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Seznam použitých zkratek

ČR Česká republika
ČOV Čistírna odpadních vod
ČSN Česká státní norma
DSP Dokumentace pro stavební povolení
DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí
DZS Dokumentace pro zadání stavby
EIA Posouzení vlivů na životní prostředí
EMS Systém environmentálního managementu
EVL Evropsky významná lokalita
HGP Hydrogeologický průzkum
CHKO Chráněná krajinná oblast
CHLÚ Chráněné ložiskové území
CHOPAV Chráněná oblast podzemní akumulace

vod
IČO Identifikační číslo organizace
k.ú. Katastrální území
KÚ Krajský úřad
LA Hladina akustického tlaku
LBC Lokální biocentrum
LBK Lokální biokoridor
MDS Ministerstvo dopravy a spojů
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MO Městská obslužná komunikace
MS2 Místní sběrná dvoupruhová komunikace
MS4 Místní sběrná čtuřpruhová komunikace
MÚ Městský úřad
MZd Ministerstvo zdravotnictví
MŽP Ministerstvo životního prostředí

NO Nebezpečný odpad
NO2 Oxid uhelnatý
NOX Oxidy dusíku
NP Nadzemní podlaží
NV Nařízení vlády
OO Ostatní odpad
PD Projektová dokumentace
PHM Pohonné hmoty
POV Projekt organizace výstavby
RDS Realizační dokumentace stavby
SO Stavební objekt
SP Stavební povolení
SSZ Světelné signalizační zařízení
SZŠ Střední zemědělská škola
TKO Tuhý komunální odpad
TP Tělesně postižení
TS Trafostanice
ÚP Územní plán
ÚPD Územně plánovací dokumentace
ÚPSÚ Územní plán sídelního útvaru
ÚR Územní rozhodnutí
ÚSES Územní systém ekologické stability
VKP Významný krajinný prvek
VÚC Velký územní celek
ZCHÚ Zvlášť chráněné území
ZS Zařízení staveniště
ŽP Životní prostředí
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ÚVOD

Oznamovatel ŘSD ČR, s.r.o. předložil příslušnému úřadu – OŽPZ Středočeského kraje -
v souladu s § 6 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení o záměru „Silnice I/9+I/16 Mělník, obchvat
1.-4. etapa“, které bylo zveřejněno 19.11.2004.

Úřad vydal dne 23.12.2004 Závěr zjišťovacího řízení pod č.j. 16037-142697-2a/2004/OŽP-Zk,
kterým se požaduje zpracování Dokumentace podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., dle přílohy č.
4 s požadavkem na vyhodnocení problémových okruhů vznesených v připomínkách
k Oznámení.

Největšími problémy, kterými se má Dokumentace zabývat, jsou:

- přechod lokálního biocentra LBC 113 – Rousovice (mokřad Pšovky), kde je požadováno
minimalizování vlivů výstavby a provozu silnice na flóru a faunu,

- prověření dopadů nové komunikace na obyvatelstvo v jejím okolí – hluková zátěž, emise,
imise, vlivy na zdraví,

- posouzení dělících účinků stavby, přístupů do některých částí města, zejména do čtvrti
Chloumek.

Během zjišťovacího řízení se k záměru vyjádřilo celkem 7 subjektů a na příslušný úřad byla
doručena petice občanů. Přehled vypořádání připomínek je uveden v kapitole H.

Za účelem analýzy současných dopravních vazeb a jejich výhledového posouzení zadalo Město
Mělník zpracování studie „Návrh postupu rozvoje silniční sítě na území města Mělníka“[8],
jejímž cílem bylo definování nejvhodnějšího postupu ve výstavbě silnic I. a II. tříd
s přihlédnutím na komplikovaný souběh silnic I/9 a I/16. Tato studie potvrdila, že
nejvhodnějším řešením je vedení trasy v koridoru určeném územním plánem [3]. Stručné
shrnutí výsledků studie je uvedeno v kap. B.I.5 společně s přehledem dalších dříve
zpracovaných studií.

Na základě výsledného doporučení zadalo ŘSD Praha technickou studii, která měla
respektovat doporučení  výše uvedené studie, oznámení a závěrů zjišťovacího řízení [9]. Popis
technického řešení je uveden v kap. B.I.6.

Ve studii došlo ke změně označení – jednotlivé stavební úseky původně nazývané etapy jsou
nyní nazývané stavby, čísla úseků zůstala zachována. Některé průzkumy pro posouzení vlivů
na životní prostředí byly prováděny v předstihu a zůstalo v nich označení etap. V textech je
tedy nutno chápat označení „etapa“ jako ekvivalent slova „stavba“.
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma

Název: Ředitelství silnic a dálnic ČR

     A.2. IČO

IČO: 65 99 33 90

     A.3. Sídlo

Sídlo: Čerčanská 12

140 00 Praha 4

     A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele

Jméno, příjmení ing. Michal Vojtíšek

Bydliště Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

Telefon 241 084 305
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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Silnice I/9+I/16 Mělník, obchvat 1.- 4. etapa

Záměr je zařazen do kategorie II, položka 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech
tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Záměr délky cca 4,75 km (včetně úpravy Pražské ulice) je rozdělen celkem na 4 stavby
číslované podle předpokládaného postupu výstavby. Délky, kategorie a šířkové uspořádání
jednotlivých etap jsou zřejmé z přiložených výkresů a jsou sumarizovány v Tab. 1. Návrhová
rychlost pro všechny úseky je 50 km/hod.

Tab. 1 Přehled uspořádání komunikací
Stavba Úsek Délka Kategorie* Šířkové uspořádání

1
Pražská – Mladoboleslavská +
rekonstrukce ulice Pražská

576 + 250 m
MS4

14,5/13.5/50
2 jízdní + 2 zastavovací
pruhy, chodníky

3 Mladoboleslavská - Kokořínská 1 490 m
MS2

12,0/9/50
2 jízdní pruhy, chodníky

4 Kokořínská - Chloumecká 984 m
MS4

16,5/13.5/50
2 jízdní + 2 zastavovací
pruhy, chodníky

255 m
MS2

12,0/9/50
2 jízdní pruhy, chodníky

2 Chloumecká - Průhon
1 170 m + křiž.

Průhon
MS2

9/9/50
2 jízdní pruhy + krajnice

Celkem 4 475 m (bez Pražské a křižovatky Průhon)

* Místní komunikace sběrná počet pruhů/šířka prostoru komunikace v m/šířka hlavního dopravního prostoru
komunikace (volná šířka) v m/návrhová rychlost v km/hod (ČSN 73 6110).

B.I.3. Umístění záměru

NUTS 2 Střední Čechy CZ02

NUTS 3 Kraj Středočeský CZ020

NUTS 4 Okres Mělník CZ0206

OÚ s rozšíř. působ. Mělník 534676

Obec: Mělník 534676

Katastrální území: Mělník 692816

Městské části: Rousovice, Blata, Podolí

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Původní průtah silnice I/9 městem Mělník ulicemi Pražská – Tyršova – Legionářů –
Českolipská je od osmdesátých let minulého století postupně vymísťován z města. Současné
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řešení je vyhovující v úseku Průhon – Vehlovice, kde nová silnice již v konečné poloze
převzala dopravní zátěž Českolipské ulice. Doprava po silnici I/9 v úseku od cukrovaru
k Průhonu je provizorně vedena z Pražské ulice dvěma jednosměrnými ulicemi Starých
Rousovic (Italská-Polská a Cukrovarská) na Mladoboleslavskou, kde se spojuje s dopravou
po silnici I/16 a dále Kokořínskou, Nádražní, Řípskou, Na malém Spořilově do Bezručovy,
kde se na okružní křižovatce silnice rozdělují na již rekonstruované úseky (silnice I/9 na
obchvat do Vehlovic, silnice I/16 na nový most přes Labe).

Předkládaný záměr řeší nevyhovující průjezd silnic I/9 a I/16 v nové trase v souladu se
schváleným územním plánem města.

Podle informací z OV MěÚ Mělník není záměr v kolizi se žádnými dnes známými jinými
záměry. V současné době však probíhá výstavba nových domů v Dobrovského ulici (mezi
Akátovou a Chloumeckou a u Kokořínské) a v ulici Hleďsebské. V prostoru Klamovka podél
obslužné ulice jsou náznaky začínajících staveb, jejichž rozsah respektuje záměr nové
komunikace. Vzhledem k délce výstavby nové komunikace nelze vyloučit, že se v zájmovém
prostoru neobjeví další záměry.

V těsné blízkosti plánované trasy v sousedství železniční vlečky cukrovaru, v prostoru
ohraničeném na severovýchodě Mladoboleslavskou ulicí, na východě a jihovýchodě železniční
vlečkou a na západě místní komunikací vedoucí podél kruhových garáží sloužících především
pro parkování osobních automobil obyvatel panelových domů ve Sportovní ulicí, byl postaven
v r. 2006 supermarket PLUS s přilehlým parkovištěm.

Parkoviště supermarketu Plus Staveniště na Průhoně

Záměrem, který souvisí nepřímo je „Napojení přístavu Mělník na silnici I/16“, jehož realizace
by měla proběhnout v roce 2008. Protože tento záměr pouze nahrazuje stávající připojení
přístavu, nebude jeho výstavba ani uvedení do provozu mít na záměr žádný vliv.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí

Od 70. let minulého století byly studovány možnosti obchvatu města, z nichž byla realizována
severní část, především s vyloučením frekventovaného úrovňového přejezdu trati ČD u
Vehlovic. V souvislosti s výstavbou dálnice D 8 a nového přemostění Labe byla dořešena
doprava v severní části města včetně připojení na dálniční přivaděč. Stále však je
v nevyhovujícím průtahu městem značná doprava, nejkritičtější je situace v Rousovicích.

Dlouhodobě plánovaná čtyřpruhová silnice I/9 Praha - Mělník je v současných koncepčních
úvahách a přepravních potřebách v rámci koncepce silniční sítě ČR i v koncepčních úvahách
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územního plánu pražského regionu částečně zpochybňována. Bez ohledu na rozhodnutí o jejím
konečném výhledovém šířkovém uspořádání je skutečností, že realizace dálnice D 8 a
dálničního přivaděče I/16 Nová Ves - Mělník jsou již dokončeny, zatímco čtyřpruh na silnici
I/9 není doposud ani zařazen do programu investiční výstavby. Vybudováním celého dálničního
přivaděče ve směru MÚK Nová Ves - Mělník je vytvořeno spojení Praha - Mělník ve stopě
dálnice D8, a je nutné ověřit míru odlehčení silnice I/9 Praha - Mělník a potřeby jejího
výhledového uspořádání.

Pražská x Italská ulice Pražská x Cukrovarská ulice

V říjnu 1995 zpracoval Unicom s.r.o. pro koncept územního plánu posouzení vedení tras
silnice I/9 [1] jako podklad pro jednání městského zastupitelstva ve třech ideových variantách.
Ze zprávy  vyplývá, že varianty vedené po svahu pod Chloumkem neřeší vnitřní dopravu,
varianta souběžná s ulicí Dobrovského byla z hodnocení vyřazena.

K tomuto materiálu vydal MDS ČR dne 1.10.1997 Stanovisko pod čj. 19 308/97-330, kde se
kromě jiného píše:

V návrhu územního plánu je navržena přeložka silnice 1/9 a I/16 v nové trase do
prostoru mezi Neuberk a Chloumek. Toto řešení se liší od řešení, které bylo předloženo v
rámci konceptu územního plánu.

Navržená trasa v této vzdálené poloze od města je nepřijatelná, neboť silnice by měla podle charakteru
dopravy sloužit především zdrojové a cílové dopravě (cca 70 %) a tímto řešením pozbývá svého dopravního
významu a hlavní dopravní problém města neřeší.

Požadujeme proto, vycházet z původního konceptu a návrh přepracovat ve smyslu závěrů z jednání ze dne
15.5.1997, které jsou obsaženy v záznamu z tohoto jednání (zpracoval zástupce MěU Mělník)

Na jednání bylo dohodnuto, že zadavatel ÚPnSÚ Mělník nechá dopracovat dopravní řešení o dílčí varianty,
které budou řešit zejména problematiku cílové dopravy tak, aby nedocházelo k přetížení některých úseků
současného i navrhovaného komunikačního systému, což předložený návrh neřeší.

Trasa přeložky silnice I/9 a I/16 podle návrhu ÚPnSÚ by byla ponechána jako územní
rezerva po návrhovém období ÚPn.

Konečný návrh ÚPnSÚ Mělník bude třeba doplnit o územní rezervu pro jihovýchodní
přeložku silnic 1/9 a I/16 podle studie, kterou v současné době na objednávku MDS ČR
i zpracovává ing. Smíšek s termínem dokončení 31. 11. 1997.

Ve studii ing. Smíška [2] bylo studováno celkem 7 variant řešení vedení silnic I/9 a I/16 v
prostoru mezi Štěpánským mostem, Vavřinečí a Průhonem. Závěrem bylo doporučeno
sledovat dopravní řešení podle varianty "F", která navrhuje komunikaci souběžně s ulicí
Dobrovského, ale i  přeložku I/16 mezi Chloumkem a Neuberkem.

Návrh řešení dopravy v ÚPn SÚ Mělník [3] vychází ze stanoviska MDS ČR, z poznatků
zpracovaných průzkumů a rozborů a konceptu ÚPn SÚ Mělník, z dílčích výsledků
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a variantních návrhů řešení dopravy, předložených v rámci úkolu "Mělník – dopravní studie"
(Atelier Charvát, 1998), a dalších podkladů. Základní poznatky byly průběžně doplňovány
jednáními a odbornými konzultacemi, zaměřenými především na stabilizaci polohy výhledového
nadřazeného koridoru silnic I/9 a I/16, který je v prostoru Mělníka rozhodující pro celkové
uspořádání a funkční využívání dopravní struktury města. Mimo dopravní souvislosti je poloha
trasy určující pro urbanistický rozvoj města. Přijaté řešení jižní a střední části města je součástí
územního plánu a umožňuje snížení dopravy v částech města, které jsou tranzitní dopravou
nejvíce ohroženy – Rousovice, Blata a Podolí. Navržené řešení respektuje závěry výše
uvedených studií a připomínek k nim.

Proto bylo v roce 2004 zpracováno Oznámení záměru na základě technické studie
Pragoprojekt ze září 2002 [6] pro přeložky silnice I/9, I/16, která prověřila možné změny
šířkového uspořádání vybraného vedení komunikace ve vytypovaných úsecích na kategorii MS
16,5. Rozšířené komunikace by měly sloužit k napojení nově vznikajících lokalit se smíšenou
nebo obytnou zástavbou. Studie prověřila umístění komunikace tak, aby nedošlo k zásadním
odchylkám vůči územnímu plánu, které by vyvolaly jeho změnu.

Pro I. etapu obchvatu byla zpracována dokumentace pro územní řízení (DÚR – březen 2004)
[7], která začínala u ulice K Učilišti a končila na křižovatce s ulicí Mladoboleslavskou,
respektovala vlečku do TTD, její realizace byla podmíněna řadou demolic na severní straně
Cukrovarské ulice. S tímto záměrem byl během projednávání vysloven nesouhlas a bylo od něj
upuštěno.

Studie „Návrh postupu rozvoje silniční sítě na území města Mělníka“ [8] z r. 2006, jejímž cílem
bylo definování nejvhodnějšího postupu ve výstavbě silnic I. a II. tříd s přihlédnutím na
komplikovaný souběh silnic I/9 a I/16 potvrdila, že nejvhodnějším řešením je varianta E ze
scénáře 1- vedení trasy v koridoru určeném územním plánem. V závěrech studie je mj.
uvedeno:

Koncepční studie potvrdila naléhavost řešení stávající situace na území města Mělníka. Rozvoj dopravy,
mobility a souvisejícího stupně automobilismu v současné době narazil na pomyslné mantinely determinované
kapacitou komunikací a parkovacích míst. Dopravní situaci ve městě navíc komplikují silné tranzitní vazby
nákladní dopravy a existence přístavu a překladiště jakožto významného zdroje/cíle těžké silniční nákladní
dopravy.

Tato varianta by měla dopravní situaci včetně negativních doprovodních jevů eliminovat v horizontu
nejbližších 20 let. Tuto skutečnost prokázal i dopravní model. Jedná se o řešení s nejméně razantními
průvodními omezeními (zásahy do urbanizovaných a přírodních ploch, zejména s ohledem na obyvatele),
která její případná realizace přinese. Jelikož nelze předpokládat okamžitou realizaci v celé délce, bude řešení
dopravních závad záviset i na vhodně zvolené etapizaci výstavby.

Pokud bude rozvoj středočeského regionu do budoucna pokračovat v podobném duchu jako dosud, lze
očekávat nepochybně i další nárůst mobility. V takovém případě by bylo vhodné navázat na vybranou variantu
E scénářem 2, který je možné pojmout jako návaznou etapu ke scénáři 1.

Na základě výsledného doporučení zadalo ŘSD Praha technickou studii [9], popis
navrhovaného technického řešení je uveden v kap. B.I.6.

Výše popisované varianty z jednotlivých dřívějších studií nejsou v Dokumentaci posuzovány,
jejich posouzení a výběr byl proveden v rámci předchozích prací a jednání.

Posuzované varianty

Posuzovanými variantami jsou tedy varianty, které byly již předmětem Oznámení a
v Dokumentaci se zabýváme jejich vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví v souladu se
závěrem zjišťovacího řízení.

Varianta 0 - nulová (současný stav), tedy stav, kdy nebude prováděna žádná výstavba a
doprava bude i nadále probíhat po stávajících městských komunikacích.
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Varianta 1 - aktivní, rozdělená do 4 staveb. Podle zjištěných negativních vlivů v Oznámení a v
souladu s připomínkami ve zjišťovacím řízení bylo zpracováno nové řešení vedení trasy ve
čtyřech úsecích:
 km 0,0 – 0,6 (Pražská – Mladoboleslavská v nové stopě s využitím pozemku vlečky TTD)

– 1. stavba
 km 0,8 – 1,4 (Mladoboleslavská – Řepínská, přechod LBC 113) – 3. stavba
 km 1,7 – 2,3 (Hleďsebská – Kokořínská) – 3. stavba
 km 3,2 – 4,4 (Chloumecká – lokalita Klamovka včetně přemostění trati) – 2. stavba

Nové řešení bylo navrženo tak, aby nedošlo k výrazné odchylce od územního plánu,
navrhované technické řešení je zřejmé z přílohy A.1 – A.4.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Navrhovaná trasa silnic I/9 a I/16 v průchodu Mělníkem (úsek ul. Pražská –
ul. Mladoboleslavská – Průhon) je vedena v nové stopě, z prostoru Pražského předměstí
Rousovice v těsné vazbě na město, dále lokalitou Blata, Podolí a Průhon. V úseku mezi ulicemi
Pražská a Mladoboleslavská je vedena od okružní křižovatky v místě zrušené vlečky do
cukrovaru TTD k ulici Mladoboleslavské, kde je navržena další okružní křižovatka. V další
trase překonává silnice estakádou vodoteč Pšovku a železniční trati a zatáčí ke křížení s ulicí
Kokořínskou, vede souběžně s ulicí Dobrovského až k železniční trati, kde se stáčí severně
k Průhonu a napojuje se další okružní křižovatkou na provedený obchvat.

Umístění stavby je v souladu s Územně plánovací dokumentací města Mělník, kde je tato
stavba charakterizovaná jako veřejně prospěšná.

Trasa je vedena převážně po terénu, kromě úseku v km 0,7 – 1,3, kde se dostává do násypu a
je vedena po mostě nad potokem Pšovka a tratěmi ČD. Součástí řešení je i přemostění trati u
zrušených jatek, které propojuje ulici Řípskou a Dobrovského.

Šířkové uspořádání komunikací na přeložce je v jednotlivých stavbách rozdílné v závislosti
na účelu komunikace v daném úseku, případně na lokálních prostorových poměrech (viz kap.
B.I.2). Povrch komunikací pro všechny úseky je navržen jako živičný kryt, povrch chodníků
bude ze zámkové dlažby.

Komunikace bude odvodněna dešťovou kanalizací, která je navržena orientačním výpočtem na
plochu komunikací. Odvodnění komunikací je rozděleno na části, které jsou samostatně
zaústěny do stávající kanalizace či nových odvodňovacích objektů. Vyústění se předpokládá do
místní vodoteče Pšovka či do Labe. Dešťová kanalizace odvodňující komunikace bude
ve všech případech navržena v profilu DN 400, stoka bude situována ve vozovce navrhované
komunikace. Odvodnění a jeho zpřesnění bude podrobněji rozpracováno v dalším stupni PD.

Podél trasy je navrženo veřejné osvětlení, součástí stavby jsou přeložky dotčených nadzemních
a podzemních inženýrských sítí, stavební objekty týkající se odvodnění komunikací,
protihlukové stěny, demolice, opravy silnic, vegetační a terénní úpravy, oplocení.

Jednotlivé stavby mohou být postaveny a zprovozněny samostatně, ale podstatný dopravní
význam mají pouze pokud budou dokončeny všechny.

K ochraně obytných objektů jsou navrženy protihlukové stěny. Jejich poloha v technické studii
byla převzata z  Oznámení a je v rámci Dokumentace znovu posouzena.
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Popis úseků podle staveb

1. stavba

Po uvedení této etapy do provozu budou vyřešeny negativní dopady průjezdné a cílové
dopravy vnitroměstskými jednosměrnými ulicemi Rousovic (ul. Italská a Polská – směr Mladá
Boleslav, Česká Lípa, ul. Cukrovarská – směr Praha). Tyto jednosměrné ulice mají
nevyhovující směrové a šířkové uspořádání pro silnici I. třídy. Po vybudování 1. stavby budou
sil. I/9 a sil. I/16 propojeny se zajištěním vstupu silniční dopravy do vnitřní části města
ze směrů Praha a Mladá Boleslav.

Stavba zahrnuje úpravu ulice Pražské v úseku cca 250m a nově navržený úsek mezi ulicemi
Pražská a Mladoboleslavská (pracovně nazývaný Nová Cukrovarská) a dvě okružní
křižovatky.

Ulice Pražská je v úseku od křižovatky s ulicí K Učilišti po křižovatku s Cukrovarskou dvou
pruhová šířky 8 – 10 m s oboustrannými chodníky. Komunikace bude v tomto prostoru pouze
šířkově upravena.

Vlečka v zářezu Prostor u Mladoboleslavské ulice

Nová čtyřpruhová Cukrovarská je vedena  po tělese vlečky (až 5 m hluboký  zářez), která bude
zrušena. Po levé straně se nachází areál cukrovaru Mělník (jsou zde částečně zpevněné plochy,
sila, dekantér, zbytky dopravníku, trafostanice, stožáry osvětlení a další drobné stavby, vše více
či méně poničené). Předpokládá se, že areál cukrovaru bude funkční do roku 2009 a pak bude
prostor vyklizen a využit pro komerční zájmy. Stavba zde nevyžaduje žádné demolice obytných
budov, dojde pouze k odstranění zchátralých zařízení a inženýrských sítí v areálu cukrovaru,
která jsou v trase.

Křižovatka  ulic Pražská a nová komunikace je navržena jako trojramenná okružní o poloměru
R= 18,5m  s jedním jízdním pruhem na okruhu šířky 5,5m. Vzhledem k tomu, že se stavbou
okružní křižovatky se zruší vjezd do garáží (u č.p. 2037) je nutné vybudovat nový, zároveň je
třeba přemístit 2 garáže, k nimž bude zrušen příjezd.

Křižovatka v km 0.560 (Mladoboleslavská) která propojuje obchvat, respektive sil. I/9, se sil.
I/16 směr Mladá Boleslav a Česká Lípa a řeší obsluhu objektů ve stávající ulici U Vlečky a
zahradnictví „ U Fousů“je  řešena variantně jako:
- okružní (R = 24,5m) s dvěma pruhy na okruhu šířky 2 x 4,0m, s bypasy pro směry Mladá

Boleslav – průtah směr Č. Lípa a centrum – průtah směr Praha a dvěma pruhy na vjezdu od
Prahy a od Č. Lípy

- průsečná světelně řízená se samostatnými pruhy pro levé i pravé odbočení
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Ulice Cukrovarská bude na obou koncích zaslepena a doplněna obratišti, dopravní značení
(zjednosměrnění ulic v této oblasti) bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace ve
spolupráci s DI PČR. Pro obsluhu budoucího rozvojového území na ploše cukrovaru je
navrženo úrovňové připojení.

Pěší doprava je v Pražské ulici řešena umístěním chodníků podél komunikace, podél Nové
Cukrovarské jsou navrženy pouze revizní chodníky šířky 1,0 m. Přechody přes komunikaci
jsou navrženy úrovňové v prostoru okružních křižovatek.

Na upravované Pražské ulici jsou navrženy zálivy autobusových zastávek. Obytná zástavba
v Cukrovarské ulici je chráněna protihlukovou stěnou.

2. stavba

2. stavba vede od ulice Chloumecké po křižovatku Průhon včetně napojení na stávající I/9 do
České Lípy a I/16 do Nové Vsi. Součástí stavby je nová komunikace, propojující ulici Řípskou
s ulicí Dobrovského s mimoúrovňovým křížením Řípské ulice a železniční tratě v délce cca
660 m s přemostěním délky 320 m (dále "mimoúrovňové křížení trati") a okružní křižovatka
v KÚ. Po uvedení do provozu bude odvedena doprava silnice I/9 z prostoru Malého Spořilova
(ulice Řípská) a okružní křižovatky ve Pšovce.

Zahrádky u Chloumecké Pohled na jatka

Stoupání od Dobrovského ulice Místo přemostění trati

Od křižovatky s ulicí Chloumeckou trasa vede mezi zahrádkami (demolice drobných staveb) do
prostoru bývalých jatek, která budou demolována. V místě, kde trasu přechází most se přimyká
k trati ČD. V km 3,590 je umístěna průsečná křižovatka s komunikací přecházející trať, odtud
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trasa pokračuje mezi průmyslové areály (SGM, PST-CLC a EMCO) a levostranným obloukem
vede souběžně se stávající komunikaci okolo průmyslového areálu a pod vinicemi se napojuje
na okružní křižovatku v KÚ. Další komunikace zaústěné do této křižovatky (I/9 do České
Lípy, I/16 do Nové Vsi a silnice III. třídy do obce Vysoká)  budou směrově a výškově
upraveny tak, aby křižovatka byla symetrická. Opuštěné úseky komunikací budou
zrekultivovány.

Součástmi stavby je průsečná křižovatka s ulicí Chloumeckou, průsečná křižovatka s novou
komunikací mimoúrovňového křížení trati a okružní křižovatka Průhon, která řeší odpojení
silnice I/16.Okružní křižovatka v KÚ je navržena o poloměru R= 29,5m s dvěma jízdními
pruhy na okruhu šířky 2 x 4,0m.

V km 3,810 je sjezd do areálu SGM, ulice okolo průmyslových areálů je na konci zaslepena a
rozšířena o obratiště. Chodníky pro pěší šířky 2 m jsou navrženy pouze od Chloumecké ulice
na konec ulice Dobrovského.

3. stavba

3. stavba je pokračováním 1. stavby, vede od okružní křižovatky Mladoboleslavská kolem
prostoru Světice k nově navržené křižovatce s Kokořínskou ulicí. Její samostatný dopravní
význam nebude příliš velký, umožní lepší přístup do severovýchodní části Blat a do Chloumku
bez přejezdu železniční trati v ulici Kokořínské.

Pohled od křižovatky s Mladoboleslavskou Prostor Světice

Bytovka Hleďsebská čp. 2779 Domy na křižovatce s Kokořínskou

Stavba začíná za okružní křižovatkou v km 0,560 (Mladoboleslavská), vede souběžně
s vlečkou (dochází zde k demolicím haly a dvou budov dílen), 12 polovým mostním objektem
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v délce cca 350 m překonává potok Pšovku, tratě ČD  072 Všetaty – Mělník - Děčín a 076
Mělník – Mladá Boleslav a ulici Řepínskou. V oblasti Blata  se levostranným obloukem kolem
domu čp. 2779 stáčí směrem k severozápadu, prochází zastavěným územím mezi ulicemi
Kokořínskou a Konečnou a končí na průsečné křižovatce s ulicí Kokořínskou. Zde dojde
k demolicím dvou obytných domů (poloviny dvojdomků přiléhající k nové silnici) a
hospodářských budov. Průsečná křižovatka s ulicí Kokořínskou je součástí této etapy.

Chodníky pro pěší šířky 2 m jsou navrženy oboustranně v celé délce stavby.

Trasa přechází mostem lokální biocentrum LBC 113 v km 1,0 – 1,3, zde byla prověřována
možnost minimálního zásahu. Řešení je determinováno prostorem, který užívá firma Provizorní
mosty a průchodem mezi nově opravenou skladovou budovou a areálem firmy Beck v
Řepínské ulici. Pro minimalizaci zásahu do LBC je trasa vedena po okraji vzrostlé zeleně u
vlečky tak, aby byla tato zeleň zachována, ale aby střed LBC zůstal mimo trasu.

Dopravní obsluha zástavby v prostoru v JZ kvadrantu okružní křižovatky v km 0,560 je
navržena variantně:
 napojení na novou silnici v km 0,690 a  zaslepení ulice Růžové
 úprava křižovatky v místě ulic Růžová a  Mladoboleslavská

Obě varianty vyžadují rozšíření a zprůjezdnění ulice Dolní v místě napojení na ulici Okružní,
dům č. 2367/2  zůstane zachován.

V km 1,6 – 1,9 jsou navrženy vstřícně sjezdy na polní cestu jen v km 1,8, propojení s ostatními
polními cestami je navrženo ze souběžné polní cesty.

Přilehlá zástavba je chráněna protihlukovými stěnami, které jsou oboustranně vedeny i na
mostě.

4. stavba

Stavba č. 4 je vedena souběžně s ulicí Dobrovského od ulice Kokořínské po ulici
Chloumeckou, propojuje stavby č. 3 a 2 a dokončuje tak celou trasu.

Rožní ulice Nová zástavba u Dobrovského ulice

Komunikace je navržena jako čtyřpruhová z důvodů zřízení rezervních jízdních pruhů, které
budou využity pro napojení území se smíšenou (průmyslovou) zástavbou). Ulice Dobrovského,
východním směrem zaslepená s obratištěm, je napojena jednak přes ulici Chloumeckou a dále
novou spojkou – prodloužením ulice k Neuberku. Chodníky jsou navrženy v celé délce
oboustranné šířky 2 m. Obytná zástavba po pravé straně je chráněna protihlukovou stěnou.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení: po r. 2010
Dokončení do 6 let po zahájení stavby

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Středočeský
Město: Mělník

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat

Tab.  1 Výčet rozhodnutí
Rozhodnutí Zákon Vydává
Územní rozhodnutí 183/2006 Sb. o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon)
Odbor výstavby a rozvoje MěÚ Mělník

Stavební povolení 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon)

Odbor výstavby a rozvoje MěÚ Mělník

Souhlas se zásahem do VKP 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ
Mělník

Výjimka ze základních
podmínek ochrany zvlášť
chráněných druhů živočichů a
rostlin a silně ohrožených druhů

114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny

Orgán ochrany přírody

Povolení kácení zeleně rostoucí
mimo les

114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ
Mělník

Souhlas s dotčením pozemků
určených k plnění funkcí lesa,
využití území do 50 m od okraje
lesa

289/1995 Sb. o lesích Stavební úřad jen se souhlasem příslušného
orgánu státní správy lesů

Trvalé a dočasné odnětí PUPFL 289/1995 Sb. o lesích Orgán státní správy lesů
Zásah do vodních toků 254/2001 Sb. o vodách Vodoprávní úřad
Povolení k nakládání
s povrchovými a podzemními
vodami

254/2001 Sb. o vodách Vodoprávní úřad

Změna rozsahu a způsobu
zabezpečení křížení železniční
dráhy s pozemní komunikací

266/1994 o drahách Drážní správní úřad

Povolení zřízení křižovatky 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích

Odbor dopravy MěÚ Mělník

Povolení připojení k silnici 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích

Odbor dopravy MěÚ Mělník

Místní úprava provozu 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích

- na silnici I. třídy, odbor dopravy Sč. kraje po
předchozím písemném vyjádření příslušného
orgánu policie

- na silnici II. a III. třídy1) a na místní
komunikaci1) odbor dopravy MěÚ Mělník po
předchozím písemném vyjádření příslušného
orgánu policie

- na veřejně přístupné účelové komunikaci
vlastník se souhlasem odboru dopravy MěÚ
Mělník a po předchozím písemném
stanovisku příslušného orgánu policie.

Rozhodnutí o výši odvodů za
odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu

334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu

orgán ochrany zemědělského půdního fondu
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1. Půda

Záborový elaborát nebyl v technické studii zpracován, byly však identifikovány jednotlivé
druhy pozemků a zjištěn jejich celkový trvalý zábor. Záměr je s výjimkou 1. stavby a části
3. stavby navržen převážně na zemědělské půdě, k zásahu do lesní půdy dochází minimálně.

Tab. 2 Orientační zábory
Orientační zábor v ha
ZPF

Celkem
celkem orná sad vinice zahrada

PUFL
Vodní
plocha

Ostatní
plocha

17,7 8,97 6,62 0,60 1,00 0,75 0,02 0,05* 8,73

* Součást LBC 113

Dočasné zábory podél silnice budou minimalizovány, v LBC 113 budou provedeny pouze
přístupy k jednotlivým mostním pilířům. Dočasné zábory pro zařízení staveniště nelze v této
fázi určovat, záleží na výběru  zhotovitele a jeho potřebách a vybavení. Zásadně však bude
zařízení staveniště navrhováno na neplodných, případně zpevněných  plochách, zábory ZPF pro
tyto účely budou výjimečné.

B.II.2. Voda

Provoz

Provoz komunikace nevyžaduje žádnou trvalou potřebu a tudíž ani odběr vody pro provozní
účely. Nárazová potřeba pro kropení povrchu komunikace a pro kropení zeleně na svazích
bude zajišťována kropícími vozy či cisternami správce komunikace.

Výstavba

Pro výstavbu bude v případě potřeby provedeno napojení na veřejný vodovod, bude osazeno
měřidlo spotřeby vody podle pokynů správce vodovodu. Voda bude použita pro sociální
zařízení stavby, případně pro kropení při stavebních pracích. Upřesnění bude provedeno
po stanovení dodavatele a zjištění jeho potřeb.

Podle směrnice MLVH ČSSR č. 9/1973 jsou pro sociální účely požadovaná množství:
 pro pití 5 l/osobu a směnu
 pro hygienu 120 l/ osobu a směnu

Přesnější potřebu vody pro sociální zařízení staveniště je možné odhadnout až na základě počtu
a nasazení pracovníků na jednotlivých stavebních oddílech.

Stávající stupeň přípravy dokumentace stavby neřeší potřebu ani zdroj vody pro účely
stavebních technologií. Potřeba technologické vody se vztahuje především na výrobu betonové
směsi, ošetřování betonu, kropení při demolicích a pro zamezení prašnosti a očistu stavebních
strojů a vozidel. Betonová směs bude na staveniště převážně dopravována v domíchávačích,
ostatní provozní voda může být pokryta dovozem v cisternách.

Voda bude zajištěna dodavatelem stavby, který také upřesní zdroje vody a potřebné množství
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Surovinové zdroje potřebné pro stavbu odpovídají danému typu stavby.

Tab. 3 Přehled rozsahu prací

Množství
Název prací podle

m.j.  odhad m3 Hlavní materiály

Vozovka těžká (m2) 13 000 78 000 kamenivo, živičné směsi, trativody

Chodníky (m2) 400 23 400 kamenivo, obrubníky, zámková dlažba

Mosty (m2) 8 200 15 200
základním materiálem je železobeton, další materiál
závisí především na navržené konstrukci.

Kanalizace (m) 4 600 Betonové, kameninové a plastové roury

Protihlukové stěny (m2)
Ochrana ptáků (m2)

12 600 6 000
Železobeton, beton, ocel, dřevo, sklo.
Pro ochranu ptáků se uvažuje průhledná stěna výšky
2 – 3 m se svislými pruhy na mostě přes LBC 113.

Výkop m3 52 850

Násyp m3 40 400

Z bilance vyplývá mírný přebytek materiálu, který
bude uložen na vhodnou lokalitu

Aktivní zóna m3 42 650
Dosypávky m3 4 200
Sejmutí ornice m3 16 200
Ohmusování m3 5 500

Přebytek bude umístěn podle dispozic Odboru
životního prostředí a zemědělství MěÚ Mělník

Další materiály potřebné pro zřízení vodovodních a kanalizačních přípojek, elektro přípojek,
osvětlení apod.

Elektrická energie, voda atd. pro stavbu bude dodávána na základě smlouvy mezi dodavatelem
média a zhotovitelem stavby.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura

Provoz

Vlastní záměr bude součástí dopravní infrastruktury, provozem po nové komunikaci se zmenší
dopravní zatížení některých stávajících komunikací. Tato skutečnost je dokumentována
v příloze B.8.1.

Z této přílohy uvádíme v Tab. 4 předpokládané roční průměrné denní intenzity na hlavních
komunikacích ovlivněných výstavbou v r. 2015 pro variantu 0 (bez výstavby) a variantu 1 (po
výstavbě). Zlepšení parametrů silnice I/9 od Prahy a zprovoznění nové komunikace v Mělníku
bude mít za důsledek celkové zvýšení automobilové dopravy o 5 – 10 % [8].

Součástí technické studie je i řešení narušené veřejné dopravní infrastruktury či její změna
budou součástí – např. zaslepení ulic, nové napojení, křížení.
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Tab. 4 Dopravní intenzity voz/den v r. 2015

Varianta 0 Varianta 1
Ulice (úsek)

C O N C O N
Pražská (ČSPH)  18 090 16 570 1 520 19 140 17 370 1 770
Pražská (Italská-Cukrovarská)  14 160 13 000 1 160 20 190 18 420 1 770
Italská  6 540 6 030 510 1 330 1 230 100
Cukrovarská  7 270 6 740 530 320 290 30
Mladoboleslavská (Italská-Cukrovarská)  19 570 16 280 3 290 16 410 13 260 3 150
Mladoboleslavská (Bezručova-Cukrovarská)  23 960 20 150 3 810 15 600 14 450 1 150
Kokořínská (Mladoboleslavská-Nádražní)  21 490 17 810 3 680 6 760 6 030 730
Nádražní  18 100 13 780 4 320 3 570 2 770 800
Řípská (Na Malém Spořilově)  17 170 13 210 3 960 4 940 3 860 1 080
Řípská (Okrouhlík – Legionářů)  23 940 19 030 4 910 11 180 8 960 2 220
Legionářů  30 290 25 020 5 270 15 800 13 120 2 680
směr Č.Lípa (most přes trať)  12 220 9 860 2 360 10 430 7 180 3 250
směr Č.Lípa (hranice města)  11 480 9 440 2 040 11 800 9 810 1 990
Mladoboleslavská (hranice města)  10 230 7 710 2 520 10 730 8 100 2 630
most přes Labe směr D8 (hranice města)  20 800 15 020 5 780 20 290 14 710 5 580
Kokořínská (Chloumek)  4 390 4 130 260 5 090 4 770 320
Kokořínská (Skladištní-Hleďsebská)  5 990 5 180 810 2 210 2 030 180
Bezručova (Vodárenská-Kpt.Jaroše)  10 940 10 080 860 10 710 9 660 1 050
Bezručova (Klášterní-Vodárenská)  10 630 9 700 930 9 890 8 680 1 210
Pražská(Rohelova -Cukrovarská)  8 720 8 000 720 8 110 7 410 700
Pražská(Nám.Karla IV-Krombholcova)  12 450 11 620 830 11 940 11 090 850
Tyršova (Na Podhoří-Nová)  11 590 10 840 750 10 390 9 580 810
Legionářů (Plavební-Zádušní)  8 950 8 320 630 7 430 6 790 640
Vodárenská (Bezručova-Nádražní)  4 100 3 850 250 6 580 6 180 400
Chlumecká (Nádražní-Dobrovského)  4 480 3 640 840 7 120 6 250 870
1. Stavba (nová Cukrovarská)   -  - 14 440 13 230 1 210
2. Stavba (Klamovka-Průhon)   -  -  - 15 570 12 530 3 040
3. Stavba (nová Kokořínská)   -  -  - 17 560 14 030 3 530
4. Stavba (nová Dobrovského)  17 680 13 940 3 740

Legenda
 zvýšení/snížení dopravy do 20 %
 zvýšení/snížení dopravy 20 % - 50 %
 zvýšení/snížení dopravy nad 50 %
 nová doprava

Výstavba

Výstavba nové komunikace bude probíhat převážně mimo stávající silniční síť. Výjimkou je
začátek I. etapy u cukrovaru, kde trasa vede po stávající komunikaci. V dalším průběhu trasa
křižuje řadu komunikací, které umožní dobrý přístup na stavbu. Dovoz stavebního materiálu
bude zajišťován převážně automobilovou dopravou, některé materiály lze dopravit ke stavbě
po železnici. Doprava bude pravděpodobně zajišťována z části externě a smluvní firmy mají
pro svůj vozový park vlastní zázemí, kde je zajišťováno garážování a údržba vozidel. Před
zahájením prací bude provedena pasportizace přístupových cest pro případ jejich poškození
stavbou, některé cesty budou pravděpodobně zpevněny. Po dokončení prací budou poškozené
komunikace opraveny.
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Ostatní infrastruktura

Pro umístění záměru bude nutno provést demolice zařízení v areálu cukrovaru a několika
budov. Z hlediska využívání tyto budovy představují obytné budovy i budovy sloužící
komerčním či výrobním účelům, v závěru pak zahradní chatky. Popis demolic je uveden v kap.
D.I.9, zde uvádíme pouze stručný přehled.

 Tab. 5 Počty demolovaných objektů a obyvatel v nich
Stavba Počet objektů* Počet obyvatel

1 0 0
2 1 0
3 5 4
4 0 0

Celkem 6 4
* bez hospodářských budov a chatek v zahrádkách

Stavba zasáhne do prostorů, které jsou využívány různými organizacemi a možnost jejich
využívání omezí, případně zcela vyloučí. V některých případech bude patrně nutno, po jednání
se současnými uživateli, poskytnou adekvátní náhradu užívaných ploch. Problém je pojednán v
kap. D.I.9.

Dotčené inženýrské sítě budou přeloženy jako součást záměru.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1. Ovzduší

Bodové zdroje znečišťování ovzduší

Realizací stavby nevznikne bodový zdroj znečišťování ovzduší. Ani během výstavby nové
silnice se nepředpokládá vznik bodového zdroje

Plošné zdroje znečišťování ovzduší

Za plošný zdroj znečišťování ovzduší lze považovat záměr v době výstavby, zejména v
průběhu realizace zemních prací a dále při pokládce živičných povrchů. Celková plocha
plošného zdroje bude kromě plochy zařízení staveniště přibližně shodná s rozsahem trvalého a
dočasného záboru. Vzhledem k postupu výstavby však bude rozsah menší podle stavebních
etap a úseků.

Zdrojem znečištění ovzduší bude polétavý prach, který bude v průběhu výstavby uvolňován
především při manipulaci se zeminou a při pojezdech vozidel po nezpevněném terénu, případně
po znečištěných přístupových komunikacích. Obdobně lze předpokládat na plochách zařízení
staveniště zvýšené emise výfukových plynů a sekundární prašnosti jako důsledku nedostatečné
údržby manipulačních ploch a nedostatečné technologické kázně. Množství emitovaných
škodlivin nelze určit, protože závisí na provozu, údržbě a dalších podmínkách, které umožní
vznik sekundární prašnosti, tj. zvíření již dříve sedimentovaných částic. Větší prachové částice
podléhají rychlé gravitační sedimentaci a za obvyklých meteorologických podmínek se budou
vyskytovat pouze v nejbližším okolí staveniště.

Při pokládce živičných vrstev bude docházet k uvolňování aromatických uhlovodíků.
Problematika stanovení množství uvolňovaných škodlivin nebyla podle dostupných údajů
řešena, právními předpisy je řešen pouze provoz obaloven živičných směsí.

Vzhledem ke krátkodobému a jednorázovému působení obou plošných zdrojů znečištění se
jejich působení z hlediska vlivu na okolní prostředí nejeví jako závažné.

Liniové zdroje znečišťování ovzduší

Nová silnice bude, stejně jako ostatní ovlivněné  komunikace, v celé své délce liniovým
zdrojem znečišťování ovzduší. Zdrojem emisí budou mobilní zdroje znečišťování ovzduší –
automobily.

Z předpokládaných intenzit dopravy v r. 2015 na sledovaných úsecích komunikací
a z odpovídajících emisních faktorů byly vypočteny následující hodnoty ročních emisí
znečišťujících látek.

Značný rozdíl v úhrnech emisí mezi jednotlivými znečišťujícími látkami je dán jejich odlišnými
emisními faktory pro automobilovou dopravu. Rozdíly mezi jednotlivými uvažovanými
komunikacemi jsou dány jak jejich odlišnou délkou a sklonem, tak rozdílnými dopravními
intenzitami. Rozdíly v úhrnech emisí mezi nulovou a aktivní variantou jsou u shodných (a tedy
porovnatelných) úseků dány pouze změnami v rozložení dopravní zátěže.

Vyšší celková suma emisí všech znečišťujících látek u aktivní varianty oproti variantě nulové je
dána dvěma faktory. Za prvé je nová komunikace vedena ve větší vzdálenosti od husté obytné
zástavby v centru města a nově navrhovaný průjezd městem je delší než průjezd po stávajících
silnicích středem města. Za druhé studie dopravního zatížení [8] počítá po vybudování záměru
s navýšením celkové dopravy v Mělníce.
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Přímé emise NO2 tvoří podle předpokladu 10 % emisí NOX, vzhledem ke konverzi NO na NO2

však bude vliv NO2 vyšší, než by odpovídalo jeho přímým emisím.

Tab. 6 Roční úhrn emisí
NOX (t/rok) PM10 (t/rok) benzen (kg/rok)

v a r i a n t aÚsek
1 0 1 0 1 0

nová komunikace 60,29 - 3,49 - 558,76 -
Italská 0,62 3,09 0,03 0,14 7,17 35,77
Cukrovarská 0,06 1,16 0,01 0,08 1,21 30,34
Mladoboleslavská 8,31 12,07 0,49 0,72 81,11 106,05
Kokořínská 3,21 8,78 0,17 0,50 45,37 92,42
Nádražní 2,75 14,58 0,16 0,88 21,28 107,82
Řípská, Na Malém Spořilově 7,22 21,76 0,44 1,31 59,83 173,83
Bezručova 10,61 9,67 0,59 0,52 120,79 126,21
Pražská, Tyršova, Legionářů 18,68 20,58 1,00 1,09 274,46 315,91
Vodárenská 1,19 0,75 0,06 0,04 16,09 10,03
Chloumecká 1,88 1,54 0,11 0,09 21,82 13,97
I/9 – směr Česká Lípa 12,83 10,37 0,78 0,60 88,23 96,36
I/16 – směr D8 12,67 13,08 0,78 0,80 88,61 90,97

Celkem 140,32 117,43 8,11 6,77 1 384,73 1 199,68

Vliv na ovzduší je pojednán v kap. D.I.2, podrobné výpočty a výsledky jsou uvedeny v Příloze
B.2.

B.III.2. Voda

Srážkové vody

Výstavbou nové komunikace dojde ke změně odtokových poměrů v dotčených povodích.
Výpočet ovlivnění Pšovky je uveden v kap. D.1.4, zvýšení odtoku v povodí Labe není
hodnoceno, protože bude zcela zanedbatelné.

V povodí Pšovky dojde ke zvýšení odtoku o 34 500 m3/rok, což představuje cca 0,1 % odtoku
z celého povodí. Je možné předpokládat, že o stejné procento dojde i k navýšení průtoků
v recipientu.

Ovlivnění koncentrace Cl- v Pšovce je posouzeno za předpokladu zimní údržby chemickým
posypem. Zvýšení koncentrace chloridů v recipientu představuje 2,2.10-3 mg/l. Toto
vypočtené navýšení lze hodnotit jako velmi malé a ovlivnění akceptovatelné.

Splaškové a technologické vody

Splaškové odpadní vody mohou vznikat pouze ze sociálního zařízení na zařízení staveniště pro
pracovníky, v současné době se však tento problém řeší obvykle použitím chemických WC.
Lze předpokládat, že množství splaškových odpadních vod pro mytí bude stejná jako spotřeba
pitné vody pro zaměstnance. Odvedení těchto vod je závislé na zhotoviteli a jeho možnostech.

Technologické vody při činnostech tohoto druhu nevznikají.
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B.III.3. Odpady

Provoz

Odpady z provozu komunikací jsou běžné odpady – zbytky posypových materiálů, smetky,
odpady způsobené neukázněností uživatelů silnice. Za likvidaci odpadů je odpovědný správce
silnice.

Při dopravních haváriích lze očekávat vznik nebezpečných odpadů souvisejících s únikem
ropných látek při havárii při provozu vozidel. Následky havárií včetně likvidace nebezpečných
odpadů budou řešeny v souladu s havarijními plány, místo havárie bude asanováno a
kontaminované materiály (nebezpečné odpady) zneškodněn specializovanou firmou.

Tab. 7 Zatřídění a způsob odstranění odpadů vznikajících při provozu
Kód

druhu
odpadu

Název druhu odpadu
Kateg.
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem

Činnost, při níž vzniká odpad

05 01 Odpady ze zpracování ropy
05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky N biodegradace úkapy, havárie

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků
08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující

organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

N likvidace oprávněnou
osobou

údržba

14 06 Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média
ostatní rozpouštědla a směsi
rozpouštědel

N likvidace oprávněnou
osobou

údržba

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O recyklace třídění odpadů
15 01 02 plastové obaly O recyklace třídění odpadů
15 01 03 dřevěné obaly O recyklace třídění odpadů
15 01 04 kovové obaly O recyklace třídění odpadů
15 01 07 skleněné obaly O recyklace třídění odpadů
15 01 10 obaly obsahující zbytky

nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

N likvidace oprávněnou
osobou

třídění odpadů

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
15 02 02 sorbent a upotřebené čisticí a filtrační

materiály
N spalování, skládkování prostředky pro likvidaci havárií

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (vč. stavebních strojů) ...
16 01 03 Pneumatiky O recyklace pneumatiky (poškozené či z havárií)

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03

O recyklace, skládkování v případě údržbových a rekonstrukčních
prací

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O kompostování, štěpkování,

mulčování
sečená tráva, úpravy dřevin

20 02 02 zemina a kameny O skládkování údržba zeleně
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 03 uliční smetky O skládkování, spalování údržba komunikací, odpad z vpustí

Pozn.: O - ostatní odpad
N - nebezpečný odpad
* - není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu

Výstavba

Vzhledem k charakteru stavby budou hlavními odpady při provádění odpady ze zemních prací
(zemina, kamenivo, dřevo z kácených stromů), případně vybourané materiály ze stávajících
vozovek a demolic budov. V průběhu stavby budou vznikat odpady z materiálů potřebných pro
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stavbu. Množství bude stanoveno v dalším projektovém stupni na základě podrobného
technického řešení.

Nekontaminovaná zemina, předávaná jinému subjektu, bude splňovat požadavky na vstupní
suroviny a požadavky příloh 10 a 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Podle § 14 odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb. lze v zařízeních, která nejsou určena k nakládání s odpady, možné využívat
pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s
těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení
provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. K provozování
takovýchto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení podle odst. 1 § 14 zákona
(viz Sdělení rozkladové komise MŽP č. 1/2007, uveřejněné ve Věstníku MŽP z března 2007).

Tab. 8 Zatřídění a způsob odstranění odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě

Kód
druhu

odpadu
Název druhu odpadu

Kateg.
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem

Činnost, při níž vzniká odpad

05 01 Odpady ze zpracování ropy
05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky N biodegradace úkapy, havárie z provozu stav. strojů

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce,
používání a odstraňování barev a laků - zatřídí
původce odpadu

likvidace oprávněnou
osobou

protikorozní ochrana zábradlí apod.

08 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a
používání ostatních nátěrových hmot - zatřídí
původce odpadu

likvidace oprávněnou
osobou

protikorozní ochrana zábradlí apod

13 01 odpadní hydraulické oleje - zatřídí původce
odpadu

regenerace ze stavebních strojů

13 02 odpadní motorové, převodové a mazací oleje -
zatřídí původce odpadu

regenerace ze stavebních strojů

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály

(vč. olej. filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

N spalování, skládkování znečištěné dřevní piliny, písek, fibroil,
Vapex, hadry – havárie; likvidace
asfaltových emulzí při pokládání
vozovek

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 beton O recyklace demolice budov, demolice bet.

zpevněných ploch, propustů apod.
17 01 02 cihly O recyklace demolice budov
17 01 03 tašky a keramické výrobky O skládkování demolice budov, kameninové potrubí
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu,

cihel, tašek a keram. výrobků
neuvedené pod č.170106

O skládkování demolice budov

17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 dřevo O opětné využití jako masivní

dřevo, štěpkování,
spalování

kácení stromů, demolice budov,
oplocení apod.

17 02 02 sklo O recyklace, skládkování demolice budov
17 02 03 plasty O recyklace, skládkování demolice apod.
17 02 04 sklo, plasty a dřevo obsahující

nebezpečné látky …
N skládkování, spalování přeložky vodovodního potrubí z PVC

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N skládkování event. vrstva s dehtovým pojivem

v konstrukci rozebíraných vozovek
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené

pod číslem 17 03 01
O recyklace demolice vozovek

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 05 železo a ocel O recyklace demolice budov a zařízení

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky,
uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

N likvidace oprávněnou
osobou

demontáž sítí

17 04 11 kabely neuvedené pod č. 17 04 10 O recyklace, skládkování demontáž sítí
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina



Silnice I/9+I/16 Mělník, obchvat 1.-4. etapa strana 27

PRAGOPROJEKT, as. ŘSD ĆR

Kód
druhu

odpadu
Název druhu odpadu

Kateg.
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem

Činnost, při níž vzniká odpad

17 05 03 zemina a kamení obsahující
nebezpečné látky

N dekontaminace, skládkování výkopy kontaminované zeminy

17 05 04 zemina a kamení neuvedené
pod číslem 17 05 03

O využití na stavbě – zpětný
zásyp, urovnání terénu,
rozprostření ornice aj.

výkopy, sejmutá ornice, rozebírané
podsypy vozovky

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 05 stavební materiály obsahující azbest N skládkování – při

manipulaci i likvidaci je
nutno dodržet příslušná
ustanovení zákona
č. 258/2000 Sb.

demolice – eternitová krytina

17 06 03,
17 06 04

izolační materiály – zatřídí původce
odpadu

O, N skládkování demolice – event. izolační materiály

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady

(včetně směsných stavebních a
demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky

N skládkování, materiál z demolic

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N recyklace, likvidace výbojky a zářivky

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O kompostování, štěpkování,

mulčování
pařezy a dřevní hmota z vykácené
zeleně

20 02 03 jiný biologicky nerozložitelný odpad O skládkování údržba zeleně
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 01 směsný komunální odpad O skládkování, spalování odpady ze zařízení staveniště
20 03 03 uliční smetky O skládkování, spalování údržba komunikací, odpad z vpustí
20 03 04 kal ze septiků a žump O kompostování, spalování odpad z chemických WC na zařízení

staveniště

Povinnosti původce:

Nakládání s odpady, vzniklými v průběhu výstavby, bude řešeno původcem odpadu, kterým je
po dobu výstavby zhotovitel stavby, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při
hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhl. MŽP č.
381/2001 Sb. – Katalog odpadů, vyhl. MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady
a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti
nedošlo k porušení povinností, vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.

Původce odpadu (§4 odst. "p" zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů
(vyhl. č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet jiné právnické nebo
fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom musí zajistit jejich zneškodnění. Zákon přitom
zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování atp.) před
jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit
a kontrolovat, zda nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do
provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob
vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady.
Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě
(dle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s
odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním
do provozu. Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě
skladovány v prostoru zařízení staveniště. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního
odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Hospodaření s odpady na
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plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně
manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na
jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. Zařízení
staveniště bude vybaveno potřebným množstvím kontejnerů na odpad podle jeho složení a
vlastností odpadu. Zařízení staveniště, stejně jako podrobnosti nakládání s odpady  projedná
vybraný zhotovitel stavby se zástupci odboru životního prostředí OÚ Mělník.

Odpady z kategorie "nebezpečné odpady":

Většinu odpadů z kategorie nebezpečné odpady není možné v současné době zatřídit podle
"Katalogu odpadů", neboť zatřídění závisí na konkrétních materiálech, které použije zhotovitel
stavby. Tyto odpady budou podrobně zatříděny původcem odpadu. Všechny nebezpečné
odpady je třeba v souladu s vyhl. MŽP č. 383/ 2001 o podrobnostech nakládání s odpady
skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách, označení s identifikačním listem,
likvidovány budou osobou, oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady. Pokud budou
ukládány na skládku, tak pouze na skládku kategorie S-NO.

Pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (§ 16,
odst. 3) nutný souhlas územně příslušného správního úřadu (podle zákona č. 320/2002 Sb.),
který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas
stanovuje rovněž vyhl. č. 383/2001 Sb.

B.III.4. Ostatní

Hluk

Převedením dopravy ze stávajících komunikací na novou komunikaci dojde i ke změnám
v rozložení hluku z dopravy.

Pro posuzované nové komunikace jsou uvažovány za hraniční hodnoty emise hluku z dopravy
hodnoty 60 dB v době denní (6-22 hod) a 50 dB v době noční (22-6 hod) pro chráněné
objekty v blízkosti hlavních komunikací. Podél stávajících ulic jsou jako limitní uvažovány
hodnoty hluku platné pro starou hlukovou zátěž, tedy 70 dB ve dne a 60 dB v noci.

Tab. 9  Hodnoty hluku pro výpočtové body
Ekv. hladina hluku v dB (A)

O. varianta (r.2015)
Ekv. hladina hluku v dB (A)

s PHS (r.2015)Bod výpočtu a popis Podlaží
den noc den noc

1. stavba
01- Pražská čp.59 1 72,0 64,5 73,0 65,6
02- Cukrovarská čp. 2655/3 (od
Cukrovarské)

3 66,8 59,2 58,7 51,9

03- Cukrovarská čp. 2655/5 (od obchvatu) 1 51,0 43,7 56,8 49,6
04- Cukrovarská čp. 2069/7 (od obchvatu) 4 50,6 43,4 53,7 46,4
05- základní škola Cukrovarská čp. 9
(od Cukrovarské)

1 69,3 61,6 56,8 50,9

06- základní škola Cukrovarská čp. 9
(od obchvatu)

2 53,7 46,4 52,6 45,5

07-Italská 2154 1 69,8 62,3 62,8 55,0
08-Cukrovarská čp.10 1 68,8 61,1 56,5 50,6
09- Cukrovarská- ubytovna- provizorní
budova (od obchvatu)

2 53,0 46,1 53,3 46,3

10- Cukrovarská čp.34 1 67,9 60,4 57,7 51,6
11- Sportovní čp.2721 8 52,6 45,9 53,7 46,7

2. stavba
36- Dobrovského čp. 1740 2 56,3 50,6 57,5 51,3
37- Dobrovského čp. 2497 2 58,1 52,4 57,5 50,9
38- Dobrovského čp. 1746 1 60,8 55,2 58,8 52,2
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Ekv. hladina hluku v dB (A)
O. varianta (r.2015)

Ekv. hladina hluku v dB (A)
s PHS (r.2015)Bod výpočtu a popis Podlaží

den noc den noc
39- Nad Jatkami čp.1747 2 53,8 48,1 57,7 51,2
40-domek čp. neznámé 2 46,9 41,0 55,2 49,1
41-nám.B.Němcové čp. 739 2 58,8 53,1 55,9 49,5
42- chatky-kemp 1 67,4 61,8 60,7 54,1
43- Okrouhlík- čp. nezn. 3 64,9 57,5 64,0 51,1
44- Řípská čp. nezn. 2 71,9 65,8 68,6 62,0
45- Blahoslavova-ZŠ 2 59,9 53,8 60,6 55,5
46- Na Průhoně čp.nezn. 2 65,5 59,3 66,4 61,3
47- Na Průhoně čp.nezn. 3 65,4 59,3 56,4 50,7
48- Na Průhoně čp.nezn. 3 68,8 62,7 55,1 48,9

3. stavba
12- U vlečky čp.2 1 64,9 58,4 55,7 49,3
13- Mladoboleslavská čp.2039 1 73,6 67,1 69,5 61,9
13A- Stará čp.2373 1 54,1 47,7 54,7 48,4
14- Stará čp.2374/9 2 53,7 47,3 53,9 47,6
15- Řepínská čp.2389 1 47,3 41,0 49,7 43,6
16- Blatecká čp.2029 2 51,5 45,1 51,8 45,3
17- Lhotecká čp.1978 2 46,8 40,5 49,9 43,7
18- Lhotecká čp.1964 2 46,6 40,3 53,5 47,4
19- Blata- domek (bez čp.)  – není určen
k trvalému bydlení

1 43,3 37,0 55,4 49,3

19A- rozestavěný RD 2 38,3 31,1 56,0 49,9
20-Hleďsebská čp.2779 2 45,2 38,6 58,7 51,6
21- Konečná čp.1818 2 45,8 39,0 56,0 49,9
22- Konečná čp.1814 1 47,4 39,9 55,0 48,8
22A- Kokořínská 1808 2 49,3 42,4 71,8 65,7
22B- Kokořínská 1812 2 47,7 40,4 71,2 65,1

4. stavba
23- Kokořínská- čp.nezn. 1 74,8 68,5 68,4 60,9
24- Kokořínská čp.1844 1 64,7 57,1 62,8 55,1
25- Kokořínská čp. 589 2 52,4 44,8 55,8 49,3
26- Kokořínská čp. 594 2 46,3 38,9 56,3 50,3
27- Jiřího z Poděbrad- čp. nezn. 2 69,9 64,3 62,9 56,3
28- Bezručova- čp. nezn. 2 63,1 55,5 63,5 56,1
29- Dobrovského-novostavba 2 50,8 44,1 55,4 49,2
30- Dobrovského čp.6 2 49,2 42,8 53,9 48,2
31- Rožní čp. 1797 2 51,0 45,1 55,8 49,8
32- Dobrovského čp. 1761 2 52,8 47,0 53,2 47,0
33- Dobrovského čp. 3651 2 54,4 48,7 55,4 49,3
34- Chloumecká čp.1755 2 56,0 50,2 62,3 56,2
35- Chloumecká čp. 1754 53,6 53,6 47,9 61,3 55,2

V tabulce jsou uvedeny hodnoty pro výpočtové body trasy v kritickém (nejvíce zatíženém)
podlaží poblíž nové kom,unikace a v ulicích v současné době dopravně silně zatížených pro
obě varianty. Podrobněji jsou výsledky jsou pojednány v kap. D.I.3, podrobné výstupy,
grafické znázornění hlukových poměrů a postup výpočtu jsou předmětem přílohy B.1.

Hluk z výstavby

Protože v současné době není znám dodavatel stavby a použití stavebních mechanismů při
výstavbě, ani přístupové cesty, nelze tedy stanovit hluk ze staveniště. Ke zvýšeným hladinám
hluku dojde po dopravních trasách při výstavbě. V další fázi projektové dokumentace bude
zpracován program organizace výstavby tak, aby vlivy ze stavby byly minimalizovány.

Hluková studie z vlivů výstavby bude provedena po vypracování podrobného plánu organizace
jednotlivých etap výstavby a dle vybraných zhotovitelů stavby (staveb). Největším zdrojem
emisí budou stavební stroje a dopravní prostředky, zdrojem vibrací budou hutnící stroje.
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Vibrace

Výskyt vyšších hodnot vibrací, než jsou max. přípustné hodnoty nelze předem vyloučit. Lze
však konstatovat, že doprava bude převedena na novou komunikaci vzdálenější od budov a
případné stávající vibrace budou sníženy. Výjimku tvoří oblast křižovatky s Kokořínskou ulicí.
Na základě geologického průzkumu bude navrženo takové konstrukční řešení tělesa
komunikace, že budou minimalizovány, či zcela vyloučeny vibrace v okolní obytné zástavbě.

B.III.5. Doplňující údaje

Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny

Nová komunikace je vedena převážně v úrovni terénu, zářezy jsou minimální. Ve dvou
případech jsou navrženy mosty výrazně nad úroveň terénu – při přechodu Pšovky, LBC 113 a
železničních tratí a na přemostění železniční trati spojující Řípskou s Dobrovského.

Ochrana proti hluku z dopravy vyžaduje návrh protihlukových stěn ve značné délce trasy,
nejvýraznější zásah do krajiny bude v úseku Kokořínská – Chloumecká, kde bude celé území
vizuálně rozděleno stěnami výšky cca 4 m.
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území

Širší území

Okresní město Mělník leží na vyvýšenině na soutoku Labe s Vltavou v Polabské nížině 30 km
na sever od Prahy, zahrnuje však i údolí Pšovky. Město je tvořeno dvěma katastrálními
územími - Mělník (2 118 ha) a Vehlovice (379 ha). Osu větší části území tvoří říčka Pšovka,
západně město ohraničuje Labe. Mezi těmito dvěma vodními toky se nachází opukový ostroh
Turbovického hřbetu, na němž bylo město založeno. Generelně se povrch zdvihá směrem
k severovýchodu, rozpětí nadmořských výšek činí 127 m (155-282 m n.m.).

Celé území města je vysoce ovlivněné činností člověka (antropogenizované). Charakteristický
je malý podíl lesů a rozptýlené zeleně. Převládají rozsáhlé plochy orné půdy, v polohách
bližších městu plochy vinic a intenzivních sadů. Přírodními podmínkami daná řídká síť vodotečí
je degradována úpravami (napřímené zpevněné navigace) a vysokou mírou znečišťování
(vyústění kanalizace, splachy chemikálií z polí).

Potenciálně dotčené území

Navržená trasa silnice se dotýká tří městských částí – Rousovice, Blata a Podolí –
v katastrálním území Mělník, v nichž změní lokální stav životního prostředí přemístěním
silniční dopravy do jiných koridorů.

Urbanistická charakteristika:

ROUSOVICE

Území je stavebně nesoustředěné, funkčně jej tvoří převážně smíšené obytné území (zejména
podél hlavních komunikačních tahů), čistě obytné území na rozvojových plochách v náhorních
a úbočních partiích, dále pak provozovny a produkční plocha cukrovaru. Těžiště území lze
najít v prostoru koridoru ulice Mladoboleslavské a v ulici Italské.

Převládající nízkopodlažní zástavba rodinných domů je soustředěna ponejvíce v oblasti
vymezené ulicemi Mladoboleslavskou, Italskou a Pražskou. Prostor města SV od Pražské ulice
je vilového charakteru. Podél jižní strany Cukrovarské ulice je zástavba rodinných domků,
která se dále rozšiřuje směrem na jih a navazuje na sídliště Slovany. Podél severní strany
Cukrovarské ulice je několik činžovních domů, škola a opravna autobusů a garáže MHD.

Oblast severovýchodně od Mladoboleslavské až k potoku Pšovce má venkovský ráz.
Zachovala se zde náves s vysokou zelení, nepravidelná síť ulic, obytné objekty vytvářející spolu
s hospodářskými budovami uzavřené nebo polootevřené dispozice. Několik bývalých usedlostí
a přilehlých pozemků na severu starých Rousovic je využíváno jako provozovna. Území
jihozápadně od potoka Pšovky je zemědělsky intenzivně využíváno. Tvoří je soukromá políčka
a areál se skleníky. Severně od vlečky je rozsáhlá oblast přízemních garáží.

Další formou bytové zástavby je sídliště. Skupina osmipodlažních panelových domů byla
vystavěna v centrální části Rousovic (sídliště Slovany), další sídliště je umístěno směrem
k centrální části města (sídliště Rousovice).
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Rozsáhlý areál bývalého cukrovaru - nejstaršího průmyslového podniku ve městě ze 2. pol. 19.
stol. - byl vybudován v úzkém pásu území mezi Labem a hlavní příjezdovou komunikací Praha
- Mělník, byl obsluhován vlečkou oddělující městskou část Rousovice od částí Mělník -
centrum a Podolí.

BLATA - NEUBERK

Blata jsou okrajovou částí města. Rozprostírají se severovýchodně od železniční tratě. Území
je charakteristické různorodostí zástavby. Poměrně kompaktní plocha rodinného bydlení je
vymezena ulicemi Kokořínskou a Lhoteckou. Doplňuje ji několik menších provozoven. Drobná
vybavenost ve formě obchodů je soustředěna podél Kokořínské ulice.

Rozsáhlé území na jihovýchod od Lhotecké ulice je využíváno výhradně jako velkosklady
provozoven.

Prostor vymezený ulicemi Chloumeckou, Dobrovského, železniční tratí a Kokořínskou je
využíván převážně jako orná půda. Velký areál je situován v přímé návaznosti na vlečku a
prostřednictvím komunikace na ulici Kokořínskou. Svými výškovými objekty průmyslového
charakteru se areál stal významnou negativní dominantou. V bezprostředním sousedství bylo
realizováno šest řadových sekcí domů. Trojúhelníkové území mezi tratí, Chloumeckou ulicí a
Dobrovského vyplňuje provozovna jatek a zahrádkářská kolonie. Významné jsou areály
skladového a komerčního využití na severozápadě území.

Pozemky v severní části Blat jsou pokryty velmi rozvolněnou zástavbou vilového charakteru,
řídce prostřídanou rekreačními objekty. Převažující je zemědělská činnost - jsou zde situovány
zahrady a pole. Na severním okraji území se nalézá prostor bývalého židovského hřbitova.

Významný je areál Neuberka. Zámek s anglickým parkem je využíván střední zemědělskou
technickou školou. Přilehlé pozemky patří z větší části školnímu statku, zbylá plocha je
využívána jako soukromé zahrady a pole, částečně pro zahrádkáře.

V bezprostředním sousedství nově navrhované komunikace jsou ve výstavbě nové obytné
domy – např. v ulici Dobrovského u křižovatky s Kokořínskou a mezi ulicemi Akátová a
Chloumecká.

PODOLÍ

Bytová výstavba v této oblasti je soustředěna hlavně do ulice Jiřího z Poděbrad v úseku potok
Pšovka - Nádražní ulice a částečně do ulic Blatecké a Kokořínské. Dvou až třípatrové objekty
vytvářejí souvislé uliční řady, které spolu s mozaikovými chodníky podtrhují ráz tohoto
hlavního pěšího propojení centra s železničním nádražím.

Hlavními urbanistickými osami jsou ulice: Mladoboleslavská/Bezručova a Nádražní s ulicemi
Blatecká/Kokořínská a Chloumecká včetně pěšího tahu centrum - železniční nádraží.
Významnou doplňující osou je pěší cesta podél Pšovky. Funkčně lze území popsat zejména
jako smíšené, s převládajícími provozovnami a bydlením. Významný je dotek území se
železniční tratí.

Do severního a jižního cípu Podolí, při levém břehu Pšovky, byly soustředěny řadové
jednopodlažní garáže pro sídliště Podolí, Rousovice a Střed.

Velká část území slouží vyhrazené a veřejné vybavenosti městského významu. Najdeme zde
sportovní areál se zimním stadionem, koupaliště, krytými bazény, tělocvičnou a třemi
fotbalovými hřišti a hřiště pro bikros.
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V nejsevernější části vznikl autocamping, na hlavní Bezručovu ulici jsou napojeny požární
zbrojnice, autobusové nádraží, velkoprodejna potravin, autoškola, nová budova spořitelny,
hypermarkety, provozovny jsou soustředěny také podél ulice Vodárenské a Chloumecké a dále
podél železniční trati - v návaznosti na vlečky.

Část plochy mezi zimním stadionem a provozovnami při Chloumecké ulici patří zahrádkářské
kolonii, podobně jako v jižní části území při pravém břehu Pšovky. Zde zahrady, louky a orná
půda doplňují stabilizovanou rodinnou zástavbu při Blatecké ulici.

PŠOVKA

Pšovka je území se smíšenou funkcí bydlení, základní vybaveností místního významu a s
významnými plochami průmyslových a skladových areálů, území vycházející z logiky místa a
cest a z charakteru zastavění jednotlivých částí. Do prostoru přeložky silnice I/9 zasahuje
okrajově jihovýchodním cípem, vymezeném železničními tratěmi obytnou enklávou
soustředěnou kolem trojúhelníkového náměstí B. Němcové.

Tab. 10  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik území
Environmentální charakteristiky Výsky

t
Poznámka

Územní systém ekologické stability + lokální biocentra a biokoridory
Zvláště chráněná území -
Přírodní parky -
Významné krajinné prvky +
Území historického, kulturního nebo
archeologického významu

+
archeologicky zajímavé území

Území hustě zalidněná +
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení +
Staré ekologické zátěže -
Seismicita -
Sesuvy -
Radon -
Povrchová voda + Pšovka, Labe
Podzemní voda + Světice
Přírodní zdroje +
Fauna +
Flóra +
Krajina

+
Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v
zastavitelných plochách

Ochranné pásmo + OP dráhy, silnic
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C.2.  Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území

C.2.1. Obyvatelstvo

Osídlení

Hustota osídlení obecně klesá se vzdáleností od středu města, je však ovlivňována především
druhem zástavby. Sídlištní výstavba v Rousovicích a Podolí má podstatně větší hustotu
obyvatelstva než zástavba v rodinných domcích na Blatech, Klamovce či Průhonu.

Tab. 11  Počty obyvatel – Statistický lexikon obcí 2005
Lokalita Obyvatel Byty Domy Rekreace Obyv./byt Obyv./dům

Mělník 19 271 7 377 2 636   90 2,6   7,3
Rousovice 5 207 2 110 150  0 2,5 34,7
Staré Rousovice 1 696 615 351   17 2,8   4,8
Podolí 3 676 1 383 157  0 2,7 23,4
Blata 682 241 213 4 2,8   3,2
Neuberk 90 31 25 1 2,9 3,6
Chloumek 944 311 278 4 3,0 3,4
Klamovka 35 10 10 0 3,5 3,5
Průhon 337 121 90 8 2,8   3,7
Pšovka I 795 306 203 6 2,6   3,9
Pšovka II 261 98 84  0 2,7   3,1

Podrobné podklady o počtu obyvatel v zasaženém území byly získány z Oddělení evidence
obyvatel a osobních dokladů Městského úřadu Mělník, výstup je uložen u zpracovatele. Na
základě těchto údajů byl zpracován rozbor zasaženého území z hlediska počtu obyvatel, který
je předmětem přílohy B.3.

Tab. 12  Přehled počtu domů a obyvatel dotčeného území
Počet

Ulice Úsek
domů obyvatel

Pražská Italská - Cukrovarská 5 12
Pražská Cukrovarská-Veslařská 1 35
Italská Pražská - Polská 40 192
Polská Italská - Mladoboleslavská 3 6

Mladoboleslavská – Pražská JV 17 42Cukrovarská
Mladoboleslavská – Pražská SZ 4 62

Rumunská Cukrovarská-Italská 4 11
Bulharská Cukrovarská-Italská 7 19
Jugoslávská Cukrovarská-Italská 4 17
Ruská Cukrovarská-Italská 7 18
Lužická Mladoboleslavská-Ruská 8 19
U Vlečky Mladoboleslavská-Dolní 2 4
Slovany Sídliště 10 464
Polní Italská-K učilišti 6 18
Valdštýnská Italská-Slovany 4 12

Polská - Cukrovarská 8 22Mladoboleslavská
Cukrovarská - Kokořínská 3 5
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Počet
Ulice Úsek

domů obyvatel
Kokořínská - Krombholzova 10 275
Krombholcova -Řípská 26 804Bezručova
Řípská-Legionářská 2 5
Mladoboleslavská - trať 7 32
Trať - obchvat 25 76
U Sila 6 72

Kokořínská

Obchvat - Dřevařská 4 11
Nádražní Kokořínská-Chloumecká 5 15
Řípská Chloumecká-Bezručova 9 32
Na Průhoně Nad Drahou-silnice I/9 11 58
Lhotecká Celá 2 7
Světická Šafaříkova-Hleďsebská 22 60
Hleďsebská Kokořínská-Světická 7 48
Konečná Kokořínská-Hleďsebská 10 28
Dobrovského Kokořínská-Nad Jatkami 32 107
Rožní Celá 4 19
Chloumecká Řípská-Dobrovského 4 16
Celkem 319 2624

Využívání území

Mezi Pražskou a Mladoboleslavskou ulicí mezi starší nižší zástavbou Rousovice a výškovými
domy na sídlišti Rousovice je nevyužívané území cukrovaru s vlečkou.

Údolí kolem Pšovky severně od Kokořínské ulice je poměrně intenzivně komerčně využíváno.
Souběžně s Pšovkou vede železniční trať s nádražím a několik vleček, je zde umístěno
autobusové nádraží. Rovinatý terén byl využit pro zřízení velkého počtu nákupních center,
jedno z posledních (Plus) by postaven v r. 2006 v Mladoboleslavské ulici v těsné blízkosti
1. stavby silnice I/9. V celém území je řada skladištních prostor, provozoven, garáží apod.

Výšková obytná zástavba se rozkládá na svahu od Mladoboleslavské a Bezručovy ulice
k centru Mělníka, v ulicích Kokořínská a Dobrovského je zástavba starších rodinných domků,
v současné době doplňovaná novostavbami.

Do severní části území Podolí je soustředěn průmysl s menší lokalitou obytné zástavby u
Řípské ulice

C.2.2 Ovzduší a klima

Klimatické poměry

V zájmové lokalitě velmi výrazně převládá proudění v ose západ – východ. Západní směr větru
je zastoupen s četností 16,0 %, východní s četností 15,0 %. Nejméně často naopak vanou větry
od jihu (5,0 %) a severovýchodu (7,0 %). Zájmová oblast je vzhledem k poměrům České
republiky provětrávána relativně špatně. Rozptylu škodlivin sice nebrání žádné výrazné terénní
útvary (mimo lokálního vlivu reliéfu), obecně špatné rozptylové podmínky (stavy bezvětří a 1.
a 2. třída stability ovzduší) se však v území vyskytují s četností 46,7 %, samotné bezvětří
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dokonce s četností 19,0 %.  Při těchto nízkých rychlostech je patrný podstatný nárůst četností
u směrů východních až severních. Rychlosti větru vyšší než 7,5 m.s-1 se v oblasti vyskytují jen
zřídka (po 4,5 % času v roce) a jsou nejvíce spojeny s prouděním od západu. Z hlediska
stability ovzduší je v dané oblasti nejfrekventovanější 3. a 4. třída (33,2 resp. 31,4 %).

Větrná růžice použitá pro výpočet je uvedena v následující tabulce a pro větší názornost také
v grafu. Její odborný odhad pro danou lokalitu provedl ČHMÚ.

Tab. 13   Odborný odhad celkové větrné růžice
Rychlost
větru m.s-1 S SV V JV J JZ Z SZ CALM Součet

1,7 3,30 2,60 4,72 2,68 2,21 3,69 4,89 3,64 18,98 46,71

5,0 5,35 4,21 9,44 5,10 2,68 5,90 9,40 6,72 48,80

11,0 0,36 0,20 0,84 0,23 0,10 0,40 1,70 0,66 4,49

Součet 9,01 7,01 15,00 8,01 4,99 9,99 15,99 11,02 18,98 100,00

V údolních polohách, zejména při Labi, ev. Pšovce je menší intenzitou větrného proudění a
větší vlhkostí vzduchu podmiňována větší četnost výskytu inverzí. Zejména v zimním období
jsou tyto polohy postihovány výraznějším znečištěním ovzduší než okolní, lépe provětrávaná
území.

Řešené území patří díky své poloze v Polabí k nejteplejším a nejsušším oblastem Čech. Patří do
klimatické oblasti teplé - okrsku T2 (E. Quitt, 1971) jehož charakteristiky jsou následující:
léto: dlouhé, teplé, suché
přechodná období: velmi krátká, teplá až mírně teplá
zima: krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním

sněhové pokrývky v délce 40 – 50 dní

Tab. 14 Průměrné srážky (v mm) a průměrné měsíční teploty vzduchu (ve ° C)
měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok

srážky 29 25 26 38 52 66 74 65 47 39 35 31 527

teplota -1,5 -0,2 3,8 8,6 14,0 16,8 18,6 17,9 14,1 8,6 3,5 0,0 8,7
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Ovzduší

Znečištění ovzduší je dnes obecně pokládáno za nejzávažnější faktor devastace prostředí;
ovlivňuje zdravotní stav obyvatel a poškozuje přírodní prostředí v rozsáhlých oblastech.

Zájmová oblast není vzhledem k poměrům České republiky dobře provětrávána. Rozptylu
škodlivin sice nebrání žádné výrazné terénní útvary (mimo lokálního vlivu reliéfu), obecně
špatné rozptylové podmínky (stavy bezvětří a 1. a 2. třída stability ovzduší) se však v území
vyskytují s četností 31,3 %, samotné bezvětří dokonce s četností 19,0 %. Za těchto obecně
nepříznivých stavů pak naprosto převládá znečišťování přízemního ovzduší nízkými a
chladnými zdroji (především doprava a lokální vytápění).

Emise

Údaje o emisní situaci jsou obsaženy v Registru zdrojů znečištění ovzduší (REZZO). Dle
REZZO 1 (velké zdroje nad 5 MW celkového instalovaného výkonu) jsou přímo na území
města 4 velcí znečišťovatelé ovzduší (Cukrovar Mělník - Cukrovary TTD a.s, Qualichem
spol.s r.o. KLIMEX CZ, spol. s r.o. a Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku a.s.), ze
vzdálenějších zdrojů ovlivňuje řešené území např. ČEZ a.s.-elektrárna Mělník, Spolana
Neratovice, popř. dálkové přenosy znečištění ze vzdálenějších zdrojů ze severních i středních
Čech.

Ze středních zdrojů (REZZO 2) patří k nejvýznamnějším znečišťovatelům ve městě řada
podniků a větších objektů.

Imise

Imisní situaci města podstatnou měrou ovlivňují lokální (malé) zdroje emisí (REZZO 3).
Městský úřad eviduje tyto malé zdroje (pod 200 kW) - určuje výši poplatků za znečišťování
ovzduší jednotlivým podnikatelským subjektům. Neexistuje však evidence lokálních topenišť -
domácností. Nejsvízelnější je z hlediska lokálního znečištění ovzduší situace v městských
částech: Rousovice, Pšovka, Mlazice, Chloumek, Vehlovice.

Při stanovení stávajícího imisního pozadí v zájmové lokalitě byly použity především údaje ze
studie „Vyhodnocení imisního pozadí na území Mělníka v oblasti Rousovice – Blata“, ATEM,
2007. Podkladem pro hodnocení zde byly především údaje ze stanic imisního monitoringu, pro
odhad lokálního vlivu stávajícího průtahu Mělníka byl použit doplňující modelový výpočet.
Tato práce uvádí následující hodnoty:

Tab. 15   Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek
Znečišťující látka širší okolí průtahu bezprostředně u průtahu
oxid dusičitý NO2 (g/m3) 15-16 17-19
suspendované částice PM10 (g/m3) 30-32 36-44
benzen (g/m3) 1,5 1,7
benzo(a)pyren (ng/m3) 1,3 1,5

Pozn.: V případě benzenu a benzo(a)pyrenu se jedná pouze o orientační odhad, neboť nejsou k dispozici údaje z měření
přímo pro zástavbu Mělníka a byla zde proto provedena analýza dat z jiných měst v České republice.

S výše uvedenými hodnotami korespondují i mapy polí průměrných ročních koncentrací
jednotlivých znečišťujících látek uvedených v ročence ČHMÚ „Znečištění ovzduší na území
České republiky v roce 2005“.

Tab. 16   Odečtené průměrné roční koncentrace

NO2 (g/m3) PM10 (g/m3) benzen (g/m3) BaP (ng/m3)
2005  26 30-40  2 0,6-1,0
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Posledním uvažovaným zdrojem informací o stávajícím imisním pozadí zájmové lokality je
„Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ na základě dat za rok 2005 (MŽP).
Městský úřad Mělník patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to z důvodu
překročení denního imisního limitu pro suspendované částice frakce PM10. Jedná se o
překročení na 100% plochy dané územní jednotky. Jako nejmenší územní jednotky, pro
které jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezovány, jsou území stavebních úřadů.

K lokálnímu zvýšení imisních zátěží (zejména škodlivinami CO, NOx a těžkými kovy) dochází v
důsledku dopravy, při některých stávajících průjezdních komunikacích ve městě: ulice Pražská,
Cukrovarská a Italská - Mladoboleslavská - Bezručova (zejména poblíž autobusového
nádraží).

C.2.3 Hluková situace a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Hluk

Hluková zátěž prostředí výrazně negativně ovlivňuje zdravotní stav populace. Nadměrný hluk
je významným stresujícím faktorem, vyvolávajícím řadu psychických i fyzických onemocnění.

Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb je definován zákonem
č.258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ ve znění pozdějších předpisů.

Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo rodinných domů,
bytových domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož
i funkčně obdobných staveb.

Dle vládního nařízení č.148/2006 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací” se hodnoty hluku vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a v případě
hluku z dopravy se stanoví pro celou denní a noční dobu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním
prostoru staveb se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T a příslušné korekce (dle
přílohy č.3), přihlížející k místním podmínkám a denní době.

Základní hladina hluku: LAeq,T = 50 dB

Pro posuzované nové komunikace jsou proto uvažovány za hraniční hodnoty emise hluku
z dopravy hodnoty 60 dB v době denní (6-22 hod) a 50 dB v době noční (22-6 hod) pro
chráněné objekty v blízkosti hlavních komunikací. Podél stávajících ulic jsou jako limitní
uvažovány hodnoty hluku platné pro starou hlukovou zátěž, tedy 70 dB ve dne a 60 dB v noci.

Pokud není možné technicky dostupnými prostředky dodržet hlukovou hladinu chráněném
venkovním prostoru staveb, je nutné, aby byl chráněn vnitřní prostor staveb za předpokladu
dostatečné možnosti větrání.

Chráněným vnitřním prostorem staveb se dle zákona 258/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro
individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.

Přípustné hladiny hluku uvnitř obytných objektů a staveb občanského vybavení jsou stanoveny
dle §10 ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekcí, přihlížejících
k využití prostoru a denní době podle tabulky č. 2 část A předpisu. Pro hluk z dopravy na
veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou
denní a noční dobu.



Silnice I/9+I/16 Mělník, obchvat 1.-4. etapa strana 39

PRAGOPROJEKT, as. ŘSD ĆR

V tomto případě jsou tedy platné limity pro obytné místnosti chráněných objektů v okolí
hlavních komunikací, tzn. 45 dB v době denní (6-22 hod) a 35 dB v době noční (22-6 hod),
pro objekty dokončené po 1.6. 2006 platí limit 40 dB ve dne a 30 dB v noci.

Uvedené hodnoty pro venkovní prostor jsou v reálné situaci často i výrazně překračovány.
(Akustické vztahy jsou přitom vyjadřovány logaritmickou stupnicí - např. pokles ekvivalentní
hladiny hluku o 3 dB znamená snížení intenzity dopravy na polovinu nebo zdvojnásobení
vzdálenosti mezi zdrojem hluku a posuzovaným bodem.)

V roce 1990 bylo provedeno OHS v Mělníku několik účelových hlukových měření, např.:
- na ulici Českolipské (na křižovatce u Spolku pro chemickou a hutní výrobu byly naměřeny

ekvivalentní hodnoty hluku 75 a 73 dB(A),
- na křižovatce u ČSAD - autobusového nádraží byly naměřeny hodnoty 72 a 71 dB(A),
- na křižovatce ulic Pražské a Fibichovy byly naměřeny hodnoty 69 a 68 dB(A),
- u budovy Zdravotnické školy Mělník byly naměřeny hodnoty 71 a 72 dB(A),
- na ulici Bezručově, u Nemocnice Mělník byly naměřeny hodnoty 74 a 75 dB(A).

V uvedených případech šlo tedy u obytných, školských objektů o překročení nejvyšších
přípustných hladin hluku až o 25 - 30dB, v případě zdravotnických areálů až o 35 dB.

Hlukově nejproblematičtější (největší překračování nejvýše přípustných hladin hluku) jsou
komunikace ulic Bezručova - Mladoboleslavská, Pražská a Českolipská (v současné době je
část dopravní zátěže přenesena na nově dostavěnou přeložku I/9). Relativně nejzatíženější
jsou ulice Italská a Cukrovarská (vzhledem k sevřenosti komunikace mezi převážně obytnou
zástavbou) a úsek ulice Českolipské (především mezi křižovatkou s I/16 a ulicí Celní).

Z hlediska hluku ze železniční dopravy je požadovaná vzdálenost na území města nedostatečná
pouze u některých objektů ležících v bezprostřední blízkosti železniční trati - např. v územních
částech: Vehlovice, Mlazice a Pšovka.

Ve městě je vliv hluku z výroby poměrně malým problémem, většina průmyslových provozů je
umístěna v průmyslových zónách měst. Výjimkou je několik menších provozů umístěných v
bezprostředním sousedství obytných částí města. Nezanedbatelný býval vliv hluku z výroby u
Cukrovaru Mělník (zejména v době kampaní, tj. říjen až prosinec) - zejména hluk z vápenky a z
dopravy.

Vibrace

Vibrace jsou mechanická chvění vznikající při průjezdu vozidla po komunikaci nebo po
železniční trati a přenášejí se podložím do obytné zástavby, kde způsobují nežádoucí účinky.
Přesné stanovení hodnot zrychlení mechanického chvění je velmi obtížné. Vibrace v obytných
budovách závisí na mnoha aspektech, jako například kvalita vozovky nebo železničního svršku
a spodku, geologické poměry, vzdálenost od osy silnice nebo koleje, druh, stáří, kvalita a
technický stav budovy, který je ve výpočtu velmi obtížné postihnout. Přesné stanovení
výhledových hodnot modelovým výpočtem je tedy téměř nemožné.

Hygienické limity vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb stanovené nařízením vlády
č. 148/2006 Sb. se vztahují na horizontální a vertikální vibrace v místě pobytu osob a k době
působení zdroje vibrací. Základní hygienický limit vibrací za dobu jejich působení T v
chráněných vnitřních prostorech staveb vyjádřený průměrnou váženou hladinou zrychlení
vibrací Law,T se rovná 71 dB, nebo průměrnou váženou hodnotou zrychlení aew se rovná 0,0036
m/s2. Korekce základního hygienického limitu podle odstavce 1 jsou v závislosti na typu
prostoru, denní době a povaze vibrací upraveny v tabulce přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

Vibrace nebyly na stávajících průjezdech zjišťovány, lze však přepokládat, že především při
průjezdu těžkých nákladních vozidel ulicemi Italská a Cukrovarská jsou limity překračovány.
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Seismicita

Podle GFÚ AV ČR patří Mělník do oblasti, kde lze očekávat maximálně zemětřesení stupně 5
na dvanáctibodové makroseismické stupnici MSK-64 (Otřes připomíná pád těžkého předmětu
dovnitř budovy.)

Radonové riziko

Dle Odvozené mapy radonového rizika ČR (1 : 200 000) leží území Mělníka na rozmezí
kategorií:
2 - střední radonové riziko  - označení 2Qt (Mělník, jižní část Vehlovic)
1 - nízké radonové riziko  - označení 1Ks (Chloumek, severní část Vehlovic)

Ke každému investičnímu záměru, kde se dlouhodoběji shromažďují lidé, musí být stavebníkem
opatřeno měření radonového rizika. Pro výstavbu silnice nejsou potřebná žádná opatření.

C.2.4 Voda

Povrchové vody

Hydrologicky území náleží do povodí řeky Labe, zájmové území spadá do hydrologického
pořadí s číslem 1-05-04-066 (začátek trasy), převážná část trasy pak do povodí Pšovky (přítok
Labe) s číslem hydrologického pořadí 1-12-03-016 a konec trasy do hydrologického pořadí
s číslem 1-12-03-017.

Pšovka je zařazena vyhláškou MZ ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných
vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, mezi
vodohospodářsky významné toky. Pramení v CHKO Kokořínsko u sídla Horní Houska a podél
jejího toku jsou soustředěny nejcennější lokality Chráněné krajinné oblasti. V povodí Pšovky se
nachází také řada významných vodních zdrojů (Mělnická Vrutice). Na území města Mělníka je
již tok Pšovky z prostorových důvodů a z důvodů ochrany přilehlých pozemků před záplavami
plně regulován. Kvalita vody v Pšovce je před vstupem do řešeného území města dobrá, při
průtoku městem se postupně zhoršuje (vyústění odlehčovacích komor, kanalizace Blata atd.).

Tok Pšovky Vodní zdroj Světice

Některé úseky Pšovky ve městě Mělník byly směrově upraveny, s lichoběžníkovým průřezem a
dnem a částí svahů opevněných kamennou dlažbou a se zatravněnými břehy. V těchto úsecích
převážně chybí doprovodná vegetace. Přirozená síť drobných vodotečí byla na mnoha místech
narušena. Dle archivních posudků, je v zájmovém území a jeho širší okolí erozní bází
pravděpodobně přehloubená část pohřbeného koryta Pšovky, ve kterém se soustředí hlavní



Silnice I/9+I/16 Mělník, obchvat 1.-4. etapa strana 41

PRAGOPROJEKT, as. ŘSD ĆR

proud podzemní vody. Pšovka protéká cca 9 m nad úrovní přehloubeného dna náplavů. Hlavní
erozní bází je tok Labe při vyústění koryta Pšovky.

Tab. 17 Hodnoty charakteristických parametrů Pšovky u ústí do Labe
Plocha povodí 158,15 km2

Průměrné roční srážky 563 mm
Průměrný roční odtok 171 mm
Odtokový součinitel 0,3
Spec. odtok 5,43 l/s.km2

Průměrný roční průtok 0,86 m3/s
Q355 0,19 m3/s

Tab. 18  Údaje o N-letých vodách k profilu vyústění do Labe
1x za n let 1 2 5 10 20 50 100
Q (m3/s) 7 9 12 14 17 21 25

Zdroj: Atlas hydrologických poměrů ČSSR, Hydrometeorologický ústav, 1996

Vodoteč Pšovka má pro město zcela zásadní krajinotvorný význam. Po dozelenění a
revitalizaci jejího toku se stane novou zelenou páteří města. Jsou navrženy úpravy na toku
Pšovky - vyjímatelné kaskády a boční nádrž. Navrhované vodní plochy v parkových plochách
podél Pšovky mají rekreační ale i ekostabilizační význam.

Povrchová voda z území je odváděna částečně do jednotné kanalizační sítě, částečně odtéká po
povrchu do zmíněných vodotečí. Voda z jednotné kanalizační sítě je odváděna do ČOV
v Mlazicích, část vody z oblasti u cukrovaru je přes oddělovací zařízení vypouštěna do Labe.

Mezi tratí ČD a Řepínskou ulicí se nachází mokřina, která pokračuje dále k J k potoku Pšovka
a k JV podél železnice. Vzhledem k tomu, že archivními vrty byla ověřena hladina podzemní
vody v hloubce kolem 2 m p.t., předpokládáme, že zamokření je způsobeno nepříznivými
odtokovými poměry území, tzn. srážková voda nemá na rovinatém terénu (z části mezi
železničními násypy) možnost odtékat. Vsakování srážkové vody je omezeno 1 až 3 m,
mocnou vrstvou kvartérních hlinitých až jílovitých sedimentů. Dle F. Hercoga (1963)
sedimentovaly tyto kvartérní sedimenty v bezodtoké pánvi, tím se vysvětluje výskyt silně
jílovitých vložek a přítomnost nejvyššího vrstevního komplexu, tj. luční křída a slatina.

V Blatecké ulici, v úseku mezi nechráněným a chráněným železničním přejezdem (ve směru od
Blatecké ke Lhotecké ulici) vyúsťuje cca 1 m pod úrovní vozovky dešťová kanalizace. Dle
sdělení zástupce společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., se jedná o vyústění dešťové
kanalizace z ulic Blatecká a Šafaříkova. Dešťová voda z kanalizace byla v minulosti, dle
zjištěných informací, sváděna umělým korytem do Pšovky. V horizontu dvou let by mělo být,
dle sdělení společnosti, toto koryto obnoveno. V současné době je koryto zachováno pouze
z části, z větší části je koryto zaneseno. Voda z dešťové kanalizace se rozlévá v prostoru mezi
potokem Pšovka, Blateckou ulicí a tratí ČD – směr Rousovice. Vzhledem k tomu, že je
v tomto prostoru omezeno vsakování povrchové vody kvartérními sedimenty (viz výše), se i
v těchto místech vytvořila mokřina obdobného charakteru jako v prostoru mezi Řepínskou
ulicí a tratí ČD. V tomto prostoru je situován hydrogeologický vrt s hladinou podzemní vody
v hloubce 2,10 m pod úrovní terénu. Zmíněné mokřiny jsou, dle dostupných informací,
výsledkem nahromadění srážkové vody v důsledku nepříznivých odtokových poměrů.
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Hydrogeologické poměry a podzemní voda

Podrobně jsou hydrogeologické poměry a podzemní vod pojednány v příloze B.5

Hydrogeologie

Zájmové území náleží západnímu křídlu české křídové pánve (ČKP) a je, podle členění ČKP,
součástí bilančního celku č. 4 (bc4 – křída levostranných přítoků Labe mezi Ústím nad Labem
a Českým Brodem), který se rozkládá převážně na levém břehu Labe mezi Bílinou a Českým
Brodem. Součástí bc4 je hydrogeologický rajon 451 (křída severně od Prahy), v němž se
nachází zájmové území.

V zájmovém území jsou vyvinuty 3 zvodnělé kolektory – bazálním kolektor A tvořený
perucko-korycanským souvrstvím, kolektor B, který je vázán na svrchní část bělohorského
souvrství a kolektor C, který je tvořen pískovci jizerského souvrství. Kolektor C zasahuje do
východního okraje rajonu 451 z bilančního celku č. 1 (bc1). Kolektory A a B místy odděluje
izolátor naspodu bělohorského souvrství. Podloží křídy je v rajonu 451 tvořen sedimenty a
vulkanity staršího proterozoika a proterozoika Barrandienu (Hrčík a kol.,1999). Sedimenty
svrchní křídy tvoří v rajonu 451 nesouvislý pokryv.

První kolektor je vázán na cenomanské pískovce (Hercog in Švoma, 1965) v jejichž nadloží
jsou nepropustné horniny, které způsobují artéské napětí hladiny. Druhý kolektor je bohatý na
podzemní vodu a je vázán na puklinový systém sedimentů středního turonu. Třetí kolektor
podzemní vody je vázán na štěrkopískové náplavy vyplňující táhlou morfologickou depresi
V od Mělníka, kterou protéká potok Pšovka. Jde o velmi vydatný kolektor podzemní vody,
který je dle archivních posudků obohacován příronem ze střednoturonského kolektoru.

Z hlediska jímání podzemní vody jde v případě křídových kolektorů v cenomanu o poměrně
málo významné kolektory, a to vzhledem k málo vyhovující kvalitě vody. V kvádrových
pískovcích (na SV území - Chloumek) jsou kolektory významnější, zejména v místech, kde
jsou drénovány k Pšovce i Labi. Kolektor v údolní terase v prostoru Mělníka má pro
zásobování vodou význam ponejvíce lokální.

Podzemní vody v křídě i kvartéru jsou v různé míře potenciálně ohroženy znečištěním
z bodových i plošných ohnisek kontaminace. Podle výsledků účelových hydrogeologických
zpracování (B. Řezáč, 1992) dosahuje zranitelnost podzemní vody v údolních náplavech
v prostoru Mělníka hodnot vysokých, v uloženinách deluvií, vyšší terasy a ve vátých píscích
hodnot středních a dosti nízkých. Zranitelnost podzemní vody v křídových sedimentech
pískovcové facie jizerského souvrství lze odhadnout jako vysokou, mimo výchozy těchto
hornin jako výrazně nižší.

Územím probíhá jihozápadní hranice Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV
Severočeská křída) a hranice PHO 2. stupně (vnější část) významných vodárenských zdrojů na
Pšovce a Řepínském dole, do kterých však trasa nově navrhované komunikace nezasahuje.

Podzemní voda

Hladina podzemní vody se na lokalitě, dle výsledků předchozích průzkumů, pohybuje na úrovni
163,30 – 170,80 m n.m., tj. 3,0 – 0,8 m pod terénem. V místech s nadmořskou výškou 176,00
– 182,00 m n.m. nebyla archivními vrty zastižena hladina podzemní vody do hloubky 3,6 m
p.t.. V úseku 1,100 – 1,350 km projektované trasy byla úroveň ustálené hladiny podzemní
vody na úrovni cca 168,00 m n.m., tj. přibližně 2,20 m p.t..  Vzhledem k tomu, že archivní vrty
nebyly realizovány v ose projektované trasy, lze očekávat hladinu podzemní vody výjimečně i
v mělkých zářezech. V těchto úsecích bude nutné ověřit úroveň hladiny podzemní vody
v následující etapě průzkumu. Dále předpokládáme zastižení hladiny podzemní vody při
případném hlubinné zakládání mostních objektů.
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Chemické složení podzemní vody je výsledkem interakce infiltrovaných srážek s horninovým
prostředím. Dle chemických analýz vzorků podzemní vody z archivních vrtů je podzemní voda
neutrální až mírně alkalická, ojediněle vlivem znečištění vykazuje výraznější kyselou nebo
zásaditou reakci. Zastižená podzemní voda je tvrdá až mimořádně tvrdá, převážně velmi tvrdá.

Zdroje pitné vody se nacházejí mimo administrativní území města, Mělník je zásobován pitnou
vodou ze skupinového vodovodu Kladno - Slaný - Kralupy - Mělník (SV KSKM). Na
zásobování Mělníka se v rámci SV KSKM podílejí zdroje Horní Liběchovka, Mělnická Vrutice
a Záskalí. Pitná voda ze všech tří zdrojů je přivedena do vodojemu “Pod Chloumkem”
o objemu 2 x 3000 m3.

Na území města se nachází kvalitní zdroj pitné vody Světice s kapacitou 4 l/s. Vzhledem
k nízkému podílu zdroje na celkovém množství potřeby vody ve městě není zdroj do
vodovodní sítě připojen a je využíván jako zdroj požární vody. Voda ze zdroje Světice by měla
být využita k zásobování vodou malé vodní plochy v parku u Pšovky (EVL).

C.2.5 Půda

Půda

Geologickým podložím jsou v oblasti vymezeny dvě odlišné kategorie půd lišící se fyzikálními
vlastnostmi. Na vápnitém podloží křídových slínů a sprašových překryvů tvořených slínovci a
jílovci se vytvářejí fyzikálně méně příznivé těžké jílovito - hlinité málo propustné půdy. Jsou
však bohaté na živiny a mají velkou sorbční schopnost, což se projevuje akumulací
atmosférických srážek a oglejením půd. Na pleistocénních štěrkopíscích a pískovcích dochází
naopak k tvorbě půd dosti hlubokých, písčitých až hlinitopísčitých. Jsou lehké, propustné, ale
kyselé a chudé na živiny.

Nejčastějším půdním typem jsou různé typy hnědých půd, slínovatky, podzoly a v aluviích
vodních toků nivní půdy. Na zamokřených plochách jsou půdy pod vlivem celoročně vysoké
hladiny podzemní vody oglejené s glejovým horizontem. Jejich úbytek nastal vysušením vlivem
odlesnění krajiny, meliorací a zejména regulací Labe a Pšovky a částečnou likvidací původních
koryt, slepých ramen a tůní.

Typickým jevem této, s výjimkou urbanizovaných ploch Mělníka, převážně intenzivně
zemědělské krajiny je výrazná eutrofizace půdy. Nejvíce se projevuje zvláště na okrajích polí,
v terénních depresích, roklích apod.

Podle katastrálních údajů se v trase vyskytují převážně dva typy BPEJ, zařazení podle
metodického pokynu MZe čj.: OOLP/1067/96:

 v prostoru podél dráhy až k jatkám se vyskytují půdy BPEJ 2.19.01, tj. rendziny až
rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápenitých svahových hlínách, středně těžké až
těžké se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, někdy krátkodobě převlhčené. Jsou slabě
skeletovité, středně hluboké až hluboké, v rovině. Půda svou kvalitou patří do III. třídy
ochrany zemědělské půdy  - půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možné v územním plánování
využít pro eventuelní výstavbu

 od jatek až k Průhonu jsou to půdy BPEJ 2.21.10, tj. hnědé a drnové půdy, rendziny na
píscích, velmi lehké a silně výsušné. Jsou bezskeletovité, hluboké na mírném svahu. Půda
svou kvalitou patří do IV. třídy ochrany zemědělské půdy – půdy s převážně
podprůměrnou produkční schopností v rámci jednotlivých klimatických regionů s jen
omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
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Půdy nejsou meliorovány. Podle geotechnického průzkumu se tloušťka humózní vrstvy
pohybuje mezi 20 a 30 cm.

Významným faktorem na území Mělníka jsou vinice. Podle zák. č. 321/2004 Sb., o
vinohradnictví a vinařství, se rozumí vinicemi a vinohrady ty pozemky, které byly registrovány
ÚK ZUZ po 1.1.2001. Mohou existovat i další starší vinice a viniční trati (historické), které
nebyly dosud zaregistrovány, ty mohou být zaregistrovány i dodatečně po 1.1.2001 až do
současnosti. Viniční tratí se rozumí pozemek (část pozemku, soubor pozemků apod.),
tvořících souvislý celek v jedné vinařské oblasti či podoblasti, splňující předpoklady pro
pěstování révy z hlediska zeměpisné polohy, svažitosti, délky oslunění a půdně klimatických
vlastností.

Podle vyhlášky č. 324/2004 Sb., která stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a
viničních tratí, jsou v zájmovém území vymezeny následující viniční tratě:
 k.ú. Mělník – viniční trať Vehlovská, Klamovka, Neuberská, Na bílých břehách, Městská,

Turbovická (dotčené viniční trati viz příloha A.2)
 k.ú. Vehlovice – Labská, Klamovka.

Staré ekologické zátěže

Způsob využívání území nevylučuje možné znečištění půdy v některých úsecích trasy.
Především v prostorech, využívaných pro průmyslové a skladovací potřeby bude podrobným
geologickým průzkumem zjištěna možnost starých ekologických zátěží. Týká  se to zejména
úseku v místě skládek a autobusové opravny podél Cukrovarské ulice a areálu jatek v
Dobrovského ulici. V ostatních místech využívaných jako dopravní ploch budou možné staré
zátěže ověřeny.

Podle údajů sez.cenia.cz v území není evidována žádná ekologická zátěž.

C.2.6 Horninové prostředí a přírodní zdroje

Geomorfologie

Katastrální území Mělník náleží dle geomorfologického členění do oblasti Středočeská tabule,
celků:
- Středolabská tabule - podcelku Mělnická kotlina (Mělník- městská část),
- Jizerská tabule - podcelku Dolnojizerská tabule (severní část řešeného území: Chloumek a

okolí).

Vznik dnešních povrchových tvarů Středočeské tabule ovlivnil vývoj údolí Vltavy, Labe a
Ohře. S výjimkou nejvýše položených strukturních plošin (nad vrstevnicí 300 m), patrně
pliocenního stáří, je reliéf převážně pleistocenního stáří. Rozhodující význam měly změny ve
směrech vodních toků, zejména překládání místa soutoku Vltavy s Labem. Na akumulačním
území při soutoku Labe a Vltavy vznikly pleistocénní terasy štěrkopísků (s dokonalým vývojem
erozních, popřípadě vlnových stupňů). Relativně nedávným pozůstatkem překládání toku Labe
jsou rovněž opuštěná říční koryta, tzv. mrtvá ramena - tůně (Vehlovická a Mlazická tůň).

Katastrální území Mělník se nachází v nadmořských výškách v rozpětí od 155,1 m n. m. (v
místě, kde Labe opouští řešené území) po 282,2 m n. m. (vrch Chloumeček na severozápadě
k.ú. Mělník). Výškovou členitostí reliéfu je území řazeno mezi členité pahorkatiny.

Geologické poměry

Území se rozkládá v centrální části České křídové tabule. Na severovýchodě řešeného území
(Chloumek) vystupují vápnité jílovce, slínovce a prachovce s polohami jílovitých vápenců a
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v jeho nejvyšší části pískovce, převážně kvádrové. Celý vrstevní komplex patří k jizerskému
souvrství středního turonu. Na úpatí "Chloumeckého hřbetu" je uložen na povrchu křídového
souvrství kvartér, tvořený jednak vátými písky u Mělníka - Pšovky a Vehlovic, jednak
deluviálními hlinitopísčitými sedimenty a konečně uloženinami údolního dna Labe a Pšovky -
fluviálními hlínami až písčitými hlínami, lokálně i sedimenty střední labské terasy.

Dle archivních vrtů je zájmové území z větší části překryto vrstvou humózní hlíny, převážně
ornice. Místy je území překryto vrstvou písčité navážky o mocnosti převážně do 2 m, jde
především o tělesa násypů stávajících komunikací. Dále je kvartérní poryv tvořen pevnou
hlínou až hlínou písčitou šedé až hnědošedé barvy. V km cca 1,250 – 1,350 projektované trasy,
tj. v místě mokřiny, je kvartér zastoupen slatinnými zeminami (bahnitým humusem až
rašelinovým bahnem). V podloží výše zmíněných sedimentů se nacházejí holocénní náplavy
reprezentované jílovitým pískem, šedým až žlutošedým jemnozrnným až hrubozrnným pískem,
při bázi s příměsí štěrku, místy se vyskytují hrubě zrnité štěrky  (max. velikost valounů 10 cm)
s příměsí křemene a štěrkopísek, ojediněle pískovcový hrubozrnný štěrk.

Předkvartérní podloží je tvořeno křídovými sedimenty, tj. sedimenty spodního až středního
turonu. Střednoturonské sedimenty jsou na lokalitě zastoupeny navětralými až zvětralými
jílovci okrové barvy, zcela až silně zvětralými žlutošedými jílovitými pískovci a navětralými až
zcela zvětralými,  bělošedými až zelenošedými opukami. Sedimenty spodního turonu jsou zde
zastoupeny navětralými až zvětralými písčitými slínovci šedé až bělošedé barvy, ojediněle se
objevuje střídání poloh slínovců a spongilitů (dle arch. sond jde cca o km 2,300 –2,600
projektované trasy).

Fluviální náplavy se nacházejí v údolí nivy Pšovky. Zastoupeny jsou písčité hlíny, hlíny a jíly
konzistence měkké a tuhé, místy až kašovité. Dále jsou zde hlinité písky, jílovité písky a písky.

Antropogenní uloženiny tvoří navážky a násypy komunikací o mocnosti do 2m.

Přírodní zdroje

V rámci řešeného území je v územním plánu vymezeno ložisko černého uhlí Bezno (Mělnická
pánev). Hranice CHLÚ je zdokumentována v grafické příloze A.2.

Nejbližší těžený dobývací prostor je štěrkopískovna ve Vliněvsi severozápadně od Mělníka za
Labem.

Územím probíhá jihozápadní hranice Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV
Severočeská křída) a hranice PHO 2. stupně (vnější část) významných vodárenských zdrojů na
Pšovce.

C.2.7 Fauna, flóra a ekosystémy

Zájmové území spadá do fytogeografického obvodu České termofytikum, oblasti Středního
Polabí, části Všetatské Polabí.

Dlouhodobé ovlivnění a přetvoření činností člověka, zvláště silné odlesnění, intenzivní
zemědělství, urbanizace a v neposlední řadě rozsáhlé vodohospodářské úpravy Labe i Pšovky,
kdy došlo k zásadním změnám jejich původních koryt se slepými rameny a tůněmi a tím i
celého vodního režimu, způsobilo značné změny a poničení někdejší bohaté přirozené květeny
a vegetace, jež se zachovala jen ve velmi omezené míře.

Z lesů jsou zachovány poměrně velké plochy někdejších lužních porostů, avšak většinou ve
značně změněné podobě oproti přirozenému stavu, regulací Labe došlo ke změně měkkých
(vrbových) luhů na luhy tvrdé, případně vlhké doubravy. Ostatní lesy byly většinou zcela
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změněny výsadbou akátin, na severním okraji území i borovice a dubu červeného. V dřevinné
skladbě lesů převládá na bohatších půdách habrových a lipových doubrav dub letní a akát s
vtroušenými javory a lipami, na štěrkopísčitých půdách borovice, místy s břízou.

Celé území má pestrou synantropní a ruderální vegetaci, která se vyskytuje jednak přímo v
intravilánu Mělníka a jeho částech, dále na obdělávaných zemědělských plochách, četných
vinicích, opuštěných polích (úhorech) a v jejich okolí a také v okolí mnoha černých skládek. V
urbanizované části Mělníka je celá řada větších i menších parků a zelených ploch.

Oblast záměru je urbanizovaná, zoologicky a botanicky je území až na výjimky chudé, biotopy
vyhovují druhům vázaným na lidská sídla a devastované plochy.

Pro celou trasu byl proveden geobotanický, floristický a dílčí zoologický průzkum, pro
nejcitlivější lokalitu kolem Pšovky pak podrobnější geobotanický, floristický,
lepidopterologický, ornitologický, herpetologický a mammalologický průzkum (příloha B.6).

Dále byl proveden předběžný dendrologický průzkum (příloha B.7) s cílem zhodnotit množství
a stávající stav vzrostlé zeleně na zájmovém území a určit, které stromové a keřové porosty
budou dotčeny plánovanou výstavbou komunikace. V tomto průzkumu lze nalézt podrobné
údaje o složení porostů a jejich případném odstranění.

Označení ohrožených resp. chráněných druhů:
Druhy obsažené v Červeném seznamu ČR (Holub et Procházka 2000) jsou v přehledech označeny:

C2 – silně ohrožený taxon
C3 - ohrožený taxon
C4 - ojediněle se vyskytující taxon vyžadující další studium

Druhy rostlin a živočichů chráněné vyhláškou č. 395/92 Sb. jsou označeny:
O - druh ohrožený
SO - druh silně ohrožený
KO - druh kriticky ohrožený

Flora

Biologický průzkum

Z hlediska ochrany přírodovědecky hodnotných partií lze konstatovat, že trasa je vedena ve
většině svého průběhu přírodovědně nezajímavými partiemi ruderálního a segetálního
charakteru, případně městskou zástavbou charakteru domků se zahrádkami.

Při toku Pšovky jsou vytvořeny velmi hodnotné mokřadní biotopy rozličného
syntaxonomického zařazení. Především bažinné olšiny jsou velmi cenné, klasifikované (cf.
Moravec et al. 1995) jako ohrožené v podmínkách České republiky. Cennost tohoto území je
potvrzena jeho zařazením do ÚSES jako lokální biocentrum LBC 113.

V porostech se vyskytují populace některých rostlinných druhů chráněných vyhláškou č.
395/92 Sb., případně uvedené v Červeném seznamu ohrožených druhů cévnatých rostlin České
republiky.

Jde o tyto druhy:
kosatec sibiřský (Iris sibirica) - SO
krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa) - C3
ostřice latnatá (Carex paniculata) - C4
oman vrbolistý pravý (Inula salicina subsp. salicina) - C4
svízel severní (Galium boreale) - C4

Cenné porosty doprovázejí i vlastní tok Pšovky, kde byly zjištěny rostlinné druhy:
potočnice lékařská (Nasturtium officinale) - SO
potočník vzpřímený (Berula erecta) - C4
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Vegetace doprovázející železniční vlečku je ruderálního charakteru syntaxonomicky
nezařaditelná, sestávající z fragmentů různého charakteru v závislosti na substrátu a stupni
narušení lidskou činností. Jde o druhy eurytopní, ruderální, bez zvláštní přírodovědecké
hodnoty. Nejcennější jsou:

topol černý (Populus nigra) - C2
škarda smrdutá mákolistá (Crepis foetida ssp. rhoeadifolia) - C4

Dendrologický průzkum

V 1. stavbě se nachází roztroušené porosty vzrostlé zeleně. V blízkosti trasy na ulici Pražské
je skupina hodnotnějších vzrostlých stromů jírovce maďalu, které nebudou stavbou dotčeny.
Jejich stav by se neměl v důsledku realizace zhoršit, vzhledem k tomu, že dlouhodobě rostou
v městském prostředí. Další dendrologické lokality této etapy se nacházejí v okolí bytových
domů v blízkosti školy. Jedná se o porosty různorodého druhového složení. Stávající stav a
plnění funkcí zeleně jsou průměrné. Podél železniční vlečky do cukrovaru se nachází hustý
liniový porost, který přechází do řidšího, náletového porostu a samostatných skupinek
náletových dřevin v částečně  zpevněné ploše. K významnějším dřevinám nacházejícím se
v tomto porostu patří vzrostlý topol a javor (v situaci č. 4a a 4b). Javoru brání v rozvoji
produktovod, který vede skrz jeho korunu, strom je částečně proschlý.

Ve 2. stavbě hlavní trasa přechází přes zahradu umístěnou soliterně v orné půdě a ovocný sad.
Mezi průmyslovými objekty vede k vinicím a dalšímu sadu. Dřeviny mají v této oblasti
především význam hospodářský. Křižovatka Průhon je částečně umístěna ve vinici, která je
olemovaná pásem hustého křovinatého porostu. Mimoúrovňové přemostění trati se napojuje na
ulici Řípskou v blízkosti sportovního areálu a zasahuje do náletových porostů, které se tu
nacházejí. Kvalita porostů je vzhledem k neudržovanosti plochy nízká, jedná se o ruderální
porosty v počáteční fázi sukcesního vývoje. Vyskytují se tu invazní a krátkověké dřeviny.
Významnější jsou výsadby vzrostlých sloupovitých topolů a ojedinělé výsadby borovic.

Budoucí komunikace vede ve 3.stavbě od Mladoboleslavské ulice podél obytných domů se
zahradami. Do dřevin v zahradách se nebude zasahovat, nebo případný zásah bude minimální a
bude upřesněn dle geodetického zaměření stávajícího stavu. Lokalita kolem Pšovky je velmi
hodnotná. Vzrostlé dřeviny tady umožňují existenci dalších druhů flory i fauny a vytvářejí
fungující ekosystém. Kácení v rámci stavby estakády musí proběhnout pouze v nejnutnější
míře. V další trase se nacházejí nesouvislé náletové porosty. Porost vzrostlých dřevin se
nachází v okolí vodárny, kam stavba nezasáhne. Jedná se o dřeviny antropogenního původu
s náletem invazního akátu. Navrhovaná trasa přechází přes vinice a soukromé zahrady, které
bude nutné v rámci stavby odstranit. V okolí bytového domu se nachází okrasná a ovocná
zeleň průměrné kvality.

4. stavba vede z větší části po orné půdě, přetíná stromořadí podél Dobrovského ulice u
křižovatky s Kokořínskou ulicí. Zasahuje lokalitu zahrádkářské osady a několik zahrad. Kvalita
a složení sortimentu dřevin odpovídají hospodářské a estetické funkci.

Z hlediska ochrany přírodovědecky hodnotných partií lze konstatovat, že trasa je vedena ve
většině svého (s výjimkou LBC 113) průběhu přírodovědně nezajímavými partiemi ruderálního
a segetálního charakteru, případně městskou zástavbou charakteru domků se zahrádkami.
Z dendrologického hlediska lze říci, že četnost výskytu, kvalita a množství mimolesní vzrostlé
zeleně na zájmovém území plánované komunikace odpovídá obdobným lokalitám v městském
a příměstském prostředí. Převážnou část vzrostlé zeleně lze charakterizovat jako zeleň
antropogenního původu, v menší míře se vyskytuje i zeleň přírodního původu a je možné ji
charakterizovat jako průměrnou, místy mírně nadprůměrnou.
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Fauna

I pro faunu platí, že převážná část trasy je vedena mimo území s možným ohrožením fauny,
průzkum se soustředil na nejcennější zjištěnou lokalitu – mokřad u Pšovky.

Mokřad Pšovky

U skupin živočichů, které byly zvoleny jako předmět průzkumu, jsou dobře známy jejich
ekologické nároky a umožňují spolu s informacemi o vegetaci získat směrodatné údaje
potřebné pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí v daném časovém úseku. Pozornost
byla soustředěna  kromě detailního inventarizačního průzkumu a posouzení zachovalosti
biotopů též na evidenci organizmů, které jsou vedeny jako ohrožené ve smyslu  vyhlášky
395/92 Sb. Ministerstva životního prostředí České republiky.

LBC 113 – mokřad Pšovky

Průzkum byl zaměřen na obojživelníky, plazy, ptáky a myšovité savce.Z drobných obratlovců
bylo zjištěno pět druhů obojživelníků a jeden druh plazu. Z ptáků bylo zaevidováno celkem 41
druhů, z toho 31 druhů na lokalitě hnízdí. Z drobných savců bylo zjištěno 6 druhů. Přítomnost
druhů chráněných vyhláškou č. 395/92 Sb. podtrhuje přírodovědeckou hodnotu lokality, která
je patrná již z porostových poměrů. Jde o druhy:

obojživelníci a plazi
ropucha obecná (Bufo bufo) - O
ropucha zelená (Bufo viridis) - O
rosnička zelená (Hyla arborea) - SO
skokan skřehotavý (Rana ridibunda) - KO
užovka obojková (Natrix natrix) - O

ptáci
moták pochop (Circus aeruginosus) - O
bekasina otavní (Gallinago gallinago) - O
vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - O
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) - O
lejsek šedý (Muscicapa striata) - O
slavík obecný Luscinia megarhynchos - O

Průzkum dále prokázal na lokalitě existenci celkem 553 druhů motýlů v rozsahu celého řádu
Lepidoptera. Z tohoto počtu celkem 9 druhů (1,63 %) je významnými indikátory 1. stupně, 45
druhů (8,14 %) je indikátory 2. stupně, 135 druhů (24,41 %) je indikátory 3. stupně a 364
druhy (65,82 %) jsou indikátory 4. stupně. Zastoupení indikačně významných druhů 1. a 2.
stupně, podíl indikátorů 3. stupně nad hraničních 20 % a nízký podíl eurytopních druhů -
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indikátorů 4. stupně charakterizuje lokalitu jako velmi cennou, zasluhující ochranu. Soupis
druhů motýlů je obsahem tabulkové přílohy biologického průzkumu.

Vysvětlení stupňů indikačního významu:
Indikátor 1. stupně - indikačně nanejvýš významné druhy zasluhující v mnohých případech  zákonnou
ochranu na stupni kriticky ohrožený, silně ohrožený, ohrožený ve smyslu Vyhlášky č. 395/92 Sb.
Indikátor 2. stupně - indikačně velmi významné druhy, v některých případech zasluhující zákonnou ochranu
Indikátor 3. stupně - indikačně významné druhy, ve výjimečných případech zasluhující zákonnou ochranu
Indikátor 4. stupně - obecně rozšířené a hojné druhy indikačně nevýznamné

Ekosystémy

Územní systém ekologické stability

Územím města prochází nadregionální biokoridor Labe NRBK K 10. Na tomto nadregionálním
biokoridoru jsou v těsné blízkosti k.ú. Mělník vymezena dvě regionální biocentra – Úpor (lužní
les) a Hořín (park s lužními dřevinami). Od Rokelského dolu na východ je veden NRBK 13.
Odtud vede na jihovýchod do prostoru lesa Chloumek, kde je předpokládáno (nově oproti
dřívějším verzím) vymezení regionálního biocentra. Biokoridor je dále veden přes soustavu
drobných, převážně borových lesíků jižně od vysílače na Chloumku.

Na regionální úrovni významnosti je v k.ú. Mělník a Vehlovice vymezen biokoridor, vedený
většinou okrajovými částmi řešeného území v jeho severní a východní části. Jedná se
o tzv. suchý biokoridor charakteru teplomilných společenstev lesních i nelesních (acidofilní
doubravy, stepní křovinatá a travinobylinná lada). Dalším regionálním biocentrem území je
"Borek u Polabské černavy" v k.ú. Velký Borek, Malý Újezd a Skuhrov zahrnující ekologicky
velmi cenná společenstva podmáčených luk (černav) a zbytků lužních lesů v nivě Pšovky.

Na území města Mělníka bylo vymezeno celkem 14 lokálních biocenter. Deset z nich je možno
označit za funkční, i když vždy s určitými výhradami. Např. u "lesních" biocenter nepůvodní
dřevinná skladba negativně ovlivňuje druhovou rozmanitost nižších pater vegetace a fyzikální a
chemické vlastnosti půdy. Po vytěžení současné dřevní hmoty je nutno provést výsadbu
přirozených dřevin těchto stanovišť. Lokální biocentra jsou navzájem propojena biokoridory,
z nichž pro území nejvýznamnější je biokoridor Pšovky.

Tab. 19 Prvky ÚSES v dotčeném území

Ozn. Funkce Název Popis Navrhovaná opatření
Prvky v dotyku se stavbou

LBC
113

5 ha,
funkční

Rousovice
Poměrně dobře zachovaný zbytek mokrých slatinných
polabských luk - černav s částí hygrofilního jasano-
olšového lesa potoční nivy Pšovky. Podél melioračních
kanálů ojedinělé keře vrb Salix capraea, travní dominantou
luk je Molinia coerulea. Vyskytují se zde zajímavější luční
i mokřadní druhy rostlin. Neobhospodařované části
zarůstají rákosem a jinými konkurenčně silnými druhy.
Podrobnější popis viz  biologický průzkum.

Zajistit občasné sečení luk v letním
období, nepoužívat hnojiva, chemikálie.
Zabránit devastaci černými skládkami a
zavážkami (u železničního přejezdu)

LBK
66

částečně
funkční

Pšovka
Zbytky tzv.polabských černav a jasano-olšového luhu.
Směrem k ústí se výrazně zhoršuje funkčnost biokoridoru,
meandrující tok s relativně čistou vodou, břehovými
porosty olší, vrb, jasanů a druhově bohatými vlhkými
loukami je od Rousovic "zregulován", břehový doprovod
je velmi sporý, za ním navazují plochy průmyslu,
zahrádky, garáže či zdevastovaná území se skládkami.
Původní meandrující tok připomínají skupinky olší
vzdálených i několik desítek metrů od současného koryta.
V ústí do Labe u bývalého mlýna je Pšovka městskou
stokou.

V podstatné části biokoridoru provést
dosadbu vhodných dřevin na břehy
Pšovky, v "úzkých" místech (méně než
min. 20 m) dosáhnout dohody s majiteli
pozemků o snížení intenzity využívání
jejich pozemků či přilehlých částí,
případně provést výkup některých
vhodných pozemků pro účely ÚSES.
Zamezit znečišťování Pšovky splašky,
odstranit řadu větších či menších skládek
a navážek.

LBK
63

nefunkční Podolí -
Klamovka

Trasa koridoru je navržena podle hranice mezi
koupalištěm a sportovním areálem, dále podél polní
úvozové cesty s travinobylinným lemem s křovinami mezi
usedlostmi, sady a vinicemi. Koridor prochází areálem
Fialka s chovem koní.

Doplnění koridoru travinobylinnými
společenstvy s dřevinami do šířky
15-20 m.
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Ozn. Funkce Název Popis Navrhovaná opatření
Prvky v blízkém okolí záměru

LBC
99

3 ha,
navržené

Za
pastvinami

Je nutno v podstatě celé nově založit na orné půdě,
současnou trvalou zeleň představuje pouze liniový
doprovod polní cesty (ovocné stromy, teplomilné keře,
ruderalizované bylinné patro). Vhodná je forma trvalého
zatravnění a výsadba liniové vysoké a střední zeleně při
polních cestách.

Současné pole trvale zatravnit, při
polních cestách doplnit liniovou vysokou
a střední zeleň. Travnaté plochy
pravidelně kosit, možno i šetrným
způsobem spásat.

LBC
97

3 ha,
nefunkční

Fialka
Je nutno z větší části nově založit, s využitím současného
zpustlého sadu a několika skupin křovin z okruhu řádu
Prunetalia, pýrové a pelyňkové úhory. Část ploch orné
půdy a vinic je nutno trvale zatravnit, část osázet
vhodnými dřevinami (dub, bříza, lípa, javor, topol, keře,
event. i ovocné stromy).

Nejvhodnější je zatravnění, místy
výsadba skupinové či liniové dřevinné
zeleně. Plochu některých částí biocentra
pak ponechat přirozené sukcesi, část
travnatých ploch kosit.

LBC
96

4 ha,
částečně
funkční

Podolí
Travnatý lem podél nového koryta Pšovky s pobřežní
houštinou  a zbytkem lesa (jasan, dub, olše lepkavá, vrby).
Poznamenáno antropickými zásahy a úpravami (cesty). Na
většině území zahrádkářská kolonie. Z význačnějších
druhů roste v potoce Berula erecta, Potamogeton fluitans.
Podél potoka porosty vysokých ostřic.

Z větší části nutno nově založit.
Vzhledem k poloze možno zčásti
i formou parčíku s malou vodní nádrží
(původní rostlinné druhy, přirozená
úprava břehů). Existující porosty
v severozápadní části biocentra ponechat
bez zásahu.

LBK
64, 65

částečně
funkční

Pod
vysílačem

Severojižní biokoridor, využívající linie polní cesty. Pouze
ve dvou krátkých úsecích sporá liniová zeleň (keře), jinak
bez trvalého vegetačního doprovodu – pole. V severní části
mladší borový lesík, místy dub.

V chybějících částech propojení založit
lesní biokoridor na současné orné půdě
(šíře min. 20 m, původní dřevinná
skladba).

LBK
62

nefunkční Centrální
část pod
Chloumkem

Intenzivně zemědělsky využívané území, téměř bez vyšší
zeleně (vyjma parku s exoty u zámečku Neuberk).
V západní části mladší lesní porosty s dubem, borovicí
(i černou), lípou, modřínem, mez s teplomilnými keři
a dubem, opuštěný třešňový sad zavážený černou
skládkou, místy křovinaté meze.

Založit biokoridor o minimální šíři 20 m
(stromy, keře, drobné travnaté plochy),
definitivní vedení stanovit po dohodě s
majiteli pozemků (pozemkové úpravy),
černou skládku v sadu u hřbitova
redeponovat

Skladební součástí ÚSES na lokální úrovni jsou rovněž interakční prvky. Problematika
interakčních prvků není v současné době v teorii ÚSES podrobněji rozpracována, jejich
vymezení v rámci dokumentace ÚSES je pouze směrné a závaznost jim může dodat pouze
souhlas vlastníka. V antropicky silně ovlivněné krajině k.ú. Mělníka a Vehlovic lze
za významný interakční prvek považovat v podstatě každý ostrůvek, každou linii trvalé zeleně,
zejména, nachází-li se v rozsáhlé ploše agrární pouště. Důležité je rovněž posílení ekologické, a
v úseku procházejícím městem i rekreační, funkce potoka Pšovka a jeho zázemí. Vhodným se
jeví např. záměr na rekultivaci devastovaných ploch proti autobusovému nádraží.

Prvky územního systému ekologické stability, biocentra, biokoridory a interakční prvky jsou
nezastavitelnými územími.

Chráněná území

Zvláště chráněná území

V k.ú. Mělník a Vehlovice není vyhlášeno žádné velkoplošné zvláště chráněné území přírody.
Nejbližší území tohoto typu je CHKO Kokořínsko.

Nejbližší maloplošné chráněné území je Přírodní rezervace Úpor mezi soutokem Labe a Vltavy
a Národní přírodní rezervace Polabská černava jihovýchodně za Malým Borkem.

Území přírodních parků

V roce 1994 byl zřizovací vyhláškou č. 2/1994 Okresního úřadu v Mělníku, nabývající
účinnosti dnem 15.2.1994, vyhlášen přírodní park Rymáň (kategorie obecné ochrany přírody a
krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb.), který leží severně mimo řešené území.

Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, k případným
zásahům, které by mohly vést k oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, je nutno si
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vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. V posuzovaném území se nacházejí
následující významné krajinné prvky:

č. 57 – Mokřady Liběchovky a Pšovky, zaregistrovány Mezinárodním výborem ramsarské
úmluvy ve Švýcarsku dne 13.11.1997 a zapsány do seznamu mezinárodně významných
mokřadů.

č. 41 – prostor Neuberka – park – pestré druhové složení "školního" parku, vyspělé
exempláře, řada vzácných exotů.

Další VKP registrované či navrhované k registraci jsou mimo posuzované území. Nachází se
zde však řada významných krajinných prvků ze zákona (§3 písm. b) č. 114/1992 Sb.) – veškeré
lesy, vodní plochy a údolní nivy Labe a Pšovky.

Památné stromy

Památné stromy je ze zákona zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Strom
má ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného
ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro strom škodlivá činnost,
např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

V kategorii památný strom (§ 46 zák. č. 114/1992 Sb.) je vyhlášeno v k.ú. Mělník 5 stromů,
nejblíže k navrhovanému záměru je:

- dub letní (DBL) (Quercus robur) – v městské části Rousovice (u cukrovaru p.č. 2244),
obvod kmene 4,58 m, výška 22,5 m

Z dalších cenných stromů v kontaktu se záměrem uvádíme:

- topoly černé (TPČ) u Pšovky, na západním okraji LBC 113
- vrba křehká (VRK) ve Lhotecké ulici u areálu Agrohobby
- lípa zelená (LPZ) na křižovatce ulic Chloumecká a Dobrovského
- javor mléč na severním zářezu vlečky roste (přímo v trase nové komunikace)

Lokality Natura 2000

Nejbližší navrženou evropsky významnou lokalitou je CZ0213055 Přírodní památka Podolí
(pískovna v Mělníce). Jedná se o drobnou (0,2 ha) opuštěnou pískovnu v Mělníce v parku na
Podolí u Pšovky v sousedství autobusového nádraží. Ekotopem je mělký a bohatě zarostlý
zbytek pískovny (zbylá část zavezena v minulosti skládkou). Při březích porosty orobince,
vodní sloupec zarostlý především růžkatcem. V mělké části husté porosty okřehku
trojbrázdého, ve kterých žije především svinutec tenký, který je předmětem ochrany. Bohatá
lokalita obojživelníků (např. čolek velký). Zdařilá introdukce dalšího vzácného druhu –
Planorbis carinatus. Kvalitní jedna ze dvou lokalit Anisus vorticulus v Čechách a první lokalita
se zdařilou introdukcí.

Dalšími lokalitami v k.ú. Mělník jsou ve větší vzdálenosti CZ0210186 PR Úpor-Černínovsko,
CZ0213039 PP Labe – Liběchov a CZ0213039 CHKO Kokořínsko.

Ochranná pásma

Poddolovaná území se v rámci řešeného území nevyskytují, sesuvné území je pouze v lokalitě
Rožkovo údolí severně od záměru.

V území jsou vymezena ochranná pásma jednotlivých podniků v rámci jejich pozemků.

Ochranná pásma infrastruktury jsou dána příslušnými zákony a normami. Ochranné pásmo
dráhy je 60 m.
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C.2.8 Krajina

Podle biogeografického členění (Culek, 1996) leží území na rozhraní mezi Polabským
bioregionem, Mělnické kotlině a Benátským bioregionem, Jizerská tabule. Výrazná geologická
a biotická hranice běží přibližně v souběhu se železniční tratí. Typickým rysem Polabského
bioregionu je katéna niv, nízkých a středních teras, Benátský bioregion se vyznačuje úzkými
zaříznutými suchými údolími. Biota v obou bioregionech patří do 2. bukovo-dubového
vegetačního stupně bez buku. Nivní louky jsou zastoupeny málo, dominují pole, doplňovaná
vinicemi, na terasách převažují borové doubravy, značnou plochu zabírají sídla.

Krajina na soutoku Labe a Vltavy je dlouhodobě ovlivňována lidskou činností, typologii krajiny
lze charakterizovat podle uznávané metodiky (Löw at al., 2005) následovně:
 Podle využití se jedná o urbanizovanou krajinu s přechodem do krajiny lesozemědělské
 Podle  charakteru osídlení jde o krajinu starých sídelních typů Hercynica
 Podle reliéfu se jedná o krajinu širokých říčních niv s návazností na krajinu bez

vymezeného reliéfu

Přírodní složky životního prostředí jsou v řešeném území zachovány v různé míře. Diferenciace
se týká jak plošného rozsahu, tak stupně přirozenosti existujících společenstev.

Nejvýznamnější jsou dochované zbytky vlhkomilných luk a lužních lesů v nivě Labe, často při
slepých ramenech či izolovaných tůních), ovšem narušené lidskými aktivitami (nelegální, v
minulosti provozovaná velkoskládka odpadů, řada panelových cest pro vojenské účely). Cenná
jsou rovněž společenstva subxerotermních strání, event. pískovcových výchozů, která se
vyskytují především v nejsevernější části území (Rokelský důl).

Nejcennější jsou zbytky vlhkých polabských luk - černav a slatin. Patří sem plochy podél Labe
(pravý břeh ve volné krajině, a plochy podél Pšovky - Malý Borek - mokřady.

Poměrně zachovalá je niva Pšovky u Malého Borku, s typickými společenstvy polabských
černav a břehovým jasano-olšovým luhem. Na území vlastního města Mělník je říčka Pšovka
nejvýznamnějším fenoménem, v nedávné době však velmi necitlivě napřímená a uzavřená do
zpevněného koryta, takže při ústí do Labe má charakter městské stoky. Přírodní prvek tak
v samotném městě reprezentují především parky a skupinová či liniová veřejná zeleň. Pro
město i jeho zázemí jsou typické plochy vinic, které zejména na prudkých svazích nad Labem
významně dotvářejí krajinný ráz území.

Turistika

Město Mělník má velký turistickým a rekreačním potenciál. Krajina v okolí je oblíbeným cílem
rekreační turistiky, ve městě je řada historických památek. Území, do kterého je navrhován
obchvat města je z tohoto pohledu méně zajímavé.

Území nové komunikace protínají tři značené turistické stezky
– zelená od Skuhrova po Pražské ulici do centra města,
– žlutá v oblasti Blat po ulici Hleďsebské a Kokořínské a dále podél Pšovky
– zelená v Podolí ulicí Chloumeckou

a tři cyklostezky
– č. 24 po Pražské ulici,
– č. 8171 po Blatecké a Řepínské ulici
– č. 203 po Chloumecké ulici

Na turistické trasy navazuje navrhovaný systém zelených cest (podle územního plánu),
založený na hlavních (nosných) cestách procházejících územím zhruba ve směru osy železniční
tratě. Rastr je pak doplněn ve směru kolmém k výše uvedené ose cestami příčnými. Přechod
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těchto cest včetně turistických přes novou komunikaci bude v případě nutnosti vhodně
upraven.

C.2.9 Kulturní památky a archeologie

První zmínky o této oblasti pocházejí z 9. století, kdy se zdejší kmen Pšovanů připojil k
českému knížectví rodu Přemyslova sňatkem Bořivoje s Ludmilou, dcerou posledního
pšovského knížete Slavibora. Starý dřevěný Pšov nahradil koncem 10.století nový kamenný
hrad Mělník. Město Mělník vzniklo ve 13. století z podhradí a později trhové osady. První
zpráva, podle níž se Mělník považoval za město, se objevila až v listině Přemysla Otakara II. z
25.listopadu 1274, kterou byl Mělnickým darován k dobudování obce podíl na výnosu
labského obchodu.

Kulturní památky

Městská památková zóna byla zřízena za účelem ochrany dochovaného půdorysu centrální
zóny města, prostorové skladby a charakteristického rázu. Rozsah zóny překračuje
administrativní území – v oblasti Hořína a dalších levobřežních prostorů, kde je chráněn
přírodně krajinářský ráz území.

Okresní národní výbor v Mělníku vydal 20. června 1985 rozhodnutí o vymezení společného
památkového ochranného pásma pro soubor kulturních památek historického jádra města
Mělníka a Hořína se zámkem a parkem.

Významné architektonické a historické památky jsou evidovány v historických částech města
mimo záměr, v území je však dlouhodobě osídleno.

Za historickou budovu v kontaktu s trasou je možné považovat cukrovar z roku 1868. Na
území Blat je zajímavou stavbou studna Světice, v Podolí pak starý židovský hřbitov.
V Rousovicích jsou navrhovány pro památkovou ochranu výklenková kaplička a zvonička se
zvonkem, u křižovatky Cukrovarská a Mladoboleslavská se nachází podstavec zničené
památky.

Archeologie

V zájmovém území vzhledem k historickému osídlení však lze předpokládat archeologické
nálezy. V případě náhodných nálezů (při výstavbě komunikací) je nutno postupovat podle § 22
zák. č. 20/1966 Sb., o státní památkové péči.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení

Charakter současného využívání území

Rousovice jsou územím s převažujícím bydlením, smíšenou funkcí obytnou i výrobní. Území
má rezervy zejména pro rozvoj vilové zástavby, údolní prostory jsou negativně narušeny
průjezdnou dopravou. Dopravně dnes leží městská čtvrť na hlavních tazích z Prahy a Mladé
Boleslavi. Uliční profil spojky Pražské a Mladoboleslavské (dopravně řešena jako dva
jednosměrné koridory) enormně zatěžuje obytné území v údolní poloze.

Blata je zastavěné území sloužící zejména pro bydlení a zemědělskou činnost s rozptýlenou
zástavbou, volnými zahradami a s intenzivně využívanými zemědělskými pozemky. Součástí je
i lokalita Neuberk - území pěstebních ploch a zemědělsky využívaných pozemků. Území
na jihozápadě má převážně smíšený nebytový charakter, na severovýchodě má charakter
obytný (k ulici Dobrovského). V oblasti jihovýchodně od Kokořínské ulice má území charakter
rodinného bydlení.

Podolí je území s kumulací služeb, obchodu, administrativy, se specifickými nároky na využití
pozemků a ekonomický přínos‚ s celoměstskou vybaveností. V západní části území je sídliště
v sousedství sportovních zařízení (např. zimní stadion, plavecký bazén, tenisová hala), území
má značnou rezervu vnitřních ploch.

Doprava

Kromě vnitroměstské silniční dopravy je území silně zatíženo průjezdnou dopravou po silnicích
I/9 (Praha – Česká Lípa) a I/16 (Mladá Boleslav – Slaný) v ulicích Pražská, Cukrovarská,
Italská, Mladoboleslavská, Kokořínská, Nádražní, Řípská a Bezručova. Toto silné zatížení by
mělo být sníženo navrhovanou komunikací.

Dále celým územím vedou paralelně s Pšovkou železniční trati – trať č. 072, která je zařazena
do skupiny celostátních tratí, a trať č. 076 zařazená do skupiny regionálních tratí. Zatímco
jednokolejná trať s motorovým provozem č. 076 Mělník – Mladá Boleslav zůstane podle
koncepce rozvoje železniční infrastruktury výhledově beze změny, dvoukolejná elektrifikovaná
trať č. 072 Lysá nad Labem – Všetaty – Mělník – Děčín je navržena k postupné optimalizaci a
úpravám pro dosažení návrhové rychlosti 90-100 km/hod.

Cukrovar TTD v Rousovicích je napojen na železniční síť vlečkou (navržena ke zrušení), která
vede terénní depresí  z prostoru Blat souběžně s Cukrovarskou ulicí, přístav je napojen vlečkou
z prostoru Podolí podél Řípské ulice.

Rozvoj území podle územního plánu (výtah s ÚPSÚ)

Území Rousovic má význam ekostabilizační v oblasti toku Pšovky. Prostor Rousovic je při
ulici Mladoboleslavské, Ve Žlábkách a Vinohradské modifikován návrhem veřejných prostorů
a blokové struktury s možnostmi dostavby bloků. Na západní straně je území regulováno
návrhem nové stopy silnice a stávající ulicí Cukrovarskou.

Návrh ÚP v Blatech vymezuje jednotlivé prvky ÚSES, biokoridory jsou vesměs nově
navržené. V rámci základní regulace je vymezena nová zelená osa města od nádraží (s pěší
lávkou přes kolejiště) do oblasti centra Chloumku. Do prostoru zastavěného území je vložena
nová struktura obslužných komunikací. Kolem komunikace souběžně s Dobrovského ulicí jsou
navrženy bloky určené pro zástavbu. Na severu území jsou vymezeny bloky pro doplnění
zástavby nebo zástavbu novou. V rámci návrhu jsou navrženy nezastavitelné bloky s parkovou
úpravou.
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Celé území Podolí je navrženo do ochranného pásma památkové zóny. Stavební pozemky jsou
vymezeny v rámci nově formulované regulace dnes extenzivně využitých ploch. Plochy
dynamické jsou vymezeny v oblastech se špatnou úrovní urbanisticko-architektonického řešení
areálů. Plochy nedotknutelné jsou vymezeny jako prvky ÚSES a interakční plochy (využity
jako zahrady). Podél Pšovky je navržen nezastavitelný pás zeleně – veřejná zeleň (parky ) a
přírodní zeleň, celá zelená enkláva je součástí biokoridoru s vloženým biocentrem. Vyšší
vybavenost je stabilizována. Veřejné prostory jsou v jižní části doplněny kolmými koridory na
ulici Bezručovu (Mladoboleslavskou). Je navrženo nové pěší propojení přes Pšovku. V severní
části jsou navrženy komunikace a rozvojové plochy a plochy pro dostavbu.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Významnou skutečností je zařazení celého okresu Mělník mezi okresy vyžadující zvláštní
ochranu ovzduší. Některé zdroje emisí podléhají regulaci, v okolí Elektrárny Mělník je
prováděno monitorování stavu znečištění ovzduší (tzv. varovný smogový regulační systém).
Imisní situaci města podstatnou měrou ovlivňují lokální (malé) zdroje emisí, neexistuje však
evidence lokálních topenišť – domácností. Nejsvízelnější je z hlediska lokálního znečištění
ovzduší situace v městských částech Rousovice, Pšovka, Mlazice, Chloumek, Vehlovice.

Zhoršenou imisní situaci města rovněž podtrhuje kotlinový charakter některých částí města,
kde ke zhoršené imisní situaci přispívají, zejména v zimních měsících, zhoršené rozptylové
podmínky (nejproblematičtější je situace v územní části Staré Rousovice – Malý Borek).
K lokálnímu zvýšení imisních zátěží (zejména škodlivinami CO, NOx a těžkými kovy) dochází v
důsledku dopravy při některých stávajících průjezdních komunikacích ve městě: ulice Pražská,
Cukrovarská a Italská – Mladoboleslavská – Bezručova (zejména poblíž autobusového
nádraží).

Základní příčinou vysoké hlukové zátěže obyvatelstva je těžká nákladní a autobusová doprava
na komunikacích vedoucích obytnými částmi města nebo zástavbou venkovského typu
položenou při hlavních silničních tazích. Negativně spolupůsobí v některých úsecích špatný
technický stav vozovek. Hlukově problematické jsou ulice Mladoboleslavská – Bezručova,
Pražská a hlavně relativně nejzatíženější (co se týká hluku i imisí) ulice Italská a Cukrovarská.
Z dříve silně zatížené Českolipské je v současné době převážná část dopravní zátěže přenesena
na přeložku I/9.

OHS v Mělníku provedla několik účelových hlukových měření, která prokázala, že u obytných
a školských objektů dochází k překročení nejvyšších přípustných hladin hluku až o 25-30 dB, v
případě zdravotnických areálů až o 35 dB.

Ve vlastním zájmovém území není známa žádná územní zátěž. V roce 1998 bylo v k.ú. obce
evidováno 5 nepovolených skládek tuhého domovního a inertního odpadu. I v současné době
jsou lokálně zjišťovány tyto drobné skládky, ale svým rozsahem je nelze řadit mezi „územní
zátěže“. Lze však předpokládat staré ekologické zátěže v místech opravny autobusů a v
jatkách.
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Výřez z územního plánu – návrh změny č.3
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ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A
HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Vlivy na zdraví obyvatel

V rámci Dokumentace bylo autorizovanou osobou zpracováno vyhodnocení vlivů na veřejné
zdraví (příloha B.4), ze kterého uvádíme stručné shrnutí.

Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno obecně brát v úvahu
všechny faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví. Posuzovaný záměr nebude zdrojem
elektromagnetického záření, v souvislosti s jeho realizací se nepředpokládá kontaminace zdrojů
vod chemickými látkami ani patogenními organismy či jejich toxiny. Záměr neovlivní oslunění
okolních obytných domů. Hlavními faktory, které mohou být realizací záměru významněji
ovlivněny, budou  tedy hluk a znečištění ovzduší.

Vlivy znečištění ovzduší

Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že nejvýraznější snížení imisní zátěže
suspendovanými částicemi PM10 je možné očekávat v rozmezí 0,6 – 0,8 µg.m-3, a to podél
ulice Řípská a podél východní části ulice Nádražní. Se zahrnutím sekundární prašnosti lze
očekávat pokles v těchto lokalitách na úrovni okolo 2,5 µg.m-3. Z tohoto poklesu je možné
vypočíst relativní riziko ve výši 0,985 pro úmrtnost a 0,928 pro bronchitidu.

Naopak nárůst koncentrací byl vypočten zejména v zástavbě ulice Kokořínská v prostoru
křížení s navrhovanou komunikací, dle výsledků rozptylové studie se hodnoty zvýší o 0,6 – 1
µg.m-3. Se započtením sekundární prašnosti je tedy možné očekávat zvýšení koncentrací do 3
µg.m-3. Z tohoto nárůstu je možné stanovit relativní riziko ve výši 1,018 pro úmrtnost a 1,087
pro bronchitidu.

Je možné konstatovat, že vzhledem k dotčené populaci se jedná o velmi malé změny. Uvedené
změny jsou hluboko pod úrovní běžných výkyvů a jsou mnohonásobně převýšeny jinými
faktory (životní styl, kouření apod.).

Z hlediska zdravotních účinků je třeba vyhodnotit také vliv nejvyšších hodnot denních
koncentrací částic frakce PM10. Imisní pozadí nebylo vyhodnoceno, je možné tedy vycházet z
hodnot měřených na stanici imisního monitoringu. Nejvyšší denní koncentrace zaznamenané v
roce 2006 se pohybují na úrovni 170 µg.m-3 (36. nejvyšší hodnota, ke které je vztažen imisní
limit, však byla 49 µg.m-3, tj. těsně pod úrovní limitu 50 µg.m-3).

Nejvýraznější pokles denních koncentrací PM10 je možné očekávat nejvýše o 20 µg.m-3 v okolí
Nádražní ulice. Této hodnotě odpovídá očekávané snížení relativního rizika výskytu dýchacích
obtíží (kašel) na úrovni 0,929 – 0,939 a relativního rizika úmrtnosti na úrovni 0,99. Naopak
nárůst koncentrací až o 15 µg.m-3 byl vypočten v prostoru křížení ulice Kokořínská s novou
komunikací. Této hodnotě odpovídá očekávané zvýšení relativního rizika výskytu dýchacích
obtíží (kašel) ve výši 1,046 – 1,053 a relativního rizika úmrtnosti na úrovni 1,008.

V případě úmrtnosti se opět jedná o hodnoty pod hranicí rozlišitelnosti, v případě
krátkodobých dýchacích obtíží (kašel) se již ve výjimečných případech (u citlivých osob a za



strana 58  Silnice I/9+I/16 Mělník, obchvat 1.-4. etapa

ŘSD ČR. PRAGOPROJEKT, a.s.

nepříznivých rozptylových podmínek) mohou tyto rozdíly mírně projevit, přičemž bude
převládat pozitivní vliv v důsledku snížení vysokých denních koncentrací PM10 podél
stávajícího průtahu.

Z výsledků hodnocení vyplývá, že v řešeném území nebudou ve variantě 0 překračovány imisní
limity průměrných ročních koncentrací u žádné ze sledovaných látek, nelze však vyloučit
překračování imisních limitů pro maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého a denní
koncentrace suspendovaných částic PM10. Zejména u částice PM10 je nutno očekávat možné
zvýšené riziko, zvláště při případném výskytu zvýšených hodnot 24-hodinových koncentrací.
Tato situace je však obdobná jako v jiných částech ČR a nesouvisí bezprostředně s vlivem
hodnoceného záměru.

Vlivem výstavby silnice (varianta 1) dojde v části území k nárůstu imisní zátěže, současně však
dojde k zlepšení kvality ovzduší podél stávajícího průtahu. Z hlediska absolutních hodnot jsou
uvedené změny v obdobné výši, z hlediska prostorového rozložení pásem zvýšených
koncentrací v obytné zástavbě převládají pozitivní vlivy poklesu koncentrací podél průtahu.
Vypočtené změny imisních hodnot jsou však (obousměrně) vesměs nízké a neprojeví se
bezprostředně rozpoznatelných změnách zdravotního rizika. Výjimkou jsou změny v imisní
zátěži denních koncentrací PM10 (pokles až o 20 µg.m-3 a nárůst až o 15 µg.m-3), kde se již
mohou u citlivých obyvatel určité změny projevit, přičemž bude převládat pozitivní vliv v
důsledku snížení vysokých denních koncentrací PM10 podél stávajícího průtahu.

Vlivy hluku

Na základě výsledků hodnocení lze konstatovat, že vybudování nové komunikace přispěje
výrazným způsobem k snížení zdravotního rizika obyvatel z expozice silničnímu hluku u domů
podél současného průtahu Mělníkem. Současně dojde k nárůstu hlukové zátěže podél  nové
trasy. Z tohoto důvodu jsou v místech, kde to podmínky umožňují, navržena protihluková
opatření (stěny) za účelem splnění limitů.

Celková úroveň hlukové zátěže v dotčené oblasti bez výstavby (varianta 0) se jeví z hlediska
možného vzniku zdravotních rizik v části území jako střední, v části území pak zvýšená. Jedná
se o 4 objekty v ulicích Pražská, Mladoboleslavská, Kokořínská a Řípská. V těchto oblastech
je nutno předpokládat nejen obtěžování dopravním hlukem, ale i poškození zdraví vlivem
působení hluku z automobilové dopravy.

V případě změn (varianta 1) v hlukové zátěži lze konstatovat, že vlivem uvedení nové silnice
do provozu dojde ke zlepšení situace z hlediska vlivů na zdraví obyvatel v blízkosti stávajícího
průtahu. Naopak ke zvýšení hlukové zátěže dojde v blízkosti navrhované trasy, přičemž
zejména v objektech č. 22A a 22B v Kokořínské ulici se jedná vzhledem k malé vzdálenosti
domů od silnice o změny s prokazatelným vlivem na lidské zdraví.

Z následujících tabulek je patrné, že po uvedení záměru do provozu je možné očekávat
hodnoty indikující přes 70 dB ve dne (zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí) celkem v 7
výpočtových bodech. V rozsahu hodnot indikujících možný výskyt ischemické choroby srdeční
dojde vlivem záměru k poklesu z 23 na 16 výpočtových bodů. K nárůstu z 43 na 62
výpočtových bodů dojde v případě silnějšího obtěžování a mírného obtěžování (z 71 na 93
bodů).

Na základě údajů o hluku v noční době byl proveden výpočet podílu obyvatel dle míry rušení
spánku. Nejvýznamnější pokles silného obtěžování v noci byl vypočten v objektu č. 48 (ulice
Na Průhoně), a to o 7,5 – 8,5 procentních bodů. Naopak nejvyšší nárůst počtu obyvatel
zasažených hodnotami pro silné obtěžování byl vypočten v objektech č. 22A a 22B v
Kokořínské ulici, a to v rozmezí 12 – 13 procentních bodů.



Silnice I/9+I/16 Mělník, obchvat 1.-4. etapa strana 59

PRAGOPROJEKT, as. ŘSD ĆR

Tab. 20 Počet vypočtených hodnot odpovídajících jednotlivým pásmům dle účinků
hlukové zátěže ve dne

bez záměru se záměrem
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí 9 7
Ischemická choroba srdeční 23 16
Zhoršená komunikace řečí 43 62
Silné obtěžování 43 62
Mírné obtěžování 71 93

Tab. 21 Počet vypočtených hodnot odpovídajících jednotlivým pásmům dle účinků
hlukové zátěže v noci

bez záměru se záměrem
Zhoršená nálada a výkonnost následující den 19 14
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku 84 98
Zvýšené užívání sedativ 84 98
Obtěžování hlukem 84 98

Překročení limitních hodnot vlivem uvedení nové komunikace do provozu bylo vypočteno v
objektech, které není možné ochránit navrhovanými protihlukovými opatřeními. V těchto
případech jsou (v souladu s akustickou studií) navržena v posouzení opatření, zahrnutá
v Dokumentaci do kap. D.IV.

Další zdravotní rizika

Lze oprávněně předpokládat, že nová přehledná silnice a okružní křižovatky sníží počet
dopravních nehod. Dojde ke zlepšení situace, především z hlediska hluku a bezpečnosti
chodců. Celá oblast  mezi Pšovkou, resp. Bezručovou ulicí a nádražím bude z hlediska chodců
a cyklistů bezpečnější.

Sociální a ekonomické důsledky

Výrazné sociální a ekonomické důsledky, nejsou předpokládány. Ekonomické dopady se
projeví především při výkupu domů, určených k demolici a soukromých pozemků.
Problematika demolic bude řešena ve spolupráci z městem, soupis demolic je v kap. D.I.9.

Pracovní příležitosti

Záměr ve své konečné podobě nepřinese z hlediska pracovních příležitostí do území žádnou
změnu.

Během výstavby lze předpokládat zvýšenou nabídku pracovních možností především pro méně
kvalifikované profese, nabídka bude záviset na vybraném zhotoviteli a jeho firemních
zvyklostech.

Ovlivnění faktoru psychické pohody

V příloze B.3 je zjištěn počet osob, bydlících přímo v ulicích, kterými prochází či bude
procházet průjezdná doprava, v pásu širokém 100 m a v pásu širokém 200 m. S ohledem na
výše uvedenou skutečnost, že oblast Rousovic je specifická především způsobem dopravního
zatížení a ovlivnění obyvatel mezi těmito ulicemi je ze dvou stran, je celkový počet ovlivněných
osob ještě rozdělen na Rousovice a zbytek trasy – ostatní části města.
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Tab. 22 Počty osob bydlících podél komunikací
Počet osob bydlících

v bezprostředním kontaktu do 50 m od silnice do 100 m od silniceVarianta
Celkem Rousovice Ostatní Celkem Rousovice Ostatní Celkem Rousovice Ostatní

0 460 371 89 587 413 174 917 570 347
1 50 50 0 195 87 108 471 214 257

Byl stanoven počet osob, které jsou ovlivněny negativními vlivy z dopravy pro variantu
nulovou (průtah) a novou komunikaci na stupnici závažnosti označuje stupeň 1 velmi silný vliv
a nadprůměrné riziko, stupeň 5 vliv a riziko téměř nulové. Vyhodnocení je rozděleno na 3
oblasti:
 Rousovice – úsek mezi Pražskou a Mladoboleslavskou, který bude ovlivněn 1.stavbou
 Blata – úsek od Mladoboleslavské přes Kokořínskou k Chloumecké, který bude ovlivněn

3. a 4.stavbou
 Podolí – úsek od Chloumecké ke stávající I/9, I/16, který bude ovlivněn 2. stavbou.

Tab. 23 Počty ovlivněných osob
Závažnost

Varianta
1 2 3 4 5

Celkem
0 307 171 1825 35 285
1 0 87 1429 314 793

Rousovice
0 302 92 529 35 0
1 0 4 131 30 793

Blata
0 0 47 1238 0 285
1 0 83 1293 194 0

Podolí
0 5 32 58 0 0
1 0 0 5 90 0

Ve variantě 1 jsou všechny osoby, bydlící ve vzdálenosti do 50 m a některé, bydlící ve
vzdálenosti do 100 m, chráněné navrženými protihlukovými stěnami – viz kap. D.I.3.

Kromě počtu ovlivněných osob a závažnosti ovlivnění je možné z kombinace tabulek
vyhodnotit počty osob, kterých se změna převedení dopravy dotkne kladně či záporně. Osoby
bydlící v domech, kde prakticky k žádné změně nedojde, nejsou do hodnocení zahrnuty.

Tab. 24 Posouzení změny pohody
Změna pohody

Úsek
++ + - --

Rousovice 245 600 16 35
Blata 0 76 132 165
Podolí 84 58 0 0
Celkem 329 734 148 200
Hodnocení:
++ výrazná kladná změna (odvedení průjezdné dopravy z ulice, která je v současné době silně zatížená)
+ kladná změna (snížení vlivů z dopravy v pásu do 100 m, kdy dojde k částečnému či úplnému zklidnění, snížení

dopravy v průjezdné ulici)
- záporná změna (silnice ve vzdálenosti menší než 100 m i v případě, že jsou navrženy protihlukové stěny - PHS)
- - výrazně záporná změna (silnice ve vzdálenosti menší než 50 m i když jsou navrženy protihlukové stěny)
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Nejvýrazněji se změna pohody projeví pozitivně v Rousovicích, kde bude celá oblast
osvobozena od silné průjezdné dopravy a počet obyvatel, bydlících v bezprostředním dosahu
vlivů dopravy se sníží na minimum.

Ovlivnění faktoru psychické pohody ve zbytku trasy je dvojznačné. V Kokořínské, Nádražní,
Řípské ulici, která jsou silně zatížené, dojde k podstatnému snížení dopravy. Doprava však
bude soustředěna paralelně s Dobrovského ulicí a přes přijatá opatření bude negativně
ovlivňovat obyvatele této části města včetně obyvatel v Konečné a Hleďsebské ulici. K dalšímu
ovlivnění dojde u uživatelů zahrádek ve Lhotecké ulici, jejichž rozloha bude novou silnicí
podstatně zmenšena. Přesto se však celková zavažnost ovlivnění obyvatel bydlících v dosahu
negativních vlivů z dopravy sníží a jsou navržena potřebná opatření snižující tyto vlivy.

Pokud však hodnotíme zvlášť vlivy na obyvatele oblasti Blat (včetně Dobrovského ulice), je
evidentní, že zde negativní vlivy převažují a dojde zde k podstatnému snížení faktoru pohody.

Převedením dopravy mimo území Pšovky vymezeném Bezručovou a Nádražní ulicí, které je
využívané obyvateli Mělníka při návštěvě sportovních zařízení, docházce na autobusové i
železniční nádraží i při nákupech v obchodních centrech a využívání rekreačních ploch dojde i
zde k mírnému zvýšení faktoru psychické pohody.

Ovlivnění přístupnosti – dělící faktor

Možným ovlivněním je změna dopravního uspořádání, která se projeví zlepšením či zhoršením
přístupnosti objektů či celé oblasti. Tento problém se v různých částech nové komunikace liší
podle toho, jakým prostorem trasa silnice vede a nekoresponduje zcela přesně s rozdělením na
jednotlivé stavby.

Úsek Pražská – Mladoboleslavská (1. stavba)

Všechny přístupy k objektům zůstanou zachovány, nová komunikace nebude mít dělící účinek.

Úsek Mladoboleslavská – Pšovka (3. stavba)

Ulice U Vlečky, která zajišťuje přístupy ke dvěma domům bude upravena, příjezd bude
umožněn z Okružní ulice rozšířením ulice Dolní. Příjezd k zahradnictví bude zachován.

Úsek Řepínská – Hleďsebská (3. stavba)

Řepínská ulice není přerušena, komunikace je vedena estakádou.

V dalším průběhu silnice křižuje třikrát polní cesty a Hleďsebskou ulici. Polní cesta za areálem
Beck bude přerušena, pro Hleďsebskou ulici a polní cesty v km cca 1,8 je navrženo úrovňové
křížení nové silnice a vzájemné propojení cest, což mění jejich současné využívání.

Úsek Kokořínská – Nad Jatkami (3., 4, 2. stavba)

Navrhovaná silnice v tomto úseku křižuje úrovňově ulice Kokořínskou, Dobrovského,
Chlumeckou a znovu Dobrovského. Pro tento úsek byla zpracována dopravně-inženýrské
posouzení křižovatek (viz příloha B.8). Z tohoto posouzení vyplývá, že stávající křižovatky
Nádražní ulice s Kokořínskou a Chloumeckou jsou na hranici své kapacity a dopravně
nevyhovují. Situaci zde zhoršují často uzavřené železniční přejezdy v jejich těsné blízkosti.

Po výstavbě nové komunikace bude Dobrovského ulice zaslepena u Kokořínské ulice, na druhé
straně je propojena do ulice Nad Jatkami. Dále je navrženo propojení nové silnice s
Dobrovského ulicí v u SZŠ. Křížení s ulicemi Kokořínská a Chloumecká je navrženo úrovňové
s odbočovacími pruhy a je pro ně v příloze B.8 zpracováno kapacitní posouzení.

Pro křižovatku s Kokořínskou ulicí z posouzení vyplývá, že ve výhledovém roce 2030 bude
za předpokladu naplnění dopravní prognózy obtížné odbočení z obou vedlejších větví
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posuzované křižovatky. Toto řešení křižovatky, kdy jsou všechna vozidla ve směru na
Chloumek vedena po stávající silnice II/273 lze považovat jen jako dočasné. Jedná se o
variantu, ve které není uvažováno s přeložkou silnice II/273 JV od stávající (nová
Kokořínská), která by tomuto nepříznivému stavu výrazně ulehčila a odvedla 2/3 dopravní
zátěže z vedlejších směrů mimo tuto křižovatku.

Poměrně složitá je situace křižovatky s Chloumeckou ulicí v souvislosti s přemostěním
železniční trati u jatek. Cesta z Mělníka na Chloumek bude možná dvěma způsoby – buď
přejezdem přes trať a křižovatku s novou silnicí, nebo po nadjezdu přes železnici a na
křižovatku se dvěma levými odbočeními. Cesta z Chloumku do Mělníka je přes železniční
nadjezd výhodnější (dvě pravá odbočení), vždy to však znamená prodloužení jízdy o cca 1 km.
Pokud však někdo použije přímou cestu Chloumeckou ulicí, bude křižovat navíc novou silnici,
ale situace u železničního přejezdu se zklidní neboť po Nádražní ulici bude provoz podstatně
menší. Otázka případného uzavření chráněného železničního přejezdu v Chloumecké ulici bude
řešena při definitivním návrhu v dalších stupních PD.

Pro tuto křižovatku z výpočtů vyplývá, že ve výhledu 20ti let (rok 2030) bude neřízená
průsečná křižovatka kapacitně nevyhovující ve společných pruzích připojující se z vedlejších
komunikací. Tento stav vyplývá z nedostatku časo-prostorových mezer, potřebných pro
bezpečné odbočení z vedlejších větví posuzované křižovatky. Z důvodu možného variantního
dopravního řešení této křižovatky byla posouzena také jako křižovatka neřízená styková
dopravně rozlišená. Bylo posouzeno i variantní řešení spočívající ve vyloučení resp. zaslepení
jedné křižovatkové větve (Chloumecká do centra) jako důsledek zrušení úrovňového
železničního přejezdu. Tento návrh prakticky křižovatku dopravně neodlehčí, vozidla směřující
na centrum Mělníka budou křižovatkou dále projíždět, pouze s tím rozdílem, že budou
odbočovat do jiného směru než tomu bylo u křižovatky průsečné.

Na základě výše uvedeného kapacitního posouzení křižovatky s Chloumeckou ulicí bylo ještě
provedeno kapacitní posouzení této křižovatky řešené jako okružní. Toto řešení je vyhovující u
všech vjezdů do posuzované okružní křižovatky ve výhledovém roce 2030. Dostatečná je i
rezerva kapacity, která je důležitá pro úroveň kvality dopravy a plynulý průjezd křižovatkou.

Alternativa propojení přemostění trati s ulicí Nad Jatkami



Silnice I/9+I/16 Mělník, obchvat 1.-4. etapa strana 63

PRAGOPROJEKT, as. ŘSD ĆR

Pro přístup na Chloumek se nabízí ještě jedna možnost – propojení přemostění trati s ulicí Nad
Jatkami, které by sice znamenalo obdobné prodloužení jízdy, ale eliminovalo by peáž této
dopravy s dopravou po nové komunikaci a především při cestě z Mělníka na Chloumek by
odpadla dvě levá odbočení (viz obrázek výše). Toto řešení není v ÚP uvažováno, není
z hlediska norem ideální, je však případně možné se jím v dalších stupních PD zabývat.

Celkově lze konstatovat, že navrhované řešení i přes uvedené kapacitní potíže nadále umožní
používání Chloumecké ulice pro příjezd na Chloumek a odstraní čekání u závor možností
využití nadjezdu přes železniční trať. Současná situace na křižovatce Chloumecká x Nádražní
se výrazně zlepší, neboť na Nádražní poklesne dopravní intenzita z 18 000 vozidel na cca
3 500 vozidel denně. Detailní dořešení tohoto uzlu bude předmětem DÚR 2. stavby.

Pěší trasy po Kokořínské a Chloumecké budou narušeny novou silnicí, budou zde navrženy
přechody pro chodce.

Úsek Nad Jatkami – Průhon (2. stavba)

Přerušená přístupová komunikace bude zaslepena. Parkoviště areálu SGM bude na novou
komunikaci úrovňově napojeno tak, aby umožňovalo bezpečné odbočení.

Pro přerušené cesty do vinic budou na nové komunikaci zřízeny sjezdy, jejich počet bude
minimalizován, ale musí zajistit obslužnost území..

Vlivy výstavby

V průběhu výstavby v nejbližším okolí staveniště dojde k dočasnému provozu stavebních strojů
a pohybů vozidel, které budou odvážet materiály z demolic a zemních prací a navážet stavební
materiály. Staveništní doprava bude probíhat po stávající silniční síti s využitím některých
polních cest.

V současnosti nejsou známi dodavatelé staveb. Proces dopadu vlivu z výstavby bude řešen ve
fázi podrobné projektové dokumentace, kdy budou známi zhotovitelé staveb a jejich potřeby.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Vliv na klima

Převedením dopravy dále od centra města nebude mít žádný vliv na místní klima.

Vliv na ovzduší

Všeobecně

Cílem rozptylové studie (viz Příloha B.2) odhadnout množství emisí produkovaných z dopravy
na plánované nové komunikaci v roce 2015 (po jejím dokončení a v plném provozu) a
zhodnotit rozptyl exhalací z této komunikace.

Pro komplexní zhodnocení zájmové lokality byla do výpočtu zahrnuta nejen automobilová
doprava po plánované nové komunikaci, ale i doprava po dalších frekventovaných silnicích,
které budou ovlivněny výstavbou posuzovaného záměru. Studie obsahuje srovnání nulové
varianty  a aktivní varianty 1. Obě situace byly modelovány pro výpočtový rok 2015, a to
z důvodu porovnatelnosti.

Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno pro oxid dusičitý NO2, benzen a suspendované
částice frakce PM10, jakožto charakteristické znečišťující látky související s automobilovou
dopravou.
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Při sledování a hodnocení kvality venkovního ovzduší se pod termínem oxidy dusíku NOX

rozumí směs oxidu dusnatého NO a oxidu dusičitého NO2. Imisní limity pro NO2, který je pro
člověka mnohem toxičtější než NO, jsou stanoveny pro ochranu zdraví lidí. Imisní limit pro
NOX zůstává zachován pouze pro ochranu ekosystémů. Oxid dusičitý NO2 hraje navíc také
klíčovou roli při tvorbě fotochemických oxidantů.

PM10 je frakce prašného aerosolu se sférickou velikostí částic do 10 m. Prach z výfuků
motorových vozidel je tvořen velmi drobnými částicemi a za tuto frakci jej lze považovat.
Suspendované částice frakce PM10 vykazují významné zdravotní důsledky.

Pro benzen je hygienickým předpisem (příloha č.2/1991 AHEM) stanovena nejvýše přípustná
denní koncentrace 15 g/m3. Krátkodobá přípustná koncentrace stanovena nebyla, u jiných
znečišťujících látek však bývá obvykle vyšší než přípustná koncentrace pro denní průměr.

Studie obsahuje výpočet koncentrací NO2, benzenu a prašného aerosolu PM10 způsobených
automobilovým provozem po předmětné nové komunikaci a dalších silnicích zahrnutých do
výpočtu. Vypočtené znečištění ovzduší se týká pouze dopravy po níže uvedených úsecích
komunikací, nikoliv dopravy na ostatních silnicích ani jiných zdrojů znečištění.

Podle nařízení vlády č.597/2006 Sb. „O sledování a vyhodnocování kvality ovzduší“, kterým se
stanoví mj. i imisní limity a cílové imisní limity znečišťujících látek v ovzduší, nesmějí
koncentrace znečišťujících látek ve volném ovzduší překročit od r. 2010 následující  hodnoty:

Tab. 25   Imisní limity
Průměrovací doba

Znečišťující látka
1 hod. 1 den 1 rok

NO2 (g/m3) 200 - 40
PM10 (g/m3) - 50 40

benzen (g/m3) - - 5

Výpočty byly provedeny podle platné metodiky SYMOS´97 (verze 2003). Při interpretaci
výsledků výpočtů byly zohledněny požadavky platné legislativy týkající se ochrany ovzduší
(zákon č.86/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.597/2006 Sb. a vyhláška
č.356/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Popis výsledků

Z předpokládaných intenzit dopravy na sledovaných úsecích komunikací a z odpovídajících
emisních faktorů byly vypočteny roční emise NOX, PM10 a benzenu, uvedené v kap. B.III.1.
Výsledky výpočtů i komentář k nim jsou prezentovány v příloze B.2, kde jsou shrnuty
výsledky vypočtené z celé sítě referenčních bodů. V tabulkách v příloze č. 1 rozptylové studie
jsou uvedeny maximální koncentrace ve všech třídách stability atmosféry a příslušných třídách
rychlostí větru plus výsledné maximálně dosažitelné krátkodobé koncentrace a průměrné roční
koncentrace již pouze pro vybrané referenční body umístěné v okolní zástavbě (redukované
tabulky viz dále). Pro větší názornost je plošné rozložení maximálních krátkodobých, resp.
denních a průměrných ročních koncentrací jednotlivých znečišťujících látek zobrazeno v
příloze B.2 mapkami.

Míra znečištění ovzduší je vyjádřena pomocí dvou charakteristik. Maximální krátkodobé
koncentrace nedávají informaci o četnosti výskytu těchto hodnot. Ta závisí na četnosti
výskytu silných inverzí a na větrné růžici. Tyto nejvyšší koncentrace se vyskytují jen po krátký
čas nejvýše několika hodin či desítek hodin v roce, a to pouze za souhry nejhorších emisních a
rozptylových podmínek. Maxima jsou také více ovlivněna konfigurací elementů silnic a
přesnost jejich výpočtu je tedy nižší. Jejich vypovídací schopnost je spíše pokud jde o relativní
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posouzení různých částí území. Umožňují dobře postihnout rozdíly v „rizikovosti“ sledovaného
území k výskytu skutečně vysokých krátkodobých koncentrací. Výstižnější charakteristikou je
průměrná roční koncentrace, která zahrnuje i vliv větrné růžice a tedy i vliv četnosti výskytu
krátkodobých koncentrací. Kromě toho je méně ovlivněna náhodnými skutečnostmi, takže
přesnost jejího výpočtu je vyšší.

Pojmy „maximální krátkodobá koncentrace“, resp. „maximální denní koncentrace“ a
„průměrná roční koncentrace“ užívané v dalším textu je nutno chápat jako příspěvky
k celkovému znečištění ovzduší v lokalitě. Vypočtené příspěvky k maximálním
krátkodobým, resp. maximálním denním a průměrným ročním koncentracím jednotlivých
znečišťujících látek ve vybraných referenčních pro obě varianty jsou uvedeny s komentářem
níže.

Téměř ve všech referenčních bodech platí, že k nejvyšším krátkodobým koncentracím
jednotlivých znečišťujících látek z automobilového provozu bude docházet při špatných
rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí větru
vypočtené koncentrace rychle klesají. Za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace
několikanásobně nižší než při inverzích a v případě instabilního teplotního zvrstvení a rychlého
rozptylu je tento rozdíl řádový. Místa, ve kterých se maxima vyskytují za jiných než
nejsilnějších inverzních podmínek, leží ve větší vertikální vzdálenosti od komunikací, např.
v údolí Labe a  Vltavy. Krátkodobé koncentrace i roční průměry dosahují nejvyšších hodnot
v těsné blízkosti dopravně nejzatíženějších komunikací, s rostoucí vzdáleností od nich postupně
klesají. Tento pokles je rychlejší v místech, kde se vzdáleností rychle klesá výška terénu, např.
od ul. Pražská směrem k Labi.

Vypočtené znečištění ovzduší NO2

V případě realizace záměru nepřekročí maximální krátkodobé koncentrace NO2 v žádném
sledovaném místě imisní limit 200 g/m3, a to ani za silně nepříznivých rozptylových
podmínek. Nejvyšší hodnoty, které budou dosaženy v bezprostředním okolí nového průtahu
v úseku 3. a 4. stavby, se za slabého větru a inverzí budou pohybovat maximálně do 70-80
g/m3. Podél úseků 1. a 2. stavby, na kterých jsou předpokládány nižší dopravní intenzity, již
očekáváme hodnoty maximálně do 60 g/m3.

Průměrné roční koncentrace NO2 v okolí nového průtahu dosáhnou nejvyšších hodnot kolem
2,5-3,0 g/m3, a to pouze v těsném okolí dopravně nejzatíženějších křižovatek (s ulicemi
Mladoboleslavská a I/9). Ve vzdálenosti cca 80-100m od posuzovaného záměru se již
vypočtené příspěvky k průměrné roční koncentraci z automobilového provozu pohybují pod
1,5 g/m3. V rámci celé výpočtové oblasti se nejvyšší hodnoty vyskytují v okolí křižovatek s
Mladoboleslavskou a Na Malém Spořilově x I/9. Uvedené průměrné roční koncentrace NO2

však představují jen malé procento imisního limitu, který činí 40 g/m3.

Stávající hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2 se v Mělníce pohybují kolem 15-16
g/m3. I prostým součtem vypočteného příspěvku a stávajícího imisního pozadí je zřejmé, že
průměrná roční koncentrace NO2 se v zájmové oblasti bude pohybovat pod imisním limitem
40 g/m3. Vzhledem k výši vypočtených příspěvků k maximální krátkodobé koncentraci NO2 a
k faktu, že k překračování imisního limitu, resp. k vyššímu počtu povolených překročení
většinou nedochází (v letech 2003 - 2005 se tak stalo pouze na dopravně exponované stanici
typu „hot spot“ v Praze 2 - Legerova) předpokládáme, že imisní limit pro krátkodobou
koncentraci NO2 200 g/m3 zde bude také dodržen.
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Vypočtené znečištění ovzduší benzenem

V případě aktivní varianty 1 se vypočtené maximální krátkodobé koncentrace benzenu
pohybují nejvýše do 6,5 g/m3. Nejvyšší hodnoty lze opět očekávat v bezprostředním okolí
dopravně nejzatíženějších křižovatek nová silnice x Mladoboleslavská a Na malém Spořilově x
I/9. Pro tyto krátkodobé koncentrace neexistuje imisní limit. V hygienických předpisech je
pouze stanovena nejvyšší přípustná hodnota pro denní průměr, která činí 15 g/m3. Protože
vypočtené denní průměry koncentrací by byly podstatně nižší než hodinová maxima, lze
odhadnout, že krátkodobé zatížení benzenem v okolí posuzovaného záměru nebude vysoké.

Vypočtené příspěvky k průměrné roční koncentraci benzenu vlivem automobilového provozu
po uvažovaných komunikacích se v celé výpočtové oblasti v případě varianty 1 pohybují
nejvýše do 0,3 g/m3. V naprosté většině obytných lokalit lze tyto koncentrace očekávat nižší
než   0,15 g/m3. Uvedené průměrné roční koncentrace představují jen velmi malé procento
imisního limitu, který činí 5 g/m3 .

Stávající průměrné roční koncentrace benzenu se v Mělníce pohybuje kolem 1,5 g/m3.
Vzhledem k výši vypočtených příspěvků z automobilového provozu po všech uvažovaných
komunikacích, které představují maximálně 6% ročního imisního limitu, předpokládáme, že
imisní limit pro průměrnou roční koncentraci benzenu v zájmové lokalitě bude dodržen i
nadále.

Vypočtené znečištění ovzduší PM10

Kvantitativní předpověď imisního zatížení PM10 je poměrně obtížná, neboť dosud nelze
sumarizovat sekundární prašnost. Resuspenze částic ze zemského povrchu je závislá zejména
na konkrétních meteorologických podmínkách, okamžité vlhkosti povrchu a podílu jemné
frakce, která je schopna se dostat do vznosu a v tomto případě samozřejmě také na čistotě
komunikace. Matematické modelování tohoto problému je s ohledem na množství vstupujících
proměnných velmi složité a oficiální metodika na řešení daného problému dosud neexistuje.

Maximální denní koncentrace PM10 v případě aktivní varianty 1 se v celé výpočtové oblasti
pohybují nejvýše do 30-35 g/m3, s tím, že tyto nejvyšší koncentrace lze očekávat pouze
v okolí sil. I/16 (směr k D8), kde je předpokládán nejvyšší počet těžkých nákladních vozidel.
Pro suspendované částice frakce PM10 je stanoven denní imisní limit 50 g/m3.

Příspěvky k průměrné roční koncentraci PM10 se v případě aktivní varianty s realizací záměru
pohybují nejvýše do 1,7 g/m3. Hodnoty vyšší než 1,0 g/m3 lze očekávat pouze v těsné
blízkosti křižovatek nová silnice x Mladoboleslavská, křižovatka Průhon a křiž. Na Malém
Spořilově x I/9. Vzhledem k tomu, že prašný aerosol vzniká ve spalinách zejména nákladních
vozidel, resp. vozidel spalujících naftu, jsou vyšší koncentrace očekávány zejména v okolí
komunikací s vyšším percentuálním zastoupením nákladní dopravy. Vypočtené příspěvky
k průměrné roční koncentraci PM10 jsou výrazně nižší než roční imisní limit, který činí 40
g/m3.

Stávající hodnoty průměrných ročních koncentrací PM10 se v Mělníce pohybují mezi 30-32
g/m3. Vypočtené příspěvky k této koncentraci jsou poměrně nízké a tvoří maximálně cca 5%
platného ročního imisního limitu pro PM10, který činí 40 g/m3. Je však třeba zmínit, že ve
výpočtu byla řešena pouze primární prašnost a nikoliv resuspendované částice.

Vypočtené příspěvky k maximálním denním koncentracím PM10 v celé výpočtové oblasti
splňují platný denní imisní limit. V současné době je však Mělník vyhlášen oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší, a to právě na základě překročení denního imisního limitu pro suspendované
částice frakce PM10. V současné době nelze odhadnout, zda bude ve výpočtovém roce 2015
imisní limit pro maximální denní koncentraci PM10 v lokalitě dodržen či nikoliv.
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Tab. 26 Příspěvky ke koncentracím znečišťujících látek
Příspěvek ke koncentraci (mg/m3)

NO2 benzen PM10
Znečišťující látka Max. možná

krátkodobá
Průměrná

roční
Max. možná
krátkodobá

Průměrná
roční

Max. možná
krátkodobá

Průměrná
roční

Referenční bod varianta
Č. Název 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 ul. Pražská č.2079/1 25,204 32,280 1,181 1,491 2,940 3,815 0,134 0,168 8,092 10,377 0,548 0,683

2 ul. Italská č.2154 20,729 20,423 1,060 0,821 1,674 1,412 0,112 0,072 5,758 5,674 0,461 0,343

3 ul. Cukrovarská č.2067/10 16,975 32,484 1,004 0,965 2,560 2,307 0,130 0,092 5,316 9,903 0,471 0,412

4 ul. Veslařská 16,396 19,153 0,658 0,764 1,492 1,816 0,059 0,066 5,012 5,212 0,276 0,308

5 ul. Sportovní č.2721 14,793 20,151 0,713 0,827 1,408 1,583 0,061 0,071 4,721 5,700 0,305 0,338

6 ul. Stará č.2374/9 31,163 26,070 0,653 1,207 1,569 1,921 0,048 0,095 7,982 8,197 0,274 0,558

7 ul. Řepínská č.2389 28,661 22,823 0,428 0,669 1,321 1,192 0,028 0,047 6,624 5,094 0,156 0,265

8 ul. Blatecká č.2029 40,425 20,495 0,729 1,064 2,221 1,352 0,053 0,082 11,560 5,068 0,309 0,467

9 ul. Lhotecká č.1964 25,163 31,481 0,539 1,193 1,294 2,445 0,036 0,092 5,937 9,717 0,207 0,542

10 ul. Kokořínská - bytovky č.594 17,747 40,780 0,489 1,264 1,030 2,663 0,034 0,095 4,217 12,116 0,180 0,586

11 ul. Rožní č.1797 22,437 34,505 0,615 1,533 1,474 2,157 0,040 0,112 5,593 10,849 0,239 0,736

12 ul. Jiřího z Poděbrad 56,102 21,902 1,814 0,998 3,535 1,330 0,129 0,071 19,521 6,610 0,936 0,431

13
ul. Krombholcova x ul.
Bezručova

40,067 29,590 1,129 1,104 3,213 2,593 0,104 0,098 13,151 9,402 0,510 0,485

14
ul. Dobrovského x ul.
Chloumecká č.1740

25,773 30,802 1,194 1,784 1,593 2,096 0,086 0,144 7,247 9,571 0,565 0,873

15 ul. Nad jatkami č.1747 31,333 19,976 0,771 1,095 1,822 1,237 0,050 0,077 9,102 5,889 0,322 0,481

16 vinice - Klamovka 10,802 13,981 0,259 0,480 0,608 1,065 0,016 0,031 2,418 4,291 0,093 0,198

17 ul. Pod Sirotčí 12,354 18,235 0,254 0,386 0,962 1,086 0,016 0,024 3,611 4,882 0,091 0,148

18 ul. Na Průhoně 35,742 29,481 1,158 1,405 2,035 1,666 0,086 0,085 9,886 10,172 0,555 0,700

19 ul. Na Průhoně 35,604 36,615 1,496 1,605 2,427 2,122 0,112 0,099 13,203 12,947 0,742 0,817

20 ul. Sokolská x ul. Baráčnická 26,228 27,992 0,629 0,683 1,977 1,367 0,040 0,039 7,953 6,268 0,257 0,276

21 Okrouhlík x ul. Dykova 43,883 30,690 1,592 1,422 3,850 2,631 0,141 0,117 16,685 11,555 0,769 0,673

22 nám. B. Němcové 45,738 33,225 1,077 0,987 2,599 1,941 0,073 0,064 13,959 8,957 0,495 0,423

23 ul. Smetanova 13,965 12,011 0,570 0,624 0,798 0,712 0,047 0,046 3,211 2,600 0,227 0,240

24 ul. Pražská - nemocnice 11,449 11,789 0,661 0,690 1,080 1,117 0,061 0,059 3,074 3,114 0,278 0,275

Shrnutí

Srovnáním aktivní varianty s nulovou variantou lze konstatovat následující. Maxima
krátkodobých i průměrných ročních koncentrací u všech znečišťujících látek se u obou
modelovaných variant vyskytují vždy v úzkém pásu vázaném na nejbližší okolí dopravně
nejzatíženějších komunikací. V případě varianty 1 tedy hlavně v těsném okolí 3. a 4. stavby a
v okolí křižovatky Na Malém Spořilově x I/9. V případě varianty je třeba očekávat nejvyšší
imisní zatížení z automobilové dopravy v okolí současného průtahu Mělníkem, zvláště
v bezprostředním okolí ul. Mladoboleslavská, Kokořínská, Nádražní, Řípská, Na Malém
Spořilově a opět v okolí křižovatky Na Malém Spořilově x I/9.

Lze odhadnout, že ani se zahrnutím stávajícího imisního pozadí nebude u NO2 ani benzenu
docházet k překračování imisních limitů. Nepříznivější situace je v případě znečištění ovzduší
suspendovanými částicemi frakce PM10, které v současné době patří mezi nejproblémovější
látku znečišťující ovzduší. Na základě dat za rok 2005 byl Městský úřad Mělník zařazen mezi
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to na základě nedodržení imisního limitu pro denní
koncentraci PM10. Přestože vypočtené příspěvky k maximálním denním koncentracím PM10

z automobilového provozu po nové silnici jsou nižší než imisní limit, tak vzhledem ke
stávajícímu imisnímu pozadí a k faktu, že ve výpočtu byla řešena pouze primární prašnost,  je
nutno předpokládat nedodržení denního imisního limitu v zájmové lokalitě i nadále. Na
případné překročení imisních limitů však mají podstatný vliv i další zdroje znečišťující ovzduší
nacházející se v zájmové lokalitě.
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Realizací záměru lze očekávat zlepšení imisní situace v okolí komunikací, ze kterých bude
tranzitní doprava odvedena na novou komunikaci, tedy zvláště v lokalitě mezi ul. Bezručova
a Nádražní a v lokalitě Podolí. Zhoršení situace je naopak nutno předpokládat v blízkosti
plánované komunikace, zvláště v dosud dopravně málo zatížených lokalitách (ul. Dobrovského
a lokalita Blata).

Oddálení automobilové dopravy od husté obytné zástavby v části Rousovice nemá na
vypočtené imisní koncentrace bohužel nijak zvlášť podstatný vliv. Očekávané zlepšení imisní
situace vlivem oddálení dopravy je totiž téměř vyrovnáno předpokládaným navýšením dopravy
v lokalitě po zprovoznění záměru (viz příloha B.8).

Automobilová doprava na plánované nové komunikaci Mělníkem nezpůsobí ve výpočtovém
roce 2015 (po jeho dokončení a v plném provozu) nadměrné znečištění ovzduší NO2,
benzenem ani suspendovanými částicemi PM10. Vypočtené příspěvky k maximálním
krátkodobým, resp. maximálním denním a průměrným ročním koncentracím z automobilového
provozu po všech uvažovaných komunikacích se u všech těchto znečišťujících látek pohybují
podstatně pod imisními limity.

Vlivy výstavby

S ohledem na předpokládaný záměr je zřejmé, že dojde v oblasti v době výstavby zejména ke
zvýšení hodnot polétavého prachu. Tento vliv bude nejtíživější v Rousovicích a na Blatech, kde
je nová trasa vedena v blízkosti obytných staveb.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky

Vlivy na hlukovou situaci

Všeobecně

Předmětem hlukové studie (příloha B.1) bylo posouzení hlukové zátěže a návrh ochrany
v obytných lokalitách v blízkosti plánovaných nových přeložek sil. I/9 a I/16 v roce 2015 (po
jejich dokončení a v plném provozu) dle vládního nařízení č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ ve znění pozdějších předpisů. Součástí studie je
porovnání varianty 0, která  byla modelována z důvodu porovnatelnosti hlukových zátěží také
na rok 2015.

V tabulce v kap. B.III.4 jsou uvedeny hladiny hluku ve vztahu k oběma variantám. Údaje
charakterizují hlukovou hladinu v nejnepříznivějším podlaží daného objektu pro denní a noční
dobu. Výpočet je proveden ve vzdálenosti 2 m před dotčeným objektem.

Grafické výstupy v příloze B.1 jsou uvedeny pro hlukovou situaci ve výšce 3,0 m nad terénem,
pro noční dobu, která v tomto případě odpovídá z hlediska plnění hygienických limitů
nepříznivějšímu období.

V modelech byl zkoumán nejen vliv předpokládané hlukové emise na nové komunikaci, ale i
dalších frekventovaných komunikacích (Italská, Cukrovarská, Mladoboleslavská, Kokořínská,
Bezručova, Nádražní, Řípská, sil. I/9), na kterých dojde vlivem výstavby nové silnice ke
změnám v dopravním zatížení. Ostatní komunikace nebyly uvažovány.

Trasa posuzované přeložky I/9 vede nepříliš členitým terénem s výjimkou železniční vlečky do
bývalého cukrovaru s pouze minimálním vegetačním krytem. Pro maximální bezpečnost
výpočtu norma RLS 90 uvažuje veškerý terén přednostně jako odrazivý.
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Výpočet ekvivalentních hladin hluku pro dobu denní a noční byl proveden programem
SoundPlan v. 6.4. Vzhledem k danému stupni dokumentace s odpovídající podrobností
podkladů je návrh konečného umístění a výšky protihlukových stěn proveden pouze
orientačně. Hlavním cílem studie bylo určit lokality, které bude nutno chránit před hlukem
z automobilového provozu po plánovaných přeložkách sil. I/9 a I/16 a zda to bude technicky
možné zajistit. Podstatnou částí studie je porovnání navrženého stavu s nulovou variantou.

Ve výpočtu byly uvažovány oboustranně pohltivé protihlukové stěny zařazeny minimálně do
následujících kategorií: dle ČSN EN 1793-1 do kategorie A2 zvukové pohltivosti a dle ČSN
EN 1793-2 do kategorie B2 zvukové neprůzvučnosti, na mostech jsou uvažovány stěny třídy
A1 zvukové pohltivosti. Upřesněný a konečný návrh stěn bude řešen v dalších stupních
dokumentace.

Výsledky

1. stavba

Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním prostředí se podél nové komunikace bez
protihlukových stěn pohybují u posuzovaných objektů mezi 48 až 66 dB v době noční.
Výraznou hlukovou zátěž je nutno očekávat zvláště u nejbližších objektů v Pražské ul.

Podél nové komunikace je navržena protihluková stěna. Protihluková stěna je navržena
v maximálním možném délkovém rozsahu (při zachování nutných rozhledových poměrů u
kruhových objezdů). Stěna má výšku 4m. S výjimkou 3. podlaží panelového domu 2655/3 a
2655/5, kdy bude hladina hluku těsně pod úrovní 50 dB v noci, budou ekvivalentní hladiny
hluku s rezervou dodrženy.

Tab. 27  Navržené protihlukové stěny 1. stavba
Staničení [km] L/P délka  [m] výška [m]
0,000-0,576 P 578 4

Výrazně nadlimitní hodnoty je nutno očekávat pouze u objektů v Pražské ul. (obytné objekty
jsou situovány pouze po pravé straně ulice ve směru staničení), kdy je hluk způsoben hlavně
provozem na této ulici. Mírně zvýšené budou hodnoty hluku (přes 50 dB) i podél stávajících
ulic Cukrovarská a Italská, zde se jedná o výrazné zlepšení stávajícího stavu a snížení hlukové
zátěže pod limity pro starou hlukovou zátěž. Vzhledem k dopravně-inženýrské charakteristice
tyto objekty nelze ochránit protihlukovou stěnou (domy jsou situovány v těsné blízkosti
komunikace, od které jsou odděleny pouze chodníkem), jejich situace tedy bude řešena pouze
ochranou vnitřních prostor. Při nedodržení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním
prostoru staveb zde bude navržena výměna oken za okna s vyšší vzduchovou neprůzvučností.

V porovnání s nulovou variantou (stávající silniční síť) znamená výstavba nové komunikace
výrazné snížení hlukové zátěže v oblasti ul. Cukrovarská, Italská a Polská. V současnosti jsou
zde překračovány i limity pro starou hlukovou zátěž. Po realizaci nové silnice lze očekávat
snížení  u domů podél těchto ulic okolo 10 dB. Zhoršení (o 1-2 dB) a nadlimitní hodnoty hluku
je však nutno předpokládat v Pražské ul. v úseku Italská – nová komunikace, kam bude
převedena tranzitní doprava, která v současné době vede Italskou ul.

2. stavba

Trasa této etapy nové komunikace vede nejméně obydleným územím. Chráněné objekty se
nachází na začátku úseku v Dobrovského ul. a na konci trasy u na pojení na ulici Na Průhoně.
Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním prostředí staveb se u těchto nejbližších
objektů pohybují bez protihlukových opatření až kolem 62 dB v noční době. Navržené PHS
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povedou k výraznému snížení hlukové zátěže. Při uvažovaných dopravních zátěžích není
možné ani pomocí 4 m protihlukových stěn snížit hlukovou zátěž pod přípustný limit a hladiny
hluku u nejbližších objektů budou i nadále mírně překročeny a je nutné provést i doplňková
opatření na fasádách chráněných objektů.

Na konci trasy se nově plánovaná komunikace napojuje na stávající I/9 pomocí okružní
křižovatky. Ta je navržena mimo trasu stávající silnice, dále od obytných domů, které jsou
v současnosti chráněny betonovo-dřevěnou protihlukovou stěnou. Tato stěna bude zbourána a
podél nové komunikace je navržena stěna nová, 4-4,5m vysoká.

Tab. 28 Navržené protihlukové stěny 2. stavba
Staničení [km] L/P délka  [m] výška [m]
3,069-3,205 L 135 3
3,065-3,365 P 300 4-4,5
stará I/16+1/9 L 285 4-4,5

3.stavba

V nejbližším okolí stavby se hladiny hluku v noci bez protihlukových stěn pohybují mezi 45-
66,5 dB. Na ochranu obytných domů jsou proto navrženy protihlukové stěny.  První stěna na
ochranu ulic U Vlečky, Dolní a Stará, se nachází po pravé straně komunikace. Stěna začíná u
okružní křižovatky s Mladoboleslavskou, je přerušená v místě příjezdové komunikace a dále
pokračuje podél nové komunikace a po estakádě přes Pšovku a železnici. Stěna je vysoká 4-
4,5m, za křižovatkou s ulicí Dolní pokračuje stěna o výšce 3,5m, na estakádě pak 3,0m. Po
levé straně je PHS o výšce 3,0m, navržená na estakádě, a dále pokračuje až do km 1,3.

Nadále zvýšené zůstanou hodnoty hluku v blízkosti Mladoboleslavské ulice (ulice U Vlečky),
kde, jak je patrné ze situace, jsou hodnoty hluku zvýšené právě vlivem provozu na této
komunikaci. Tuto situaci lze řešit pouze ochranou vnitřních prostor.

Na konci 3. stavby je trasa vedena mezi stávajícími rodinnými domky. I zde je hluková zátěž
vysoce nadlimitní. S pomocí 4- 4,5m stěny je možné většinu z nich dostatečně ochránit.

Tab. 29 Navržené protihlukové stěny 3. stavba
Staničení [km] L/P délka  [m] výška [m]
0,576-1,115 P 593 3-4,5
0,767-1,319 L 357 3
1,715-2,051 L 315 4-4,5
1,940-2,045 P 105 4

Přesto však bude u některých domů, zvláště ve vyšších patrech hlukový limit překročen. Jedná
se zejména o bytový dům Hleďsebská  čp. 2779 a plánované a rozestavěné domky v této ulici.
Druhé nadzemní podlaží domu v Hleďsebské ulici je možné ochránit vyšší 6 m stěnou. S její
aplikací zde dojde ke snížení hluku o cca 2dB, tedy na cca 49,5 dB, což je však stále
v toleranci nepřesnosti výpočtu (s 4,5m stěnou je zde 51,6 dB v noci). Na této straně domu je
umístěna neobytná chodba, pouze na krajích domu jsou obytné prostory - kuchyně.
Rozestavěné domky jsou ovlivněny hlavně přerušením stěny v místě příjezdové komunikace
k těmto domkům a její zvýšení se u nich neprojeví. Domy u křižovatky s Kokořínskou jsou
ovlivněny synergickým působením hluků z obou ulic. Tyto domy nelze dostatečně ochránit
protihlukovou stěnou, neboť ta musí být v místě křížení s Kokořínskou ul. přerušena. Situaci
uvedených objektů bude nutno řešit opět pouze ochranou vnitřních prostor.

Lokalita na východním okraji Mělníka (okolí ul. Lhotecká, Světická, Řepínská...), kde je
plánována výstavba nové komunikace, je v současné době poměrně klidnou oblastí. Realizací
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přeložky a přivedením dopravy zde dojde k výraznému zhoršení hlukové situace, které není
možné plně eliminovat ani s navrženými protihlukovými stěnami. Je proto nutné provést
doplňková opatření na fasádách objektů, kde bude hlukový limit překročen.

Hleďsebská čp. 2779

4.stavba

Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (bez
protihlukových opatření) se u nejbližších objektů 4. etapy plánované komunikace pohybují
mezi 50 až 60 dB v době noční. S navrženými protihlukovými stěnami se u všech objektů
výrazně sníží hluková zátěž, a to u většiny objektů pod přípustný limit. Vzhledem k vysokým
dopravním zátěžím však budou i nadále hlukové limity překročeny, a to o cca 1 dB u
nejbližších domů (Rožní ulice). Další zvýšení stěn již nepřináší výrazný efekt, navýšení stěny o
0,5m přinese snížení hluku o 0,2 dB.

Nadměrnou hlukovou zátěž lze předpokládat také u nejbližších rodinných domů v Chloumecké
ul. (čp.1754 a čp. 1755). PHS je v místě křížení nové silnice s Chloumeckou ul. přerušena. U
obou výše uvedených objektů je nutno řešit jejich situaci ochranou vnitřních prostor.

Tab. 30 Navržené protihlukové stěny 4. stavba
Staničení [km] L/P délka  [m] výška [m]
2,088-2,265 L 177 4
2,079-3,030 P 617 4
2,945-3,036 L 90 4

Trasa 4. stavby je vedena lokalitou, která je v současnosti poměrně klidná. Výstavba
komunikace zde způsobí výrazné zhoršení stávající hlukové situace, ani díky realizaci
navržených PHS nebudou hygienické limity hluku u všech objektů v okolí  dodrženy a je nutné
provést doplňková opatření na fasádách – výměnu oken.

Shrnutí

Záměr nové komunikace – přeložky sil. I/9 a I/16 řeší současný nevyhovující průjezd tranzitní
dopravy městem. Stávající průtah je veden ul. Pražská – Italská, resp. Cukrovarská –
Mladoboleslavská – Kokořínská – Nádražní – Řípská – sil. I/9. Zvláště nepříznivá hluková
situace je v lokalitách Rousovice – sídliště Slovany, sídliště Podolí a oblast křižovatky Řípská x
sil. I/9. Plánovaná komunikace odvádí tranzitní dopravu na nové komunikace.

Je zřejmé, že ke zlepšení hlukové situace dojde v okolí stávajícího průtahu a ke zhoršení
v dosud relativně klidných lokalitách, kam je situována plánovaná přeložka sil. I/9 a I/16, a to
zejména v okolí staveb 3 a 4, které jsou vedeny poměrně obydleným územím. I s navrženými



strana 72  Silnice I/9+I/16 Mělník, obchvat 1.-4. etapa

ŘSD ČR. PRAGOPROJEKT, a.s.

protihlukovými stěnami podél nové komunikace není možné dodržet u všech objektů
ekvivalentní hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru pod úrovní hygienických limitů
hluku. Je nutné prověřit i domy, kde je dle výpočtů hluková zátěž na hranici přípustných limitů,
resp. v toleranci dosahované přesnosti výpočtového modelu – cca 1,5dB.

Nadlimitní hlukovou zátěž je nutno dále očekávat u objektů situovaných u jednotlivých
přerušeních PHS (v místě křižovatek a vjezdů), u nejbližších rodinných a bytových domů podél
2, 3 a 4 stavby a v Pražské ul., kde není prostor pro umístění protihlukových stěn. Situaci takto
dotčených objektů lze řešit pouze ochranou vnitřních prostor.

K nejvýraznějšímu zlepšení dojde v okolí 1. stavby v Rousovicích, zejména v ulicích
Cukrovarská, Italská a Polská (až o 15 dB).

V ostatních ulicích bude snížení hlukových zátěží také výrazné v okolí Nádražní ul. a Jiřího z
Poděbrad (o cca 6-8 dB), Kokořínské a Bezručovy ul. (o cca 4-5 dB).

Protihlukové stěny budou splňovat parametry uvedené výše – třídu A2 zvukové pohltivosti, na
mostech třídu A1 a třídu B2 zvukové neprůzvučnosti. Z estetického hlediska doporučujeme
ozelenit stěny vegetací, zvláště ze strany přivrácené k obytným objektům.

V rámci přípravy stavby a po jejím uvedení do provozu doporučujeme provést akustický
monitoring, který ověří předpoklady hlukové studie, zejména u nejbližších objektů.

Vlivy výstavby

Vzhledem k situaci, že v současné době není znám dodavatel stavby a použití stavebních
mechanismů při výstavbě, ani přístupové cesty, nelze tedy stanovit, zatím ani přibližně, hluk ze
staveniště. Lze předpokládat, že ke zvýšeným hladinám hluku dojde po dopravních trasách při
výstavbě. Při provádění demoličních pracích, pracích zemních a stavebních zhoršuje kvalitu
ovzduší a hlukové poměry emise z dopravy stavebních mechanizmů a nákladních aut stavby a
dále se může projevovat v těch trasách, kudy prochází staveništní doprava. Proto je nutné
v další fázi projektové dokumentace zpracovat program organizace výstavby tak, aby vlivy ze
stavby byly minimalizovány.

Tab. 31   Stavební stroje pro výstavbu
Název stroje LA [dB] v 10 m

Nákladní automobil Tatra 80
Automobil Avia 77
Automix 76
Betonová pumpa 74
Finišer 67
Nakladač CAT, HON 76
Živičná fréza 73
Rypadlo 73
Nakladač 80

Název stroje LA [dB] v 10 m
Pilotovací souprava 78
Motorová sbíječka 84
Bourací kladiva 85
Jeřáb mobilní 70
Kompresor 65
Vibrační hutnící válec 72
Vibrační pěch 68
Okružní pila 85

Hlukovou studii z vlivů výstavby je třeba provést až po vypracování podrobného plánu
organizace jednotlivých etap výstavby a dle vybraných zhotovitelů stavby (staveb). Největším
zdrojem emisí budou stavební stroje a dopravní prostředky, zdrojem vibrací budou hutnící
stroje.
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Vlivy na radioaktivní, elektromagnetické záření

Při stavbě ani provozu nové silnice, ani při dopravě materiálů nebude emitováno žádné
radioaktivní nebo elektromagnetické záření.

Pro výstavbu budou používány materiály, které splňují požadavky na ochranu před
radioaktivním zářením.

Vibrace

Nejvýraznějším zdrojem vibrací je těžká automobilová doprava, vliv vibrací se projevuje do
vzdálenosti několika metrů od okraje vozovky. Z tohoto důvodu bude nejproblematičtějším
místem varianty 1 průchod mezi zástavbou na křižovatce s Kokořínskou ulicí. V ostatních
případech, především v ulicích Cukrovarská, Italská a Kokořínská se situace po výstavbě
zlepší.

D.I.4. Vlivy na vodu

Povrchová voda

Výstavbou nové komunikace dojde ke změně odtokových poměrů v dotčených povodích.
Přímo v povodí Labe leží cca 500 m nové komunikace, její větší část (cca 4,5 km) se nachází
v povodí Pšovky. Zvýšení odtoku v povodí Labe není hodnoceno výpočtem, protože bude
zcela zanedbatelné a hluboko pod hranicí přesnosti výpočtu.

Komunikace 1. etapy bude odvodněna dešťovou kanalizací, která bude zaústěna do stávající
resp. rekonstruované jednotné kanalizační sítě v ulici Pražské a Mladoboleslavské, které
odvádějí vodu do ČOV Mlazice. Na kanalizaci Pražské ulice je stávající oddělovací zařízení,
které oddělí dešťové vody vypouštěné do Labe od splaškových, vedených výtlakem do
gravitační kanalizace směrem na ČOV v Mlazicích. Převážná část třetí etapy bude odvodněna
samostatným zařízením vybudovaným v rámci stavby do Pšovky v místech jejího křížení. Zbylá
část třetí etapy, čtvrtá etapa a část druhé etapy bude odvodněna pomocí nového a stávajícího
dešťového sběrače v ulici Chloumecké do Pšovky. Pro odvodnění zbylé části druhé etapy bude
pravděpodobně možno využít zařízení pro odvedení dešťových vod v ul. Řipské a
v komunikaci I/16.

Ovlivnění průtoku v Pšovce

Tab. 32  Základní údaje o odtoku z komunikace
Stavba 1 3 4 2
Zastavěná plocha (m2) 5 400 26 100 19 600 25 500

současný 0,5 0,15 0,1 0,1Koeficient
odtoku po výstavbě 0,9 0,75 0,9 0,7

současný 1 520 2 200 1 100 2 610Odtok
(m3/rok) po výstavbě 2 740 11 020 9 930 18 240
Rozdíl odtoku (po – před) 1 220 8 820 8 830 15 630
Celkem rozdíl (m3/rok) 34 500

Odtok z povodí

Plocha povodí: 158,15 km2

Průměrný roční odtok: 171 mm
Odtok: 158,15 * 106 * 0,171 = 27* 106 m3/rok
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Z výše uvedeného vyplývá, že odtok z nové komunikace bude činit cca 0,1% odtoku z celého
povodí. Je možné předpokládat, že o stejné procento dojde i k navýšení průtoků v recipientu.
Toto navýšení lze hodnotit jako velmi malé – ovlivnění akceptovatelné.

Ovlivnění koncentrace Cl- v Pšovce.

Nejvíce negativně působící škodlivinou z provozu na komunikacích jsou chloridové ionty
z posypových preparátů používaných při zimní údržbě vozovek. V klimatické oblasti
zájmového území lze předpokládat průměrná spotřeba posypového materiálu necelý 1 kg/m2 za
zimní období. Podíl chloridových iontů (Cl-) v posypové směsi činí cca 60 %. Při skrápění
vozovky rozmrazovacím roztokem je účinnost podstatně vyšší a potřebné množství chloridů
cca o 30 % nižší než při posypu. V následující tabulce je proveden výpočet pro zimní údržbu
chemickým posypem.

Tab. 33   Množství posypového materiálu
Stavba 1 3 4 2
Pojížděná plocha (m2) 2 100 10 150 13 720 12 180
Množství posypu (t) 2,1 10,15 13,72 12,18
Množství chloridů (t) 1,26 6,09 8,23 7,31
Celkem (t) 22,89

Při zimní údržbě vozovek v povodí odvodňovaném do Pšovky bude spotřeba chloridů za zimní
období cca 23 t.

Zvýšení koncentrace chloridů při roční bilanci v recipientu tedy představuje:
23 * 106 / 27 * 109  = 8,5 * 10-4 mg/l

Zvýšení koncentrace chloridů při zimní bilanci v recipientu tedy představuje:
23 * 106 / 27 * 109  * 0,385 = 2,2 * 10-3 mg/l

Toto navýšení lze hodnotit jako velmi malé – ovlivnění akceptovatelné.

Celkově lze konstatovat, že kapacita recipientů je dostatečná a vliv komunikace na recipienty
lze hodnotit jako minimální. Dešťové vody ze zpevněné plochy budou zachyceny dešťovou
kanalizací a odvedeny do recipientů.

Při přechodu lokálního biocentra 113 bude zamezeno rozstřiku vody do okolí, neboť
znečištěná voda  by mohla poškodit kvalitní zachované porosty. Dešťové vody z komunikace
budou odvedeny až do Pšovky tak, aby nedocházelo k proniknutí do okolního prostředí na
území biocentra.

Při výstavbě bude zamezeno splachům zeminy do okolí především při provádění zemních prací.
Vzhledem k rozsahu těchto prací je nebezpečí splachů minimální, je však nutné navrhnout
opatření pro případ přívalových dešťů.

Podzemní voda

Trasa projektovaného silnice neprochází žádným ochranným pásmem vodního zdroje.
V blízkosti trasy projektované komunikace se nacházejí dva pozorovací a dva průzkumné
hydrogeologické objekty. Dále se na lokalitě nacházejí dva hydrogeologické objekty sloužící
pro vodárenské zásobování podzemní vodou, jeden objekt pro individuální zásobování a jeden
objekt pojmenovaný Světice je v současné době využíván pro zásobování požární vodou.
Tento objekt má vydatnost 4 l/s. Objekt se nachází ve vzdálenosti cca 70 m SZ od
projektované trasy.  Vzhledem k tomu, že je niveleta projektované komunikace, v úsecích kde
jsou situovány stávající hydrogeologické objekty, vedena v násypu nebo v úrovni terénu,
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nepředpokládáme negativní ovlivnění zmíněných hydrogeologických objektů. Kvalita podzemní
vody by mohla být negativně ovlivněna v případě nedostatečné a nevhodné likvidace vod
z povrchu komunikace.

1. stavba

Komunikace je vedena převážně v násypu nebo v terénu, jsou zde menší krátké zářezy do
hloubky 2 m. S ohledem na charakter podzemních vod, vedení komunikace a navržená opatření
v rámci odvodnění komunikace je ovlivnění podzemních vod velmi nepravděpodobné.

2. stavba

Trasa projektované komunikace je v tomto úseku vedena přibližně v úrovni terénu. V km
3,590 je trasa vedena přes ulici Nad Jatkami, v úseku 3,622 – 3,672 je projektováno
přemostění železniční trati a v km 3,836 je projektováno další mimoúrovňové křížení s tratí
ČD.

V archivních sondách (PW-7, PW-11) byla v počátku úseku zastižena hladina podzemní vody
6,1 m p.t. (159,90 m n.m.) a 3,00 m p.t. (163 m n.m.). Dalšími archivními vrty (K-1, K-2, V-
17, V-18) nebyla do hlouby 2,4 – 4,0 m p.t.  zastižena hladina podzemní vody. V tomto úseku
je dle archivních rozborů  podzemní voda neutrální až kyselé reakce, vykazující nízkou aciditní
agresivitu na stavební hmoty. Podzemní voda byla stanovena jako středně až dosti tvrdá.

3. stavba

Trasa projektované komunikace je vedena v km 0,900 – 1,540 z části v násypu do 7 m a z části
po estakádě, která je projektována v km 1,050 – 1,330, tj. přes potok Pšovka (km  1,076), trať
ČD (km 1,075 a 1,320) a přes ulici Řepínskou (km 1,307). Zde se nachází mokřiny, popsané v
kap. C.2.4, které jsou výsledkem nahromadění srážkové vody v důsledku nepříznivých
odtokových poměrů. Vzhledem k tomu, že v místech mokřiny bude trasa vedena po mostě,
nebudou v tomto úseku ovlivněny odtokové poměry. Podloží násypů doporučujeme, po skrytí
orniční vrstvy, do výšky 1 m nad původní úroveň terénu vybudovat z kamenitého (drenážního)
materiálu, aby nebyl omezen pohyb vody vybudováním násypu.

V úseku km 1,540 – 1,780 je trasa vedena přibližně v úrovni terénu. Archivními vrty nebyla do
hloubky 1,8 – 3,6 m p.t. zastižena hladina podzemní vody. Vzhledem ke způsobu vedení
nivelety nepředpokládáme negativní vliv vedení nivelety na podzemní vody. Archivní vrty jsou
situovány ve vzdálenosti cca 100 – 200 m od trasy, proto bude nutné ověřit úroveň hladiny
podzemní vody v tomto úseku v následující etapě průzkumu.

Trasa je v km 1,780 – 1,900 vedena v zářezu do 2 m tj. 179,50 – 180,00 m n.m. Archivním
vrtem nebyla do 1,5 m p.t. zastižena hladina podzemní vody. Také v tomto úseku bude nutné
ověřit úroveň hladiny podzemní vody (vrt  je cca 60 m od trasy).

V km 1,900 – 2,100 trasa projektované komunikace prochází v násypu do 1,5 m. Vedení
nivelety nebude ovlivňovat hladinu podzemní vody.

Trasa komunikace je v km 2,100 – 2,300 vedena v zářezu do 1,6 m, tj. 178,60 – 177,60 m
n.m. Archivními vrty nebyla do hloubky 10 m p.t. zastižena hladina podzemní vody. Jde pouze
o inženýrskogeologické vrty, v nichž nebyla hladina podzemní sledována, proto doporučujeme
úroveň hladiny podzemní vody ověřit v následující etapě průzkumu. Vzhledem k morfologii
terénu a ke způsobu vedení nivelety nepředpokládáme negativní vliv vedení nivelety na
podzemní vody.
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 4. stavba

V tomto úseku je trasa vedena přibližně v úrovni terénu či nízkém násypu. Archivními sondami
nebyla do hloubky 3,4 m p.t. zastižena hladina podzemní vody. Vedení nivelety nebude
ovlivňovat podzemní vodu. V km cca 2,6 projektované trasy se nachází přibližně 100 m SV od
osy objekt, který není evidován v Geofondu. V následující etapě doporučujeme ověřit zda se
nejedná o hydrogeologický objekt, případně zhodnotit vliv projektované komunikace na tento
objekt. V km 3,285 přechází Chloumeckou ulici. Vedení nivelety nebude ovlivňovat podzemní
vodu.

D.I.5. Vlivy na půdu

Kultura zabírané půdy se v jednotlivých stavbách liší, dochází k minimálnímu zásahu do
pozemků určených k plnění funkce lesa. Orientační celkové zábory jednotlivých druhů
pozemků jsou souhrnně uvedeny v kap. B.II.

1. stavba nezasahuje na pozemky zemědělského půdního fondu, celá trasa je vedena
v zastavěném území definovaném jako ostatní plochy.

Naopak 2. stavba je vedena převážně po zemědělské půdě s malými výjimkami zásahu
do zastavěných v průchodu přes jatka a zpevněných ploch u průmyslových areálů. Komunikace
přemostění trati západně od Řípské je na pozemcích sportovního areálu, pak v zastavěném
území silnice a trati a dále vede po zemědělské půdě. Kvalita půdy se v této etapě mění z BPEJ
2.19.01 u Dobrovského ulice na BPEJ 2.21.10 ve stoupání ke konci trasy.

Nejrozmanitější je z tohoto pohledu 3. stavba, která vede v km 0,6 – 0,8 zastavěným
pozemkem Provizorních mostů, pozemek LBC 113 v km 0,8 – 1,0 je v KN definován jako
manipulační plocha, trasa zde přechází Pšovku, mezi km 1,0 – 1,1 jsou umístěny komunikace
(železniční trať a silnice), km 1,1 – 1,3 vede areálem firmy Beck International. V dalším
průběhu je trasa vedena po orné půdě, na konci zahrádkami a menšími zastavěnými parcelami.
Kvalita  půdy je zde definována BPEJ 2.19.01

4. etapa je vedena prakticky celá po zemědělské půdě (BPEJ 2.19.01) s výjimkou přechodu
silnic.

Potencionálními zdroji kontaminace půd v okolí silnic jsou:

 emise výfukových plynů (Pb, polyaromatické uhlovodíky)
 posypové soli při zimní údržbě (chloridy a ZN)
 ropné produkty z úkapů vozidel při haváriích

Významné koncentrace škodlivin v půdě lze zjistit pouze v bezprostřední blízkosti vozovky a
ve vzdálenosti cca 10 m se již blíží pozaďové hodnotě i u více dopravně zatížených
komunikací, z toho důvodu se negativní vlivy na půdu nepředpokládají.

Během výstavby bude sejmuta ornice a podorniční vrstva. Tyto budou využity v dalších fázích
výstavby k rekultivacím zářezů, násypů a dočasně zabraných ploch, resp. s nimi bude naloženo
v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Odkryté
plochy budou rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke zbytečným erozním projevům a
související prašnosti a splachům horninových materiálů do vodotečí. Zařízení staveniště bude
navrhováno přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot provádět po stávajících
komunikacích nebo v trase budované silnice.

Sejmutá ornice bude buď převezena přímo na určené místo, v případě deponování bude
ošetřována, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování.
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V rámci výstavby lze předpokládat riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do
rozestavěného nezpevněného tělesa komunikace. Toto riziko bude eliminováno souborem
preventivních opatření (havarijní vybavení staveniště, záchytné nádoby na úkapy pro stroje
apod.), které budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Hloubka stavebních pracích na komunikaci se bude pohybovat do 2 m, částečně v navážkách či
převrstvených zeminách. Při realizaci inženýrských sítí budou provedeny výkopy do hloubky
max. 3 m. Geologické a hydrogeologické poměry se stavebními pracemi nezmění.

Je třeba uvažovat zlepšení zemin vhodným pojivem (vápnem, cementem) tím se dosáhne
zlepšení únosnosti a snížení namrzavosti, nebo výměna podloží. Spolurozhodující faktory pro
sanační úpravy budou vodní režim, uvažovaná hloubka promrznutí konstrukce vozovky a
podloží a doba, po kterou trvá promrznutí podloží vozovky. Návrh zlepšení zemin je třeba
stanovit na základě výsledků laboratorních zkoušek v rámci podrobného geotechnického
průzkumu v dalším stupni projektové dokumentace.

V zájmovém území se nenacházejí chráněná území vyhlášená ani připravovaná a proto nedojde
ke střetu. Do území sice zasahuje okraj CHLÚ černého uhlí Bezno, které se táhne až od Mladé
Boleslavi, ale s jeho těžbou nelze reálně v zastavěném území Mělníka uvažovat.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Fauna a flóra

Předpokládané přímé vlivy na rostliny a živočichy

Projektovaná stavba komunikace je vedena na většině své délky partiemi bez zvláštních
přírodovědeckých hodnot, městskou zástavbou, zahradami, skladovými prostory s ruderální
vegetací, a zemědělskými plochami se segetální vegetací. Výjimkou je úsek, kde trasa přetíná
tok Pšovky s doprovodnou břehovou a mokřadní vegetací.

Z dendrologického průzkumu vyplývá, že z důvodu uvolnění prostoru pro novou komunikaci
dojde ke kácení dřevin v rozsahu trvalého záboru. Předběžný rozsah dřevin, které jsou
předpokládány ke kácení je uveden v příloze B.7 v tabulce hodnocení dřevin. Kácení dřevin
musí proběhnout jen v nejnutnější míře a bude upřesněno v dalších stupních projektové
dokumentace. Zvláštní pozornost je nutno věnovat pouze porostům, které jsou součástí
územního systému ekologické stability.

V 1. stavbě skupina hodnotnějších vzrostlých stromů jírovce maďalu nebude stavbou dotčeny.
Dendrologické lokality v okolí bytových domů v blízkosti školy zůstanou zachovány. Vedení
trasy komunikace ve stopě stávající železniční vlečky představuje likvidaci převážně druhotné
doprovodné vegetace vzrostlých porostů dřevin. Z charakteristiky jednotlivých lokalit a dřevin
vyplývá, že stavbou nebude přímo zasažena žádná chráněná lokalita ani chráněný strom. Ve
věkovém spektru porostů převažují spíše mladší exempláře kolem 25 let, ojediněle se vyskytují
exempláře starší. V  terénním zářezu se vyskytuje jeden kvalitní letitý exemplář javoru mléče,
který bude stavbou odstraněn, stejně tak, jako vzrostlé topoly.

Ve 2. stavbě budou káceny dřeviny mající v této oblasti především význam hospodářský.
Křižovatka Průhon je částečně umístěna ve vinici olemované pásem hustého křovinatého
porostu, který bude částečně smýcen. Mimoúrovňové přemostění trati si vyžádá kácení
náletových porostů a částečně i vzrostlých sloupovitých topolů a ojedinělé výsadby borovic.
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Trasa vede zastavěným územím, kde se soustředěná migrace živočichů nepředpokládá. Na
konci trasy je silnice navržena jako dvoupruhová víceméně v terénu, její překonání nebude pro
zvěř problémem. Vzhledem k povolené rychlosti 50 km/hod. by nemělo docházet k častým
střetům se zvěří, nelze je však vyloučit.

Budoucí komunikace vede ve 3.stavbě od Mladoboleslavské ulice podél obytných domů se
zahradami, do dřevin v zahradách se nebude zasahovat. Trasa komunikace dále přetíná
biokoridor LBK 66 a biocentrum LBC 113 a lze předpokládat konflikt s cennou přírodní
lokalitou. Přestože je stavba navrhována v okrajové nejsevernější části LBC, a prostupnost
komunikace je zajištěna přemostěním, povede realizace stavby k narušení celistvosti
mokřadních biotopů, vlastní stavební činnost sebou nese riziko ovlivnění chemizmu
povrchových a podzemních vod. Provoz na nové komunikaci zvýší hlukovou zátěž v přilehlých
porostech, což povede k narušení sezónní dynamiky některých druhů obratlovců, především
ptáků. Provoz na nové komunikaci může vést také ke zvýšení nebezpečí střetu letících ptáků
s projíždějícími vozidly. Likvidace dřevin představuje omezení hnízdních možností ptáků
v těchto partiích LBC a odstranění vhodné izolační clony přírodě blízkých biotopů od zástavby
města. Kácení v rámci stavby estakády přes LBC Pšovka musí proběhnout pouze v nejnutnější
míře. Topoly černé – Populus nigra, které se nacházejí v blízkosti železniční vlečky, jsou silně
ohroženým druhem ve smyslu Červeného seznamu ohrožených druhů cévnatých rostlin. Jedná
se celkem o 3 kusy dřevin (2 z nich jsou vzrostlejší a cenné). Tyto stromy nebudou v žádném
případě stavbou ohroženy, ani žádným způsobem dotčeny. V další trase budou odstraněny
nesouvislé náletové porosty a porosty vinice a zahrady, v okolí bytového domu pak okrasná a
ovocná zeleň průměrné kvality.

LBC 113 Vlečka podél LBC

4. stavba  vede z větší části po orné půdě, vyžádá si nutnost kácení části stromořadí podél
Dobrovského ulice u křižovatky s Kokořínskou ulicí a porosty zahrádkářské osady a několik
zahrad.

Z hlediska ochrany přírodovědecky hodnotných partií lze konstatovat, že trasa je vedena ve
většině svého (s výjimkou LBC 113) průběhu přírodovědně nezajímavými partiemi ruderálního
a segetálního charakteru, případně městskou zástavbou charakteru domků se zahrádkami.
Z dendrologického hlediska lze říci, že četnost výskytu, kvalita a množství mimolesní vzrostlé
zeleně na zájmovém území plánované komunikace odpovídá obdobným lokalitám v městském
a příměstském prostředí. Převážnou část vzrostlé zeleně lze charakterizovat jako zeleň
antropogenního původu, v menší míře se vyskytuje i zeleň přírodního původu a je možné ji
charakterizovat jako průměrnou, místy mírně nadprůměrnou.
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Předpokládané nepřímé vlivy na rostliny a živočichy včetně možných rizik

Zastínění porostů konstrukcí komunikace vedené na mostu povede ke změně stanovištních
poměrů a tím pravděpodobně i ke změně charakteru vegetace. To může vyústit v ústup
některých rostlinných druhů náročných na světlo, což je většina druhů lučních. S ústupem
rostlinných druhů souvisí i ústup řady druhů bezobratlých živočichů vázaných potravně na
rostlinné druhy. K těmto změnám může docházet postupně v průběhu let, patrné změny mohou
nastat v časovém období do cca pěti let po dokončení stavby a jejím uvedení do provozu.

Negativně se může projevit vliv provozu produkcí emisí a emulze rozstřikované v průběhu
zimního solení komunikace. Tento rozstřik lze považovat za nejzávažnější nebezpečí spojené
s provozem na komunikaci. Potenciálně existuje i riziko poškození mokřadních biotopů ve
spojení s případnou havárií na komunikaci, která by měla za následek kontaminaci blíže
neurčenými chemickými sloučeninami.

Terénní úpravy spojené s budováním nové komunikace se mohou projevit ve změně
hydropedologických podmínek, konkrétně v poklesu hladiny podzemní vody, což může mít za
následek úhyn vzrostlé stromové vegetace. Konkrétně se to týká porostů v severní části trasy
na úrovni LBC 113.

Likvidace části doprovodné dřevinné vegetace podél železniční vlečky povede ke zúžení
hnízdních možností ptáků, které tyto biotopy dnes využívají. Lze však předpokládat, že
všechny druhy a hnízdící páry naleznou náhradní hnízdní možnosti v partiích LBC 113,
případně i jinde.

Vlivy výstavby

Nová komunikace je vedena převážně mimo přírodní území. Při průchodu oblastmi se
vzrostlými stromy (např. zahrádky u Kokořínské a Chloumecké  ulice, sady nad ulicí
Dobrovského) hrozí při provádění prací poškození zachovaných stromů, případně keřových
porostů.

Nejcitlivějším územím je LBC 113 Rousovice. Zde realizace stavby povede k narušení
celistvosti mokřadních biotopů, vlastní stavební činnost sebou nese velmi silné riziko ovlivnění
chemizmu povrchových a podzemních vod. Území sevřené mezi železniční tratí, vlečkou a
Pšovkou může být narušeno pouze v minimálním rozsahu, tzn. přístup na staveniště mostu
může být pouze v ose komunikace, trvalý zábor pouze v půdorysu mostu, pokud možno bez
dočasných záborů.

Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, bude třeba je ochránit podle ČSN
83 906 1 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích): „K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a
potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními
stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat
celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu
(okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5m, u sloupovitých forem o 5m“. Vegetační
plochy je nutno chránit před poškozením asi 2m vysokým stabilním plotem, postaveným
s bočním odstupem 1,5m.

O povolení kácení požádá oznamovatel v souladu s ustanoveními § 8 zákona č. 114/1992 Sb.
ve znění zákona č. 460/2004 Sb.a § 8 vyhlášky č. 385/1992 Sb. Žádost o povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka
pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.
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Bezprostředně po výstavbě je nutné provést náhradní výsadbu odpovídající podmínkám daného
stanoviště.

Chráněná území

Stavba nezasahuje do území chráněných podle zákonem č. 114/1992 Sb. a neovlivní lokality s
výskytem zvláště chráněných rostlin ani živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. s výhradou
LBC 113. Nejbližší chráněné území je rezervace Úpor mezi soutokem Labe a Vltavy.

Zasahuje však do VKP ze zákona, bude nutno požádat o výjimku podle § 76 a 77 zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Pro výstavbu přes LBC 113 bude nutno požádat o výjimku ze základních podmínek ochrany
zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů podle § 56 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Podle vyjádření SCHKO Kokořínsko a OPK KÚ Středočeského kraje (viz část H) nebude mít
záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Vlivy na prvky ÚSES

Nejcennějším ekosystémem v trase komunikace je lokální biocentrum 113 Rousovice
s lokálním biokoridorem 66 Pšovka, které budou překlenuty mostní estakádou. Toto řešení
částečně umožní zachování celistvosti mokřadních biotopů, funkčnost biokoridoru, nevyloučí
však negativní působení zastínění biotopů v úzkém pruhu mostní konstrukcí, což může vést
v tomto zastíněném pruhu ke změně stanovištních poměrů a tím pravděpodobně i ke změně
charakteru vegetace. Při návrhu bude této lokalitě věnována mimořádná pozornost pro
minimalizaci množství kácených dřevin. Případná kompenzace zásahu do biocentra rozšířením
mezi tratě musí být řešeno v rámci změny ÚPD. Území tvoří fragment, oddělený
komunikacemi, je však vhodné jej územně chránit a ponechat sukcesnímu vývoji, neboť tímto
prostorem je již veden lokální biokoridor LBK 65.

Negativně se může projevit vliv provozu produkcí emisí a emulze rozstřikované v průběhu
zimního solení komunikace. Tento rozstřik lze považovat za nejzávažnější nebezpečí spojené
s provozem na komunikaci. Potenciálně existuje i riziko poškození mokřadních biotopů ve
spojení s případnou havárií na komunikaci, která by měla za následek kontaminaci blíže
neurčenými chemickými sloučeninami, v každém případě však ropnými látkami. Proto je na
mostě navrženo opatření která bude bránit rozstřiku, kombinovaně s ochranou proti hluku a
střetu projíždějících vozidel s ptáky. Tato ochrana zahrnuje i území mezi tratěmi.

Křížení s lokálním biokoridorem 63, který je již v současné době přerušen železniční tratí,
Řípskou a Dobrovského ulicí bude doplněno další komunikací. Význam biokoridoru, který
není prozatím funkční, neopodstatňuje vynakládání velkých finančních prostředků na zajištění
jeho úplné spojitosti.

D.I.8. Vlivy na krajinu

Posouzení zásahu stavby do krajinného rázu a chráněných území

Podle odst. 4 § 12 zákona č. 114/1992 ve znění pozdějších předpisů se krajinný ráz neposuzuje
v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo
regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného
rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.
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Přesto uvádíme stručný popis vizuálního vlivu nové komunikace a souvisejících objektů na
okolní prostředí a celkové zhodnocení na zákonná kritéria ochrany krajinného rázu.

Převážná část trasy bude mít, vzhledem k tomu, že výškové vedení kopíruje stávající terén,
velmi malý vliv na krajinný ráz, resp. jeho změnu. Pouze dvě místa se tomuto charakteru
vymykají:
– přemostění Pšovky a dopravních komunikací ve 3. stavbě a
– křížení se železnicí v 2. stavbě.

V těchto místech budou navrženy mosty a přilehlé násypy o výšce až 10 m nad terénem.
Dalším významným prvkem, který ovlivní ráz území jsou protihlukové stěny (PHS), navržené
podél značné části komunikace. Pro snížení vlivu stěn bude v rámci dalších stupňů projektové
dokumentace navrženo vhodné  opatření (průhledné stěny, ozelenění, volba materiálu apod.).

V 1. stavbě je současný prostor podél vlečky, částečně zastavěný obytnými a jinými budovami
a částečně dříve průmyslově využívaný v sousedství dvou zatížených silnic, pohledově
exponovaný především ze sídliště Rousovice. Nová komunikace ovlivní krajinný ráz především
navrženou PHS výšky až 4 m. Navrhované vegetační úpravy nový zásah zmírňují.

V 2. stavbě vede silnice stále v terénu a sleduje jeho výškové poměry a jeho vliv na krajinný ráz
je omezen pouze na pohled z protějšího svahu od Mělníka, kde se projeví jako málo rušící
cesta. Šikmé přemostění trati novou komunikací propojující Řípskou ulici s ulicí Dobrovského
je navrženo v délce 320 m s nájezdovými násypy. Toto přemostění bude od západu částečně
kryto tenisovou halou, od jihu a východu bude však značně pohledově exponované a bude se
překrývat s navrženými PHS. Svahy násypového tělesa budou patřičně ozeleněny pro snížení
rušivého vlivu.

Dálkový pohled z centra Mělníka se zakreslenou trasou

Ve 3. stavbě je navrženo přemostění Pšovky, LBC 113, dvou železničních tratí a silnice
mostem délky cca 350 m. Maximální výška násypu je na rousovické straně 3 m, na blatské
straně pak 9 m. Stavba zde prořízne poměrně široký pás vysoké zeleně kolem náhonu a
Pšovky. Ve směru od Mělníka bude most i násyp částečně zakryt stávajícími stromy podél
vlečky, od Velkého Borku budou tyto stromy tvořit pozadí mostu, vizuální působení mostu
bude však zvětšovat plné zábradlí, napojené na PHS na násypu. Vizuální efekt PHS v prostoru
Blat bude částečně snížen okolními domy, stěny však mohou rušivě působit na místní
obyvatele.

Trasa ve 4. stavbě nebude mít z hlediska výškového vedení na krajinný ráz žádný vliv, rušivě
však budou působit protihlukové stěny na volném poli.
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Zájmová lokalita není přímo součástí žádného chráněného či zvláště chráněného území nebo
přírodního parku podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Tab. 34  Vlivy navrhovaného záměru na zákonná kritéria ochrany krajinného rázu:
Vliv na Hodnocení vlivu
rysy a hodnoty přírodní charakteristiky: slabý
rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky: slabý
estetické hodnoty: střední
významné krajinné prvky: slabý
zvláště chráněná území (ZCHÚ): žádný
kulturní dominanty: slabý
harmonické měřítko krajiny: slabý
na harmonické vztahy v krajině: střední

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Hmotný majetek

Pro uvolnění staveniště je třeba provést demolice některých obytných domů včetně jejich
příslušenství (garáže, dílny, přístřešky) a dalších staveb. Demolice budou zahrnovat i odpojení
přípojek inž. sítí od demolovaných objektů, související drobné demolice (demontáž stáv.
plotů), demontáž dopravních značek. Kromě demolic zasáhne stavba i do pozemků,
využívaných různými organizacemi (mimo ZPF).

1. stavba

V Rousovicích není zapotřebí žádných demolic obytných domů, v Cukrovarské ulici zůstane
zachována veškerá zástavba. Budou demolovány pouze některé objekty v areálu cukrovaru
včetně vlečky – zárubní zdi, mostní objekt ul. Pražská nad vlečkou č. 9 – 014, dopravník
v areálu cukrovaru, betonová rampa u sila v areálu cukrovaru.

Vzhledem k tomu, že výstavbou okružní křižovatky se zruší vjezd do garáží (u č.p. 2037) je
nutné vybudovat nový, zároveň je třeba přemístit 2 garáže, k nimž bude zrušen příjezd.

Největším majitelem pozemků v této části jsou Cukrovary TTD.

2. stavba

Ve 2. stavbě budou demolována bývalá jatka - budova s čp. 1748 a bez čp. - a několik chatek v
zahrádkářské kolonii u Chloumecké ulice na p.č. 5684. Přesný počet demolic chatek bude
určen v rámci DÚR. Další chatka bude demolována na solitérní zahradě nad ulicí Dobrovského
(p.č. 5710).

Záměr prochází okrajem pozemku PST Ostrava, kde bude využit prostor účelové komunikace.
Na konci této komunikace je zřízeno parkoviště a vjezd, které slouží firmě SGM vibracoustic,
které budou záměrem omezeny. V sousedství tohoto pozemku jsou prostory Jezdeckého klubu
Mělník, jejichž pozemky budou stavbou částečně dotčeny.

Komunikace a most přemostění trati zasahuje do prostoru stávajícího hřiště, plochu bude nutno
upravit .
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3. stavba

Tab. 35  Demolice 3. stavba
Č. CHARAKTER OBJEKTU ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ VLASTNICKÉ VZTAHY

1 Budova bez čísla na parcele 4442/5 Sklad (v demolici)
Česká republika
Správa státních hmotných rezerv

2 Budova bez čísla na parcele 4442/7 Sklad
Středočeský kraj
Správa a údržba silnic M.
Hradiště

3 Budova čp. 2368 na parcele 4442/1 Sklad
Středočeský kraj
Správa a údržba silnic M.
Hradiště

7 Obytný dům čp. 1810 + přísl. Bydlení  (polovina dvojdomku) Soukromé vlastnictví

9 Obytný dům čp. 1811 + přísl. Bydlení  (polovina dvojdomku) Soukromé vlastnictví

Záměr prochází dvěma areály firem, u Pšovky na parcelách 4442/x sídlí firma Provizorní mosty
Praha a za železniční tratí (parcela 4930/1) firma Beck International.

Místo průchodu kolem areálu Beck Int. Parkoviště SGM vibroacustic

4. stavba

Ve 4. stavbě nejsou nutné žádné demolice.

Kulturní památky

Stavbou nebudou dotčeny žádné kulturní památky.

Archeologické památky

Výkopovými pracemi mohou být nenávratně zničeny případné archeologické památky, které
lze důvodně v území předpokládat. Budou respektovány podmínky Regionálního muzea
Mělník citované v kap. D.IV podle dopisu čj.: 184/5 ze dne 28.6.2005.

Trasa se přímo nedotýká lokalit kulturního, nebo archeologického významu, vzhledem
k dlouhodobosti osídlení lze předpokládat náhodné archeologické nálezy.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z
hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů

Účelem záměru je řešení dlouhodobého problému průjezdu automobilů Mělníkem. S ohledem
na zjištěnou skladbu dopravy, která je většinou cílová, bylo v územním plánu navrženo
posuzované řešení, které bylo schváleno zastupitelstvem města vyhláškou č. 57/200 dne
21.10.1999. Toto řešení bylo studií CityPlan [8] potvrzeno jako nejvhodnější počátek
celkového řešení vymístění dopravy z města. Studií bylo rovněž zjištěno, že nová komunikace
svou kvalitou přispěje k mírnému zvýšení celkového počtu vozidel projíždějících územím.

Dlouhodobý vliv záměru se projeví převedením dopravy na novou komunikaci. V daném
případě bude tento vliv rozložen do jednotlivých etap uvádění komunikace do provozu.
S každou stavbou uvedenou do provozu se dopravní zatížení na stávajících komunikacích
zmenší.

Podle předpokladu je uvedení jednotlivých staveb do provozu rozloženo do let 2011 – 2016,
tedy do poměrně krátkého období, což umožňuje z hlediska vlivů na životní prostředí zkoumat
jednak výsledný efekt celé trasy, jednak vliv jednotlivých staveb.

Nejdůležitější vlivy vlastní stavby a provozu (Posouzení závažnosti jednotlivých vlivů po
stavbách i celkem je provedeno v části E kde jsou porovnány varianta 0 s variantou aktivní):

 Záměr převádí dopravní zatížení z obydlených ulic do volnějšího prostoru, kde lze
vhodnými technickými opatřeními lépe zajistit ochranu obyvatelstva před negativními
účinky provozu.

 Celkový počet obyvatel, kteří bydlí do vzdálenosti 100 m od trasy silnic I/9 a I/16 se sníží o
35 % do 50 m pak o 56 %. Při realizaci záměru lze tyto osoby lépe ochránit technickými
opatřeními proti nepříznivým účinkům provozu.

 Vliv na ovzduší se projeví pozitivně především v nejbližším okolí komunikací, po kterých je
v současné době vedena tranzitní doprava silnic I/9 a I/16. Naopak negativně se projeví
v sousedství nové komunikace.

 Vliv na hlukovou situaci se projeví obdobně – v pozitivním smyslu na stávající silniční síti,
v negativním smyslu v okolí nové komunikace. Celkové hlukové dopady ze silniční
dopravy se zlepší i díky navrhovaným protihlukovým stěnám. Dojde však ke zhoršení
v dosud relativně klidných lokalitách (Blata), kam je situována plánovaná komunikace.
Nadlimitní hlukovou zátěž je nutno očekávat hlavně u objektů situovaných u jednotlivých
přerušeních PHS (v místě křižovatek a vjezdů).

 Na základě výsledků hodnocení vlivů na zdraví lze konstatovat, že vybudování obchvatu
přispěje výrazným způsobem k snížení zdravotního rizika obyvatel z expozice silničnímu
hluku u domů podél současného průtahu Mělníkem. Zvýšení hlukové zátěže je možné
očekávat v okolí plánované trasy nového silnice. Překročení limitních hodnot z převedené
dopravy bylo vypočteno v objektech, které není možné ochránit navrhovanými
protihlukovými opatřeními. V těchto případech je nutné přijmout navrhovaná opatření.

– Sníží se podstatně pocit pohody obyvatel bydlících v dosahu účinků nové silnice. Dělící
vlivy a ovlivnění přístupů k nemovitostem se projeví v místech, kde trasa křižuje stávající
komunikace a případně ztíží jejich používání. Pro obyvatele Chloumku, kteří používají k
cestám do centra Chloumeckou ulici, dojde ke ztížení přístupu do centra a budou muset
akceptovat nové silniční uspořádání.
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– Na druhé straně bude intenzita silniční dopravy snížena v území kolem Pšovky, ohraničené
ulicemi Bezručova, Kokořínská, Nádražní a Řípská, kde jsou soustředěna nákupní a jiná
komerční střediska a sportovní zařízení.

 Nová komunikace nebude znamenat významné ovlivnění průtoku a znečištění Pšovky,
podzemní vody nebudou stavbou ovlivněny.

 Trvalé zábory pozemků jsou negativním jevem, který provází každou novou výstavbu,
trasa vede převážně po zemědělské půdě v intravilánu, zábory jsou minimalizovány
vedením silnice v převážné části v terénu, nevznikají velké násypy či zářezy.

 Zásah do přírodních hodnot se projeví hlavně v nejcitlivějším místě trasy, LBC 113 na toku
Pšovky v Rousovicích Při návrhu trasy byly respektovány přírodovědné hodnoty. Přechod
přes tuto nejcennější lokalitu je navržen mostní estakádou a ochrannými opatřeními, která ji
ochrání před rozstřikem vody z mostu, hlukem a střetem ptáků s projíždějícími vozidly.

 Významný zásah do krajinného rázu se projevuje v případě, že je komunikace vedena nad
terénem a pevnými vyššími konstrukcemi (protihlukové stěny). Navržené protihlukové
stěny výšky až 4,5 m budou mít dopad do krajinného rázu především v průchodu plochým
terénem souběžně s Dobrovského ulicí. Estakáda přes LBC 113 je kryta vzrostlou zelení,
přemostění trati ve 2. stavbě bude viditelné, svahy násypu budou osázeny.

 Demolice budov je negativní jev, uvažované demolice jsou v souladu s předpoklady v
územním plánu. Počet demolic byl proti však významně snížen, což sníží i nutnost zajištění
náhradního bydlení pro menší počet osob.

Z hlediska významnosti jsou největšími negativními vlivy demolice, přechod LBC 113 a hluk
z dopravy v dosud klidných oblastech, který je však ochrannými opatřeními snižován.
Pozitivními vlivy, kromě plynulejší dopravy, je odstranění veškeré průjezdné dopravy
z prostoru mezi tratí ČD a Bezručovou ulicí, celkové snížení počtu obyvatel zasažených
negativními vlivy z dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu.

Vlivy záměru nejdou rozloženy rovnoměrně – výrazně pozitivně se záměr projeví
v Rousovicích a Podolí, negativně pak V Blatech a pod Neuberkem.

Lze konstatovat, že záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí realizovatelný při
uplatnění navrhovaných opatření.

Krátkodobé vlivy budou trvat po dobu výstavby komunikace. Tyto, převážně negativní vlivy
budou působit podle předpokladů v každé etapě cca 2 roky a mezi nejdůležitější patří:

 Znečištění ovzduší při provádění zemních prací, prach z dopravy.

 Hluk z výstavby jak na staveništi, tak na okolních příjezdových komunikacích.

 Okamžitý zásah do nenarušeného přírodního prostředí – změna stavu v místě
trvalých záborů, dočasné zábory.

Negativní vlivy výstavby budou vhodnými opatřeními snížena na únosnou úroveň. Rozdělením
záměru na 4 etapy umožní zkrácení výstavby jednotlivých staveb na dobu 1 – 2 let.

Vzhledem k umístění stavby a jejímu rozsahu nebudou vlivy v žádném případě
přesahovat státní hranice.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech

Možnost vzniku havárií při provozu

Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím vozidel
z vozovky obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě
havárie vozidla převážejícího ropné, chemické či podobné nebezpečné látky. Z hlediska
ochrany vod je největším potenciálním nebezpečím havarijní únik látek škodlivých vodám. Tyto
látky mohou být v kapalné formě nebo ve formě tuhé, ale ve vodě rozpustné. S případnou
havárií vozidla úzce souvisí i riziko následného požáru havarovaného vozidla či jeho nákladu.

Při přepravě nebezpečných látek je nutno dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o
mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), platnou od 1.7.2001. V případě
havárie vozidla převážejícího nebezpečné látky (např. ropné produkty) může dojít ke
kontaminaci půdy a vodních recipientů v bezprostředním okolí vozovky. Odtud se může
kontaminace šířit do větších vzdáleností. Nebezpečné jsou havárie v blízkosti zdrojů pitné
vody. Skutečná nebezpečnost havárie závisí především na místě, kde se stala a na rozsahu a
následcích na automobilech a přepravovaných nákladech.

Důsledkem havárie vozidla může být kontaminace půdy, povrchové vody a horninového
prostředí a následně podzemních vod. Nebezpečí významných havárií na nové komunikaci je
sníženo okružními křižovatkami a povolenou rychlostí 50 km/hod.

Negativní ovlivnění kvality ovzduší lze předpokládat v případě autohavárie v kombinaci se
vznikem požáru vozidla či jeho nákladu. Jedná se však vždy o lokální záležitost s přímým
vlivem na bezprostřední okolí, kterou bude řešit Hasičský záchranný sbor.

Při výstavbě

Při výstavbě hrozí havárie především v případě nedodržování platných bezpečnostních
předpisů, nedodržování havarijních řádů a technického stavu strojů a vozidel (špatná údržba,
nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot,
které znečistí okolí. Potřebná opatření jsou uvedena v kap. D.IV.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Navržená opatření

Tab. 36 Navržená protihluková opatření
Parametry [m]

Stavba Popis PHS
Výška Délka

1. km 0,000-0,576 - pohltivá stěna vpravo
mezi Pražskou a Mladoboleslavskou, výška 4m 4 578

km 3,069 - 3,205 –pohltivá stěna vlevo 3 135
km 3,065 - 3,365 –pohltivá stěna vpravo 4-4,5 3002.
km 0,083 (I/16 vlevo)- 0,226 (I/9 vpravo) - pohltivá
stěna

4-4,5 285

km 0,576-1,115 – pohltivá/odrazivá stěna vpravo
mezi Mladoboleslavskou a Dolní výška 4m, mezi
Dolní a estakádou výška 3,5m a na estakádě výška
3m

3-4,5 593

km 0,767–1,319 – pohltivá/odrazivá stěna vlevo
podél estakády výška 3m, za mostem 3,5m 3-3,5 357

km  1,715–2,051- pohltivá stěna vlevo přerušená
v místě vjezdu, výška 4-4,5m (var. 4-6m) 4-4,5 (6) 315

3.

km  1,940-2,045- pohltivá stěna vpravo 4 105
km 2,088 - 2,265- pohltivá stěna vlevo 4 177
km 2,079 – 3,030- pohltivá stěna vpravo přerušená
v místě křížení s Chloumeckou 4 6174.

km 2,945 – 3,036- pohltivá stěna vlevo 4 90

Jsou navrženy oboustranně pohltivé protihlukové stěny minimálně následujících kategorií: dle
ČSN EN 1793-1 do kategorie A2 zvukové pohltivosti a dle ČSN EN 1793-2 do kategorie B2
zvukové neprůzvučnosti, na mostech jsou uvažovány stěny třídy A1 zvukové pohltivosti.
Situace některých vnitřních chráněných prostor je řešitelná pouze ochranou vnitřních prostor.
V případě nedodržení hygienických limitů hluku ve vnitřním prostředí bude navržena výměna
oken za okna s vyšší vzduchovou neprůzvučností.

Biologický průzkum prokázal v LBC 113 nutnost ochrany celého biokoridoru a nebezpečí
střetu ptáků s projíždějícími vozidly. Pro ochranu ekosystému je navrženo přemostění území,
navrhované PHS výšky 3 m na estakádě sníží pravděpodobnost střetu s ptáky a svou
konstrukcí zároveň zamezí rozstřikování soli do území LBC.

Opatření pro fázi přípravy záměru (DÚR, DSP, DZS)

Ve fázi územního řízení:

 Upřesnit rozsah navržených protihlukových opatření (viz kap. D.I.3) navrhnout
protihlukové stěny tam, kde to bude možné a účinné z hlediska ochrany dotčené
zástavby

 . v místech překročení limitu realizovat v místech, kde není možné umístit účinnou
protihlukovou stěnu, provést úpravy na fasádách jednotlivých objektů (dotěsnění nebo
výměna oken) tak, aby byl splněn hlukový limit alespoň uvnitř budov, za dodržení
možnosti větrání

 Věnovat pozornost návrhu mostu přes LBC 113.
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- ochrana mokřadních biotopů vyžaduje, aby konstrukce estakády co nejméně
ovlivnila jejich celistvost. Pilíře estakády by měly být umístěny a konstruovány tak,
aby se dotkly jen nezbytně nutné plochy mokřadu. Na ochranu biotopů bude nutno
klást důraz již při návrhu komunikace a mostního objektu.

- srážkové vody sváděné z estakády nesmí být zaústěny do mokřadu ani do toku
Pšovky v úseku, který hydrologicky komunikuje s mokřadem.

- technickými opatřeními bude zabráněno rozstřiku emulzí solí ze zimního posypu
komunikace do mokřadních porostů v km 1,0 – 1,25.

- dodržet navrhovaná opatření proti hluku a pro ochranu ptactva v biotopu
- všechna nutná opatření budou sloučena do návrhu jedné konstrukce na mostě -

např. průhledné či poloprůhledné stěny výšky cca 3 m se svislými pruhy.

 Zajistit na základě provedeného přírodovědného průzkumu biologické hodnocení ve
smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud o jeho
nezbytnosti rozhodne příslušný orgán ochrany přírody.

 Doplnit návrh o výsadbu zeleně především na násypech u mostů. Ozelenění komunikací
bude navrženo domácími dřevinami.

Ve fázi stavebního řízení a výběru zhotovitele

 Při podrobném geologickém průzkumu zjistit v místech, využívaných jako skládky či
rizikové provozovny (opravny, jatky) znečištění půdy

 Navrhnout pro období stavby systém nakládání s odpady, zaměřený na jejich třídění,
samostatné shromažďování a následné využití či odstranění

Zásady likvidace odpadů

Odpady z kategorie „ostatní odpady“
Tyto odpady lze buď znovu využít, recyklovat nebo uložit na řízenou skládku. Odstraněný živičný
materiál bude recyklován. Sloupy veřejného osvětlení včetně svítidel a stožáry vysokého napětí budou
předány správci k dalšímu využití. Odpad z chemických WC může být kompostován.

Odpady z kategorie „nebezpečné odpady“
Všechny nebezpečné odpady je třeba v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách a likvidovat osobou
oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady. Ropné látky mohou být likvidovány biodegradací,
znečištěné čisticí tkaniny apod. mohou být spáleny. Kabely lze nabídnout k dalšímu zpracování
autorizované organizaci. Vrstva s dehtovým pojivem se v konstrukci rozebíraných vozovek
pravděpodobně nevyskytuje, tuto skutečnost je třeba před zahájením stavby ověřit zkouškou
vyluhovatelnosti.

Zatřídění podle Katalogu odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb. – bude součástí Projektu nakládání
s odpady v dalším stupni PD, ve kterém budou rovněž uvedeny výměry hlavních druhů odpadů jak pro
stavbu, tak pro provoz zařízení.

 Stanovit odvozní a dovozní trasy ze stavby. Zásahy do LBC 113 pro zakládání pilířů
mostu minimalizovat např. přístupy z prostoru vlečky TTD.

 Projekty ozelenění jednotlivých etap předložit OŽPZ MÚ Mělník pro každou etapu
zvlášť, vegetační úpravy navrhnout tak, aby došlo k zvýšení pohltivosti okolního
prostředí.

 Před zahájením stavby požádat o výjimku ze zákazu u zvláště chráněných rostlin a
živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

 Zaslat na Regionální muzeum Mělník, náměstí míru 54, 276 01 Mělník, výkresovou i
textovou dokumentaci včetně přehledu parcelních čísel.

 Navrhnout plán havarijních opatření.
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Opatření pro fázi realizace záměru (včetně RDS)

 Zpracovat hlukovou studii pro období výstavby podle podmínek zhotovitele stavby,
pokud to bude vyžadovat hygienická stanice.

 Dodržovat technologickou kázeň a podmínky stavebního povolení.

 Provádět stavební práce, zejména zakládání a hrubou stavbu v sousedství obytné
zástavby pouze v denní době podle podmínek stavebního povolení.

 Provést opatření ke snížení prašnosti při výstavbě (např. skrápěním při demolicích)
včetně opatření, které zajistí, že na okolní vozovky nebudou znečišťovány auty
vyjíždějícími ze stavby.

 Použití vibračních stavebních strojů v blízkosti staveb bude možné pouze se souhlasem
stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.

 Během výstavby, která bude probíhat  bezprostřední blízkosti obydlené části budou
dodržována bezpečnostní opatření, především ochrana chodců při nezbytných
přechodech staveniště. Všichni zaměstnanci zhotovitele i podzhotovitelů budou
prokazatelně seznámeni s podmínkami staveniště a možným ohrožením obyvatel při
provádění stavebních prací.

 Sledovat možné znečištění zemin při výkopových pracích. V případě výskytu těchto
zemin zajistit jejich likvidaci oprávněnou osobou.

 K zamezení odplavování splachů z prostoru staveniště při přívalových deštích do
recipientů, nebo okolního prostředí je nutno vybudovat ochranné zemní jímky, nebo
hrázky. Tyto objekty musí být provedeny a v průběhu stavby udržovány tak, aby tomuto
nežádoucímu vlivu zamezily, nebo ho alespoň omezily na minimum.

 Po dobu údržby, přestávek a odstávek vypínat motory nákladních aut a stavebních
mechanizmů

 Dbát na technický stav automobilů a stavebních strojů

 Při úniku ropných látek zajistit provedení zavedených havarijních opatření

 Třídit stavební odpad a zajistit jeho likvidaci osobami či firmami oprávněnými
k nakládání s odpady.

 Před započetí kácení dřevin bude na MÚ Mělník podána žádost o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les v souladu se schváleným projektem.

 Kácení dřevin bude prováděno v době vegetačního klidu, přesný termín bude určen v
podmínkách stavebního povolení.

 Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, bude ochráněny v souladu s
ČSN 839061 (viz kap. D.I.7).

 Provést výsadbu keřů a dřevin podle projektu v rámci jednotlivých staveb a zajistit jejich
ochranu do dokončení stavby.

 Dodržovat stanovené podmínky pro výstavbu mostu v LBC 113. Nesmí dojít k ovlivnění
chemizmu půd a povrchových a podpovrchových vod. Zásahy do LBC minimalizovat.

 Sdělit Regionálnímu Muzeu v Mělníce přibližný termín zahájení výstavby cca 4 týdny po
obdržení stavebního povolení.

 Ohlásit přesný termín zahájení zemních prací Regionálnímu Muzeu v Mělníce cca 6
týdnů před termínem a upřesnit místa stavební aktivity.
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 Umožnit na náklady investora archeologický záchranný archeologický výzkum při
provádění zemních a výkopových pracích podle § 22 zákona č. 20/1987 a uzavřít na něj
smlouvu.

 Hlásit Regionálnímu Muzeu v Mělníce náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby,
které je oprávněno provádět záchranný výzkum.

Opatření pro fázi provozu záměru

 Po uvedení celé trasy do provozu doporučujeme provést akustický monitoring, který
ověří předpoklady hlukové studie, zejména u nejbližších objektů, které jsou uvedeny
v hlukové studii.

 S ohledem na bezprostřední kontakt stavby s cennými mokřadními biotopy je doporučen
biomonitoring změn probíhajících v populacích vybraných organizmů vyskytujících se
v dosahu vlivu stavby a jejího provozování. Doporučeno je sledování vývoje druhového
složení porostů a dominance jednotlivých druhů rostlin na stálých monitorovacích
plochách, jejichž umístění a velikost budou určeny po definitivním rozhodnutí o umístění
a charakteru stavby. V biotopech dotčených stavbou je doporučeno sledovat rovněž
sezónní dynamiku populací vybraných druhů obratlovců a indikačně významných skupin
bezobratlých, např. motýlů. V případě negativních vlivů stavby a provozu komunikace
navrhnout a provádět management biotopu za účelem jeho dalšího požadovaného
vývoje.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů

Metody

Dopravně-inženýrské podklady

Dopravní zatížen komunikací pro rok 2015 bylo převzato ze studie CityPlan [8].

Posouzení kapacity křižovatek je provedeno dle ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na
silničních komunikacích“ a vychází z intenzit dopravy získaných s celostátního sčítání dopravy
v roce 2000, orientačním směrovým dopravním průzkumem a dopravní prognózou
zpracovanou pro záměr. Potřebná hodnota „ročního průměru denních intenzit“ (dále jen RPDI)
byla upravena podle vlivu dne a měsíce sčítání (úterý 98% RPDI, duben 100% RPDI).
Špičková intenzita I50 je předpokládána v úrovni 8% z RPDI.

Principy a návody vycházejí z teorie Harderse. Výkonnost křižovatky je podmíněna výkonností
v každém styčném bodě křižovatky, ve kterém dochází k přetínání, spojení nebo rozpojení
dopravních či jízdních proudů. Výkonnost křižovatky je podmíněna počtem časoprostorových
mezer mezi vozidly s předností v jízdě. Rozhodující pro celkovou výkonnost křižovatky je
nejnepříznivější kombinace zatížených jízdních proudů.

Hydrogeologický průzkum

Průzkum vychází z geologické dokumentace archivních vrtů, které byly realizovány v rámci
předchozích průzkumů v zájmovém území a jsou situovány nejblíže ose projektované
komunikace. Dále vycházíme z archivních zpráv výše zmíněných průzkumů a konzultací v
místě . Pro zpracování byly směrodatné české a československé státní oborové normy řady
72…, 73… související s danou problematikou.

Biologický průzkum

Na lokalitě LBC 113 a LBK 66 byl proveden celkem ve třech různých obdobích geobotanický,
floristický, lepidopterologický, ornitologický, herpetologický a mammalologický průzkum. U
skupin živočichů, které byly zvoleny jako předmět průzkumu, jsou dobře známy jejich
ekologické nároky a umožňují spolu s informacemi o vegetaci získat směrodatné údaje
potřebné pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí v daném časovém úseku. Pozornost
byla soustředěna  kromě detailního inventarizačního průzkumu a posouzení zachovalosti
biotopů též na evidenci organizmů, které jsou vedeny jako ohrožené ve smyslu  vyhlášky
395/92 Sb. Ministerstva životního prostředí České republiky.

Pro geobotanický a floristický průzkum bylo provedeno syntaxonomické zatřídění porostů
vyskytujících se na posuzované lokalitě ovlivněné projektovanou stavbou na bázi curyšsko-
montpellierské školy. Porosty byly hodnoceny na základě význačných edifikátorů -
dominantních a subdominantních druhů typických pro tato stanoviště. Názvosloví
syntaxonomických jednotek vychází z publikace MORAVEC et al., 1995. Názvosloví dle
publikace KUBÁT et al. 2002.

Lepidopterologický průzkum byl prováděn v průběhu terénních pochůzek ve dne, kdy byly
evidovány druhy motýlů s denní aktivitou, a dále byly evidovány životní projevy nedospělých
stadií motýlů u druhů minujících a skeletujících. Nálezy jsou hodnoceny z pohledu významu
druhů jako indikátorů zachovalosti biotopů. Přitom bylo využito metodiky vypracované
autorem průzkumu (VÁVRA 2004). Tato metoda umožňuje exaktnější zhodnocení výsledků
průzkumu a snazší argumentaci v případě střetů zájmů mezi projektanty a ochranáři přírody.
Názvosloví motýlů využívá publikaci NOVÁK, LIŠKA et al. 1997.
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Průzkum drobných obratlovců byl zaměřen na obojživelníky, plazy, ptáky a myšovité savce.
Byla použita metoda terénní registrace volně žijících jedinců obojživelníků, plazů, myšovitých
savců a metoda pozorování a odposlechu zpěvu ptáků. Období, v němž byly provedeny terénní
práce, umožnilo sledování hnízdících ptačích druhů. Názvosloví obojživelníků a plazů je
převzato z publikace ŘEHÁK, DUNGEL 2005. Názvosloví ptáků je podle HUDCE,
DUNGELA (2001). Názvosloví savců podle GAISLERA, DUNGELA (2002).

Osídlení území

Podklady o počtu obyvatel v zasaženém území byly získány z Oddělení evidence obyvatel a
osobních dokladů Městského úřadu Mělník. Z předaných údajů byl zjištěn počet osob,
bydlících přímo v ulicích, kterými prochází či bude procházet průjezdná doprava, v pásu
širokém 100 m a v pásu širokém 200 m jako podklad pro vyhodnocení zdravotních rizik.

Vlivy na ovzduší

Krátkodobé i roční emise znečišťujících látek byly vypočteny z předpokládaných intenzit
dopravy na sledovaných úsecích komunikací, jejich délky a známých emisních faktorů. Výpočet
maximálních krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek byl proveden
podle metodiky „SYMOS´97“, která byla vydána MŽP ČR v r.1998, se zahrnutím dodatku č.1
publikovaném ve Věstníku MŽP v dubnu 2003.

Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu
kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících
látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např.
imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční
průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a podmínky (třída
stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat.

V metodice se nepočítá s pozaďovým znečištěním ovzduší. Veškeré vypočtené výsledky se
týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu. Stejně tak metodika nezohledňuje sekundární
prašnost (resuspedované částice), která může tvořit, zvláště v případě silniční dopravy, velkou
část prachu v ovzduší. Matematické modelování tohoto problému (resuspenze částic ze
zemského povrchu) je však s ohledem na množství vstupujících proměnných velmi složité a
oficiální metodika na řešení daného problému dosud neexistuje. Řešení této problematiky je
součástí projektu „Výzkum, vývoj a implementace nových měřících metod pro hodnocení
znečištění ovzduší a využití v rámci legislativy ES“ a bude navrženo jako doplněk ke stávajícím
metodickým předpisům. Zatím to však není dořešeno a model SYMOS´97 (verze 2003)
pracuje pouze s primární prašností.

Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním
rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních
koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro
5 tříd stability atmosféry     a 3 třídy rychlosti větru.

Emise NOX, benzenu a PM10 z automobilového provozu byly určeny na základě emisních
faktorů stanovených programem MEFA 06. MEFA 06 je profesionální verze emisního modelu
MEFA. Je v ní zahrnuta dynamická skladba vozového parku, tedy podíl jednotlivých emisních
skupin vozidel podle jejich četnosti na silnicích v reálném provozu. Vstupem pro výpočet
znečištění NO2 byly emise NOX.

Hluk

Předmětem hlukové studie bylo posouzení hlukové zátěže a návrh ochrany v obytných
lokalitách v blízkosti plánovaných nových přeložek sil. I/9 a I/16 v roce 2015 (po jejich
dokončení a v plném provozu) dle vládního nařízení č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před



Silnice I/9+I/16 Mělník, obchvat 1.-4. etapa strana 93

PRAGOPROJEKT, as. ŘSD ĆR

nepříznivými účinky hluku a vibrací“ ve znění pozdějších předpisů. Součástí studie je
porovnání tzv. nulové varianty (stávající silniční síť bez realizace nových komunikací). Nulová
varianta byla modelována z důvodu porovnatelnosti hlukových zátěží také na rok 2015.

Výpočet ekvivalentních hladin hluku pro dobu denní a noční byl proveden programem
SoundPlan v. 6.4, který je ověřen Národní referenční laboratoří pro hluk v komunálním
prostředí v Ústí nad Orlicí. Program pracuje v modelu 3D, umožňuje tedy do výpočtu zahrnout
s dostatečnou přesností vliv členitosti terénu. Výpočet byl proveden dle normy RLS 90. Určení
průměrných denních     i nočních hodinových intenzit pro osobní, resp. nákladní vozidla je
v souladu s II. novelou metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (Liberko a kol.,
Planeta 02/2005), která zohledňuje skutečné rozložení dopravy na komunikacích v ČR. Ve
výpočtu byly uvažovány přípustné hodnoty dané vládním nařízením č.148/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.

Vlastní výpočet ekvivalentních hladin hluku programem SoundPlan byl proveden po
namodelování lokality v několika krocích:
 výpočet izofon v době denní a noční a výpočet hladin hluku ve výpočtových bodech u

chráněné  zástavby
 při překročení přípustných hladin hluku u trvale obytné zástavby byl proveden návrh a

výpočet protihlukových opatření
 optimalizace návrhu protihlukových opatření

Vzhledem k danému stupni dokumentace s odpovídající podrobností podkladů je návrh
konečného umístění a výšky protihlukových stěn proveden pouze orientačně. Hlavním cílem
studie bylo určit lokality, které bude nutno chránit před hlukem z automobilového provozu po
plánovaných přeložkách sil. I/9 a I/16 a zda to bude technicky možné zajistit. Podstatnou částí
studie je porovnání navrženého stavu s nulovou variantou.

Ve výpočtu byly uvažovány oboustranně pohltivé protihlukové stěny zařazeny minimálně do
následujících kategorií: dle ČSN EN 1793-1 do kategorie A2 zvukové pohltivosti a dle ČSN
EN 1793-2 do kategorie B2 zvukové neprůzvučnosti, na mostech jsou uvažovány stěny třídy
A1 zvukové pohltivosti. Upřesněný a konečný návrh stěn bude řešen v dalších stupních
dokumentace.

Grafické výstupy jsou uvedeny pro hlukovou situaci ve výšce 3,0m nad terénem, pro noční
dobu, která v tomto případě odpovídá z hlediska plnění hygienických limitů nepříznivějšímu
období.

V tabulkách výpočtových bodů jsou z důvodu větší přehlednosti hladiny hluku uvedeny opět
pouze pro noční dobu ve výškách charakterizujících hlukovou hladinu v přízemí i ve vyšších
patrech rodinných  i panelových domů a jiných typů obytné zástavby (2,5; 5; 7,5; 10m atd.).
Výpočet je proveden ve vzdálenosti 2m před dotčeným objektem.

V modelech byl zkoumán nejen vliv předpokládané hlukové emise na posuzované trase, ale i
dalších frekventovaných komunikacích (Italská, Cukrovarská, Mladoboleslavská, Kokořínská,
Bezručova, Nádražní, Řípská, sil. I/9), na kterých dojde vlivem výstavby ke změnám
v dopravním zatížení. Ostatní komunikace nebyly uvažovány

Veřejné zdraví

Použitá metodika hodnocení vychází ze základních metodických postupů hodnocení
zdravotních rizik (Health Risk Assessment), vypracovaných americkou Agenturou pro ochranu
životního prostředí (US EPA). Postup hodnocení zdravotního rizika sestává ze čtyř
navazujících kroků:
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Identifikace nebezpečnosti – jedná se o určení faktorů, které mají být hodnoceny, popis jejich
vlastností se zaměřením na nebezpečnost pro člověka a podmínky, za kterých se může projevit.

Určení vztahu dávky a účinku – kvantitativně hodnotí vztah mezi úrovní expozice danému
faktoru (látce v ovzduší, hladině hluku apod.) a mírou rizika.

Hodnocení expozice – obsahuje kvalitativní vyjádření kontaktu hodnoceného faktoru
s hranicemi organismu a kvantitativní vyjádření intenzity tohoto kontaktu. Cílem je získat
informaci, jakými cestami, v jaké míře a množství je konkrétní populace vystavena působení
hodnocené chemické látky, hluku apod.

Charakterizace rizika – obsahem této etapy je vyjádření míry zdravotního rizika exponované
populace na základě poznatků o nebezpečnosti působícího faktoru a odhadu konkrétní
expoziční úrovně. Jedná se o kvalitativní a kvantitativní popis odhadnutého zdravotního rizika
pro sledovanou populaci, tj. výčet všech možných zdravotních poškození u sledované populace
a uvedení pravděpodobnosti jejich vzniku. Je nutno popsat všechny výchozí podmínky a fakta
zahrnutá do postupu hodnocení rizik, jakož i všechna zjednodušení a nejistoty, které se zde
promítají. Takto hodnocená rizika je vždy nutno považovat za potenciální, avšak dostatečně
pravděpodobná pro populaci v zájmovém území.
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Podklady

Průzkumy, studie, posouzení
[1] Posouzení vedení variant tras silnice I/9 ve třech ideových variantách, koncept územního

plánu, Unicom s.r.o., 10/1995
[2] Mělník, studie výhledového vedení silnic I/16 a I/9, ing. J. Smíšek, 12/1997
[3] Návrh územního plánu sídelního útvaru Mělník v administrativních hranicích města k roku

2014, Atelier Charvát, s.r.o. a kolektiv autorů, 10/1999
[4] Vyhláška č. 57/2000 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Mělníka
[5] I/9, I/16 Mělník – přeložka, Předběžný geotechnický průzkum, SG-GEOTECHNIKA a.s.

Praha, 08/2003
[6] Stavba I/9, I/16 Mělník, přeložka, okr. Mělník – studie, Pragoprojekt, 09/2002
[7] I/9 Mělník, obchvat, I. etapa - DÚR, Pragoprojekt 06/2004
[8] Návrh postupu rozvoje silniční sítě na území města Mělníka, CityPlan/SUDOP, 11/2006
[9] Technická studie silnice I/9, I/16 Mělník, Pragoprojekt, 09/2007
[10]Napojení přístavu Mělník na silnici I/16, Oznámení podle zák. č. 100/2001 Sb., CityPlan,

07/2007
[11]Prodejna PLUS Mělník, Oznámení podle zák. č. 100/2001 Sb., LI-VI PRAHA, 01/2005
[12]Strategický plán rozvoje města Mělníka, 12/2004
[13]Profil města Mělníka - aktualizace, C&M Consult CZ s.r.o., 06/2007

Další podklady
– Culek M., eds., 1995: Biogeografické členění České republiky – Enigma Praha, 1996
– Quitt E., 1971: Klimatické oblasti Československa – Stud. Geogr., Brno 1971
– Chráněná území přírody České republiky – Český ústav ochrany přírody, 1993.
– geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/
– www.aopk.cz
– www.natura2000.cz
– www.wmap.cz/atlaszp/
– www.melnik.cz
– www.chmi.cz
– www.cuzk.cz
– www.czso.cz
– mapy.seznam.cz

Další použité podklady a odborná literatura jsou uvedeny u jednotlivých odborných studií, jež
jsou samostatnými přílohami oznámení.
Při zpracování oznámení byla respektována platná legislativa vztahující se k posuzovanému
záměru
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace

Při zpracování dokumentace bylo nutno akceptovat následující nedostatky ve znalostech a
neurčitosti:

 Podklady pro řešení odpadového hospodářství nejsou v této fázi dostatečné a skladba
odpadu byla kvalifikovaně odhadnuta.

 Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů znečištění ovzduší na obyvatelstvo:
 stanovení koncentrací imisním modelem
 odhad imisní zátěže suspendovaných částic PM10
 expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a

jejich výskyt ve vnějším prostředí
 ovlivnění individuálního rizika profesionální expozicí, životním stylem (zejména

kouřením) a migrací
 stanovení referenčních koncentrací a směrných hodnot pro znečišťující látky

 Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů hluku na obyvatelstvo:
 expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a

jejich výskyt ve vnějším prostředí
 ovlivnění individuálního rizika zejména rozdílným stupněm vnímavosti a citlivosti

exponovaných osob
 dostupné informace o vztahu mezi hlukovou expozicí a jejími zdravotními účinky.

Zejména v případě kardiovaskulárních onemocnění je nutno upozornit, že použité
kvantitativní vztahy nejsou zatím jednoznačně prokázány a jsou použity v rámci
předběžné opatrnosti

Přes uvedené nejistoty lze údaje o zdravotních rizicích považovat za dostatečně spolehlivé ve
vztahu k závěrům o vlivu řešeného záměru na celkovou míru zdravotního rizika. Celkově je
možné konstatovat, že uvedené nedostatky a neurčitosti neovlivňují významně rozsah a obsah
posouzení v této dokumentaci a nejsou překážkou k jeho zpracování. Dostupné podklady
hodnotit jako dostačující. V rámci zpracování dokumentace nebyly zjištěny takové nedostatky
ve znalostech, které by bránily formulování konečného závěru.

Dokumentace byla zpracována standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech nebo přílohách. Použité metody umožňují s dostatečnou přesností určit
předpokládané vlivy záměru na životní prostředí.

Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších stupních projektové dokumentace v souladu se
stavebním zákonem.
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ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V průběhu projednávání územního plánu [3] bylo zvažováno několik variant a nakonec bylo
rozhodnuto o vedení obchvatu tak, jak je předmětem předkládaného záměru.

Studie CityPlan [8] posuzovala 3 scénáře řešení silniční sítě s celkem 18 variantami a v závěru
doporučila k další přípravě variantu podle ÚP.

Návrh podle studie Pragoprojektu [9] rozpracovává toto řešení a respektuje  doporučení
v oznámení na lokální úpravy trasy. Dále využil změny stanoviska TTD, které umožnilo využít
pro silnici prostor rušené železniční vlečky.

Proti oznámení došlo ke změnám:

km 0,0 – 0,6 (Pražská – Mladoboleslavská v nové stopě s využitím pozemku vlečky TTD)
– 1. stavba

km 0,8 – 1,4 (Mladoboleslavská – Řepínská, přechod LBC 113) – 3. stavba

km 1,7 – 2,3 (Hleďsebská – Kokořínská) – 3. stavba

km 3,2 – 4,4 (Chloumecká – lokalita Klamovka včetně přemostění trati) – 2. stavba

Nová trasa komunikace je nyní navrhována v jedné variantě, která je předmětem posouzení
v dokumentaci.

Posouzení variant

V dokumentaci je provedeno porovnání varianty nulové (bez výstavby) s variantou aktivní (s
výstavbou nové silnice). Souhrn vlivů nové komunikace je stručně uveden v kap. B.II.

Posouzení vlivů navrhované komunikace bylo provedeno podle stupnice uvedené v tabulce.

Tab. 37 Kvantifikace zásahů a jejich přijatelnosti
Stupeň Slovní hodnocení Celková přijatelnost

1 Vliv je silný, přijaté riziko je výjimečně
nadprůměrné

Jednoznačně nepřijatelné, třeba změnit trasu
silnice

2 Vliv je závažný, přijaté riziko je nadprůměrné Nepřijatelné, nebo pouze s velkými výhradami,
nutná technická opatření jsou velkého rozsahu

3 Vliv je průměrný na hranici přípustného
limitu, přijaté riziko je průměrné

Přijatelné s většími výhradami, nutná technická
opatření

4 Vliv je přijatelný, přijaté riziko je
podprůměrné

Přijatelné řešení, případná dílčí technická opatření

5 Vliv je téměř nulový nebo žádný, přijaté riziko
je téměř nulové

Jednoznačně přijatelné řešení, nejsou potřebná
žádná další opatření

Ohodnocení variant je provedeno po jednotlivých stavbách a následně shrnuté do celku.
V následující tabulce jsou uvedeny relevantní vlivy na životní prostředí, případně vlivy, kterými
se varianty liší. Posouzení vlivů je provedeno na základě slovní kvantifikace závažnosti a
přijatelnosti. Důležitost resp. váha jednotlivých vlivů nebyla posuzována.

Přiřazení bodů k jednotlivým vlivům je provedeno na základě poznatků, zjištěných během
zpracování dokumentace a uvedených v předchozích kapitolách.

V hodnocení znamená vyšší počet bodů vhodnější řešení.
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Tab. 38 Hodnocení variant
Stavba

1 2 3 4
Celkem

Varianta
Vlivy

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
na obyvatelstvo 1 4 2 4 3 2 4 2 2,5 3,0
na ovzduší a klima 2 3 2 4 4 4 4 3 3,0 3,5
na hlukovou situaci 1 4 2 4 4 3 4 3 2,8 3,5
na povrchové  vody 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0 4,0
na  podzemní vody 5 5 5 5 5 4 5 5 5,0 4,8
na půdu 5 5 5 3 5 3 5 3 5,0 3,5
na horninové prostředí a přírodní zdroje 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0 5,0
na faunu, flóru a ekosystémy 5 4 5 4 5 3 5 4 5,0 3,8
dělící účinky 2 5 3 4 4 3 4 3 3,3 3,8
na hmotný majetek 3 5 5 4 5 3 5 4 4,5 4,0
na kulturní památky 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0 5,0
na dopravu 1 5 2 5 2 5 2 4 1,8 4,8
na rozvoj infrastruktury 3 5 3 4 3 4 3 5 3,0 4,5
na krajinný ráz 5 5 5 4 5 4 5 3 5,0 4,0
na rekreační kvalitu území 2 4 3 4 4 3 5 3 3,5 3,5
Součet 49 68 56 63 63 55 65 56 58,3 60,5

Vlivy aktivní varianty na životní prostředí při uplatnění navržených ochranných opatření jsou
celkově mírně lepší než vlivy varianty nulové. Celkové kladné hodnocení je způsobeno
především významným zlepšením životního prostředí v 1. stavbě v Rousovicích a zlepšením ve
2. stavbě v Podolí. K významnému zlepšení dopravní situace v Kokořínské a Nádražní ulici a
celkové zlepšení v oblasti kolem Pšovky (stavby 3. a 4.) dochází za cenu negativních vlivů na
obyvatelstvo v Blatech a pod Neuberkem.
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ČÁST F. ZÁVĚR

V dokumentaci je provedeno hodnocení záměru "Silnice I/9 + I/16, Mělník, 1.-4. etapa" na
životní prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
(EIA).

Je posuzováno vedení nové trasy v souladu s návrhem územního plánu a její vlivy jsou
porovnány s variantou nulovou. Navrhovaná trasa byla proti původní modifikována ve čtyřech
úsecích tak, aby méně zatěžovala obyvatelstvo a životní prostředí

Podle doporučení v oznámení byla zpracována trasa, která pouze modifikuje původní návrh ve
třech sporných úsecích za účelem snížení negativních vlivů a využívá prostor vlečky TTD.

Modifikace řešení (kilometráž podle nového návrhu)

Úsek km 0,0 – 0,6 (Pražská – Mladoboleslavská) v 1. stavbě využívá uvolněný prostor vlečky
do cukrovaru TTD a eliminuje nutnost poměrně rozsáhlých demolic .

Úsek km 0,6 – 1,2 (Mladoboleslavská – Řepínská, přechod LBC 113) ve 3. stavbě respektuje
doporučení biologického průzkumu a vede po okraji LBC 113 podél vzrostlé zeleně lemující
vlečku TTD, vyžaduje však delší most.

Úsek km 1,5 – 2,1 (Hleďsebská – Kokořínská) ve 3. stavbě je odkloněna severozápadně a
snižuje počet nutných demolic o kvalitní dům čp. 2779, vyžaduje však PHS delší o cca 100 m

Úsek km 3,1 – 4,1 (Chloumecká – lokalita Klamovka) v 2.stavbě vede přes opuštěná jatka a
umožňuje zachování domu v Dobrovského ulici čp. 1746/40 a jeho ochranu před hlukem,
vyžaduje však PHS delší o cca 70 m. K této variantě byla ještě zvažována podvarianta s
odlišným řešením napojení místních komunikací u jatek.

Z porovnání varianty nulové a varianty nové komunikace vyplývá, že celkové vlivy na životní
prostředí nulové varianty jsou větší než vlivy nové trasy při uplatnění navržených ochranných
opatření. Navržená komunikace však na rozdíl od stávajícího průtahu splňuje požadavky
plynulého provozu včetně odstranění dopravní závady u křížení Kokořínské ulice s tratí ČD,
nevyhovujícími body jsou křižovatky s Kokořínskou a Chloumeckou ulicí.

Významného zlepšení jak dopravy, tak životního prostředí bude dosaženo v 1. stavbě
v Rousovicích a ve 2. stavbě v Podolí, další dvě stavby - 3. a 4. stavba doplňují celý tah a
odstraňují dopravní závady na stávajícím průtahu, přivádějí však dopravu do málo zatížených
oblastí.

Nejcennějším území z hlediska ochrany přírody je biocentrum LBC 113. Proto je přes toto
území navrženo nákladné přemostění s ochrannými prvky, které zajistí maximální ochranu
včetně šetrného provádění výstavby. Základním podmínkou udržení kvality LBC je neměnnost
stávajícího stavu včetně zamokření území, proto je nutné aby i jiné případně plánované činnosti
(např. obnovení koryta od vyústění dešťové kanalizace z Blatecké ulice) v tomto území
respektovaly zachování podmínek pro rostliny a živočichy.

Navrhovaný záměr je v souladu se studií výhledového řešení silnic I/9 a I/16, která dopravu
odsunuje až za Neuberk a po realizaci bude moci být do tohoto řešení zakomponován. Splňuje
základní požadavek na převedení dopravy z nevyhovujících komunikací na novou kvalitní
silnici.

Nově navrhovaná komunikace a provoz mírně snižují celkovou zátěž životního prostředí v
území, přenášejí však negativní vlivy do současně méně zatížených oblastí. Lze konstatovat, že
navržené řešení je jako celek přijatelné a lze jej realizovat.
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ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Identifikace stavby

Název záměru: Silnice I/9+I/16 Mělník, obchvat 1.- 4. etapa

Umístění záměru: Středočeský kraj, obec Mělník, k.ú. Mělník

Oznamovatel: ŘSD ČR, Správa Praha, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

Zpracovatel dokumentace: PRAGOPROJEKT a.s.

Autorizovaná osoba: Ing. Ondřej Čapek

Datum zpracování: 2007

Zdůvodnění záměru

Dlouhodobě plánovaná čtyřpruhová silnice I/9 Praha - Mělník je v současných koncepčních
úvahách a přepravních potřebách v rámci koncepce silniční sítě ČR i v koncepčních úvahách
územního plánu pražského regionu částečně zpochybňována. Vybudováním celého dálničního
přivaděče ve směru MÚK Nová Ves - Mělník je vytvořeno spojení Praha - Mělník ve stopě
dálnice D8, a je nutné ověřit míru odlehčení silnice I/9 Praha - Mělník a potřeby jejího
výhledového uspořádání.

Doprava po silnici I/9 v úseku od cukrovaru k Průhonu je provizorně vedena z Pražské ulice
dvěma jednosměrnými ulicemi Starých Rousovic (Italská-Polská a Cukrovarská) na
Mladoboleslavskou, kde se spojuje s dopravou po silnici I/16 a dále Kokořínskou, Nádražní,
Řípskou do Bezručovy, kde se na okružní křižovatce silnice rozdělují na již rekonstruované
úseky (silnice I/9 na obchvat do Vehlovic, silnice I/16 na nový most přes Labe). Předkládaný
záměr řeší nevyhovující průjezd obchvatem města v nové trase v souladu se schváleným
územním plánem města.

Umístění stavby je v Územně plánovací dokumentaci města Mělník charakterizovaná jako
veřejně prospěšná. Dokumentace byla schválena zastupitelstvem města vyhláškou č. 57/200
dne 21.10.1999. Studie „Návrh postupu rozvoje silniční sítě na území města Mělníka“ [8],
potvrdila, že nejvhodnějším řešením je varianta E ze scénáře 1- vedení trasy v koridoru
určeném územním plánem.

Na základě výsledného doporučení zadalo ŘSD Praha technickou studii [9], ve které byla
respektována doporučení a závěry oznámení.

Stručný popis stavby

Navrhovaná konečná stopa silnic I/9 a I/16 v průchodu Mělníkem je vedena v nové trase, z
prostoru Pražského předměstí Rousovice lokalitou Blata, Podolí a Průhon. Záměr délky cca 5
km je rozdělen celkem na 4 etapy číslované podle předpokládaného postupu výstavby.

Šířkové uspořádání komunikací na přeložce je v jednotlivých etapách rozdílné v závislosti na
místním účelu komunikace, případně lokálních prostorových poměrech. Povrch komunikací
pro všechny úseky je navržen jako živičný kryt, povrch chodníků bude ze zámkové dlažby.

Komunikace bude odvodněna dešťovou kanalizací, vyústění se předpokládá do místní
vodoteče Pšovka či do Labe. Podél trasy je navrženo veřejné osvětlení, součástí stavby jsou
přeložky dotčených nadzemních a podzemních inženýrských sítí, stavební objekty týkající se
odvodnění komunikací, protihlukové stěny, demolice, opravy silnic, vegetační a terénní úpravy,
oplocení.
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Popis úseků dle staveb

1. stavba zahrnuje úpravu ulice Pražské v úseku cca 250m a nově navržený úsek mezi ulicemi
Pražská a Mladoboleslavská (Nová Cukrovarská) a dvě okružní křižovatky. Po uvedení do
provozu budou vyřešeny negativní dopady průjezdné a cílové dopravy vnitroměstskými
jednosměrnými ulicemi Rousovic (ul. Italská, Polská a Cukrovarská).

Nová čtyřpruhová Cukrovarská je vedena  po tělese vlečky, která bude zrušena.. Předpokládá
se, že areál cukrovaru bude funkční do roku 2009 a pak bude prostor vyklizen a využit pro
komerční zájmy. Stavba zde nevyžaduje žádné demolice obytných budov.

Křižovatka  ulic Pražská a nová silnice je navržena jako trojramenná okružní, křižovatka v km
0.560 (Mladoboleslavská) která propojuje obchvat, respektive sil. I/9, se sil. I/16 směr Mladá
Boleslav a Česká Lípa a řeší obsluhu objektů ve stávající ulici U Vlečky a zahradnictví „ U
Fousů“je  řešena variantně.

Ulice Cukrovarská bude na obou koncích zaslepena a doplněna obratišti. Pěší doprava je
v Pražské ulici řešena umístěním chodníků podél komunikace, podél Nové Cukrovarské jsou
navrženy pouze revizní chodníky šířky 1,0 m. Přechody přes komunikaci jsou navrženy
úrovňové v prostoru okružních křižovatek.

Na upravované Pražské ulici jsou navrženy zálivy autobusových zastávek. Obytná zástavba
v Cukrovarské ulici je chráněna protihlukovou stěnou.

2. stavba vede od ulice Chloumecké po křižovatku Průhon, součástí stavby je nová
komunikace, propojující ulici Řípskou s ulicí Dobrovského s mimoúrovňovým křížením Řípské
ulice a železniční tratě a okružní křižovatka v KÚ. Po uvedení do provozu bude odvedena
doprava silnice I/9 z prostoru Malého Spořilova (ulice Řípská) a okružní křižovatky ve Pšovce.

Od křižovatky  s ulicí Chloumeckou trasa vede mezi zahrádkami (demolice drobných staveb)
do prostoru bývalých jatek, kde dochází demolicím. Trasa pokračuje mezi průmyslové areály
(SGM, PST-CLC a EMCO) a vede souběžně se stávající komunikaci okolo průmyslového
areálu a pod vinicemi se napojuje na okružní křižovatku v KÚ. Další komunikace zaústěné do
této křižovatky budou směrově a výškově upraveny tak, aby křižovatka byla symetrická.

Součástmi stavby je průsečná křižovatka s ulicí Chloumeckou, průsečná křižovatka s novou
komunikací mimoúrovňového křížení trati a okružní křižovatka Průhon, která řeší odpojení
silnice I/16. Je navržen sjezd do areálu SGM, ulice okolo průmyslových areálů je na konci
zaslepena a rozšířena o obratiště. Chodníky pro pěší šířky 2 m jsou pouze od Chloumecké ulice
na konec ulice Dobrovského.

3. stavba je pokračováním 1. stavby, od okružní křižovatky Mladoboleslavská kolem prostoru
Světice k nově navržené křižovatce s Kokořínskou ulicí. Její samostatný dopravní význam
nebude příliš velký, umožní lepší přístup do severovýchodní části Blat a do Chloumku bez
přejezdu železniční trati v ulici Kokořínské.

Stavba začíná za okružní křižovatkou, vede souběžně s vlečkou (demolice haly a dvou budov
dílen), mostním objektem překonává potok Pšovku, tratě ČD a ulici Řepínskou. V oblasti Blata
se stáčí směrem k severozápadu, prochází zastavěným územím mezi ulicemi Kokořínskou a
Konečnou a končí na průsečné křižovatce s ulicí Kokořínskou. Zde dojde k demolicím dvou
obytných domů. Chodníky pro pěší šířky 2 m jsou navrženy oboustranně v celé délce stavby.

Trasa přechází mostem lokální biocentrum LBC 113 v km 1,0 – 1,3, zde byla prověřována
možnost minimálního zásahu. Pro minimalizaci zásahu do LBC je trasa vedena po okraji
vzrostlé zeleně u vlečky tak, aby byla tato zeleň zachována, ale aby střed LBC zůstal mimo
trasu.
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Dopravní obsluha zástavby v prostoru v JZ kvadrantu okružní křižovatky je navržena
variantně. Obě varianty vyžadují rozšíření ulice Dolní v místě napojení na ulici Okružní, dům č.
2367/2  zůstane zachován.

Přilehlá zástavba je chráněna protihlukovými stěnami, které jsou oboustranně vedeny i na
mostě.

4. stavba vede souběžně s ulicí Dobrovského od ulice Kokořínské po ulici Chloumeckou,
propojuje etapy č. 3 a 2 a dokončuje tak celý záměr.

Komunikace je navržena jako čtyřpruhová z důvodů zřízení rezervních jízdních pruhů, které
budou využity pro napojení území se smíšenou (průmyslovou) zástavbou). Ulice Dobrovského,
východním směrem zaslepená s obratištěm, je napojena jednak přes ulici Chloumeckou a dále
novou spojkou – prodloužením ulice k Neuberku. Chodníky jsou navrženy v celé délce
oboustranné šířky 2 m.

Obytná zástavba po pravé straně je chráněna protihlukovou stěnou.

Předpokládané termíny:

Zahájení: 2009
Dokončení 2014

Charakteristika dotčeného území

Krajina

Okresní město Mělník leží na vyvýšenině na soutoku Labe s Vltavou v Polabské nížině 30 km
na sever od Prahy, zahrnuje však i údolí Pšovky. Osu větší části území tvoří říčka Pšovka,
západně město ohraničuje Labe. Generelně se povrch zdvihá směrem k severovýchodu, rozpětí
nadmořských výšek činí 127 m (155 - 282 m n.m.).

Celé území města je vysoce ovlivněné činností člověka. Charakteristický je malý podíl lesů a
rozptýlené zeleně. Převládají rozsáhlé plochy orné půdy, v městu bližších polohách plochy vinic
a intenzivních sadů. Přírodními podmínkami daná řídká síť vodotečí je degradována úpravami a
vysokou mírou znečišťování.

Obyvatelstvo a urbanizace

Hustota osídlení obecně klesá se vzdáleností od středu města, je však ovlivňována především
druhem zástavby. Sídlištní výstavba v Rousovicích má podstatně větší hustotu obyvatelstva,
než zástavba v rodinných domcích.

Rousovice jsou územím s převažujícím bydlením, smíšenou funkcí obytnou i výrobní.
Dopravně dnes leží městská čtvrť na hlavních tazích z Prahy a Mladé Boleslavi. Uliční profil
spojky Pražské a Mladoboleslavské enormně zatěžuje obytné území v údolní poloze.

Blata je zastavěné území sloužící zejména pro bydlení a zemědělskou činnost s rozptýlenou
zástavbou, volnými zahradami a s intenzivně využívanými zemědělskými pozemky. Součástí je
i lokalita Neuberk. Území na jihozápadě má převážně smíšený nebytový charakter, na východě
má charakter obytný.

Podolí je území s kumulací služeb, obchodu, administrativy, se specifickými nároky na využití
pozemků a ekonomický přínos‚ s celoměstskou vybaveností, V západní části území je sídliště
v sousedství sportovních zařízení.
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Kromě vnitroměstské silniční dopravy je území silně zatíženo průjezdnou dopravou po silnicích
I/9 a I/16 v ulicích Pražská, Cukrovarská, Italská, Mladoboleslavská, Kokořínská, Nádražní,
Řípská a Bezručova. Dále celým územím vedou paralelně s Pšovkou železniční trati č. 072 a
trať č. 076. Cukrovar TTD v Rousovicích a přístav v Pšovce jsou napojeny na železniční síť
vlečkami.

Příroda

Územím města prochází nadregionální biokoridor Labe, kde jsou vymezena dvě regionální
biocentra - Úpor (lužní les) a Hořín (park s lužními dřevinami).

Na území města Mělníka bylo vymezeno celkem 14 lokálních biocenter. Deset z nich je možno
označit za funkční, i když vždy s určitými výhradami. Lokální biocentra jsou navzájem
propojena biokoridory, z nichž pro území nejvýznamnější je biokoridor Pšovky.

V území jsou 2 významné krajinné prvky. a dále se v území nachází řada významných
krajinných prvků ex lege (§ 3, písm.b, zákona č.114/1992 Sb.) - veškeré lesy, vodní plochy a
údolní nivy Labe a Pšovky.

Stav životního prostředí

Významnou skutečností je zařazení celého okresu Mělník mezi okresy vyžadující zvláštní
ochranu ovzduší. Nejsvízelnější je z hlediska lokálního znečištění ovzduší situace v městských
částech: Rousovice, Pšovka, Mlazice, Chloumek, Vehlovice. Zhoršenou imisní situaci města
rovněž podtrhuje kotlinový charakter některých částí města, kde ke zhoršené imisní situaci
přispívají, zejména v zimních měsících, zhoršené rozptylové podmínky. K lokálnímu zvýšení
imisních zátěží dochází v důsledku dopravy, při některých stávajících průjezdních
komunikacích ve městě.

Základní příčinou vysoké hlukové zátěže obyvatelstva je těžká nákladní a autobusová doprava
na komunikacích vedoucích obytnými částmi města nebo zástavbou venkovského typu
položenou při hlavních silničních tazích. Hlukově problematické jsou ulice Mladoboleslavská -
Bezručova, Pražská, Kokořínská, Řípská a hlavně relativně nejzatíženější ulice Italská a
Cukrovarská.

V roce 1990 bylo provedeno OHS v Mělníku několik účelových hlukových měření, které
prokázaly, že u obytných, školských objektů dochází k překročení nejvyšších přípustných
hladin hluku až o 25 - 30dB, v případě zdravotnických areálů až o 35 dB.

Vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo

Dlouhodobý vliv záměru se projeví převedením dopravy na novou komunikaci. V daném
případě bude tento vliv rozložen do jednotlivých etap uvádění komunikace do provozu.
S každou stavbou uvedenou do provozu se dopravní zatížení na stávajících komunikacích
zmenší.

Podle předpokladu je uvedení jednotlivých staveb do provozu rozloženo do let 2011 – 2016,
tedy do poměrně krátkého období, což umožňuje z hlediska vlivů na životní prostředí zkoumat
jednak výsledný efekt celé trasy, jednak vliv jednotlivých staveb.

Nejdůležitější vlivy vlastní stavby a provozu:

 Záměr převádí dopravní zatížení z obydlených ulic do volnějšího prostoru, kde lze
vhodnými technickými opatřeními lépe zajistit ochranu obyvatelstva před negativními
účinky provozu.



Silnice I/9+I/16 Mělník, obchvat 1.-4. etapa strana 105

PRAGOPROJEKT, as. ŘSD ĆR

 Celkový počet obyvatel, kteří bydlí do vzdálenosti 100 m od trasy silnic I/9 a I/16 se sníží o
35 % do 50 m pak o 56 %. Při realizaci záměru lze tyto osoby lépe ochránit technickými
opatřeními proti nepříznivým účinkům provozu.

 Vliv na ovzduší se projeví pozitivně především v nejbližším okolí komunikací, po kterých je
v současné době vedena tranzitní doprava silnic I/9 a I/16. Naopak negativně se projeví
v sousedství nové komunikace.

 Vliv na hlukovou situaci se projeví obdobně – v pozitivním smyslu na stávající silniční síti,
v negativním smyslu v okolí nové komunikace. Celkové hlukové dopady ze silniční
dopravy se zlepší i díky navrhovaným protihlukovým stěnám. Dojde však ke zhoršení
v dosud relativně klidných lokalitách (Blata), kam je situována plánovaná komunikace.
Nadlimitní hlukovou zátěž je nutno očekávat hlavně u objektů situovaných u jednotlivých
přerušeních PHS (v místě křižovatek a vjezdů).

 Na základě výsledků hodnocení vlivů na zdraví lze konstatovat, že vybudování obchvatu
přispěje výrazným způsobem k snížení zdravotního rizika obyvatel z expozice silničnímu
hluku u domů podél současného průtahu Mělníkem. Zvýšení hlukové zátěže je možné
očekávat v okolí plánované trasy nového silnice. Překročení limitních hodnot z převedené
dopravy bylo vypočteno v objektech, které není možné ochránit navrhovanými
protihlukovými opatřeními. V těchto případech je nutné přijmout navrhovaná opatření.

– Sníží se podstatně pocit pohody obyvatel bydlících v dosahu účinků nové silnice. Dělící
vlivy a ovlivnění přístupů k nemovitostem se projeví v místech, kde trasa křižuje stávající
komunikace a případně ztíží jejich používání. Pro obyvatele Chloumku, kteří používají k
cestám do centra Chloumeckou ulici, dojde ke ztížení přístupu do centra a budou muset
akceptovat nové silniční uspořádání.

– Na druhé straně bude intenzita silniční dopravy snížena v území kolem Pšovky, ohraničené
ulicemi Bezručova, Kokořínská, Nádražní a Řípská, kde jsou soustředěna nákupní a jiná
komerční střediska a sportovní zařízení.

 Nová komunikace nebude znamenat významné ovlivnění průtoku a znečištění Pšovky,
podzemní vody nebudou stavbou ovlivněny.

 Trvalé zábory pozemků jsou negativním jevem, který provází každou novou výstavbu,
trasa vede převážně po zemědělské půdě v intravilánu, zábory jsou minimalizovány
vedením silnice v převážné části v terénu, nevznikají velké násypy či zářezy.

 Zásah do přírodních hodnot se projeví hlavně v nejcitlivějším místě trasy, LBC 113 na toku
Pšovky v Rousovicích Při návrhu trasy byly respektovány přírodovědné hodnoty. Přechod
přes tuto nejcennější lokalitu je navržen mostní estakádou a ochrannými opatřeními, která ji
ochrání před rozstřikem vody z mostu, hlukem a střetem ptáků s projíždějícími vozidly.

 Významný zásah do krajinného rázu se projevuje v případě, že je komunikace vedena nad
terénem a pevnými vyššími konstrukcemi (protihlukové stěny). Navržené protihlukové
stěny výšky až 4,5 m budou mít dopad do krajinného rázu především v průchodu plochým
terénem souběžně s Dobrovského ulicí. Estakáda přes LBC 113 je kryta vzrostlou zelení,
přemostění trati ve 2. stavbě bude viditelné, svahy násypu budou osázeny.

 Demolice budov je negativní jev, uvažované demolice jsou v souladu s předpoklady v
územním plánu. Počet demolic byl proti však významně snížen, což sníží i nutnost zajištění
náhradního bydlení pro menší počet osob.

Z hlediska významnosti jsou největšími negativními vlivy demolice, přechod LBC 113 a hluk
z dopravy v dosud klidných oblastech, který je však ochrannými opatřeními snižován.
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Pozitivními vlivy, kromě plynulejšího průjezdu městem, je celkové snížení počtu obyvatel
zasažených negativními vlivy z dopravy.

Lze konstatovat, že záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí realizovatelný při
uplatnění navrhovaných opatření.

Krátkodobé vlivy budou trvat po dobu výstavby komunikace. Tyto, převážně negativní vlivy
budou působit podle předpokladů v každé etapě cca 2 roky a mezi nejdůležitější patří:

 Znečištění ovzduší při provádění zemních prací, prach z dopravy.

 Hluk z výstavby jak na staveništi, tak na okolních příjezdových komunikacích.

 Okamžitý zásah do nenarušeného přírodního prostředí – změna stavu v místě
trvalých záborů, dočasné zábory.

Negativní vlivy výstavby budou vhodnými opatřeními snížena na únosnou úroveň. Rozdělením
záměru na 4 etapy umožní zkrácení výstavby jednotlivých staveb na dobu 1 – 2 let.

Závěr

V dokumentaci je provedeno hodnocení záměru "Silnice I/9 + I/16, Mělník, 1.-4. etapa" na
životní prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Je posuzováno vedení nové trasy v souladu s návrhem územního plánu a její vlivy jsou
porovnány s variantou nulovou. Navrhovaná trasa byla proti původní modifikována ve čtyřech
úsecích tak, aby méně zatěžovala obyvatelstvo a životní prostředí

Z porovnání varianty nulové a varianty nové komunikace vyplývá, že celkové vlivy na životní
prostředí nulové varianty jsou větší než vlivy nové trasy při uplatnění navržených ochranných
opatření. Navržená komunikace však na rozdíl od stávajícího průtahu splňuje požadavky
plynulého provozu včetně odstranění dopravní závady u křížení Kokořínské ulice s tratí ČD,
nevyhovujícími body jsou křižovatky s Kokořínskou a Chloumeckou ulicí.

Významného zlepšení jak dopravy, tak životního prostředí bude dosaženo v 1. stavbě
v Rousovicích a ve 2. stavbě v Podolí, další dvě stavby - 3. a 4. stavba doplňují celý tah a
odstraňují dopravní závady na stávajícím průtahu, přivádějí však dopravu do málo zatížených
oblastí.

Nejcennějším území z hlediska ochrany přírody je biocentrum LBC 113. Proto je přes toto
území navrženo nákladné přemostění s ochrannými prvky, které zajistí maximální ochranu
včetně šetrného provádění výstavby. Základním podmínkou udržení kvality LBC je neměnnost
stávajícího stavu včetně zamokření území, proto je nutné aby i jiné případně plánované činnosti
(např. obnovení koryta od vyústění dešťové kanalizace z Blatecké ulice) v tomto území
respektovaly zachování podmínek pro rostliny a živočichy.

Navrhovaný záměr je v souladu se studií výhledového řešení silnic I/9 a I/16, která dopravu
odsunuje až za Neuberk a po realizaci bude moci být do tohoto řešení zakomponován. Splňuje
základní požadavek na převedení dopravy z nevyhovujících komunikací na novou kvalitní
silnici.

Nově navrhovaná komunikace a provoz mírně snižují celkovou zátěž životního prostředí v
území, přenášejí však negativní vlivy do současně méně zatížených oblastí. Lze konstatovat, že
navržené řešení je jako celek přijatelné a lze jej realizovat.
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ČÁST H. PŘÍLOHY
Textové přílohy

Níže uvedené přílohy jsou uvedeny v plném znění.

Vyjádření příslušného úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Stanovisko  CHKO Kokořínsko k záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (vliv na
soustavu evropsky významných chráněných území NATURA 2000)

Stanovisko  OŽP KÚ Středočeského kraje k hodnocení důsledků záměru na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti

Grafické přílohy dokumentace

A.1 Přehledná situace  1 : 20 000

A.2 Situace 1 : 10 000

A.3 Podélný profil hlavní trasy

A.4 Charakteristické příčné řezy

Samostatné přílohy

B.1 Hluková studie

B.2 Rozptylová studie

B.3 Osídlení území

B.4 Vlivy na zdraví

B.5 Předběžný hydrogeologický průzkum

B.6 Biologický průzkum

B.7 Předběžný dendrologický průzkum

B.8 Dopravně-inženýrské podklady

Dopravní prognóza

Dopravně-inženýrské posouzení
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Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení

Během zjišťovacího řízení došlo celkem 7 vyjádření. Připomínky jsou zkráceně shrnuty
v následující tabulce a je zde uvedeno, ve kterých přílohách či kapitolách dokumentace se
s nimi zpracovatel dokumentace vypořádal.

Tab. 39  Souhrn hlavních připomínek
Připomínka (zkráceně) Komentář Odkaz

Středočeský kraj
Věnovat zvýšenou pozornost ochraně biologicky
hodnotného lokálního biocentra - LBC 113-mokřad Pšovky

Detailní biologický průzkum,
upravená trasa, podmínky pro
výstavbu

Příloha B.6, B.7,
kap. D.I.7, D.IV

KHS – územní pracoviště v Mělníku
Vyhodnotit rámcově i počet obytných objektů, resp.
obyvatel zasažených nadměrným hlukem při nulové
variantě a při realizaci obchvatu

Vyhodnocení je provedeno Přílohy B.1, B.2,
B.3, B.4, kap.
D.I.1, D.I.2,
D.I.3

Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství
Orgán ochrany přírody a krajiny

Komunikaci technicky řešit tak, aby negativní vliv na celé
LBC 113 byl omezen na  minimum. Základní podmínkou
je vedení silnice přes celý úsek biokoridoru na pilotech a
umístění protihlukových bariér po obou stranách a v celé
délce přemostění.

Směrové vedení silnice bylo
upraveno (posun severním směrem)
most je navrhován  přes celé území
s bariérami.

Přílohy A.1, A.2,
A.3, kap. D.IV

Zachovat funkčnost biokoridoru Pšovky č. 66, podmínky
řešení, násep komunikace etapy č. 3 začít před LBC 113  a
minimálně 5 m před břehovou čárou potoka Pšovka..

Funkčnost je zachována, navržené
přemostění splňuje podmínky
vyjádření

Příloha A.2, A.3,
kap. D.I.7

Zajistit odvod srážkových vod mimo biokoridor a
biocentrum a zabránit tak znečištění těchto lokalit
posypovými materiály

Dešťová voda bude odvedena mimo
biocentrum, odvod mimo biokoridor
Pšovky, není z důvodu znečištění
nutný

Kap. D.I.4

Negativní zásah do LBC a do biokoridoru lze částečně
kompenzovat  rozšířením biocentra o území přírodě blízké
mezi žel. tratí  Mělník – Všetaty a tratí Mělník – Mšeno,
které je ve stávajícím ÚP navrženo ke sportovnímu využití.

Rozšíření biocentra není předmětem
záměru, ale nového  návrhu ÚSES a
změny ÚPD. Prostor biocentra je
ochráněn návrhem mostu a zahrnuje
i část mezi tratěmi.

Kap. D.I.7

Ozelenění bude tvořeno dřevinami listnatými domácího
původu, Městskému úřadu Mělník bude předložen projekt
ozelenění pro každou etapu zvlášť. Ozelenění komunikací
bude součástí kolaudací jednotlivých etap stavby.

Zahrnuto do dokumentace Kap. D.I.7,  D.IV

V případě nutnosti kácení dřevin, bude na MÚ Mělník
podána žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích
mimo les.

Zahrnuto do dokumentace Kap. D.IV

Vodoprávní úřad
V území etapy č. 3, jsou chronické problémy se
zamokřením, po vybudování předmětné stavby, která
obsahuje prvky ovlivňující režim podzemních vod, by
mohlo dojít k eskalaci uvedeného jevu, vhodné by bylo
zpracování odborné studie v tomto směru.

Byl zpracován předběžný
hydrogeologický průzkum. Vzhledem
k vedení trasy na mostě nedojde k
ovlivnění podzemních vod.
Odvodnění území LBC 113 by
ohrozilo faunu i flóru

Příloha B.5, kap.
C.2.4, D.I.4

Povodí Ohře, s.p.
Nové zpevněné plochy odvodnit pouze oddílnou dešťovou
kanalizací, případně využít stávající odlehčovací stoky za
oddělovacími komorami.

Podmínka je respektována kap. D.I.4

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
V území dotčeném záměrem se nacházejí stanoviště
zvláště chráněných živočichů podle vyhlášky č. 395/1992
Sb. Stanoviště zvláště chráněných živočichů (dále jen
stanoviště) korespondují s lokálním biocentrem LBC 113

Zahrnuto v dokumentaci Příloha B.6,
kap. C.2.7,
D.I.7, D.IV

Během přípravy realizace stavby požádat o výjimku ze
zákazu u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle

Zahrnuto do dokumentace Kap. D.IV
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Připomínka (zkráceně) Komentář Odkaz
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb.
Zachovat okolní biotopy pro zvláště chráněné druhy,
záměr provádět v období vegetačního klidu a v době mimo
hnízdění.

Zahrnuto do dokumentace Kap. D.IV

Řešit podrobně dotčení chráněných druhů a navrhnout
opatření k minimalizaci negativních dopadů

Zahrnuto do dokumentace Kap. D.IV

Navrhnout variantní řešení k minimalizaci dopadu záměru
na stanoviště zvláště chráněných druhů živočichů a LBC,
např. přemostěním v užší části stanoviště (LBC), nebo vést
trasu mimo stanoviště (LBC).

Detailní biologický průzkum,
upravená trasa, podmínky pro
výstavbu

Příloha B.6, B.7,
kap. D.I.7, D.IV

Ing. Jana Jirmusová, Mělník
Již v současnosti je doprava z Chloumku do centra města
problematická (křížení cesty z Chloumku s železnicí a
následně hlavní silnicí). Podle záměru bude docházet ke
křížení místních komunikací s navrženým obchvatem v
úrovni. Chloumek je dnes samostatnou čtvrtí Mělníka a
frekvence dopravy po ulici Chloumecká je zejména v době
dopravních špiček značná.
Auta, která pojedou na Chloumek budou muset dát
přednost dopravě na obchvatu v obou směrech a ještě
autům přijíždějícím na tuto křižovatku ze směru od
Pšovky, vrátit se cca 200 (?) m po obchvatu zpět a odbočit
vlevo (opět v úrovni) z obchvatu do Chloumecké ulice.
Nebo budou moci použít stávající cestu po ulici
Chloumecká, kde ke krizovému křížení s tratí "přibude"
křížení s obchvatem (na 100 m úseku) a následně budou
přejíždět stávající hlavní cestu, přičemž za přejezdem je
místo pro zastavení 1 vozidla! Závory jsou zde zavřené víc
než často, dochází k "zakoncentrování" aut na hlavní
silnici a tím k častým krizovým dopravním situacím (o
chodcích ani nemluvě).

Napojení Chloumku je
problematickým bodem obchvatu, je
posouzeno
Dělící efekty jsou popsány

Příloha B.8, kap.
B.II.4, D.I.1

Znovu posoudit dopravní situaci v této oblasti, navrhovaný
způsob řešení přinese obyvatelům Chloumku zhoršení jak
dopravní situace, tak životního prostředí. Silnice se posune
(míněna 4. etapa) ze stávající trasy, kde jsou převážně
podniky nebo není zástavba, do více obydlené zóny. Po
"zprůjezdnění" Mělníka po novém obchvatu se tranzitní
doprava ještě navýší a dojde tak i ke zhoršení situace z
hlediska hluku a emisí škodlivin.

Posouzení vlivu na obyvatelstvo je
provedeno pro celou trasu obchvatu.
Uváděné připomínky jsou oprávněné

Příloha B.1, B.2,
B.4, kap.  D.I.1

Paní Šárka Matějčková, Mělník
Připojila se k vyjádření Ing. Jirmusové, navrhovaný způsob
řešení přinese obyvatelům Chloumku, Chloumecké a
Dobrovského ulice zhoršení jak dopravní situace, tak
životního prostředí.

Viz výše

Kromě uvedených připomínek byla doručena i „Petice proti návrhu vybudování průtahu
městem Mělník“ (zastupovaná petičním výborem ve složení Jiří Škalda, Josef Velan, Zděna
Černá, Václav Šebesta).

Petice obsahuje základní námitky (kurzívou komentář zpracovatele dokumentace):

 zamýšlený plán obchvatu města se změnil v plán průtahu městem,

 ustoupit od vybudování průtahu a připravovat variantu obchvatu.

K celkové koncepci lze pouze odkázat na platný územní plán a na studii CityPlan z roku 2006 [8], kde je
navrhovaný záměr doporučen jako nejbližší řešení s možností dále pokračovat s dalšími komunikacemi
vzdálenějšími od města.
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Není pochyby o tom, že velkorysý obchvat města by odvedl tranzitní dopravu, ta však tvoří pouze menší část
současné dopravy po silnici I/9. Obzvláště po výstavbě dálnice D8 a přivaděče k ní a omezení plánů s
rekonstrukcí silnice I/9 z důvodu neprůchodnosti CHKO Kokořínsko, tvoří největší zatížení doprava cílová.
Nelze tedy souhlasit s tvrzením, že Mělník je přirozenou dopravní spojnicí regionu, naopak Mělník je v regionu
cílem. Proto byl do územního plánu zařazen obchvat v navrhované poloze, kdy lze částečně vyřešit dopravní
problémy města ze státních prostředků.

V  petici navrhovaná vedení obchvatu jsou velkorysejší, ale i nákladnější a jsou vedena v jiné stopě než je ve
schválené územně plánovací dokumentaci. Námitky a návrhy měly tudíž být uplatněny především při
projednávání již schválené územně plánovací dokumentace města Mělník, ve kterém je navrhovaná trasa
vedení silnice I/9 uvedena  jako stavba veřejně prospěšná, nebo případně při projednávání změny územně
plánovací dokumentace. Pořizovatelem územně plánovací dokumentace  je Město Mělník.

 nekoncepční rozdělení města,

Petice zcela opomíjí skutečnost, že část města Rousovice je již dnes dělena dopravou, projíždějící ulicemi
Italská a Cukrovarská, stav je zde neakceptovatelný již celá desetiletí.

Nově navrhovaná silnice nevede Cukrovarskou ulicí, ta bude  zaslepena a zklidněna a doprava bude umístěna
do prostoru, který je využíván průmyslově a  je zcela zanedbán. Zcela zásadně řešení přispěje k naprostému
dopravnímu zklidnění Cukrovarské, Italské a Polské ulice.

 etapa počítá s rozsáhlou demolicí budov v ulici Cukrovarská,

Protože se uvolnila možnost umístit 1. stavbu do prostoru vlečky, byla trasa nově navržena a byly v podstatě
zcela eliminovány původně uvažované demolice.

 hlavní důvod pro řešení dopravy neexistuje, protože cukrovar zastavil výrobu,

Navrhovaný obchvat nemá žádnou souvislost s provozem cukrovaru, i když v minulosti doprava v řepných
kampaních působila velmi negativně. Stoupající intenzita dopravy je skutečností, se kterou je třeba počítat a
alespoň snižovat  její negativní vlivy.

 došlo ke zvýšení frekvence silniční dopravy v ulici Mladoboleslavská,

Podle výše uvedené studie CityPlan tvoří tranzitní doprava od Mladé Boleslavi cca 30 % přijíždějících vozidel,
z toho část ještě odbočuje na křižovatce s Pražskou do centra města. Není tedy pravdou tvrzení, že
Mladoboleslavská ulice slouží převážně tranzitní dopravě od Mladé Boleslavi na Prahu, většina aut směřuje
dále na průtah městem či do města.

V případě záměru, který je předmětem projednávání dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, se jedná o jeden konkrétní záměr, který, jak je patrné a zřejmé z
vyjádření dotčených správních úřadů a Města Mělník, je z hlediska vlivů na životní prostředí
a celkového vnímání řešení problému města Mělník pro nejbližší výhledové období přínosem
a je podstatně větší pravděpodobnost, že i z důvodu finančních bude dříve realizovatelný.
Výstavbou se prokazatelně zlepší životní prostředí především pro značnou část občanů města
bydlících podél komunikací Italská, Polská a Cukrovarská. Projednávaná EIA rovněž
vyhodnocuje, zda navrhovaný záměr nemá takové negativní vlivy, které by jeho realizaci zcela
vyloučily. Záměr zajistí plynulejší dopravu oproti současnému nevyhovujícímu průjezdu částí
města Mělník.



strana 114  Silnice I/9+I/16 Mělník, obchvat 1.-4. etapa

ŘSD ČR. PRAGOPROJEKT, a.s.

Údaje o zpracovateli

Datum zpracování dokumentace: Listopad 2007

Pragoprojekt a.s.

K Ryšánce 1668/16

147 54 Praha 4

tel: 226 066 330

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely
na zpracování dokumentace

Ing. Ondřej Čapek Autorizovaná osoba podle § 19 zák. 100/2001 Sb.
autorizace č. 21564/ENV/06 ze dne 30.3.2006
V Jirchářích 3, 110 00 Praha 1, tel. 739 327 228
e-mail: capek@pragoprojekt.cz

Spolupracovali: Ing. Lenka Drozdová

Ing. František Doubek – dopravní inženýrství

Ing. Richard Gnán – voda

Mgr. Jan Karel (ATEM) – vlivy na zdraví

Mgr. Veronika Hájková – hydrogeologie

Mgr. Radka Libošková – rozptylová studie

Ing. Veronika Nečasová - dendrologie a vegetace

Ing. Dana Vojtíšková– hluková studie

RNDr. Jiří Vávra, CSc. – biologický průzkum

Podpis zpracovatele dokumentace:


