci záměru. V jednotlivých
případech je posouzena vhodnost příslušných variant z hlediska zásahu do prvku ÚSES.
Vlivy na migrační koridory – v zájmovém území je identifikováno a popsáno celkem 5 migračních
koridorů. V případech, kdy se migrační koridor územně shoduje s prvkem ÚSES, směřuje
navržené řešení k zajištění migrace v trase tohoto prvku. V ostatních případe je doporučeno hledat
jiné vhodné řešení i s ohledem na nepříznivý průběh nivelety komunikace vůči okolnímu terénu. V
závěru jsou porovnány posuzované varianty.
Hodnocení: Se závěry hodnocení vlivů na ÚSES a migraci zvěře lze souhlasit bez zásadních
připomínek. Způsob hodnocení lze s ohledem na stupeň přípravy stavby považovat za
dostačující, přestože nejsou známy všechny aspekty technického řešení. Doporučená opatření
jsou zohledněna v návrhu stanoviska.
Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a archeologická naleziště
Stávajících objektů se navržená trasa dotýká pouze v km 8,5 - 8,8 (jižní část obchvatu Jesenice),
kde lze předpokládat nutnost odstranění několika objektů. Trasa komunikace je vedena přes
plochu několika vymezených archeologických lokalit (bez zásahu do stávajících památek). Ve
vybraných lokalitách se předpokládá archeologický průzkum před zahájením stavebních prací
doplněný plošnou prospekcí území za účelem odhalení dosud neznámých lokalit a vyloučení
následného střetu se stavebními pracemi.
Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez připomínek. Způsob hodnocení lze
považovat za dostačující.
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Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Dokumentace hodnotí vlivy přeložky silnice I/27 do nové trasy jako akceptovatelné. Případné
negativní vlivy (za předpokladu jejich omezení či eliminace) jsou dostatečně vyváženy vlivy
pozitivními v zástavbě dotčených obcí na trase stávající silnice.
Stavba představuje nový prvek v území pouze v úsecích mimo stávající trasu, která však bude ze
značné části využita. Z hodnocení vyplývá, že realizace záměru nebude mít žádné zásadní a
významné negativní důsledky na jednotlivé složky životního prostředí. Vlivy s podstatným nebo
zásadním negativním vlivem přesahujícím platné nebo doporučené limity nejsou u hodnoceného
záměru identifikovány. Celkový rozsah vlivů je u hodnoceného záměru hodnocen jako nízký a
přijatelný.
Vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.
Hodnocení: S uvedenou charakteristikou lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Hodnocení potvrzuje závěry formulované v dokumentaci v rámci jednotlivých částí a kapitol.
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Dokumentace uvádí rozbor možných rizik a havarijních situací. Z rozboru vyplývá, že možná rizika
jsou pro daný typ stavby obecně přijatelná a stavba nepředstavuje významný negativní potenciál
s dopadem na životní prostředí.
Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Způsob hodnocení lze považovat za dostačující, záměr nevyžaduje jiné specifické hodnocení
možných havarijních stavů.
Závěr
Dokumentace obsahuje zhodnocení prakticky všech významných předpokládaných
důsledků realizace záměru na životní prostředí.
Lze se rovněž ztotožnit s názorem autorů dokumentace, že záměr nepředstavuje
významnou a limitní zátěž pro jednotlivé složky životního prostředí.
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých kladných i záporných
vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí jsou v dokumentaci
provedeny s dostačující podrobností odpovídající charakteru záměru a zájmového území.
V nejvýznamnějších oblastech byly zpracovány samostatné studie, které hodnotí vlivy na
kvalitu ovzduší, vlivy hluku, vlivy na povrchové a podzemní vody, a vlivy na flóru a faunu na
základě standardních postupů a metodik. Výsledky těchto studií lze považovat za správné.
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci lze
souhrnně považovat za správné a dostačující pro potřeby hodnocení vlivů na životní
prostředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska.
Grafickou část dokumentace a prezentaci uváděných informací o současném stavu
zájmového území a vlivech záměru na životní prostředí lze hodnotit jako kvalitní a
dostačující, obsahující všechny podstatné informace.
Metody a způsoby hodnocení použité v dokumentaci lze považovat za vhodné a dostačující.
V dokumentaci nebyla využita žádná speciální metodika, která by vyžadovala odbornější
posouzení nebo výklad.
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II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace popisuje a hodnotí záměr „Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 – hranice
Plzeňského kraje“ v jedné základní variantě doplněné ve třech dílčích úsecích alternativním
směrovým řešením silnice I/27:
1) severně od Jesenice:
2) jižně od Jesenice:
3) východní obchvat Žďáru
západní obchvat Žďáru
západní obchvat Žďáru

základní varianta J1
varianta J2 v km

6,67 – 7,31

základní varianta J1
varianta J3 v km

8,91 – 9,90

základní varianta Z1
varianta Z2 v km
varianta Z-T v km

11,45 – 13,70
10,51 – 12,59

Západní obchvat obce Tlestky je navržen ve dvou variantách mostních objektů na přeložce silnice
I/27 v úseku km cca 10,0 – 11,0:
a) varianta T1-1

vedení silnice po jedné estakádě přes Rakovnický potok
(km 10,334) a bezejmenný vodní tok se souběžnou polní
cestou (km 10,505)

b) varianta T1-2

vedení silnice po dvou mostních objektech přes Rakovnický
potok (km 10,334) a bezejmenný vodní tok se souběžnou polní
cestou (km 10,505)

Varianty J1 a J2 (severně od Jesenice) - dokumentace hodnotí jako celkově vhodnější variantu J1.
Důvodem jsou nižší vlivy hluku a menší zásah do faktorů pohody spojené s bezpečností obyvatel.
Z citovaných zkušeností se jako problematický a rizikový faktor jeví zejména přístup na obecní
hřbitov, který v případě varianty J2 vyžaduje nutnost vstupu na novou komunikaci.
Varianty J1 a J3 (jižně od Jesenice) - dokumentace hodnotí jako celkově vhodnější variantu J1.
Jako rozhodující kritérium jsou uváděny vlivy na lesní porosty, kde z hlediska vedení novou trasou
je varianta J1 méně vhodná. Varianta J3 pak představuje nezbytnost provizorní komunikace v
etapě výstavby a tím se dopad na lesní porosty vyrovná variantě J1. V ostatních kritériích je
varianta J1 vhodnější nebo srovnatelná s variantou J3.
Varianty Z1, Z2 a Z-T (Žďár) - dokumentace hodnotí všechny varianty jako akceptovatelné a
malými rozdíly v dopadech na jednotlivé složky životního prostředí. Mírná preference je uvedena
na variant západní trasy obchvatu obce Žďár (Z2 a Z-T).
Varianty T1-1 a T1-2 (mostní objekt u místní část Tlesky) - obě varianty jsou hodnoceny jako
akceptovatelné a minimálním rozdílem. Z hlediska reálného dopadu se varianta T1-2 jeví jako
dostačující a odpovídá charakteru území.
Hodnocení: Problematika variant z hlediska vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena
standardní formou.
V případě hodnocení variant J1 a J2 došlo v této kapitole k mírné nepřesnosti při hodnocení
vlivů hluku. V závěrech příslušné kapitoly i Akustické studie je varianta J2 hodnocena jako
mírně příznivější, navíc varianta J1 vyžaduje rovněž realizaci protihlukových opatření
(dokumentace v tomto místě nesprávně uvádí, že J1 protihluková opatření nevyžaduje). Z
hlediska vlivů na faktory pohodu lze souhlasit se závěrem, že varianta J1 by přinášela
bezkonfliktní přístup k obecnímu hřbitovu, je však otázkou nakolik je tento faktor zásadní pro
volbu varianty trasy komunikace.
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S posouzením variant J1 a J3 jižně od Jesenice lze v zásadě souhlasit. Přestože rozdíly mezi
oběma variantami nejsou významné, ve variantě J1 lze očekávat menší dopady a rizika vůči
blízkým objektům při optimálním technickém řešení trasy.
U varianty v oblasti Žďáru lze souhlasit s preferencí variant západní trasy obchvatu sídla.
Rovněž se závěrem hodnocení variant mostního objektu u místní části Tlesky lze souhlasit se
závěrem, že obě varianty zajistí dostatečné technické řešení překonání údolí a zajistí potřebnou
funkci biokoridoru i po realizaci stavby.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Významné vlivy přesahující státní hranice České republiky nebyly u hodnoceného záměru
identifikovány a možnost takových vlivů dokumentace zcela vylučuje. Vzhledem k charakteru
záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí shromážděných v rámci
procesu posuzování je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je
v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná.
Hodnocení: Zpracovatel posudku se s takovým závěrem plně ztotožňuje.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je
výstavba silniční komunikace dané kategorie a uspořádání.
Silniční komunikace jsou standardní stavby, které vyvolávají poměrně jednoznačné, dobře známé
a identifikovatelné negativní vlivy v území, kterým procházejí. Z hlediska vlivů na životní prostředí
je nejdůležitějším parametrem směrové řešení komunikace a výškové uspořádání (podélný profil).
Oba tyto parametry vychází u posuzovaného záměru ze současného stavu, na který posuzovaný
záměr jednak navazuje na počátku řešeného úseku (křižovatka se silnicí I/6), jednak na řadě míst
využívá stávající trasy pro vedení navrhované komunikace daných parametrů. Nejde tedy o zcela
novou stavbu ve volné krajině (s výjimkou obchvatu Jesenice a Žďáru), která přinese do území
zcela nové zatížení a vyvolá podstatné změny ve využití území.
V daném případě je prostor pro variantní řešení směrového a výškového vedení komunikace
úměrný podmínkám zájmového území a rozsahu posuzovaného úseku, který vyžaduje úpravy
dopravního řešení.
Prioritami přípravy záměru musí být kromě zajištění kvality vlastní stavby a její dopravní funkce
rovněž bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí v lokalitě stavby.
V daném případě lze konstatovat, že navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru
je v zásadě v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné
nedostatky v technickém řešení záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního
prostředí.
Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru,
které jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde
především o následující oblasti:
•

maximální využití stávající silnice I/27 a minimalizace dalších záborů mimo těleso stávající
komunikace;

•

vodohospodářské řešení stavby – odvádění srážkových vod z komunikace a zásah do
stávajících vodohospodářských objektů a ochranných pásem;

•

řešení střetů se zájmy ochrany přírody a minimalizace fragmentace krajiny;

•

ochrana okolí komunikace před působením hluku z dopravy;

•

návrh vegetačních úprav a výsadby zeleně, včetně kompenzačních opatření.

V uvedených oblastech je technické řešení záměru zárukou respektování platných právních
norem. Na základě dostupných informací lze předpokládat, že navržené technické řešení umožní
realizaci stavby s vyloučením nadlimitního znečišťování nebo poškozování životního prostředí,
včetně rizik plynoucích z provozu hodnocené stavby. V daném případě je vlastní existence stavby
komunikace podstatně závažnějším faktorem, než vlivy vyplývající z dopravního provozu na této
komunikaci. Základní požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou předmětem
navazujících správních řízení v přípravě a realizaci stavby.
Podrobné technické řešení stavby, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí a majetku,
bude projednáno s příslušnými správními i územně samosprávnými úřady, které budou účastníky
následujících správních řízení ve smyslu složkových zákonů v ochraně životního prostředí a
stavebního zákona.
Kromě respektování stanovených opatření bude rovněž důležitá fáze zkušebního provozu, ve které
musí být prokázáno splnění všech očekávaných a požadovaných parametrů stavby z hlediska
ovlivnění životního prostředí a zabezpečení provozu v souladu s požadavky preventivních opatření
vůči případným rizikům a havarijním stavům.
§
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dokumentace obsahuje návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů záměru na
životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru bez výraznějších
negativních důsledků, vychází z charakteru záměru a rozboru možných vlivů na životní prostředí.
Uvedená opatření (formulovaná v kapitole D.IV. dokumentace) lze s ohledem na rozsah a
podrobnost považovat za základ souboru opatření z hlediska prevence, vyloučení, minimalizace a
kompenzace možných důsledků realizace hodnoceného záměru. Opatření jsou rozdělena na
jednotlivé etapy přípravy, realizace a provozu stavby, a obsahují všechny sledované oblasti a
faktory životního prostředí.
Tato část dokumentace slouží jako hlavní podklad pro přípravu opatření doporučených v návrhu
stanoviska, který je součástí tohoto posudku. Většina opatření navržených v dokumentaci je do
návrhu stanoviska převzata. Některá opatření jsou upravena s ohledem na závěry posudku a
doporučené varianty směrového a technického řešení stavby.
V zásadě žádné z opatření navržených v dokumentaci není sporné, aby bylo nutné provádět jejich
podrobnější rozbor. Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve kterých je
nezbytné realizovat opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na životní prostředí.
Prakticky jedinou oblastí, která je v návrhu stanoviska mírně odlišná od dokumentace, je otázka
volby doporučených variant, Tato problematika je však podrobněji komentována v kapitole II.3.
tohoto posudku.
K uvedenému základnímu souboru jsou v návrhu stanoviska doplněna opatření vyplývající
z projednání dokumentace, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení
negativních vlivů záměru na životní prostředí.
Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, který je součástí tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI
V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených
územně samosprávných celků a veřejnosti. V textu jsou uvedeny citace z doručených vyjádření,
jednotlivá vyjádření jsou uvedena v příloze č. 1 posudku v plném znění.
Uvedena jsou vyjádření doručená k dokumentaci. Vyjádření doručená k oznámení nejsou
uváděna. Vypořádání připomínek k oznámení bylo součástí závěru zjišťovacího řízení a
dokumentace.
Formálně jsou zkrácené obsahy jednotlivých vyjádření napsány odlišným typem písma, stanovisko
zpracovatele posudku je napsáno normálním písmem.

1. Vyjádření dotčených úřadů státní správy
1. Vyjádření dotčených úřadů státní správy
1.1. Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: OŽP 4740/2006 ze dne 29.8.2006
Vyjádření je členěno podle oblastí výkonu státní správy.
Z hlediska orgánu státní správy lesů
K variantnímu řešení J1 a J2 (severně od Jesenice) a k variantnímu řešení Z1, Z2, Z-T - bez
připomínek.
Z hlediska vyhodnocení variant J1 a J3 (jižně od Jesenice) nelze
konstatovat, která varianta je z hlediska vlivu na les vhodnější. Pro
další posouzení varianty a jejího vlivu na les je třeba upřesnit
návrh umístění případné provizorní komunikace, jakým způsobem by
ovlivnila okolní porosty a dále způsob jakým by byla provedena
rekultivace.
Vzhledem
k
tomu,
že
nejsou
dostupné
technické
podklady
pro
realizace
uvedených
variant
požadujeme
jejich
předložení.

Zpracovatel se s hodnocením variant J1 a J3 v úseku jižně od Jesenice ztotožňuje a v návrhu
stanoviska jsou obě varianty označeny jako akceptovatelné. Podrobnější vyhodnocení obou
variant by mělo být předmětem navazující projektové přípravy záměru a podkladem pro konečnou
volbu směrového a technického řešení komunikace (viz následující podmínka dle návrhu
stanoviska).
4 Na základě podrobnějších projektových podkladů porovnat varianty J1 a J3 v km 8,91 - 9,90 (jižně od
Jesenice) z hlediska trvalých a dočasných záborů PUPFL a z hlediska ostatních dopadů na lesní porosty.
Výběr konečného směrového řešení a technického řešení projednat s dotčeným správním úřadem v
oblasti ochrany přírody a krajiny a dotčenými obcemi.
U přímo dotčených lesních pozemků by bylo vhodné uvést velikost
předpokládaného záboru lesní půdy.

S uvedenou podmínkou lze souhlasit a bude součástí podkladů pro navazující správní řízení.
4 Stanovit rozsah trvalých a dočasných záborů půdy. Zábory minimalizovat na nezbytnou míru, vyloučit
dočasné zábory PUPFL.
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Z hlediska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
Vzhledem k předpokládanému záboru půdy nad 1 ha nemá obecní úřad v této oblasti přímou
působnost.
Z hlediska orgánu ochrany přírody
Bez připomínek. Doporučujeme volbu varianty J2 severně od Jesenice, J3 mezi obcemi
Jesenice a Tlesky. V blízkosti obce Žďár doporučujeme variantu Z2.
V
případě
přemostění
Rakovnického
potoka
u
obce
Tlesky
doporučujeme zpracovat vizualizaci variant T1-1 a T1-2, ze které by
vyplynulo, jakým způsobem bude v obou případech ovlivněn krajinný
ráz dotčeného území. Jako schůdnější se nám jeví využití varianty
T1-2.

Zpracovatel posudku se s požadavkem na vizualizaci přemostění Rakovnického potoka v úseku
km 10,3 - 10,7 ztotožňuje. Požadavek je zahnut v návrhu stanoviska v následující podobě:
4 Překonání údolí Rakovnického potoka v km 10,0 - 11,0 zpracovat v podrobnějším technickém řešení pro
obě varianty (T1-1 estakáda - T1-2 dva mostní objekty) včetně vizualizace dotčeného úseku komunikace.
Výběr konečného technického řešení projednat s dotčeným správním úřadem v oblasti ochrany přírody a
krajiny.
Souhlasíme s nezbytností vypracování projektu vegetačních úprav
tělesa komunikace v dalším stupni záměru, jak je uvedeno na
straně 94 předložené dokumentace. Mělo by se jednat o dlouhověké
dřeviny,
přirozeně
se
vyskytující
v
předmětných
stanovištních
podmínkách.

S uvedenými požadavky se zpracovatel posudku ztotožňuje. Podmínky jsou zohledněny v návrhu
stanoviska a budou dále respektovány v následujících fázích přípravy a realizace záměru.
4 Zpracovat projekt vegetačních úprav silničního tělesa a projekt rekultivace a vegetačních úprav ploch
dočasného záboru. Pro zatravnění použít vhodné směsi dle místních podmínek, pro výsadby dřevin
použít přednostně domácí druhy, které odpovídají podmínkám příslušného stanoviště. Plochy zeleně
přeložky navázat dle místních podmínek na stávající plochy zeleně nebo na plochy zeleně navržené
územními plány.
Z hlediska vodního hospodářství
Doporučujeme variantu A.
Nově navržená trasa silnice I/27 prochází ochranným pásmem
vodního zdroje 2. stupně pro veřejný vodovod Jesenice. Západní
obchvat obce Žďár (varianta Z1) též prochází ochranným pásmem
vodního zdroje 2. stupně, proto je zde vhodnější varianta Z2.
Ostatní varianty bez připomínek.

S uvedeným hodnocením variant se zpracovatel posudku ztotožňuje. V návrhu stanoviska je
doporučeno vedení trasy v úseku km 11,5 - 13,5 dle varianty Z2.
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1.2. Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, tělovýchovy a
cestovního ruchu
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření bez zn. ze dne 28.8.2006
V tabulce v kapitole Kulturní památky a archeologické lokality (str.
60) byly shledány tyto nesrovnalosti:
v tabulce uvedeno:

správné znění:

správní území obce Žďár
kaple sv. Marka ze Žďáru

kaple sv. Martina

správní území obce Drahouš
tvrz Zámek

tvrziště Tlesky

chybí

tvrz Hradiště u smrku
č.r. 30967/2-2776
V-JV od obce Drahouš
kaple Jména Panny Marie
dosud bez r.č.,
prohlášena MK ČR 14.10.2003

Správní území obce Jesenice
sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Jesenici
chybí

Mírové náměstí Jesenice

Uvedené se týká evidovaných nemovitých kulturních památek,
nacházejí ve správním území Městského úřadu v Rakovníku.

které

se

Připomínky dle vyjádření uvádějí nepřesnosti dokumentace. Bez komentáře.
1.3. Městský úřad Rakovník, Odbor dopravy
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: OD/5625/2006 ze dne 11.8.2006
Ve vyjádření je konstatováno, že k předložené dokumentaci nejsou žádné připomínky.
Nevyžaduje podrobnější komentář.
1.4. Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: OŽP-Vyj-70/06-Sla ze dne 17.8.2006
Vyjádření je členěno podle oblastí výkonu státní správy.
Odpadové hospodářství a ochrana ovzduší
Bez připomínek.
Ochrana přírody a krajiny a ZPF
Bez připomínek.
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Vodoprávní úřad
Ve vyjádření jsou zmíněny zákonné podmínky a požadavky na další stupně realizace stavby.
Bez připomínek.
Orgán ochrany lesů
Bez připomínek.
Nevyžaduje podrobnější komentář.
1.5. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště Rakovník
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: 2411-216/06/Ra ze dne 29.8.2006
Ve vyjádření je konstatováno, že s dokumentací se souhlasí.
Nevyžaduje podrobnější komentář.
1.6. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Územní pracoviště Louny
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn.: KHSÚL 26620/2006 ze dne 9.8.2006
Ve vyjádření je konstatováno, že se závěry dokumentace se souhlasí.
Nevyžaduje podrobnější komentář.
1.7. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn: 41/ŘI/0623928.01/06/PVB ze dne 30.8.2006
Vyjádření je členěno podle oblastí výkonu státní správy.
Oddělení ochrany ovzduší
Bez připomínek.
Oddělení ochrany přírody
V části A na straně 55 jsou uvedeny 4 druhy zvláště chráněných
živočichů. Před započetím stavební činnosti je třeba mít výjimku k
zásahu do biotopu zvláště chráněných živočichů.

Uvedený požadavek vyplývá z platné legislativy a připomínka bude v rámci přípravy záměru
respektována.
Oddělení odpadového hospodářství
Na str. 28 je uvedeno,
využít na jiné stavbě
musejí být předány
odpadech. Navíc musí
skutečných vlastností.
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Uvedený požadavek vyplývá z platné legislativy a musí být při realizaci stavby respektován v
případě nakládání s odpady dle platné legislativy.
Oddělení ochrany lesa
1) Doporučujeme využít variantu, při které dojde k nejmenšímu
záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
2) Při realizaci
pozemků.

stavby

nesmí

dojít

k

poškození

okolních

lesních

3) Je nutno dodržovat zákonná ustanovení, která se týkají ochrany
lesa a životního prostředí.

S uvedenými požadavky se zpracovatel posudku ztotožňuje. Podmínky jsou v obdobném znění
zohledněny v návrhu stanoviska a budou dále respektovány v následujících fázích přípravy a
realizace záměru.
4 Stanovit rozsah trvalých a dočasných záborů půdy. Zábory minimalizovat na nezbytnou míru, vyloučit
dočasné zábory PUPFL.
4 Na základě podrobnějších projektových podkladů porovnat varianty J1 a J3 v km 8,91 - 9,90 (jižně od
Jesenice) z hlediska trvalých a dočasných záborů PUPFL a z hlediska ostatních dopadů na lesní porosty.
Výběr konečného směrového řešení a technického řešení projednat s dotčeným správním úřadem v
oblasti ochrany přírody a krajiny a dotčenými obcemi.
4 Zpracovat plán organizace výstavby (POV). Do POV zahrnout řešení následujících problémů:
a) Vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu,
nezasahovaly do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných botanických a
zoologických lokalit, do lesních porostů a do ochranných pásem vodních zdrojů.
b) Vymezit plochy pro deponie zemin a ornice tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu,
nezasahovaly do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných botanických a
zoologických lokalit, do lesních porostů a do ochranných pásem vodních zdrojů.
4 Při výstavbě postupovat v souladu s plánem organizace výstavby. Realizovat stavbu s maximálním
ohledem na okolí, zejména v úsecích křížení vodních toků a průchodu lesními porosty. Dočasné zábory
půdy omezit na nezbytnou míru, vyloučit zásahy do prostředí mimo plochy staveniště (trvalého a
dočasného záboru) a přepravní trasy.
1.8. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn: 44/ŘI/0624915.02/06/UJP ze dne 1.9.2006
Ve vyjádření je konstatováno, že z hlediska ochrany ovzduší, vod, přírody ani odpadového
hospodářství nejsou žádné připomínky.
Nevyžaduje podrobnější komentář.
1.9. Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ochrany veřejného zdraví
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření zn: OVZ-32.1.2-7.8.06/33777 ze dne 29.8.2006
Ve vyjádření je konstatováno, že se závěry dokumentace o hodnocení vlivů na životní
prostředí se souhlasí. Z hlediska místních poměrů je nezbytné respektovat stanovisko
místně příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví.
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Nevyžaduje podrobnější komentář.

2. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků
2.1. Středočeský kraj
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření č.j.: 120681/2006/KUSK ze dne 30.8.2006
Ve vyjádření je uvedeno, že Středočeský kraj souhlasí s dokumentací a nemá připomínky.
Nevyžaduje podrobnější komentář.
2.2. Ústecký kraj, Usnesení rady Ústeckého kraje
Vyjádření k dokumentaci
Výpis z usnesení z 54. schůze Rady Ústeckého kraje konané dne 30.8.2006
Ve vyjádření je uvedeno, že Ústecký kraj souhlasí se způsobem a rozsahem zpracované
dokumentace a nemá námitek s postoupením dokumentace zpracovateli posudku. Opatření
navrhovaná v kapitole D.IV. dokumentace jsou odpovídající a dostatečná a plně respektují
připomínky, které ve zjišťovacím řízení uplatnil odbor ŽPZ KÚ Ústeckého kraje a místně
příslušný odbor ŽP MÚ Podbořany.
Nevyžaduje podrobnější komentář.
2.3. Obec Jesenice
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření bez č.j. ze dne 28.8.2006
1. Varianta J1 (cca 6,2 km - 7,1 km) je dle našeho názoru nevhodná
neboť prochází přes biokoridor (na 6,2 km), který je již narušen
stávající silnicí I/27. Navíc je tato varianta, která je významně
delší a tudíž její vybudování je finančně výrazně nákladnější a
prochází přes zemědělsky obdělávané pozemky. Dále tato varianta
nekoresponduje
s
územním
plánem
obce
Jesenice.
Proto
se
domníváme, že nejen z hlediska ochrany přírody a krajiny, ale i z
ekonomického hlediska a v souladu s územním plánem obce
Jesenice je vhodná varianta označovaná jako J2.

Zpracovatel posudku se s názorem obce Jesenice ztotožňuje a v návrhu stanoviska je doporučeno
vedení trasy podle varianty J2 (viz následující text).
Doporučená varianta:
Varianta J1 popsaná v dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice
Plzeňského kraje“ s tím, že v dílčích úsecích s alternativním směrovým řešením se zejména s ohledem na
vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti doporučuje:
a) v km 6,67 - 7,31 varianta J2 (severně od Jesenice);
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3. Vyjádření veřejnosti
3.1. Milan Sukovský, Oldřiška Sukovská, Jesenice
Vyjádření k dokumentaci
Vyjádření bez č.j. ze dne 28.8.2006
Vlastníme rekreační domek na pozemku p.p.č. 1200 v k.ú. Jesenice,
který přestavujeme k trvalému bydlení. Vzhledem k těsné blízkosti
plánované varianty J1 (obchvatu obce Jesenice) od našeho domku
(cca na 7,1 km), nesouhlasíme s touto variantou, která prochází
přes náš pozemek p.p.č. 1197/7 v k.ú. Jesenice a prochází jen
několik metrů od našeho domku. V případě realizace této varianty
by bylo výrazně znehodnoceno bydlení v našem domku, zejména ze
zvýšeného
hluku
a
emisí,
vznikajících
na
komunikaci
z
projíždějících vozidel okolo našeho domu.

Zpracovatel posudku v návrhu stanoviska v souladu se stanoviskem obce Jesenice a uvedeným
vyjádřením doporučuje vedení trasy podle varianty J2. To odpovídá i požadavku dle citovaného
vyjádření (viz následující text).
Doporučená varianta:
Varianta J1 popsaná v dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice
Plzeňského kraje“ s tím, že v dílčích úsecích s alternativním směrovým řešením se zejména s ohledem na
vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti doporučuje:
a) v km 6,67 - 7,31 varianta J2 (severně od Jesenice);
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CELKOVÉ
POSOUZENÍ
AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

K procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů
na životní prostředí pro záměr
Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 - I/27 - hranice Plzeňského kraje,
zpracovaná RNDr. Vojtěchem Vyhnálkem, osvědčení odborné způsobilosti: č.j. 2721/4692/
OEP/92/93.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a
zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu přílohy č. 5 k zákonu.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení, předložené dokumentace, obdržených vyjádření
dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, na základě
prohlídky zájmového území a ověření vstupních parametrů uváděných v dokumentaci lze
konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný.
Realizací posuzovaného záměru nebude při respektování doporučených opatření významně
negativně ovlivněno veřejné zdraví, ani nedojde k významným negativním dopadům na jednotlivé
složky životního prostředí.
Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí
v zájmovém území záměru.
Mezi oblasti, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost v následujících fázích přípravy, výstavby a
užívání stavby, patří u hodnoceného záměru:
→ minimalizace záborů mimo současné těleso silnice I/27, zejména v úsecích vedených
lesními porosty;
→ kompenzační opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny, zejména v místech zásahu do
obecně chráněných území (ÚSES, VKP);
→ vodohospodářské řešení stavby s vyloučením negativních dopadů na dotčené vodní toky a
vodohospodářské objekty;
→ postprojektová analýza – ověření předpokládaných vlivů po uvedení stavby do provozu.
Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, flóra a fauna)
jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony, a dalšími právními normami
či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až
nulové, lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách
životního prostředí.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako málo významné a lokální, bez zvýšeného rizika
negativních dopadů na životní prostředí.
Pro navazující etapy přípravy, výstavby a užívání (provozu) posuzované stavby jsou v návrhu
stanoviska formulovány podmínky vycházející ze všech zjištěných skutečností v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.
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VII. NÁVRH STANOVISKA

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí a zemědělství
V Praze dne ……… 2006
Č.j.:

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb.

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název záměru
Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice Plzeňského kraje
2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je
následující:
Kategorie: II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
Bod: 9.1 Novostavby, rekonstrukce silnic o šíři větší než 10 m (záměry neuvedené v kategorii I)
nebo místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích delších než 500 m.
Kapacita (rozsah) záměru:

silnice I. třídy kategorie S 11,5
délka posuzovaného úseku cca 12,2 km

3. Umístění záměru
kraj:

obce:

katastrální území:

Středočeský

Žďár

Žďár

Drahouš

Tlesky

Jesenice

Podbořánky, Jesenice, Chotěšov, Bedlno

Hořovičky

Bukov u Hořoviček

Kolešov

Kolešov

Petrohrad

Bílenec

Ústecký
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4. Obchodní firma oznamovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR
5. IČ oznamovatele
6599 3390
6. Sídlo oznamovatele
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1.

Oznámení

Oznámení záměru „Silnice I/27 v úseku hranice kraje - křižovatka se silnicí I/6“ zpracoval v červenci
2004 RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc. (držitel autorizace, osvědčení odborné způsobilosti č.j.:
2721/4692/OEP/92/93 ze dne 11. 2. 1993).
Oznámení záměru bylo předloženo příslušnému úřadu dne ……… 2004.
2.

Dokumentace

Dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice Plzeňského kraje“
zpracoval v prosinci 2005 RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc. (držitel autorizace, osvědčení odborné
způsobilosti č.j.: 2721/4692/OEP/92/93 ze dne 11. 2. 1993).
Dokumentace vlivů záměru byla předložena příslušnému úřadu dne ……… 2006.
3.

Posudek

Posudek o vlivech záměru „Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice Plzeňského kraje“
zpracoval v listopadu 2006 Ing. Alexandr Mertl (držitel autorizace dle § 19 zákona č.j.: 45335/ENV/06
ze dne 7.7.2006).
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl předložen příslušnému úřadu dne ……… 2006.
4.

Veřejné projednání

Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v ……… a proběhlo v souladu s § 17 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 zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., a s § 4
vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
5.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními 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 zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné
způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice Plzeňského kraje“ na životní
prostředí a veřejné zdraví byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.
V rámci vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice
Plzeňského kraje“ na životní prostředí bylo obdrženo vyjádření pana Milana Sukovského a paní Oldřišky
Sukovské.
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Vyjádření občanských sdružení a obecně prospěšných společností ve smyslu § 23 odst. 9 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 zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb. nebyla
obdržena.
Na veřejném projednání ………
Podrobněji jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného projednání č.j.:
……… ze dne ………
6.

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

Ve stanovisku jsou zahrnuta vyjádření následujících správních úřadů, územně samosprávných celků a
veřejnosti:
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: OŽP 4740/2006 ze dne 29.8.2006)
Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, tělovýchovy a cestovního ruchu
(Vyjádření k dokumentaci, bez zn. ze dne 28.8.2006)
Městský úřad Rakovník, Odbor dopravy
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: OD/5625/2006 ze dne 11.8.2006)
Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: OŽP-Vyj-70/06-Sla ze dne 17.8.2006)
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště Rakovník
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: 2411-216/06/Ra ze dne 29.8.2006)
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Územní pracoviště Louny
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: KHSÚL 26620/2006 ze dne 9.8.2006)
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
(Vyjádření k dokumentaci, zn: 41/ŘI/0623928.01/06/PVB ze dne 30.8.2006)
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
(Vyjádření k dokumentaci, zn: 44/ŘI/0624915.02/06/UJP ze dne 1.9.2006)
Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ochrany veřejného zdraví
(Vyjádření k dokumentaci, zn: OVZ-32.1.2-7.8.06/33777 ze dne 29.8.2006)
Středočeský kraj
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 120681/2006/KUSK ze dne 30.8.2006)
Ústecký kraj, Usnesení rady Ústeckého kraje
(Vyjádření k dokumentaci, Výpis z usnesení z 54. schůze Rady Ústeckého kraje konané dne 30.8.2006)
Obec Jesenice
(Vyjádření k dokumentaci, bez č.j. ze dne 28.8.2006)
Milan Sukovský, Oldřiška Sukovská, Jesenice
(Vyjádření k dokumentaci, bez č.j. ze dne 28.8.2006)
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II. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1.

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti

Posuzovaným záměrem je přeložka silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 – hranice Plzeňského
kraje. Silnice je v celém řešeném úseku navržena jako dvoupruh I. třídy kategorie S 11,5.
Posuzovaný úsek přeložky silnice I/27 začíná za křižovatkou silnic I/27 a I/6 (Praha – Karlovy Vary) a
končí na hranici Středočeského a Plzeňského kraje mezi obcemi Žďár (Středočeský kraj) a Vysoká Libyně
(Plzeňský kraj). Vlastní křižovatka silnic I/6 a I/27 není součástí předkládaného záměru, byla posouzena v
procesu EIA silnice I/6.
Záměrem přeložky silnice I/27 v daném úseku je jednak zajištění odpovídající dopravní funkce stavby a
bezpečnosti provozu a jednak vyloučení negativních důsledků dopravy v zástavbě obcí na stávající trase
silnice I/27. Současně je nutné respektovat požadavky na eliminaci či snížení negativních důsledků
automobilové provozu v nové trase na úroveň požadovanou platnými předpisy a normami, případně na
technicky dosažitelnou úroveň při standardním řešení stavby a souvisejících opatřeních.
Souhrnně lze konstatovat, že ve všech významných parametrech z hlediska vlivu na životní prostředí
bude působení stavby po realizaci záměru ve srovnání se současným stavem a zejména s nulovou variantou
příznivější a vlivy provozu silnice I/27 budou pod úrovní stanovenou platnými předpisy. Týká se to zejména
ochrany veřejného zdraví (působení hluku a znečištění ovzduší v okolí komunikace), ale i nakládání se
srážkovými vodami, havarijního zabezpečení a funkce chráněných částí přírody. Vlivy v uvedených složkách
a charakteristikách jsou hodnoceny jako akceptovatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony, a dalšími
právními normami či předpisy.
Vlivy v ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí (geofaktory, krajina, kulturní a
historické památky, a další) jsou hodnoceny jako málo významné až nulové, lokální bez objektivně
prokazatelných negativních důsledků. Vlivy v těchto oblastech budou po realizaci záměru prakticky zcela
srovnatelné se současným stavem a nedojde k žádné zásadní změně.
Výstavbou a provozem záměru „Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice Plzeňského kraje“
nebude při realizaci doporučených opatření významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel a jednotlivé
složky životního prostředí.
Na základě podkladů soustředěných v rámci procesu posuzování podle 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 zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb. lze konstatovat, že veškeré
předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v přijatelných mezích jak z
hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí v zájmovém území záměru.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako málo významné a lokální, bez zvýšeného rizika
negativních dopadů na životní prostředí.
Technické řešení záměru, které bude v navazující přípravě záměru upřesňováno, a navrhovaná opatření,
resp. podmínky vyplývající z procesu posuzování podle 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 zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., zmírňují a kompenzují nepříznivé účinky záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví.
Na základě všech podkladů v rámci procesu posuzování lze konstatovat, že problematika přeshraničních
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná. Se
záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
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Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o
znečišťování životního prostředí

Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je výstavba
silniční komunikace dané kategorie a uspořádání.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a odpovídá environmentálním požadavkům na výstavbu
pozemních komunikací. Navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru je v zásadě v souladu
s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení
záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí.
Detailnější řešení se na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle
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 zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb.
předpokládá v rámci navazující přípravy záměru pro následná správní řízení k povolení předmětného
záměru.
3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru
na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní
prostředí

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vyplývající z procesu posuzování
podle 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 zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006
Sb., jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Silnice I/27 v
úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice Plzeňského kraje“ na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a
provozu záměru.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména
podmínky týkající se ochrany přírody a krajiny, povrchových i podzemních vod, a protihlukových opatření.
4.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Záměr „Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 – hranice Plzeňského kraje“ byl v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí zpracován a hodnocen v jedné základní variantě doplněné ve třech
dílčích úsecích alternativním směrovým řešením silnice I/27:
1) severně od Jesenice:
2) jižně od Jesenice:
3) východní obchvat Žďáru
západní obchvat Žďáru
západní obchvat Žďáru

základní varianta J1
varianta J2 v km

6,67 – 7,31

základní varianta J1
varianta J3 v km

8,91 – 9,90

základní varianta Z1
varianta Z2 v km
varianta Z-T v km

11,45 – 13,70
10,51 – 12,59

Západní obchvat obce Tlestky je navržen ve dvou variantách mostních objektů na přeložce silnice I/27
v úseku km cca 10,0 – 11,0:

§

a) varianta T1-1

vedení silnice po jedné estakádě přes Rakovnický potok
(km 10,334) a bezejmenný vodní tok se souběžnou polní
cestou (km 10,505)

b) varianta T1-2

vedení silnice po dvou mostních objektech přes Rakovnický
potok (km 10,334) a bezejmenný vodní tok se souběžnou polní
cestou (km 10,505)
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Na základě podkladů soustředěných v rámci posuzování podle 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 zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., je z hlediska ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví základní varianta J1 akceptovatelná a vůči nulové variantě je příznivější. V
dílčích úsecích s alternativním směrovým řešením se zejména s ohledem na vyjádření dotčených správních
úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti doporučuje:
a) v km 6,67 - 7,31 varianta J2 (severně od Jesenice)
b) v km 8,91 - 9,90 varianta J1 (jižně od Jesenice) s tím, že varianta J3 je rovněž akceptovatelná v
případě prokázání její výhodnosti v navazující přípravě záměru,
c) v km 11,45 - 13,70 varianta Z2 (západní obchvat Žďáru) s tím, že varianta Z-T je z hlediska ochrany
životního prostředí rovněž akceptovatelná.
V úseku km 10,0 - 11,0 (západně od obce Tlesky) jsou z hlediska vlivů na životní prostředí
akceptovatelné obě varianty technického řešení mostních objektů (T1-1, T1-2) s tím, že volba konečné
varianty bude provedena na základě podrobnějších technických podkladů včetně vizualizace tohoto úseku
stavby.
Současně s doporučeným směrovým a technickým řešením budou respektovány podmínky, které jsou
výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
5.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku

V rámci zjišťovacího řízení bylo doručeno celkem 10 vyjádření, z toho 7 vyjádření dotčených správních
úřadů a 3 vyjádření dotčených územně samosprávných celků. Vyjádření veřejnosti v rámci zjišťovacího
řízení nebylo doručeno. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány ve zjišťovacím
řízení, a byly zohledněny při zpracování dokumentace a posudku.
V rámci projednávání dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo doručeno celkem 13
vyjádření, z toho 9 vyjádření dotčených správních úřadů, 3 vyjádření dotčených územně samosprávných
celků a 1 vyjádření veřejnosti. Všechny požadavky a připomínky obsažené v doručených vyjádřeních byly
v posudku vyhodnoceny a vypořádány. Všechny oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které
spadají do kompetence zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, byly zpracovatelem
posudku zařazeny do návrhu stanoviska.
Žádné z doručených vyjádření neobsahuje odůvodněný nesouhlas s realizací hodnoceného záměru.
V některých vyjádřeních jsou navrhovány a požadovány různé typy opatření, a formulovány požadavky na
následující projektovou přípravu stavby, které jsou v textu posudku vyhodnoceny.
Ze všech podkladů je patrné, že při respektování požadovaných a doporučených opatření bude záměr
pro dotčené správní úřady i samosprávné územní celky akceptovatelný.
6.

Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru

Na základě oznámení záměru „Silnice I/27 v úseku hranice kraje - křižovatka se silnicí I/6“,
dokumentace vlivů záměru „Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice Plzeňského kraje“ na životní
prostředí, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných
vydává
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle § 22
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 zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb.,
v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
souhlasné stanovisko

§
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k posouzení vlivů provedení záměru „Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice Plzeňského kraje“
na životní prostředí a veřejné zdraví s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako
podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných
řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.
Doporučená varianta:
Varianta J1 popsaná v dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice
Plzeňského kraje“ s tím, že v dílčích úsecích s alternativním směrovým řešením se zejména s ohledem na
vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti doporučuje:
a) v km 6,67 - 7,31 varianta J2 (severně od Jesenice);
b) v km 8,91 - 9,90 varianta J1 (jižně od Jesenice) s tím, že varianta J3 je rovněž akceptovatelná v
případě prokázání její výhodnosti v navazující přípravě záměru;
c) v km 11,45 - 13,70 varianta Z2 (západní obchvat Žďáru) s tím, že varianta Z-T je z hlediska ochrany
životního prostředí rovněž akceptovatelná.
V úseku km 10,0 - 11,0 (západně od obce Tlesky) jsou z hlediska vlivů na životní prostředí
akceptovatelné obě varianty technického řešení mostních objektů (T1-1, T1-2) s tím, že volba konečné
varianty bude provedena na základě podrobnějších technických podkladů včetně vizualizace tohoto úseku
stavby.
Současně s doporučeným směrovým a technickým řešením budou respektovány podmínky, které jsou
výsledkem procesu posuzování podle 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 zákona
č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb.
Podmínky souhlasného stanoviska:
I.
1.

Podmínky pro fázi přípravy
Převzít trasu v podobě finální varianty přeložky silnice I/27 do příslušných územních plánů velkých
územních celků a do územních plánů dotčených obcí a měst.

2.

V územních plánech obcí a měst stanovit regulační opatření pro výstavbu v území ovlivněném
provozem na přeložce silnice I/27.

3.

Zpracovat bilanci zemních prací. Podélný profil přeložky navrhnout pokud možno tak, aby bilance
zemních prací byla vyrovnaná.

4.

Stanovit rozsah trvalých a dočasných záborů půdy. Zábory minimalizovat na nezbytnou míru, vyloučit
dočasné zábory PUPFL.

5.

Na základě podrobnějších projektových podkladů porovnat varianty J1 a J3 v km 8,91 - 9,90 (jižně od
Jesenice) z hlediska trvalých a dočasných záborů PUPFL a z hlediska ostatních dopadů na lesní porosty.
Výběr konečného směrového řešení a technického řešení projednat s dotčeným správním úřadem v
oblasti ochrany přírody a krajiny a dotčenými obcemi.

6.

Zpracovat bilanci skrývky svrchních kulturních vrstev půdy (ornice a podorniční vrstvy) a plán na jejich
využití. Tyto vrstvy přednostně využít pro úpravy svahů zářezů a násypů přeložky, přebytek nabídnout
k zemědělskému využití.

7.

Zpracovat hydrogeologický průzkum v koridoru navržené trasy komunikace. Na základě výsledků
hydrogeologického průzkumu navrhnout opatření pro minimalizaci vlivů výstavby komunikace na
podzemní vody a zdroje podzemních vod. Na základě hydrogoelogického posouzení zpracovaného
v rámci dokumentace EIA doporučujeme dokumentovat následující individuální zdroje podzemní vody
(studny) a posoudit možnost jejich ovlivnění:
a) studna Rudolfovy myslivny situovaná cca 250 m severozápadně od trasy v km 4,50 v údolní nivě
pravostranného přítoku Bíleneckého potoka;
b) studny na jihovýchodním okraji Chotěšova;
c) studny na jihovýchodním okraji Jesenice do vzdálenosti 200 m od přeložky, km 8,26 – 8,67;

§
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d) studny v bezprostřední blízkosti trasy, km 8,67 – 9,00;
e) studny v chatové oblasti na jihozápadní straně Velkého rybníka pod stávající komunikací, km 9,00 –
9,32;
f) studny v západní polovině obce Tlestky, km 10,25 – 11,13.
8.

Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu navrhnout program monitorování vybraných zdrojů
podzemních vod v okolí přeložky. Program monitorování konzultovat s vodohospodářským orgánem,
začátek monitorování stanovit na dobu cca 1 rok před zahájením stavebních prací.

9.

Zpracovat technické řešení odvádění dešťových vod z vozovky. Dešťové vody odváděné do recipientů
předčistit v dešťových usazovacích nádržích schopných zachycovat pevné splaveniny a ropné látky.
Preferovat nádrže ve formě přirozených rybničních nádrží, v případě realizace betonových nádrží
vybavit tyto nádrže bariérou proti vniknutí drobných živočichů. Objem dešťových usazovacích nádrží
doložit hydrotechnickým výpočtem.

10. V případě potřeby (vyrovnání průtoků) navrhnout před zaústěním do recipientu retenční nádrž ve formě
rybniční nádrže se zemními hrázemi a úpravou okolí do přírodě blízkého stavu. Umístění a stavební
provedení retenčních nádrží konzultovat s orgánem ochrany přírody. Objem retenčních nádrží doložit
hydrotechnickým výpočtem.
11. Zajistit odpovídající odtok povrchových vod z pozemků v okolí přeložky. Křížení vodotečí realizovat
přemostěním bez směrových a výškových úprav a přeložek vodních toků. Technické řešení mostních
objektů doložit hydrotechnickým výpočtem, zohlednit zkušenosti z povodně v r. 2002.
12. Minimalizovat střety se stávajícími systémy odvodnění zemědělských pozemků. Přerušené drenážní
svody podchytit a převést novými melioračními hlavníky, vedenými v souběhu s dotčenými úseky
silnice do míst vhodných k vyústění do recipientů.
13. Navrhnout optimální technické řešení křížení přeložky s biokoridory ÚSES:
a) km cca 3,8 - Regionální biokoridor 1089 Vlčí hora – Oráčov. Prověřit možnost snížení nivelety
přeložky a realizaci biomostu (ekoduktu).
b) km cca 4,5 - Navržený lokální biokoridor vedený po Bíleneckém potoku. Prověřit možnost úpravy
nivelety přeložky a realizaci mostního objektu o rozměrech minimálně 12,5 x 2,5 m (šířka x výška).
c) km cca 6,5 - Navržený lokální biokoridor. Přeložka kříží biokoridor násypem o výšce cca 1,8 m.
Prověřit možnost úpravy nivelety přeložky a realizaci mostního objektu o rozměrech minimálně 12,5
x 2,5 m (šířka x výška).
d) km cca 9,7 - Regionální biokoridor 1092 Krtské skály – Oráčov. Zpracovat detailní migrační studii
tohoto úseku přeložky a navrhnout odpovídající zprůchodnění tělesa přeložky pro regionální
biokoridor (a pro migrační trasu zvěře).
e) km cca 13,8 - Funkční lokální biokoridor vedený po pravostranném přítoku Mladotického potoka.
Prověřit možnost úpravy nivelety přeložky a realizaci mostního objektu o rozměrech minimálně 12,5
x 2,5 m (šířka x výška).
14. Navrhnout optimální technické řešení střetů přeložky s biocentry ÚSES:
a) km cca 2,7 – 4,4 - Kontakt přeložky s regionálním biocentrem 1502 Vlčí hora. Minimalizovat zásah
tělesa přeložky do plochy biocentra.
b) km cca 10,3 – 10,4 - Funkční lokální biocentrum mezi Rakovnickým potokem a jeho přítokem.
Nově vymezit biocentrum mimo trasu přeložky, např. níže po proudu Rakovnického potoka.
15. Překonání údolí Rakovnického potoka v km 10,0 - 11,0 zpracovat v podrobnějším technickém řešení
pro obě varianty (T1-1 estakáda - T1-2 dva mostní objekty) včetně vizualizace dotčeného úseku
komunikace. Výběr konečného technického řešení projednat s dotčeným správním úřadem v oblasti
ochrany přírody a krajiny.
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16. V úseku km 13,7 – 13,9 rozšířit stávající silnici I/27 vpravo ve směru staničení (západně od
komunikace), na opačnou stranu od EVL Vysoká Libyně (CZ0213088). Vyloučit střet přeložky
s plochou EVL Vysoká Libyně.
17. Stanovit rozsah nezbytného kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení omezit pokud možno pouze na
plochu trvalého záboru pro výstavbu přeložky. Minimalizovat, případně vyloučit kácení dřevin
rostoucích mimo les na plochách dočasného záboru.
18. Stanovit rozsah nezbytného smýcení lesních porostů; smýcení omezit pouze na plochu trvalého záboru
pro výstavbu přeložky.
19. Zpracovat projekt vegetačních úprav silničního tělesa a projekt rekultivace a vegetačních úprav ploch
dočasného záboru. Pro zatravnění použít vhodné směsi dle místních podmínek, pro výsadby dřevin
použít přednostně domácí druhy, které odpovídají podmínkám příslušného stanoviště. Plochy zeleně
přeložky navázat dle místních podmínek na stávající plochy zeleně nebo na plochy zeleně navržené
územními plány.
20. Zpracovat aktualizovanou akustickou studii na základě zaměření tělesa přeložky do terénu (v
dokumentaci pro územní rozhodnutí a v dokumentaci pro stavební povolení). Prověřit zejména oblasti s
nejbližší zástavbou vůči navržené trase, upřesnit rozsah protihlukových opatření a navrhnout jejich
stavební řešení. Rozsah navrhovaných protihlukových opatření dle zpracované akustické studie je
následující:
km 7,11 – 7,18 vlevo, protihluková bariéra o výšce 2 metry (varianta J2)
km 8,80 – 8,90 na mostním objektu vlevo protihluková bariéra o výšce 2 metry (základní varianta)
km 9,15 – 9,28 vpravo, protihluková bariéra o výšce 2 metry (varianta J3)
km 9,36 – 9,48 vpravo, protihluková bariéra o výšce 2 metry (varianta J3)
km 10,48 – 10,56 vlevo, protihluková bariéra o výšce 2 metry (základní varianta)
21. Zpracovat předběžný archeologický průzkum úseků přeložky vedených v nové trase.
22. Zpracovat plán organizace výstavby (POV). Do POV zahrnout řešení následujících problémů:
c) Vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu,
nezasahovaly do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných botanických a
zoologických lokalit, do lesních porostů a do ochranných pásem vodních zdrojů.
d) Vymezit plochy pro deponie zemin a ornice tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu,
nezasahovaly do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných botanických a
zoologických lokalit, do lesních porostů a do ochranných pásem vodních zdrojů.
e) Stanovit množství potřebných surovin a materiálů pro výstavbu přeložky. Stanovit objem zemin
a ornice přemisťovaných během výstavby.
f) Stanovit přepravní trasy pro dopravu materiálů a surovin na staveniště. Stanovit přepravní trasy
pro přepravu zemin a ornice v rámci staveniště a na deponie. Přednostně využívat plochu
staveniště přeložky, minimalizovat zatěžování silniční sítě v okolí staveniště, zejména v obytné
zástavbě, vyloučit pojíždění nákladních automobilů ve volné krajině, využívat co nejkratšího
napojení na stávající silniční síť.
g) Zpracovat časový plán realizace stavby. V časovém plánu stanovit harmonogram jednotlivých
stavebních prací, nasazení stavebních mechanizmů a využívání přepravních tras.
h) Zpracovat návrh protierozních opatření pro období výstavby. Návrh bude obsahovat zřízení
protierozních sedimentačních jímek v místech křížení staveniště s vodotečemi, případně
v místech předpokládaného odtoku dešťových vod ze staveniště. Umístění sedimentačních jímek
konzultovat s vodohospodářským orgánem a s orgánem ochrany přírody.
i)

§

Zpracovat havarijní plán pro období výstavby, který bude obsahovat seznam opatření pro případ
úniku ropných látek na staveništi. Součástí havarijního plánu bude způsob informování orgánu
ochrany veřejného zdraví a orgánů ochrany životního prostředí, případně správců vodních toků.
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II. Podmínky pro fázi realizace
1) Při výstavbě postupovat v souladu s plánem organizace výstavby. Realizovat stavbu s maximálním
ohledem na okolí, zejména v úsecích křížení vodních toků a průchodu lesními porosty. Dočasné zábory
půdy omezit na nezbytnou míru, vyloučit zásahy do prostředí mimo plochy staveniště (trvalého a
dočasného záboru) a přepravní trasy.
2) Zvláštní pozornost věnovat realizaci přeložky v úsecích s nadprůměrnou hodnotou dotčených ploch,
případně ploch chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a uvnitř ochranných
pásem vodních zdrojů:
a)

Km cca 2,7 – 4,4 – Kontakt přeložky s regionálním biocentrem 1502 Vlčí hora. Minimalizovat vliv
stavebních prací na plochu biocentra.

b)

Km 7,56 – 8,20 – ochranná pásma vodních zdrojů obce Jesenice. Věnovat zvýšenou pozornost
kvalitativní ochraně horninového prostředí a podzemních vod.

c)

Km 13,7 – 13,9 – vlevo od silnice I/27 se nachází EVL Vysoká Libyně (CZ0213088). Plocha EVL
nesmí být během výstavby dotčena.

d)

Km 14,15 – 14,75 – infiltrační území zdrojů vodovodu v Žihli. Věnovat zvýšenou pozornost
kvalitativní ochraně horninového prostředí a podzemních vod.

3) Zařízení staveniště vybavit tak, aby jejich provoz odpovídal platným předpisům v oblasti životního
prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku ropných
látek).
4) Odděleně deponovat kulturní vrstvy půdy (ornici a podorniční vrstvy), jejich využití realizovat v souladu
se schváleným plánem.
5) Případný přebytek zemin z výkopů využít přednostně v rámci hrubých terénních úprav řešeného úseku
silnice I/27 a podle postupu výstavby i na navazujících úsecích silnice I/27. Nevyužitelný přebytek
předat oprávněné osobě k trvalému uložení.
6) Stavební mechanismy a nákladní automobily udržovat v odpovídajícím technickém stavu.
7) Zajistit očistu stavebních mechanizmů a nákladních automobilů před výjezdem ze staveniště na silniční
síť.
8) Zajistit pravidelnou očistu vozovek příjezdových komunikací na staveniště.
9) Zajistit pravidelné skrápění prašných ploch.
10) Při přepravě sypkých materiálů používat k zakrytí nákladu plachty.
11) Zamezit odtoku splavenin ze staveniště přeložky do povrchových vod provizorními sedimentačními
jímkami dle návrhu protierozních opatření pro období výstavby.
12) Zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných
látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních
automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do
prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené
v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.
13) Zajistit monitorování podzemních vod před zahájením výstavby a v průběhu výstavby přeložky dle
schváleného programu monitorování. Na základě získaných výsledků v případě potřeby navrhnout a
realizovat odpovídající opatření na ochranu podzemních vod.
14) V předstihu oznámit příslušnému orgánu památkové péče termín zahájení zemních prací, při provádění
zemních prací postupovat podle doporučení orgánu památkové péče. V případě odkrytí archeologických
nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu v souladu
se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
15) V maximální možné míře recyklovat odpady vznikající během výstavby.
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16) Kácení dřevin provádět přednostně v období vegetačního klidu.
17) Zajistit odpovídající ochranu dřevin na plochách navazujících na plochy trvalého a dočasného záboru,
případně dřevin v blízkosti přepravních tras dle ČSN DIN 18 920.
18) Plochy dočasného záboru půdy a ostatní plochy dotčené v průběhu výstavby co nejdříve rekultivovat do
původního stavu, případně na trvalé travní porosty s porosty domácích dřevin napojené na okolní plochy
zeleně nebo na lesní porosty.
19) Rozprostření ornice na svahy násypů a zářezů, zatravnění a výsadbu dřevin provést dle projektu
sadových úprav v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů a zářezů a
zamezilo rozvoji nežádoucích druhů rostlin.
III. Podmínky pro fázi provozu
1) Po uvedení posuzovaného úseku silnice I/27 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších obytných
objektů v oblastech kde jsou realizována protihluková opatření a v oblastech, kde hluková studie
stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům. V případě překročení hygienických limitů
navrhnout a realizovat dodatečná protihluková opatření.
2) Odpovídajícím způsobem pečovat o vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince zajistit včasnou dosadbu.
3) Při zimní údržbě optimalizovat množství posypových solí a způsob jejich aplikace. Používat posypové
sole s nízkým obsahem příměsí (těžkých kovů).
4) Zajistit monitorování podzemních vod v okolí trasy komunikace dle schváleného programu
monitorování. Na základě získaných výsledků v případě potřeby navrhnout a realizovat odpovídající
opatření na ochranu podzemních vod.
5) Odpady vznikající z provozu komunikace zařadit do odpadového hospodářství oznamovatele.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.
413/2005 Sb., a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná povolení podle zvláštních
předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost
oznamovatele záměru prodloužena v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1 písm. e) a § 10 odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb.

RNDr. Jaroslav O b e r m a j e r
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Konec textové části posudku.
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Přehled použitých zdrojů
Vyhnálek V.: Silnice I/27 v úseku hranice kraje - křižovatka se silnicí I/6, Oznámení záměru dle
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., 07/2004
Závěr zjišťovacího řízení, Krajský úřad Středočeského kraje, zn.: 14579-127672-2a/2004/OŽPZk ze dne 6.12.2004, včetně vyjádření k oznámení
Vyhnálek V.: Silnice I/27 v úseku křižovatka R6 a I/27 - hranice Plzeňského kraje,
Dokumentace vlivů dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 12/2005
Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti
k dokumentaci – viz příloha č. 1 posudku
Související právní předpisy a literatura
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Závěrečná doložka

Datum zpracování posudku:

27.11.2006

Jméno, příjmení, pracoviště a telefon zpracovatele posudku:

Ing. Alexandr Mertl
oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků
hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93

Trstěnice 106
569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Podpis pověřeného zpracovatele posudku:

……………………………………
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Přílohy
Mimo rámec náležitostí posudku stanovených v příloze č. 5 k zákonu č. 100/2002 Sb. jsou
přiloženy kopie vyjádření obdržených k dokumentaci vlivů záměru „Silnice I/27 v úseku křižovatka
R6 a I/27 - hranice Plzeňského kraje“ na životní prostředí, ve smyslu § 8 odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb.

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: OŽP 4740/2006 ze dne 29.8.2006)
Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, tělovýchovy a cestovního ruchu
(Vyjádření k dokumentaci, bez zn. ze dne 28.8.2006)
Městský úřad Rakovník, Odbor dopravy
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: OD/5625/2006 ze dne 11.8.2006)
Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: OŽP-Vyj-70/06-Sla ze dne 17.8.2006)
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště Rakovník
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: 2411-216/06/Ra ze dne 29.8.2006)
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Územní pracoviště Louny
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: KHSÚL 26620/2006 ze dne 9.8.2006)
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
(Vyjádření k dokumentaci, zn: 41/ŘI/0623928.01/06/PVB ze dne 30.8.2006)
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
(Vyjádření k dokumentaci, zn: 44/ŘI/0624915.02/06/UJP ze dne 1.9.2006)
Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ochrany veřejného zdraví
(Vyjádření k dokumentaci, zn: OVZ-32.1.2-7.8.06/33777 ze dne 29.8.2006)
Středočeský kraj
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 120681/2006/KUSK ze dne 30.8.2006)
Ústecký kraj, Usnesení rady Ústeckého kraje
(Vyjádření k dokumentaci, Výpis z usnesení z 54. schůze Rady Ústeckého kraje konané dne
30.8.2006)
Obec Jesenice
(Vyjádření k dokumentaci, bez č.j. ze dne 28.8.2006)
Milan Sukovský, Oldřiška Sukovská, Jesenice
(Vyjádření k dokumentaci, bez č.j. ze dne 28.8.2006)
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(VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ,
DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A
VEŘEJNOSTI K DOKUMENTACI VLIVŮ ZÁMĚRU)

PŘÍLOHA 2

(AUTORIZACE ZPRACOVATELE POSUDKU)

