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Přehled nejdůležitějších používaných zkratek 

A Autobusy 

a. s. Akciová společnost 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody  
a krajiny České republiky 

BPEJ Bonitovaná půdně 
ekologická jednotka 

CO Oxid uhelnatý 

CO2 Oxid uhličitý 

č. j. Číslo jednací 

ČHMÚ Český hydrometeorologický 
ústav 

ČR Česká republika 

ČSN Česká technická norma 

ČSÚ Český statistický úřad 

DSP Dokumentace ke stavebnímu 
povolení 

DÚR Dokumentace pro územní 
řízení 

EECONET European Ecological 
Network 

EIA Hodnocení vlivů na životní 
prostředí 

EVL Evropsky významná lokalita 

HPV Hladina podzemní vody 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené 
akumulace vod 

K Kamiony nad 10 t 

k. ú. Katastrální území 

KN Katastr nemovitostí 

KO Druh kriticky ohrožený 

KÚ Konec úseku 

KÚSK Krajský úřad Středočeského 
kraje 

LAeq Ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A 

LBC Lokální biocentrum 

LBK Lokální biokoridor 

LNA Lehké nákladní automobily 
do 3,5 t 

MO ČRS Místní organizace 
rybářského svazu 

MP Migrační potenciál 

MPE Migrační potenciál 
ekologický 

MPT Migrační potenciál technický 

MŽP Ministerstvo životního 
prostředí  

N Odpady kategorie 
nebezpečné 

NA Nákladní automobily od 3,5 t 
do 10 t a traktory 

NO2 Oxid dusičitý 

NRBK Nadregionální biokoridor 

O Odpady kategorie ostatní 

O Ohrožený druh 

OA Osobní automobily 

OPVZ Ochranné pásmo vodního 
zdroje 

p. t. pod terénem 

PAS Počáteční akustická situace 

PDoKP Potenciálně dotčený krajinný 
prostor 

PHS Protihluková stěna 

PM2,5 Suspendované částice frakce 
menší než 2,5 µm 

PM10 Suspendované částice frakce 
menší než 10 µm 

PPk Přírodní park 

PUPFL Pozemky určené k plnění 
funkce lesa 

RBK Regionální biokoridor 

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sb. Sbírka 

SEKM Systém evidence 
kontaminovaných míst 



Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov        

D o k u m e n t a c e  E I A  dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 - EKOLA group, spol. s r.o. - 8 

SO Druh silně ohrožený 

TÚ Traťový úsek 

TV Těžká vozidla (LNA do 3,5 t + 
TNA nad 3,5 t) 

UAT Oblast nefragmentovaná 
dopravou 

ÚP Územní plán 

ÚSES Územní systém ekologické 
stability 

VKP Významný krajinný prvek 

VV Všechna vozidla 

WHO Světová zdravotnická 
organizace 

ZCHÚ Zvláště chráněná území 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZÚ Začátek úseku 

ŽP Životní prostředí 

ZEVO Zařízení na energetické 
využití odpadů 
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ÚVOD 

Dokumentace EIA se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které 

mohou být způsobeny výstavbou a provozem záměru Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – 

Dolní Beřkovice – Cítov situovaného ve Středočeském kraji v k. ú. Horní Počaply, Křivenice, Dolní 

Beřkovice, Vliněves, Brozánky, Cítov a Býkev. Varianta 2 předmětného záměru navíc zasahuje i na území 

Ústeckého kraje v k. ú. Kostomlaty pod Řípem. 

Předmětem záměru je nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, které je 

v daném území plánováno mj. i v souvislosti s plánovanou realizací ZEVO v elektrárně Mělník. 

Předmětný záměr je z hlediska technického řešení/resp. směrového vedení, posuzován ve dvou základních 

variantách (varianta 1 a varianta 2), které představují novostavby komunikací II. a III. třídy (o délce 11,155 

km ve variantě 1 a 14,530 km ve variantě 2) a rozšíření či úpravu komunikací II. a III. třídy (o délce 5,418 

km ve variantě 1 a 3,530 km ve variantě 2). 

Varianta 1 i 2 předmětného záměru zahrnují subvariantu 1 spočívající v odlišném napojení místní části 

Podvlčí v km 0,000–1,800 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. v jeho 2. části (varianta 2). 

Varianta 2 záměru zahrnuje subvariantu 2 spočívající ve změně organizace dopravy – dopravní situace 

při zrušení železničního přejezdu na silnici č. III/24636 Cítov–Dolní Beřkovice. Varianta 2 předmětného 

záměru dále zahrnuje dílčí varianty napojení obchvatu obce Cítov na stávající silnici II/246 západně od 

obce Cítov.  

Všechny specifikované komunikace budou budovány v kategorii S 7,5/60.  

Součástí záměru je rovněž realizace křižovatek, mostních objektů, odvodňovacích zařízení a dalších 

podmiňujících investic, které bude nutné prověřit v dalších stupních projektových příprav (přeložky 

inženýrských sítí apod.). 

Předpokládané zahájení realizace předmětného záměru je dle současného harmonogramu uvažováno 

v roce 2023, dokončení na konci roku 2024. 

Návaznost na další záměry v území 

Nové dopravní řešení v území je plánováno mj. i v souvislosti s plánovanou realizací ZEVO v elektrárně 

Mělník, pro které bylo na základě zpracované dokumentace EIA dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (Středisko odpadů Mníšek s.r.o., prosinec 2017) Ministerstvem životního prostředí 

vydáno souhlasné závazné stanovisko dle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(č. j. MZP/2018/710/1558 ze dne 20. srpna 2018). Z podmínek souhlasného závazného stanoviska pro fázi 

přípravy projektu vyplývá nezbytnost realizace nového silničního napojení procházejícího mimo nejbližší 

obce na stávajících silnicích III. třídy. Jak vyplývá z podmínek souhlasného stanoviska, bylo zpracování 

předmětné dokumentace EIA koordinováno s oznamovatelem záměru ZEVO Mělník tak, aby byl vytvořen 

předpoklad včasného dokončení úprav komunikační sítě nezbytných pro zahájení provozu záměru a 

stanovené celkové koncepce komunikační sítě v dotčeném území.  

I přes plánovaný svoz odpadů do ZEVO Mělník převážně po železnici, bylo v rámci dokumentace EIA 

předmětného záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ uvažováno 

se 100 % svozem odpadů po silniční síti tak, aby veškeré výstupy posouzení vlivů záměru  

na životní prostředí a veřejné zdraví byly s dostatečnou rezervou na straně bezpečnosti. 
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Proces posouzení vlivů stavby na životní prostředí  

Záměr je posouzen v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,  

ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohou č. 4 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy. 

Navržený záměr je zařazen dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů do kategorie II (podléhá zjišťovacímu řízení), bod č. 49 – „Silnice 

všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech pruzích od stanovené délky (2 km); ostatní 

pozemní komunikace od stanovené délky (2 km) a od stanovené návrhové intenzity dopravy 

předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (1000 voz/24 hod)“. 

Příslušným úřadem pro posouzení je Krajský úřad Středočeského kraje (Odbor životního prostředí a 

zemědělství). Příslušný úřad byl stanoven Ministerstvem životního prostředí (Odbor posuzování vlivů na 

životní prostředí a integrované prevence) dne 7. prosince 2020 (č. j. MZP/2020/710/4946) – viz kap. H 

dokumentace EIA.  

V roce 2018 bylo zpracováno oznámení záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov“, jehož předmětem byla 1 základní varianta řešených komunikací a 1 subvarianta týkající 

odlišného napojení místní části Podvlčí (viz subvarianta 1 v rámci předkládané dokumentace EIA). 

Vzhledem k připomínkám v obdržených vyjádřeních k oznámení záměru v rámci zjišťovacího řízení bylo 

oznámení záměru na žádost investora stavby staženo a proces posuzování vlivů na životní prostředí podle 

§ 23 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

byl Odborem životní prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje ukončen (ukončení  

ze dne 15. 3. 2019, č. j. 038490/2019/KUSK).  

Na základě projednání s dotčenými obcemi vznikla varianta 2 předmětného záměru, jejíž technické řešení 

bylo upřesněno v rámci Technické studie (4roads s.r.o., březen 2020). Varianta 2 vychází především 

z požadavku obce Cítov na oddálení trasy obchvatu obce Cítov od zástavby a propojení s obchvatem 

Dolních Beřkovic a Horních Počapel komunikací podél železničního koridoru Praha–Ústí nad Labem 

(železniční trať č. 527A, traťový úsek č. 090). 

V průběhu projednání předmětného záměru s investorem a se zástupci Správy železnic s.o. vznikl 

požadavek na posouzení subvarianty 2, která spočívá ve změně organizace dopravy – dopravní situace 

při zrušení železničního přejezdu na silnici č. III/24636 Cítov–Dolní Beřkovice. Subvarianta 2 je vázána 

pouze na variantu 2 předmětného záměru. 

Na základě požadavku investora byla zpracována dokumentace EIA, kterou je možné předložit místo 

oznámení záměru v souladu s § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., posuzování vlivů na životní prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zpracovatel dokumentace EIA si je vědom řady připomínek, které byly vzneseny ve vyjádřeních 

k oznámení záměru v rámci zjišťovacího řízení v roce 2019. Vzhledem k tomu, že výše uvedené posuzování 

vlivů na životní prostředí bylo na žádost investora stavby v roce 2019 ukončeno, není součástí této 

dokumentace EIA vypořádání připomínek k oznámení záměru. Relevantní připomínky k oznámení záměru 

však zpracovatel dokumentace EIA adekvátně zohlednil v jednotlivých kapitolách předkládané 

dokumentace EIA a jejích přílohách. 

Příprava předložené dokumentace EIA záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov“ probíhala v průběhu let 2019–2020. Dokumentace EIA je zpracována na základě 

průzkumů, podkladů a jednotlivých podrobných expertních posouzení. 
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Faktorům, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska negativních dopadů záměru na okolí, byla věnována 

detailní pozornost přímo v přílohách (příloha č. 1–9), které jsou nedílnou součástí vlastní dokumentace 

EIA. 

Text dokumentace EIA je pro snazší orientaci doplněn o výkresovou a mapovou část (příloha č. 10, 11)  

a fotodokumentaci, které poskytují přehled o dané situaci a o místních podmínkách. Údaje z mapových 

podkladů byly doplněny o informace získané na příslušných veřejných institucích. Množství informací bylo 

získáno rovněž při vlastním průzkumu terénu. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A. I.   Obchodní firma Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

A. II.   IČ   00066001 

A. III.  Sídlo (bydliště)  Zborovská 11 

    150 21 Praha 5 – Smíchov 

A. IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

tel.: + 420 602 317 498 

email: zdenek.dvorak@ksus.cz 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B. I. Základní údaje 

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

Název záměru:   Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov 

Kategorie:   kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení) 

Bod: 49 – “Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně  

než čtyřech pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace 

od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy 

předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit  

pro stávající stavby (b)“. 

Stanovený limit: a) 2 km; b) 1000 voz/24hod 

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětný záměr „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ je z hlediska 

technického řešení/resp. směrového vedení, posuzován ve dvou základních variantách. Varianta 1 

představuje novostavby komunikací II. a III. tříd v délce 11,155 km a rozšíření či úpravu komunikací  

II. a III. třídy v délce 5,418 km, varianta 2 představuje novostavby komunikací II. a III. tříd v délce  

14,530 km a rozšíření či úpravu komunikací II.  a III. třídy v délce 3,530 km.  

Technické řešení záměru vychází ze Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – 

Liběchov (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2018) a z Technické studie „Nové dopravní řešení 

v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ (4roads s.r.o., březen 2020).  

V následující tabulce jsou shrnuty základní kapacitní údaje řešených variant předmětného záměru „Nové 

dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“. Podrobnější technický popis řešených 

variant záměru je proveden v kapitole B. I. 6.  dokumentace EIA.  

Tabulka 1 Porovnání technických parametrů řešených variant předmětného záměru 

Technické parametry Nové dopravní řešení – Varianta 1 Nové dopravní řešení – Varianta 2 

Délka nových komunikací 11,155 14,530 

Délka upravovaných/rozšiřovaných 
komunikací 

5,418 3,530 

Kategorie komunikací S7,5/60 S7,5/60 

Šířka zpevněné části komunikace 2 × 3,25 m 2 × 3,25 m 

Jízdní pruhy 1×1 1×1 

Mostní objekty 5 5 

Křižovatky 

Průsečné 3 4/3/3* 

Stykové 7 5/6/5* 

Okružní 1 1/1/2* 

Propustky 24 20 

Přeložky vodotečí /umělých 
odvodňovacích zařízení 

3/1 0/0 
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Technické parametry Nové dopravní řešení – Varianta 1 Nové dopravní řešení – Varianta 2 

Vodohospodářské řešení 
Svod do retenčních a vsakovacích 
příkopů, v části dešťová kanalizace 

s vyústěním do recipientů 

Svod do retenčních a vsakovacích 
příkopů, v části dešťová kanalizace 

s vyústěním do recipientů 

*Varianta 2 předmětného záměru zahrnuje variantní řešení napojení obchvatu obce Cítov na stávající silnici II/246 

západně od obce Cítov. Základní varianta navrhuje napojení průsečnou křižovatkou, dílčí varianty zahrnují 

napojení stykovou křižovatkou nebo okružní křižovatkou. V tabulce jsou počty křižovatek uvedeny v následujícím 

formátu – základní varianta/dílčí varianta 1/dílčí varianta 2. 

Varianta 1 i 2 předmětného záměru zahrnuje subvariantu 1 spočívající v odlišném napojení místní části 

Podvlčí v km 0,000–1,800 obchvatu Dolních Beřkovice a Horních Počapel, resp. v jeho 2. části (varianta 2). 

Varianta 2 záměru dále zahrnuje subvariantu 2 spočívající ve změně organizace dopravy – dopravní situace 

při zrušení železničního přejezdu na silnici č. III/24636 Cítov–Dolní Beřkovice. 

Varianta 2 předmětného záměru dále zahrnuje dílčí varianty napojení obchvatu obce Cítov na stávající 

silnici II/246 západně od obce Cítov. Základní řešení navrhuje napojení průsečnou křižovatkou, dílčí 

varianty zahrnují napojení stykovou křižovatkou nebo okružní křižovatkou. 

Všechny specifikované komunikace budou budovány v kategorii S 7,5/60.  

V rámci obou variant řešeného záměru je navržena realizace 5 mostních objektů: 

• Varianta 1 

o 1 mostní objekt na upravované silnici II/246 – Mostní objekt přes železniční trať v km 3,000 – 

je samostatnou investicí SŽ s.o. a vychází ze záměru projektu „Náhrada přejezdu P2405 v km 

455,046 trati Praha Masarykovo n. – Děčín hl. n.“ (SUDOP PRAHA a.s., květen 2019); 

o 4 mostní objekty na obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel: 

 mostní objekt nad vedením produktovodů elektrárny Mělník v km 3,667;  

 mostní objekt přes železniční trať a obchvat v km 3,924;  

 mostní objekt přes železniční trať a obchvat v km 4,567;  

 mostní objekt přes železniční trať a záplavové území Q100 řeky Labe v km 6,737. 

• Varianta 2 

o 1 mostní objekt na upravované silnici II/246 – Mostní objekt přes železniční trať a 1. část 

obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel v km 3,040;  

o 4 mostní objekty na 2. části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel:   

 mostní objekt nad vedením produktovodů elektrárny Mělník v km 3,667;  

 mostní objekt přes železniční trať a obchvat v km 3,924;  

 mostní objekt přes železniční trať a obchvat v km 4,567;  

 mostní objekt přes železniční trať a záplavové území Q100 řeky Labe v km 6,737. 

Součástí záměru je dále realizace křižovatek, odvodňovacích zařízení a dalších podmiňujících investicí, 

které bude nutné detailně prověřit v dalších stupních projektových příprav (přeložky inženýrských sítí 

apod.). 

Předpokládané intenzity dopravy pro řešené výhledové stavy v letech 2024 a 2040 se záměrem na 

komunikacích nového dopravního řešení v rámci posuzovaných variant jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Detailní dopravně inženýrské podklady jsou uvedeny v samostatné příloze č. 1 předkládané dokumentace 

EIA. 

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny vybrané úseky komunikací reprezentující maximální intenzity dopravy na 

řešených komunikacích nového dopravního řešení po realizaci záměru. 

Tabulka 2 Předpokládané obousměrné intenzity dopravy za 24 h pro výhledové stavy v letech 2024 a 2040  

se záměrem na komunikacích nového dopravního řešení v rámci posuzovaných variant 1 a 2. 

Komunikace Popis úseku 

Varianta 1 Varianta 2 

2024 2040 2024 2040 

VV TV VV TV VV TV VV TV 

Obchvat obce 
Cítov 

Křižovatka se silnicí 
III/24633–křižovatka se 
silnicí II/246 východně 

od obce Cítov 

4 730 710 5 400 860 4 840 720 5 530 870 

Upravovaná silnice 
II/246 

Křižovatka s obchvatem 
obce Cítov–křižovatka 

se silnicí I/16 
5 030 1 360 5 700 1 540 4 880 1 350 5 650 1 530 

Upravovaná silnice 
III/24636 

Křižovatka s obchvatem 
obce Cítov–křižovatka 
s obchvatem Dolních 
Beřkovic a Horních 

Počapel 

4 330 1 090 4 830 1 230 – – – – 

Obchvat Dolních 
Beřkovic a Horních 

Počapel, část 1 

Křižovatka s obchvatem 
obce Cítov–křižovatka 
s obchvatem Dolních 
Beřkovic a Horních 

Počapel, resp. jeho 2 
částí 

– – – – 3 810 1 020 4 350 1 150 

Obchvat Dolních 
Beřkovic a Horních 
Počapel, resp. jeho 
2. část ve variantě 

2 

Křižovatka se silnicí 
III/24636–křižovatka se 

silnicí III/24638 
3 770 950 4 180 1 050 3 630 950 4 160 1 060 

Vysv.: VV – všechna vozidla, TV – Těžká vozidla (lehká nákladní vozidla do 3,5 t + těžká nákladní vozidla nad 3,5 t) 

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

Kraj:   Středočeský, Ústecký (pouze varianta 2) 

Obec: Horní Počaply, Dolní Beřkovice, Hořín, Cítov, Býkev, Kostomlaty pod Řípem (pouze 

varianta 2) 

Katastrální území:  Horní Počaply [643751], Křivenice [643769], Dolní Beřkovice [628654], Vliněves 

[628671], Brozánky [645320], Cítov [617849] a Býkev [616460], Kostomlaty pod 

Řípem [670677] (pouze varianta 2) 

Předmětný záměr „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ zahrnuje 

dvě varianty řešení. Stavba předmětného záměru ve variantě 1 bude vedena na území Středočeského 

kraje, varianta 2 záměru částečně zasahuje i na území Ústeckého kraje. 

Situace umístění jednotlivých variant předmětného záměru je zřejmá z následujících obrázků.  
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Obrázek 1 Situace umístění předmětného záměru – Varianta 1 

 
Zdroj: Podkladová mapa WMS ARCDATA, grafická úprava EKOLA group, spol. s r.o. 

 Trasa předmětného záměru – varianta 1 

 Subvarianta 1 

 Související investice SŽ s.o. 
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Obrázek 2 Situace umístění předmětného záměru – Varianta 2 

 
Zdroj: Podkladová mapa WMS ARCDATA, grafická úprava EKOLA group, spol. s r.o. 

Trasa předmětného záměru – varianta 2 

Subvarianta 1 

Umístění záměru ve vztahu k dotčeným územně-plánovacím dokumentacím dotčených měst a obcí 

Pro účely dokumentace EIA byla k řešeným variantám předmětného záměru vydána vyjádření příslušných 

úřadů územního plánování – vyjádření Odboru výstavby Městského úřadu Mělník (č. j. 5988/VS/20/HETE, 
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ze dne 12. 8. 2020) a vyjádření Úřadu územního plánovaní Městského úřadu Roudnice nad Labem  

(č. j. MURCE/44591/2020, ze dne 20. 11. 2020) s níže uvedenými závěry. 

Varianta 1 

• Obchvat obce Cítov – je v souladu s platnou ÚPD. Jedná se o stavbu VD1 vedenou jako veřejně 

prospěšná stavba. 

• Úprava silnice II/246 – úprava směrového vedení trasy není zahrnuta v platné ÚPD. 

• Úprava silnice III/24636 – je v souladu s platnou ÚPD. 

• Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel – není v souladu s platnou ÚPD. V platném ÚP obce Horní 

Počaply je obchvat navržen v jiné trase a je veden jako veřejně prospěšná stavba  

Varianta 2 

• Obchvat obce Cítov – není v souladu s ÚPD. 

• Úprava silnice II/246 – úprava směrového vedení trasy není zahrnuta v platné ÚPD. 

• Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel – není v souladu s platnou ÚPD. V platném ÚP obce Horní 

Počaply je obchvat navržen v jiné trase a je veden jako veřejně prospěšná stavba. 

• Napojení obchvatu obce Cítov na stávající silnici II/246 západně od obce Cítov ležící v zemědělských 

plochách (ZPF) bude v souladu s platným ÚP obce Kostomlaty pod Řípem pouze za podmínky, že do 

těchto ploch nebude zasahovat zpevněná část komunikace (vozovka, krajnice), ale pouze zatravněný 

svah násypu nebo nezpevněný příkop. 

Subvarianta 1 Obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel v km 0,000–1,800 

• není v souladu s platnou ÚPD  

Subvarianta 2 – uzavření přejezdu přes železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem 

• není v souladu s platnou ÚPD  

Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 

dotčených obcí je součástí kap. H předkládané dokumentace EIA. 

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

Charakter záměru 

• novostavby a rozšíření silnic II. a III. třídy  

Druh stavby 

• liniová dopravní stavba 

Předmětem záměru je nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov. Nové 

dopravní řešení v území je plánováno mj. i v souvislosti s plánovanou realizací ZEVO v elektrárně Mělník. 

Předmětný záměr zahrnuje dvě varianty řešení (varianta 1 a varianta 2).  

Varianta 1 zahrnuje: 

• obchvat obce Cítov v délce 3,560 km (část 1 – 2,891 km, část 2 – 0,669 km) v kategorii S 7,5/60;  
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• úpravu stávající silnice II/246 mezi obcemi Cítov a Brozánky v délce 3,380 km – 1,547 km úprava 

podkladních vrstev a výměna krytu vozovky, 1,832 km úprava směrového a výškového vedení trasy; 

• úpravu stávající silnice III/24636 mezi obcemi Cítov a Dolní Beřkovice v délce 2,038 km – úprava 

podkladních vrstev a výměna krytu vozovky; 

• obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel v délce 7,595 km v kategorii S 7,5/60, která zahrnuje 

mimoúrovňové napojení areálu ZEVO Mělník v km 3,868 (o délce 703 m) a mimoúrovňové napojení 

areálu cementárny Rigips a silnice III/24050 v km 4,470 (o délce 719 m). 

Varianta 2 zahrnuje: 

• obchvat obce Cítov v délce 3,440 km v kategorii S7,5/60; 

• úpravu stávající silnice II/246 mezi obcemi Cítov a Brozánky v délce 3,530 km – 1,212 km úprava 

podkladních vrstev a výměna krytu vozovky, 2,318 km úprava směrového a výškového vedení trasy; 

• obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel v délce 11,090 km (1. část 3,495 km; 2. část 7,595 km) 

v kategorii S7,5/60, která zahrnuje mimoúrovňové napojení areálu ZEVO Mělník v km 3,868 2. části 

obchvatu (o délce 703 m) a mimoúrovňové napojení areálu cementárny Rigips a silnice III/24050 v km 

4,470 2. části obchvatu (o délce 719 m). 

Varianta 1 i 2 předmětného záměru dále zahrnují subvariantu (subvarianta 1) spočívající v odlišném 

napojení místní části Podvlčí v km 0,000–1,800 obchvatu Dolních Beřkovice a Horních Počapel, resp. v jeho 

2. části (varianta 2). 

Varianta 2 záměru zahrnuje subvariantu (subvarianta 2) spočívající ve změně organizace dopravy – 

dopravní situace při uzavření železničního přejezdu na silnici č. III/24636 Cítov–Dolní Beřkovice. 

Varianta 2 předmětného záměru dále zahrnuje dílčí varianty napojení obchvatu obce Cítov na stávající 

silnici II/246 západně od obce Cítov. Základní řešení navrhuje napojení průsečnou křižovatkou, dílčí 

varianty zahrnují napojení stykovou křižovatkou nebo okružní křižovatkou. 

Součástí záměru je rovněž realizace křižovatek, mostních objektů, odvodňovacích zařízení a dalších 

podmiňujících investicí, které bude nutné prověřit v dalších stupních projektových příprav (přeložky 

inženýrských sítí apod.). 

Možnost kumulace s jinými záměry 

Fáze výstavby 

Předmětný záměr je tvořen samostatnými úseky, u nichž se předpokládá zahájení výstavby v roce 2023 a 

uvedení do provozu v roce 2024. 

V době zpracování předmětné dokumentace EIA nebyly zpracovány zásady organizace výstavby, ty budou 

k dispozici až v dalších fázích projektových příprav. Bez ohledu na uvedené je součástí  

kap. B. I. 6. a D. IV. této dokumentace EIA návrh konkrétních preventivních opatření pro fázi výstavby ke 

snížení, eliminaci či kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí, která by měla být následně 

zapracována do zásad organizace výstavby. 

V rámci dalších stupňů projektových příprav budou zpracovány podrobné ZOV, ve kterých bude zvážena 

etapizace výstavby v souladu mj. s ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“. S tím souvisí i následný 

proces detailního posouzení vlivů výstavby záměrů na akustickou situaci či ovzduší v dalším stupni 

projektových příprav. 
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Související investice na pozemních komunikacích 

Dle informací od Správy železnic p.o. je v řešeném území plánován záměr „Náhrada přejezdu P2405  

v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. – Děčín hl. n.“ (SUDOP PRAHA a.s. 05/2019 Záměr projektu). 

Záměr Správy železnic p.o. je s předmětným záměrem koordinován a je využit do technického řešení 

varianty 1. 

Související investice Net4Gas 

Dle informací z Oznámení záměru „Přípojka zemního plynu pro elektrárnu Mělník“ (Mgr. Bc. Pavel Frolka, 

prosinec 2013) a aktuálních informací od společnosti ČEZ, a. s. dojde ke křížení trasy plynového připojení 

elektrárny s předmětným záměrem cca v km 3,750 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. 

části 2 ve variantě 2 a kontaktu s dopravním napojením do areálu ZEVO. Výstavbu předmětného záměru 

bude nutné v dalších stupních projektových příprav koordinovat s plánovanou výstavbou plynového 

připojení elektrárny Mělník na přenosovou soustavu provozovanou společností NET4GAS s.r.o. tak, aby 

bylo nalezeno bezkolizní řešení. 

V souvislosti s přípojkou zemního plynu je v areálu EMĚ u budoucího vstupu do areálu ZEVO dále navržen 

objekt Předávací a regulační stanice plynu v EMĚ (investor ČEZ, a.s., zpracovatel DUSP Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o.). Za účelem bezkolizního řešení nového dopravního řešení s předávací a regulační 

stanicí bylo původně navržené napojení areálu ZEVO posunuto do nové polohy, která byla odsouhlasena 

zástupci ČEZ a.s. 

Fáze provozu 

Předmětná dokumentace EIA posuzuje dva výhledové časové horizonty, a to výhledový stav v roce 2024 

(stav krátce po zprovoznění záměru) a vzdálenější horizont – výhledový předpokládaný stav v roce 2040.  

Automobilová doprava 

Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy na předmětných úsecích řešených komunikací  

a v širším zájmovém území pro výše uvedené horizonty byly převzaty z Dopravně-inženýrských podkladů 

(Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2020) a jsou uvedeny v příloze č. 1 předkládané dokumentace 

EIA. 

Intenzity automobilové dopravy pro stávající stav v roce 2020 byly odvozeny na základě celostátního 

sčítání dopravy ŘSD ČR v roce 2016 a příslušných koeficientů vývoje intenzit dopravy (TP č. 225 Prognóza 

intenzit automobilové dopravy, III. vydání – EDIP s.r.o., červenec 2019 ve znění opravy č. 1 z října 2019). 

V intenzitách automobilové dopravy pro stávající stav je tak zahrnuta veškerá generovaná doprava z již 

existujících provozů v řešeném území (např. Danzer Bohemia-Dýhárna s.r.o., Výrobní závod Rigips, TOP 

TRANS HIGHWAY s.r.o., Xella CZ, s.r.o. a další). 

Generovaná doprava ZEVO 

V rámci intenzit automobilové dopravy ve výhledových stavech se záměrem (2024 a 2040) byla uvažována 

generovaná doprava provozu ZEVO. Údaje o generované dopravě plánovaným provozem ZEVO Mělník 

v areálu EMĚ byly pro účely dopravně-inženýrských podkladů převzaty z Dopravního modelu ZEVO Mělník 

(Dokumentace EIA záměru Zařízení pro energetické využití odpadů v elektrárenské lokalitě Mělník – ZEVO 

Mělník, Ing. Josef Tomášek CSc. a kol., prosinec 2017). Uvažovaná generovaná doprava provozu ZEVO 

vychází z předpokladu, že dopravní obsluha ZEVO bude prováděna ve 100 % po silnici bez podílu železniční 

či vodní dopravy. Tzn. předpoklad na straně bezpečnosti.  
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Dopravní model ZEVO Mělník uvádí podrobnou analýzu svozu odpadů, která je založena na svozových 

oblastech, výhřevnosti odpadů, vytížení nákladních automobilů, fondu pracovní doby ZEVO Mělník apod. 

Převzatý rozpad generované silniční dopravy ZEVO po komunikační síti (Dopravní model ZEVO Mělník, Ing. 

Josef Tomášek CSc. a kol., prosinec 2017) dále zahrnuje níže uvedené předpoklady: 

• svozové oblasti odpadů dle „Studie dopravy projektu ZEVO Mělník“ (WASTEENERGY FUTURE s.r.o., 

2015) – 6 svozových oblasti dle překládacích stanic (1. Mníšek pod Brdy a Příbram, 2. Trhový Štěpánov, 

3. Radim, 4. Lány, 5. Mladá Boleslav, 6. přímý svoz do 30 km); 

• návoz pomocných látek a chemikálií pro ZEVO; 

• odvoz škváry, popílku a druhotných surovin ze ZEVO. 

Použité intenzity generové dopravy provozu ZEVO jsou uvedeny v kap. B. II. 6. této dokumentace EIA a 

v dopravně-inženýrských podkladech (příloha č. 1). 

Další plánované stavby pozemních komunikacích – výhledový stav pro rok 2040 

Dopravně-inženýrské podklady (příloha č. 1 dokumentace EIA) ve výhledovém stavu pro rok 2040 (bez 

záměru, se záměrem) zahrnují další plánované záměry v širším okolí zájmového území, u nichž se 

předpokládá zprovoznění k tomuto horizontu: 

• Mělník, obchvat, 2. stavba 

• Mělník, obchvat, 3. stavba 

• Mělník, obchvat, 4. stavba 

U výhledového stavu v roce 2040 „stav se záměrem Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov vč. kumulativních vlivů“ bylo nad rámec výše uvedených staveb obchvatů obce Mělník 

uvažováno i s výhledovým propojením silnic I/16 a I/9. Trasa navrhovaného propojení silnic I/9  

a I/16 nebyla v době zpracování předmětné dokumentace EIA stabilizována. Pro vyhodnocení 

kumulativních vlivů zpracovatel dokumentace EIA vycházel ze Studie nového dopravního řešení v lokalitě 

Mělník – Horní Počaply – Liběchov (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2018)  

Situace předmětného záměru s trasou navrhovaného propojení silnic I/9 a I/16 je zřejmá z následujícího 

obrázku. 
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Obrázek 3 Situace předmětného záměru (varianta 1) s trasou navrhovaného možného propojení silnic I/9 a I/16 

 

Zdroj: Podkladová mapa WMS ARCDATA, grafická úprava EKOLA group, spol. s r.o. 

 Trasa předmětného záměru – varianta 1 

 Trasa navrhovaného možného propojení silnic I/16 a I9 
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Obrázek 4 Situace předmětného záměru (varianta 2) s trasou navrhovaného možného propojení silnic I/9 a I/16 

 

Zdroj: Podkladová mapa OpenStreetMap, grafická úprava EKOLA group, spol. s r.o. 

 Trasa předmětného záměru – varianta 2 

Trasa navrhovaného možného propojení silnic I/16 a I9  

Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy na plánovaných úsecích předmětného záměru jsou 

dále patrné z kapitoly B. II. 6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu, zároveň jsou součástí samostatné 

přílohy č. 1 předkládané dokumentace EIA. 

Železniční doprava 

Z důvodu potřeby komplexního (kumulativního) hodnocení na životní prostředí, byla v rámci předkládané 

dokumentace EIA hodnocena i železniční doprava. Ve výhledových stavech v roce 2024  

a 2040 byla zohledněna železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha Bubeneč–Děčín hl. n., železniční 

trať č. 530A (traťový úsek č. 095) Vraňany–Libochovice a železniční trať č. 503A (traťový úsek č. 072) Lysá 

nad Labem–Ústí nad Labem. 
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Počty průjezdů vlaků na výše uvedených železničních tratích byly převzaty z dat Správy železniční dopravní 

cesty, s. o. a jsou uvedeny v kapitole B. II. 6. předkládané dokumentace EIA. 

Stacionární zdroje znečištění ovzduší z EMĚ a ZEVO 

Pro účely vyhodnocení kumulativních vlivů z hlediska kvality ovzduší, byly ve vybraných referenčních 

bodech nad rámec posuzovaných stavů v Rozptylové studii (příloha č. 3 dokumentace EIA) vyhodnoceny 

výhledové stavy se záměrem (rok 2024 a 2040) se zahrnutím imisních příspěvků z provozu stacionárních 

zdrojů ZEVO a elektrárny Mělník.  

Koncepce provozu komplexu elektrárny Mělník v budoucích letech je založena na útlumu výroby elektrické 

energie při zachování zásobování teplem. Koncepce předpokládá výstavbu dvou nových spalovacích 

jednotek, z nichž jedna bude uvedena do provozu v roce 2021 (plynová kotelna) a další v roce 2022 (fluidní 

kotel). Následně se na úrovni roku 2024 předpokládá uvedení do provozu Zařízení pro energetické 

využívání odpadu (ZEVO Mělník). Zdroj EMĚ II bude od poloviny roku 2020 používán v režimu záložního 

zdroje (1 500 hodin ročně dle platné legislativy), kdy bude po dobu výstavby fluidního kotle jistit výrobu 

tepla soustavou zdrojů v areálu Mělník. Po zahájení provozu fluidního kotle (předpoklad r. 2022) bude 

provoz zdroje EMĚ II ukončen. Od poloviny roku 2020 bude zdroj EMĚ III používán v režimu záložního 

zdroje (1 500 hodin ročně dle platné legislativy). Ukončení provozu celku EMĚ III je předpokládáno po 

prověření bezproblémového provozu fluidního kotle a po uvedení ZEVO do provozu (předpoklad rok 

2024). 

Podrobný popis a vyhodnocení výše uvedených kumulativních vlivů je uveden v Rozptylové studii, která 

je přílohou č. 3 předkládané dokumentace EIA. 

B. I. 5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů 
(i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Zdůvodnění umístění záměru 

Předmětem záměru je nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov. Nové 

dopravní řešení v území je plánováno mj. i v souvislosti s plánovanou realizací ZEVO v elektrárně Mělník, 

pro které bylo na základě zpracované dokumentace EIA dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (Středisko odpadů Mníšek s.r.o., prosinec 2017) Ministerstvem životního prostředí vydáno 

souhlasné závazné stanovisko dle § 9s odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (č. j. 

MZP/2018/710/1558 ze dne 20. srpna 2018). Z podmínek souhlasného závazného stanoviska pro fázi 

provozu ZEVO Mělník vyplývá povinnost svozu komunálního odpadu po železnici nebo po novém silničním 

napojení. Po stávajících silnicích III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice 

a Záluží), III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), III/24637 (přes Vliněves), III/24636 (přes Cítov), 

III/24621 (přes Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín) provádět jen pravidelný svoz 

komunálního odpadu z těchto obcí. Jak vyplývá z podmínky č. 3 souhlasného stanoviska citovaného 

záměru pro fázi přípravy, bylo zpracování předmětné dokumentace EIA „Nové dopravní řešení v lokalitě 

Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ koordinováno s oznamovatelem záměru ZEVO Mělník tak, aby byl 

vytvořen předpoklad včasného dokončení úprav komunikační sítě nezbytných pro zahájení provozu 

záměru ZEVO a předpoklad pro stanovení celkové koncepce komunikační sítě v dotčeném území.  

V následujících podkapitolách je uveden průběh přípravy a výběru zvažovaných variant nového 

dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov od roku 2018.  
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2017–2018 

V průběhu let 2017–2018 byla zpracována Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní 

Počaply – Liběchov (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2018). V rámci této studie bylo navrženo 10 

variant uspořádání komunikační sítě v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov, které zahrnovalo tzv. I. 

a II. etapu nového dopravního řešení: 

• I. etapa – rozšíření silnic II. a III. třídy a novostavby silnic II. a III. třídy, resp. obchvaty dotčených obcí 

(Cítov, Dolní Beřkovice, Horní Počaply), které řeší otázku bezprostředního okolí ZEVO a elektrárny 

Mělník. 

• II. etapa – výhledové propojení silnic I/16 a I/9. 

Uvedená studie byla v průběhu prací konzultována se zástupci dotčených obcí. Z navržených deseti variant 

byly zpracovatelem Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov (Mott 

MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2018) vybrány tři varianty s doporučením projektanta pro zapracování 

do dalšího stupně projektové dokumentace. Vybrané varianty byly navrženy v souladu s požadavkem na 

minimální nutnou úpravu silniční sítě dle následujících kritérií pro I. etapu: 

• Rozšíření silnice II/246 od křižovatky na silnici I/16 v km 53,207 po nově vytvořený kruhový objezd  

v obci Cítov (za železničním přejezdem) vč. vybudování mimoúrovňového křížení s železnicí;  

• Vybudování obchvatu obce Cítov (přeložka komunikace II/246) dle platného územního plánu obce a 

ZÚR Středočeského kraje; 

• Vybudování spojnice obchvatu obce Cítov na stávající silnici III/24636 dle platného územního plánu 

obce a ZÚR Středočeského kraje; 

• Rozšíření silnice III/24636 po železniční přejezd u obce Dolní Beřkovice; 

• Vytvoření nové komunikace od křižovatky silnic III/24636 a III/24638 vedené podél železničního 

koridoru Praha – Děčín – Ústí nad Labem a dále jako obchvat obce Horní Počaply, který se napojuje za 

obcí Horní Počaply na stávající komunikaci III/24050; 

• Vybudování nového napojení na aktuálně neveřejnou komunikaci obsluhující výrobní areál firmy 

Rigips a vybudování mimoúrovňového křížení do areálu ZEVO, který bude součástí areálu elektrárny 

Mělník.  

Doporučené varianty zahrnují 1 technické a směrové vedení I. etapy (viz výše), která se liší pouze v dílčím 

řešení napojení místní části Podvlčí. Ze Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply 

– Liběchov (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2018) tak vychází posuzovaná varianta 1 

předmětného záměru, která byla předmětem oznámení záměru (EKOLA group, spol. s r.o., listopad 2018). 

Zvažované varianty obchvatu obce Horní Počaply 

Je nutné podotknout, že čtyři z původních deseti variant Studie nového dopravního řešení v lokalitě 

Mělník – Horní Počaply – Liběchov (varianta 1, varianta 2, varianta 4 a varianta 6) zahrnovaly odlišný návrh 

obchvatu obce Horní Počaply od ostatních šesti variant.  

Varianta 1 uvažovala návrh obchvatu obce Horní Počaply v trase dle platného ÚP obce Horní Počaply, ve 

kterém je vymezen obchvat obce pro tranzitní dopravu těsně podél železničního koridoru Praha – Děčín 

– Ústí nad Labem a je veden jako veřejně prospěšná stavba s označením VPS-4. Tato varianta nebyla 

projektantem Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov vybrána mj. 
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z důvodu nevhodného úrovňového křížení obchvatu s trasou železničního koridoru v severní části obce 

Horní Počaply.  

Obrázek 5 Návrh obchvatu obce Horní Počaply dle varianty 1 Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – 

Horní Počaply – Liběchov 

 
Zdroj: Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov  

(Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2018) 

Varianta 2 uvažovala trasu obchvatu obce Horní Počaply podél železničního koridoru Praha – Děčín – Ústí 

nad Labem, která se za zahrádkářskou oblastí v obci Horní Počaply odkláněla od obce, aby bylo možné 

dosáhnout mimoúrovňového křížení s železničním koridorem za obcí Horní Počaply. Tato varianta nebyla 

projektantem Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov doporučena 

mj. z důvodu trasování obchvatu přes zahrádkářskou oblast v obci Horní Počaply. 

Obrázek 6 Návrh obchvatu obce Horní Počaply dle varianty 2 Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – 

Horní Počaply – Liběchov 
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Zdroj: Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov  

(Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2018) 

Varianta 4 navrhovala trasu obchvatu obce Horní Počaply na hranici prostoru neveřejného letiště Horní 

Počaply (kódové označení LKPOCA), která se obloukem stáčela směrem k železničnímu koridoru Praha – 

Děčín – Ústí nad Labem za polní cestou v severní části obce Horní Počaply. Tato varianta nebyla 

projektantem Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov doporučena 

především z důvodu limitujících prvků II. etapy. Z návrhu je však zřejmé, že obchvat obce Horní Počaply 

místy zasahuje do koridoru přistávací a vzletové plochy neveřejného letiště Horní Počaply. 

Obrázek 7 Návrh obchvatu obce Horní Počaply dle varianty 4 Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – 

Horní Počaply – Liběchov 

 
Zdroj: Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov  

(Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2018) 

Varianta 6 uvažovala s trasou obchvatu obce Horní Počaply vedenou za areálem cementárny Rigips a za 

neveřejným letištěm Horní Počaply (kódové označení LKPOCA). Tato varianta nebyla projektantem Studie 

nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov doporučena z důvodu křížení 

koridoru přistávací a vzletové plochy neveřejného letiště Horní Počaply a z důvodu významně delšího 

průjezdu než v případě průjezdu obcí Horní Počaply.  
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Obrázek 8 Návrh obchvatu obce Horní Počaply dle varianty 6 Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – 

Horní Počaply – Liběchov 

 
Zdroj: Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov  

(Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2018) 

Vybrané tři varianty ve Studii nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov 

navrhují trasu obchvatu obce Horní Počaply na hranici prostoru neveřejného letiště Horní Počaply (kódové 

označení LKPOCA), která se následně stáčí směrem k železničnímu koridoru Praha – Děčín – Ústí nad 

Labem na úrovni polní cesty v severní části obce Horní Počaply. Varianty vybrané v rámci Studie nového 

dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov tedy navrhují obchvat obce Horní Počaply 

v maximální možné vzdálenosti od této obce. 

2018–2019 

V roce 2018 bylo zpracováno oznámení záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov“, jehož předmětem byla 1 základní varianta řešených komunikací a 1 subvarianta týkající 

odlišného napojení místní části Podvlčí (viz. subvarianta 1 v rámci předkládané dokumentace EIA). 

Vzhledem k připomínkám v obdržených vyjádřeních k oznámení záměru v rámci zjišťovacího řízení bylo 

oznámení záměru na žádost investora stavby staženo a proces posuzování vlivů na životní prostředí podle 

§ 23 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

byl Odborem životní prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje ukončen (ukončení  

ze dne 15. 3. 2019, č. j. 038490/2019/KUSK). 

2019–2020 

Na základě dalšího projednání nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov 

s dotčenými obcemi v průběhu roku 2019 vznikla trasa varianty 2 předmětného záměru, jejíž technické 

řešení bylo upřesněno v rámci Technické studie (4roads s.r.o., březen 2020). Varianta 2 vychází především 

z požadavku obce Cítov na oddálení trasy obchvatu obce Cítov od zástavby a propojení s obchvatem 
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Dolních Beřkovic a Horních Počapel komunikací podél železničního koridoru Praha–Ústí nad Labem 

(železniční trať č. 527A, traťový úsek č. 090). 

V průběhu projednání předmětného záměru s investorem (Krajská správa a údržba silnic Středočeského 

kraje p. o.) a se zástupci Správy železnic s.o. vznikl požadavek na posouzení subvarianty 2, která spočívá 

ve změně organizace dopravy – dopravní situace při zrušení železničního přejezdu na silnici č. III/24636 

Cítov–Dolní Beřkovice. Subvarianta 2 je vázána pouze na variantu 2 předmětného záměru. 

V průběhu připomínkování Technické studie investorem stavby dále vznikly dílčí varianty napojení 

obchvatu obce Cítov ve variantě 2 na stávající silnici II/246. Již stávající silnice II/246 se v místě napojení 

obchvatu obce Cítov ve variantě 2 nachází na rozhraní Středočeského a Ústeckého kraje. Napojení je 

rovněž vymezeno za uzlovým bodem správcovství komunikace (km 48,048 silnice II/246). Část napojení je 

tedy vymezena v území, ve kterém již vykonává správu silnic II. a III. třídy Správa a údržba silnic Ústeckého 

kraje. Pro účely dalších stupňů projektových příprav a projednání předmětného záměru ve variantě 2 tak 

byla navržena napojení, která nezasahují za uzlový bod v km 48,048 silnice II/246. Dílčí varianty zahrnují 

napojení obchvatu obce Cítov ve variantě 2 na stávající komunikaci II/246 západně od obce Cítov stykovou 

křižovatkou nebo okružní křižovatkou (viz následující obrázky). 

Obrázek 9 Variantní řešení napojení obchvatu obce Cítov ve variantě 2 na stávající silnici II/246 stykovou 

křižovatkou  

 
Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 

březen 2020) 
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Obrázek 10 Variantní řešení napojení obchvatu obce Cítov ve variantě 2 na stávající silnici II/246 okružní 

křižovatkou  

 
Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 

březen 2020) 

Přehled posuzovaných variant 

Předmětný záměr „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ je z hlediska 

technického řešení a směrového vedení posuzován v dokumentaci EIA ve 2 variantách. Technické řešení 

variant předmětného záměru vychází z Technické studie (4roads s.r.o., březen 2020), která byla 

zpracována z důvodu zpřesnění vybraných tras ze Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – 

Horní Počaply – Liběchov (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2018) a zapracování doplněné varianty 

2 vzešlé z projednání s dotčenými obcemi. Přehledné situace s grafickým znázorněním varianty 1 a 2 

předmětného záměru jsou uvedeny v příloze č. 10 předkládané dokumentace EIA.  

Varianta 1 zahrnuje: 

• obchvat obce Cítov v délce 3,560 km (část 1 – 2,891 km, část 2 – 0,669 km) v kategorii S 7,5/60;  

• úpravu stávající silnice II/246 mezi obcemi Cítov a Brozánky v délce 3,380 km – 1,547 km úprava 

podkladních vrstev a výměna krytu vozovky, 1,832 km úprava směrového a výškového vedení trasy; 

• úpravu stávající silnice III/24636 mezi obcemi Cítov a Dolní Beřkovice v délce 2,038 km – úprava 

podkladních vrstev a výměna krytu vozovky; 

• obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel v délce 7,595 km v kategorii S 7,5/60, která zahrnuje 

mimoúrovňové napojení areálu ZEVO Mělník v km 3,868 (o délce 703 m) a mimoúrovňové napojení 

areálu cementárny Rigips a silnice III/24050 v km 4,470 (o délce 719 m). 

Varianta 2 zahrnuje: 

• obchvat obce Cítov v délce 3,440 km v kategorii S7,5/60; 

• úpravu stávající silnice II/246 mezi obcemi Cítov a Brozánky v délce 3,530 km – 1,212 km úprava 

podkladních vrstev a výměna krytu vozovky, 2,318 km úprava směrového a výškového vedení trasy; 
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• obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel v délce 11,090 km (1. část 3,495 km; 2. část 7,595 km) 

v kategorii S7,5/60, která zahrnuje mimoúrovňové napojení areálu ZEVO Mělník v km 3,868 2. části 

obchvatu (o délce 703 m) a mimoúrovňové napojení areálu cementárny Rigips a silnice III/24050 v km 

4,470 2. části obchvatu (o délce 719 m). 

Varianta 1 i 2 předmětného záměru dále zahrnují subvariantu (subvarianta 1) spočívající v odlišném 

napojení místní části Podvlčí v km 0,000–1,800 obchvatu Dolních Beřkovice a Horních Počapel, resp. v jeho 

2. části (varianta 2). 

Varianta 2 záměru zahrnuje subvariantu (subvarianta 2) spočívající ve změně organizace dopravy – 

dopravní situace při uzavření železničního přejezdu na silnici č. III/24636 Cítov–Dolní Beřkovice. 

Varianta 2 předmětného záměru dále zahrnuje variantní řešení napojení obchvatu obce Cítov na stávající 

silnici II/246 západně od obce Cítov. Základní řešení navrhuje napojení průsečnou křižovatkou, dílčí 

varianty zahrnují napojení stykovou nebo okružní křižovatkou. 

V předkládané dokumentaci EIA jsou dále řešeny následující stavy, resp. časové horizonty:  

• Stávající stav  2020 

• Fáze výstavby  06/2023–12/2024 

• Výhledový stav 2024 (horizont zprovoznění záměru) 

o Stav v roce 2024 – stav bez záměru (tj. bez nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply 

– Dolní Beřkovice – Cítov). 

o Stav v roce 2024 – stav se záměrem (tj. s novým dopravním řešením v lokalitě Horní Počaply – 

Dolní Beřkovice – Cítov) – varianta 1. 

o Stav v roce 2024 – stav se záměrem (tj. s novým dopravním řešením v lokalitě Horní Počaply – 

Dolní Beřkovice – Cítov) – varianta 2. 

• Výhledový stav 2040 (vzdálený výhledový horizont) 

o Stav v roce 2040 – stav bez záměru (tj. bez nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply 

– Dolní Beřkovice – Cítov). 

o Stav v roce 2040 – stav se záměrem (tj. s novým dopravním řešením v lokalitě Horní Počaply – 

Dolní Beřkovice – Cítov) – varianta 1. 

o Stav v roce 2040 – stav se záměrem (tj. s novým dopravním řešením v lokalitě Horní Počaply – 

Dolní Beřkovice – Cítov) – varianta 2. 

o Stav v roce 2040 – stav se záměrem – varianta 1 vč. kumulativních vlivů (výhledové propojení 

silnic I/9 a I/16)* 

o Stav v roce 2040 – stav se záměrem – varianta 2 vč. kumulativních vlivů (výhledové propojení 

silnic I/9 a I/16)* 

*Trasa navrhovaného propojení silnic I/9 a I/16 nebyla v době zpracování předmětné dokumentace EIA 

stabilizována. Jejím investorem je i jiný subjekt. Pro vyhodnocení kumulativních vlivů zpracovatel dokumentace EIA 

vycházel ze Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov (Mott MacDonald CZ, spol. 

s r.o., březen 2018). 

Od výše uvedených stavů se v předložené dokumentaci EIA mj. odvíjí posouzení hlukové zátěže, znečištění 

ovzduší a posouzení vlivů na veřejné zdraví (příloha č. 2 - Akustické posouzení, příloha č. 3 - Rozptylová 
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studie, příloha č. 4 - Posouzení vlivů na veřejné zdraví). Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy 

v řešeném území jsou uvedeny v příloze č. 1 této dokumentace EIA. 

I přes plánovaný svoz odpadů do areálu ZEVO převážně po železnici, bylo v rámci dokumentace EIA 

předmětného záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ záměrně 

uvažováno se 100 % svozem odpadů po silniční síti tak, aby výsledky posouzení vlivů záměru na životní 

prostředí a obyvatelstvo byly maximálně na straně bezpečnosti, včetně i navržených případných opatření. 

K uvedenému postupu bylo přistoupeno mj. z důvodu kompetencí oznamovatele předmětného záměru, 

kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., tedy správce komunikací II. a III. třídy na 

území Středočeského kraje. Obecně však lze pro koncepci svozu odpadů do areálu ZEVO doporučit 

maximální využití železniční sítě z důvodu minimalizace negativních vlivů silniční dopravy na životní 

prostředí a zdraví obyvatel. 

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných 
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu 
zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi 
spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry 

V kap. B. I. 6. byla věnována pozornost především těm technickým parametrům záměru, které mají přímý 

vztah k problematice životního prostředí. Důraz byl kladen především na uvedení environmentálně 

významných parametrů záměru. U ostatních parametrů nebylo zacházeno v dokumentaci EIA 

do přílišných podrobností.  

Pozn.: Předmětný záměr Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov nespadá 

do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry není 

tedy v této kapitole provedeno. 

Nové dopravní řešení zahrnuje dvě varianty řešení. Varianta 1 představuje novostavby komunikací II. a III. 

tříd v délce 11,155 km a rozšíření či úpravu komunikací II. a III. třídy v délce 5,418 km, varianta 2 

představuje novostavby komunikací II. a III. tříd v délce 14,530 km a rozšíření či úpravu komunikací II.  a 

III. třídy v délce 3,530 km. Varianta 1 i 2 předmětného záměru zahrnuje subvariantu 1 spočívající 

v odlišném napojení místní části Podvlčí v km 0,000–1,800 obchvatu Dolních Beřkovice a Horních Počapel, 

resp. v jeho 2. části (varianta 2). Varianta 2 záměru dále zahrnuje subvariantu 2 spočívající ve změně 

organizace dopravy – dopravní situace při uzavření železničního přejezdu na silnici č. III/24636 Cítov–Dolní 

Beřkovice. Varianta 2 předmětného záměru dále zahrnuje variantní řešení napojení obchvatu obce Cítov 

na stávající silnici II/246 západně od obce Cítov. Základní řešení navrhuje napojení průsečnou křižovatkou, 

dílčí varianty zahrnují napojení stykovou nebo okružní křižovatkou. 

Následující popis jednotlivých variant a částí předmětného záměru vychází ze zpracované Technické studie 

„Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Horní Počaply“ (4roads s.r.o., březen 

2020). 

V závěru kapitoly B. I. 6. je uveden souhrn opatření na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví, 

která jsou již přímou součástí předloženého záměru a s jejichž realizací se tedy počítá do dalších stupňů 

projektové dokumentace. Tato opatření budou při další projektové přípravě stavby, realizaci i v provozu 

řádně plněna. 
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Varianta 1 

Obchvat obce Cítov 

Předmětem tohoto stavebního objektu je nová trasa komunikace II/246 jižně (část 1) a východně (část 2) 

od obce Cítov. 

První část stavby začíná v km 0,000 napojením na stávající komunikaci II/246 západně od obce Cítov 

(provozní staničení stávající II/246 km 48,532). Od původního vedení silnice se obchvat odklání a 

pokračuje jižním směrem obchvatem obce Cítov. Dále je trasa obchvatu navržena podél jižní zástavby 

obce Cítov, přechází stávající koryto Cítovského potoka (Daminěveské strouhy) a následně je napojena do 

nově navržené okružní křižovatky v km 2,891, kde první část obchvatu končí. Z okružní křižovatky je 

navrženo napojení obce Cítov na původní silnici II/246, která prochází intravilánem. Délka této úpravy je 

167 m. Z okružní křižovatky dále pokračuje druhá část obchvatu obce Cítov (východní část) v délce 0,669 

km. Celková úprava končí na nově navržené křižovatce se stávající silnicí III/24636 v km 1,093 provozního 

staničení. 

Celková délka obchvatu je 3,560 km, z toho 2,891 km část 1 a 0,669 km část 2. 

Šířkové uspořádání 

Těleso komunikace je navrženo jako dvoupruh v kategorii S 7,5/60, tedy pro návrhovou rychlost Vn = 60 

km/h. 

Základní navrhovaná šířka zpevněné části poloviny komunikace je 3,25 m. Šířka nezpevněné krajnice 

v zářezu činí 0,75 m a v násypu 1,5 m. 

Výškové uspořádání 

Výškové řešení obchvatu obce Cítov je dáno především sklonem terénu v trase plánované komunikace a 

napojením na navazující komunikace II/246 a III/24636. 

Maximální podélný sklon činí 4,33 % a minimální 0,03 %. 

Křižovatky a křížení 

V km 0,462 obchvatu obce Cítov je navržena nová průsečná křižovatka pro zajištění napojení obce Cítov a 

účelové komunikace vedoucí k bývalé cihelně. Opuštěná část komunikace II/246 a účelové komunikace 

bude rekultivována, případně bude využita pro obsluhu přilehlých pozemků v upravené kategorii na 

účelovou komunikaci. 

V km 1,379 je navržena průsečná křižovatka se silnicí III/24633 vedoucí z obce Cítov jižně směr Spomyšl. 

Napojení silnice III/24633 bude přeloženo do nové polohy umožňující kolmé napojení. Rovněž bude 

upravena část přilehlé účelové komunikace. 

V km 2,891 je navržena okružní křižovatka o průměru D = 40 m a šíři jízdního pruhu 5,50 m. Tato křižovatka 

zajistí napojení obce Cítov z východu na stávající komunikaci II/246 v druhé části obchvatu obce Cítov a 

upravované komunikace II/246 ve směru na silnici I/16. 

V km 0,669 druhé části obchvatu obce Cítov je navržena styková křižovatka zajišťující napojení na stávající 

komunikaci III/24636. 

Dále trasa obchvatu obce Cítov – část 1 kříží následující prvky: 

• km 0,428 křížení VVN (110 kV); 
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• km 0,541 křížení VN (do 35 kV); 

• km 0,555 křížení VVN (110 kV); 

• km 1,605 a 1,641 křížení s podzemním plynovodem VTL; 

• km 2,437 – 2,609 přeložka Cítovského potoka v délce 202 m; 

• km 2,757 křížení s podzemním plynovodem VTL. 

Dále je uvažováno s napojením na přilehlé účelové komunikace a pozemky přímo z obchvatu obce Cítov 

pomocí sjezdů. 

Úprava silnice II/246 

Stavební objekt představuje úpravu stávající silnice II/246 od stávající křižovatky se silnicí I/16 km 0,000  

(v km 54,593 provozního staničení stávající silnice II/246) po nově navrženou okružní křižovatku s 

obchvatem obce Cítov km 3,384.  

Ve staničení km 0,000–0,250 a v km 1,215–2,512 je uvažováno s úpravou podkladních vrstev a krytu 

vozovky např. formou recyklace.  

Ve staničení km 0,250–1,215 je navržena směrová úprava stávajících protisměrných oblouků s malým 

poloměrem na větší poloměr z důvodu zvýšení bezpečnosti komunikace. Opuštěné části komunikace 

budou rekultivovány. 

Ve staničení km 2,512 se trasa navrhované úpravy komunikace směrově i výškově odklání od stávající 

stopy a mimoúrovňově kříží železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem. Mostní 

objekt, resp. mimoúrovňové křížení s železničním koridorem je samostatnou investicí SŽ s.o. a vychází ze 

záměru projektu „Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. – Děčín hl. n.“ (SUDOP 

PRAHA a.s., květen 2019). Za mimoúrovňovým křížením bude trasa napojena do okružní křižovatky 

s obchvatem obce Cítov. 

V rámci předmětného úseku bude dále zajištěn přístup na vlakovou zastávku Cítov pomocí obslužných 

sjezdů na účelové komunikace. 

Celková délka úpravy silnice II/246 je 3,380 km. 

Šířkové uspořádání 

Těleso komunikace je navrženo jako dvoupruh v kategorii S 7,5/60, tedy pro návrhovou rychlost Vn = 60 

km/h. Stávající vedení silnice II/246 odpovídá v předmětné části šířkově silnici S7,5. 

Základní navrhovaná šířka zpevněné části poloviny komunikace je 3,25 m. Šířka nezpevněné krajnice 

v zářezu činí 0,75 m a v násypu 1,5 m. 

Výškové uspořádání 

V částech trasy, které vedou po stávající komunikaci je navržena pouze vyrovnávka příčného a podélného 

sklonu v rámci úpravy konstrukce vozovky.  

V místě úpravy směrových oblouků dochází i k dílčí úpravě výškového vedení s ohledem na překonání 

stávající terénní deprese, kde je navržen nový rámový propustek. V místě přeložky stávající komunikace 

na mimoúrovňové křížení dochází ke změně podélného sklonu, kterým trasa stoupá na mostní konstrukci. 

Maximální podélný sklon činí 5,97 % a minimální 0,19 %. 
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Křižovatky a křížení 

V rámci úpravy silnice II/246 není uvažováno s novými křižovatkami. 

S napojením na přilehlé účelové komunikace a pozemky je uvažováno přímo ze silnice II/246 pomocí 

sjezdů. 

V km 2,361 úpravy silnice II/246 dojde ke křížení s produktovodem elektrárny Mělník. 

Mostní objekty 

Mostní objekt přes železniční trať – km 3,000 

V km 3,000 úpravy silnice II/246 je navržen mostní objekt přes železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) 

Praha–Ústí nad Labem. Mostní objekt, resp. mimoúrovňové křížení s železničním koridorem je 

samostatnou investicí SŽ s.o. a vychází ze záměru projektu „Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati 

Praha Masarykovo n. – Děčín hl. n.“ (SUDOP PRAHA a.s., květen 2019). Celková délka úpravy související 

s mostním objektem činí cca 780 m. 

Úprava silnice III/24636 

Stavební objekt představuje úpravu stávající silnice III/24636 od nově navržené stykové křižovatky v km 

0,000 (v km 1,093 provozního staničení stávající silnice III/24636) po upravovanou stykovou křižovatku 

v km 2,038 (v km 3,133 provozního staničení stávající silnice III/24636) se silnicí III/24638. V této části se 

předpokládá pouze úprava podkladních vrstev a krytu např. formou recyklace. 

Směrové vedení trasy silnice III/24636 není měněno. 

Celková délka úpravy komunikace činí 2,038 km. 

Šířkové uspořádání 

Návrhové prvky komunikace jsou vhodné pro kategorii S7,5/60, tedy pro návrhovou rychlost Vn = 60 km/h. 

Stávající vedení silnice II/24636 odpovídá v předmětné části šířkově silnici S7,5. 

Základní navrhovaná šířka zpevněné části poloviny komunikace je 3,25 m. Šířka nezpevněné krajnice 

v zářezu činí 0,75 m a v násypu 1,5 m. 

Výškové uspořádání 

V rámci předmětného úseku je navržena pouze vyrovnávka příčného a podélného sklonu v rámci úpravy 

konstrukce vozovky. 

Křižovatky a křížení 

V km 0,000 předmětného úseku je navržena nová styková křižovatka s druhou částí obchvatu obce Cítov. 

Dále je navržena úprava stávající stykové křižovatky se silnicí III/24638 na konci předmětného úseku v km 

2,038.  

S napojením na přilehlé účelové komunikace a pozemky je uvažováno přímo ze silnice III/24636 pomocí 

sjezdů, které budou zachovány. 

V km 0,690 předmětné stavby dojde ke křížení s produktovodem elektrárny Mělník a dále k souběhu a 

křížení s VTL plynovodem, která budou zachována. 
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Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel 

Stavební objekt představuje návrh nové komunikace III. třídy. Začátek komunikace je v místě upravené 

křižovatky se silnicemi III/24636 a III/24638, dále je vedena v souběhu se železniční tratí 527A (traťový 

úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem, podél areálu elektrárny Mělník, dále se odklání jihozápadně od obce 

Horní Počaply a od km 5,741 se trasa stáčí zpět ke komunikaci III/24050. V km 6,737 překračuje obchvat 

železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem a záplavové území Q100 řeky Labe 

mostním objektem o délce 84 m. Následně bude trasa obchvatu napojena na silnici III/24050 (v km 10,196 

provozního staničení stávající silnice III/24050). 

Celková délka obchvatu je 7,595 km. 

Šířkové uspořádání 

Těleso komunikace je navrženo jako dvoupruh v kategorii S 7,5/60, tedy pro návrhovou rychlost Vn = 60 

km/h. 

Základní navrhovaná šířka zpevněné části poloviny komunikace je 3,25 m. Šířka nezpevněné krajnice 

v zářezu činí 0,75 m a v násypu 1,5 m. 

Výškové uspořádání 

Výškové řešení obchvatu je na části trasy dáno rovinatým terénem, v úseku km ZÚ–4,500 je sklon 

obchvatu navržen tak, aby mohla být komunikace odvodněna pomocí kanalizace. Dále je výškové řešení 

ovlivněno mostním objektem přes železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem a 

záplavové území Q100 řeky Labe v km 6,737.  

Maximální podélný sklon činí 5,10 % a minimální 0,02 %. 

Křižovatky a křížení 

V rámci stavby obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel jsou navrženy následující křižovatky a křížení 

s pozemními komunikacemi: 

• V km 0,000 obchvatu se nachází styková křižovatka se silnicí III/24636, která bude upravena na 

průsečnou. 

• V km 0,635 obchvatu je navržená nová styková křižovatka napojující silnici III/24638 ve směru  

na místní část Podvlčí a účelovou komunikaci vedoucí od železniční stanice Dolní Beřkovice. Opuštěná 

část silnice III/24638 bude rekultivována. Délka úpravy napojení silnice III/24638 je 81 m. 

• V km 2,685 obchvat křižuje stávající doprovodnou účelovou komunikaci produktovodu elektrárny 

Mělník. Projekt zde vzhledem k blízkosti železniční trati č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad 

Labem a účelové komunikace navrhuje zrušení úrovňového křížení a napojení účelové komunikace na 

silnici III. třídy (obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel), na kterou se lze napojit z budoucího 

areálu ZEVO. 

• V km 3,667 obchvat křižuje další doprovodnou komunikaci. Projekt rovněž navrhuje zrušení 

úrovňového přejezdu a sjezd ze silnice III. třídy (obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel) přes 

přemostění z budoucího areálu ZEVO. 

• V km 3,868 obchvatu je navržena styková křižovatka s pruhem pro odbočení vlevo o celkové délce L = 

155 m. Křižovatka napojuje jednovětvovou mimoúrovňovou křižovatku, která v km 4,029 kříží hlavní 
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trasu obchvatu a železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem. Tato křižovatka 

je navržena pro přímé napojení budoucího areálu ZEVO. Délka úpravy je 0,703 km. 

• V km 4,705 obchvatu je navržena styková křižovatka s pruhem pro odbočení vlevo o celkové délce L = 

155 m. Křižovatka napojuje jednovětvovou mimoúrovňovou křižovatku, která v km 4,554 kříží hlavní 

trasu obchvatu a železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem. Tato větev končí 

na křižovatce, která napojuje areál Výrobního závodu Rigips, místo pro nakládku suché směsi a trasu 

silnice, která mimoúrovňově kříží hlavní silnici III. třídy (obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel) 

a železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem. Úprava končí na stávající 

křižovatce se silnicí III/24050. Délka úpravy je 0,717 km.  

• V km 5,245 a 5,373 obchvatu se nachází úrovňové křížení s polními cestami.  

• V km 5,741 obchvatu vznikne nová průsečná křižovatka se silnicí III/24621 napojující obec Horní 

Počaply. Délka úpravy je 164 m. 

• V km 6,525 obchvat kříží stávající účelovou komunikaci. Vzhledem k násypovému tělesu na most přes 

železnici není navrženo křížení účelové komunikace. Obslužnost objektu č. p. 162 bude zajištěna po 

stávající účelové komunikaci vedoucí k objektu od sjezdu ze silnice III/24621. 

• V km 7,195 obchvatu je navržena styková křižovatka se silnicí III/24050. Napojení na stávající silnici 

III/24050 severozápadně od obce Horní Počaply je navrženo v délce 135 m. Opuštěná část silnice 

III/24050 bude rekultivována. 

Dále trasa obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel kříží následující prvky: 

• km 0,848 – nadzemní vedení VN (do 35 kV) ČEZ; 

• km 1,400 – podzemní vedení plynovodu VTL; 

• km 2,524 – nadzemní vedení VVN (110 kV) ČEZ; 

• km 2,552 – nadzemní vedení VN (do 35 kV) ČEZ; 

• km 2,674 – nadzemní produktovod EMĚ; 

• km 3,560 – nadzemní produktovod EMĚ; 

• km 3,667 – nadzemní vedení produktovodu a plynovodu EMĚ; 

• km 3,725 – plánovaná investice Net4Gas;  

• 3,576 – 4,271 – souběh a křížení s vedením VN (do 35 kV), bude nutná směrová úprava vedení mimo 

komunikaci a mimoúrovňové napojení ZEVO.  

• km 4,318 – nadzemní produktovod RIGIPS; 

• km 4,593 – 4,735 – souběh a křížení s vedením VN (do 35 kV), bude nutná směrová úprava vedení 

mimo komunikaci a mimoúrovňové napojení ZEVO;  

• km 4,776 – nadzemní vedení VVN (110 kV) ČEZ; 

• km 6,525 – nadzemní vedení NN (do 1 kV) ČEZ, přeložka nutná vzhledem k výšce nového násypu. 

Mostní objekty 

V rámci obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel jsou navrženy čtyři mostní objekty. 
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Mostní objekt nad vedením produktovodů elektrárny Mělník – km 3,667 

V km 3,667 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel je navržen mostní objekt o délce 18 m 

z monolitické betonové rámové konstrukce. Niveleta mostního objektu je navržena  

ve výšce cca 2,5 m nad terénem. 

Mostní objekt přes železniční trať a obchvat – km 3,924 

V km 3,924 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel je navržen mostní objekt o délce 40 m, který 

bude součástí nadjezdu pro napojení budoucího areálu ZEVO a bude překračovat železniční trať č. 527A 

(traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem a samotný obchvat. Mostní objekt je navržen jako spřažená 

spojitá konstrukce z betonových prefabrikovaných nosníků a monolitické desky o dvou polích, opěry 

budou masivní betonové. Niveleta mostního objektu je navržena ve výšce cca 10 m nad terénem. 

Mostní objekt přes železniční trať a obchvat – km 4,567 

V km 4,567 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel je navržen mostní objekt o délce 56,75 m, který 

bude součástí nadjezdu pro napojení komunikace III/24050, resp. obce Horní Počaply a bude překračovat 

železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem a samotný obchvat. Mostní objekt je 

navržen jako spřažená spojitá konstrukce z betonových prefabrikovaných nosníků a monolitické desky o 

dvou polích, opěry budou masivní betonové. Niveleta mostního objektu je navržena ve výšce cca 10 m 

nad terénem. 

Mostní objekt přes železniční trať a záplavové území Q100 řeky Labe – km 6,737 

V km 6,737 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel je navržen mostní objekt o délce 84 m, který 

bude překračovat železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem a záplavové území 

Q100 řeky Labe. Mostní objekt je navržen jako spřažená spojitá konstrukce z betonových prefabrikovaných 

nosníků a monolitické desky o dvou polích, opěry budou masivní betonové. Niveleta mostního objektu je 

navržena ve výšce cca 10 m nad terénem. 

Subvarianta 1 – Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel v km 0,000–1,800 

Subvarianta obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel spočívá v odlišném napojení místní části Podvlčí 

v km 0,000–1,800. Místní část Podvlčí je na obchvat napojena stykovou křižovatkou v km 1,530 obchvatu 

Dolních Beřkovic a Horních Počapel. V této variantě je uvažováno se zrušením komunikace III/24638, resp. 

s jejím převedením na komunikaci nižší třídy. 
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Obrázek 11 Obchvat Dolní Beřkovic a Horních Počapel – subvarianta 1 v km 0,000–1,800 

 
Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 

březen 2020) 

Koncepce odvodnění varianty 1 

Odvádění srážkových vod ze silničního tělesa je navrženo otevřeným systémem, tedy příčným a podélným 

sklonem do postranních retenčních a vsakovacích příkopů s vyústěním do nejbližších recipientů. Retenční 

a vsakovací příkopy budou splňovat standardizované řešení pro vsakovací zařízení dle TP 83 – Odvodnění 

pozemních komunikací. V některých případech jsou dále z důvodu konfigurace stávajícího terénu 

navrženy přelivné příkopy s propustným dnem a přelivnou hranou na povrch terénu. U přelivného příkopu 

bude použito standardizované řešení v souladu s TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací. Na části 

stavby obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel je navržena dešťová kanalizace především z důvodu 

konfigurace terénu a z důvodu existence ochranného pásma vodního zdroje. Dešťová kanalizace bude 

doplněna o dva odvodňovací příkopy v km 1,140 a 2,540 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel. 

Odvodňovací příkopy budou odvádět dešťovou vodu z km 0,000–1,850 a km 1,850–3,300 obchvatu 

Dolních Beřkovic a Horních Počapel. Dále je dešťová kanalizace navržena v km 3,300–4,700, tento úsek 

obchvatu bude odvodněn do odvodňovacího kanálu odkaliště Panský les v km 4,530 obchvatu Dolních 

Beřkovic a Horních Počapel. Před vyústěním dešťové kanalizace do recipientů jsou navrženy retenční 

nádrže s regulovaným odtokem dle TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami. 

Návrh odvodnění je rozdělen na jednotlivé úseky s ohledem na směr odtoku srážkových vod v závislosti 

na stávajícím terénu.  

Systém odvádění srážkových vod dle jednotlivých úseků předmětného záměru ve variantě 1 je dále 

uveden v kap. B. III. 2. předkládané dokumentace EIA.  
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Retenční a vsakovací příkopy 

V následujícím výčtu jsou uvedeny úseky odvodnění s umístěním retenčních a vsakovacích příkopů v rámci 

jednotlivých komunikací varianty 1. Retenční a vsakovací příkopy budou splňovat standardizované řešení 

pro vsakovací zařízení dle TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací. 

• C01 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km ZÚ–0,462 obchvatu obce Cítov, část 1; 

• C02 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 0,462–1,412 obchvatu obce Cítov, část 1; 

• C03 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 1,412–2,530 obchvatu obce Cítov, část 1; 

• C04 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 2,530–KÚ obchvatu obce Cítov, část 1 a ve 

staničení km ZÚ–0,200 obchvatu obce Cítov, část 2; 

• D01 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 0,200–KÚ obchvatu obce Cítov, část 2; 

• E01 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 0,250–0,803 úpravy silnice II/246; 

• E02 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 0,803–1,215 úpravy silnice II/246; 

• E03 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 2,512–2,853 úpravy silnice II/246; 

• E04 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 2,853–2,998 úpravy silnice II/246; 

• E05 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 3,038–3,293 úpravy silnice II/246; 

• A03 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 4,530–4,700 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel; 

• A04 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 4,700–5,738 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel; 

• A05 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 5,738–6,737 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel; 

• A06 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 6,823–7,104 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel; 

• A07 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 7,104–KÚ obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel; 

• B01 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km ZÚ–0,120 napojení komunikace III/24050; 

• B02 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 0,120–0,330 napojení komunikace III/24050. 

Přelivné příkopy 

V následujícím výčtu jsou uvedeny navržené přelivné příkopy v rámci jednotlivých komunikací varianty 1. 

U přelivných příkopů bude použito standardizované řešení v souladu s TP 83 – Odvodnění pozemních 

komunikací. 

• Přelivný příkop ve staničení km 0,380 obchvatu obce Cítov, část 1; 

• Přelivný příkop ve staničení km 0,400 obchvatu obce Cítov, část 2; 

• Přelivný příkop ve staničení km 0,730 úpravy silnice II/246; 

• Přelivný příkop ve staničení km 5,940 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel; 

• Přelivný příkop ve staničení km 6,920 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel; 
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Dešťová kanalizace  

Dešťová kanalizace je navržena z plastových trub.  

A01-1 – Dešťová kanalizace ve staničení km ZÚ–1,140 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – 

Dešťová kanalizace bude zaústěna do retenční nádrže (RN A01) v km 1,140 a následně do odvodňovacího 

příkopu svedeného do řeky Labe. Dešťová kanalizace je navržena o délce 1 150 m. 

A01-2 – Dešťová kanalizace ve staničení km 1,140–1,850 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – 

Dešťová kanalizace bude zaústěna do retenční nádrže (RN A01) v km 1,140 a následně do odvodňovacího 

příkopu svedeného do řeky Labe. Dešťová kanalizace je navržena o délce 700 m. 

A02-1 – Dešťová kanalizace ve staničení km 1,850–2,540 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – 

Dešťová kanalizace bude zaústěna do retenční nádrže (RN A02) v km 2,540 a následně do odvodňovacího 

příkopu svedeného do řeky Labe. Dešťová kanalizace je navržena o délce 650 m. 

A02-2 – Dešťová kanalizace ve staničení km 2,540 –3,300 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – 

Dešťová kanalizace bude zaústěna do retenční nádrže (RN A02) v km 2,540 a následně do odvodňovacího 

příkopu svedeného do řeky Labe. Dešťová kanalizace je navržena o délce 800 m. 

A03-1 – Dešťová kanalizace ve staničení km 3,300–4,530 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – 

Dešťová kanalizace bude zaústěna do retenční nádrže (RN A03) v km 4,530 a následně do odvodňovacího 

kanálu Panský les svedeného do řeky Labe. Dešťová kanalizace je navržena o délce 1 150 m. 

Retenční nádrže 

Před vyústěním dešťové kanalizace z jednotlivých úseků předmětných komunikací do recipientů jsou 

navrženy retenční nádrže (RN) s regulovaným odtokem dle TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými 

vodami, se specifickým odtokem 3 l/s/ha z neredukované plochy. Retenční nádrže budou navrženy jako 

zemní otevřené nádrže, případně jako prefabrikované podzemní nádrže. Pro omezení vnosu 

nerozpuštěných látek a sedimentů budou retenční nádrže vybaveny usazovacím prostorem v souladu 

s TNV 75 9011. Podrobný návrh bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace.  

RN A01 – Retenční nádrž ve staničení km 1,140 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – Retenční 

nádrž je navržena o velikosti 290 m3 a bude zaústěna do odvodňovacího příkopu svedeného do řeky Labe. 

RN A02 – Retenční nádrž ve staničení km 2,540 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – Retenční 

nádrž je navržena o velikosti 230 m3 a bude zaústěna do odvodňovacího příkopu svedeného do řeky Labe.  

RN A03 – Retenční nádrž ve staničení km 4,530 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – Retenční 

nádrž je navržena o velikosti 370 m3 a bude zaústěna do kanálu Panský les svedeného do řeky Labe. 

Odvodňovací příkopy 

Odvodňovací příkop úseku A01 ve staničení km 1,140 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – 

Odvodňovací příkop je navržen o délce 1 270 m a bude zaústěn do řeky Labe v lokalitě mezi areálem firmy 

DANZER BOHEMIA-DÝHÁRNA s.r.o. a zástavbou obce Dolní Beřkovice. 

Odvodňovací příkop úseku A02 ve staničení km 2,540 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – 

Odvodňovací příkop je navržen o délce 980 m a bude zaústěn do řeky Labe severně od zástavby místní 

části Křivenice. 
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Propustky 

Pro účely příčného odvodnění příkopů je navržena řada propustků. Propustky jsou navrženy trubní, 

případně rámové. Podrobný návrh propustků vč. jejich dimenzování bude proveden v dalších stupních 

projektových příprav na návrhový průtok Q50 na základě podrobných hydrometrických údajů v souladu 

s platnými TP 232 – Propustky a mosty malých rozpětí. Umístění a délka všech propustků je uvedena 

v následujícím výčtu: 

• km 0,380 obchvatu obce Cítov (část 1), délka propustku 28 m; 

• km 0,462 obchvatu obce Cítov (část 1) – propustky na napojení obce Cítov, severně a jižně od 

křižovatky s obchvatem obce Cítov (část 1), délka 16 m a 17 m; 

• km 1,379 obchvatu obce Cítov (část 1) – propustky na silnici III/24633 jižně a severně od křižovatky 

s obchvatem obce Cítov (část 1) o délce 13 m a 14 m; 

• km 1,379 obchvatu obce Cítov (část 1) – propustek pro převedení Cítovského potoka na silnici 

III/24633 jižně od křižovatky s obchvatem obce Cítov (část 1), délka 21 m; 

• km 1,412 obchvatu obce Cítov (část 1) – propustek pro převedení Cítovského potoka, délka 21 m; 

• km 2,437 obchvatu obce Cítov (část 1) – propustek pro převedení Cítovského potoka, délka 15 m; 

• km 2,700 obchvatu obce Cítov (část 1), délka 18 m; 

• km 2,891 obchvatu obce Cítov (část 1) – propustek na silnici II/246 západně od křižovatky s obchvatem 

obce Cítov (část 1), délka 21 m; 

• km 0,000 obchvatu obce Cítov (část 2), délka 24 m; 

• km 0,400 obchvat obce Cítov (část 2), délka 13 m; 

• km 0,725 úpravy silnice II/246 – propustek v místě záplavového území Q100 řeky Labe, délka 29 m; 

• km 1,200 úpravy silnice II/246, délka 13 m; 

• km 2,690 úpravy silnice II/246 – propustek pro převedení Cítovského potoka, délka 13 m; 

• km 2,705 úpravy silnice II/246 – propustek na napojení vlakové zastávky Cítov, severně od úpravy 

silnice II/246, délka 14 m; 

• km 3,285 úpravy silnice II/246 – propustek na sjezdu pro IZS, severně od úpravy silnice II/246, délka 

21 m; 

• km 1,140 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – propustek pro vyústění odvodnění vč. vedení 

pod železniční tratí č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem, délka 55 m; 

• km 2,540 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – propustek pro vyústění odvodnění vč. vedení 

pod železniční tratí č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem, délka 40 m (první část 

propustku) a 48 m (druhá část propustku); 

• km 4,567 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – propustek pro převedení bezejmenné 

vodoteče (odvodňovací kanál 1 odkaliště Panský les) v rámci napojení komunikace III/24050, resp. 

obce Horní Počaply, délka 21 m; 

• km 4,705 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – propustek na napojení komunikace 

III/24050, resp. obce Horní Počaply, délka 20 m; 
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• km 5,231 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – propustek pro převedení bezejmenné 

vodoteče (odvodňovací kanál 2 odkaliště Panský les), délka 24 m; 

• km 5,741 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – propustky na silnici III/24621, východně a 

západně od křižovatky s obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel, délka 12 m a 13 m; 

• km 5,942 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, délka 23 m; 

• km 6,920 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, délka 35 m; 

• km 7,195 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – propustek na napojení Horních Počapel, 

východně od křižovatky s obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel, délka 15 m. 

Úpravy vodních toků a meliorací 

Úprava trasy koryta Cítovského potoka v km 1,379–1,412 obchvatu obce Cítov (část 1) 

Bude se jednat o úpravu trasy koryta Cítovského potoka o délce cca 80 m pro převedení přes napojení 

silnice III/24633 jižně od první části obchvatu obce Cítov a přes hlavní trasu obchvatu obce Cítov (část 1). 

Přeložka trasy koryta Cítovského potoka v km 2,437–2,600 obchvatu obce Cítov (část 1) 

Přeložka trasy koryta Cítovského potoka v délce cca 202 m je navržena pro převedení přes hlavní trasu 

první části obchvatu obce Cítov. 

Přeložka trasy koryta Cítovského potoka v km 2,700–2,800 úpravy silnice II/246 

Bude se jednat o přeložku trasy koryta Cítovského potoka o délce cca 218 m pro převedení přes 

upravovanou silnici II/246 v úseku samostatné investice SŽ s.o., která vychází ze záměru projektu 

„Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. – Děčín hl. n.“ (SUDOP PRAHA a.s., 

květen 2019). 

Úprava hlavního odvodňovací zařízení v km 0,462 obchvatu obce Cítov (část 1) 

Úprava hlavního odvodňovacího zařízení je navržena z důvodu kolmého křížení s komunikací zajišťující 

napojení obce Cítov. 

Protihlukové stěny 

Návrh protihlukových stěn vychází z Akustického posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., listopad 2020), 

které tvoří přílohu č. 2 předkládané dokumentace EIA. Protihlukové stěny jsou přímou součástí vlastního 

záměru, s jejichž realizací se v dalších fázích projektových příprav záměru počítá. 

Umístění a podrobná specifikace protihlukových stěn je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 3 Popis navržených protihlukových stěn 

Označení 
Výška PHS nad niveletou 

komunikace (m) 
Délka PHS 

(m) 
Umístění 

PHS 01 2,0 100 
Jižně od obce Cítov,  

podél obchvatu obce Cítov, část 1 

PHS 02 3,0 115 
Jihovýchodně od obce Cítov, podél obchvatu obce 

Cítov, část 2 

PHS 03* 9,0 115 
Jihovýchodně od obce Cítov, podél upravované silnice 

II/246 (Brozánky–Cítov) 
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Označení 
Výška PHS nad niveletou 

komunikace (m) 
Délka PHS 

(m) 
Umístění 

PHS 04** 6,0 45 
U objektu Dolní Beřkovice čp. 57 (Josefka), podél 

stávající rozšiřované komunikace III/24636 

* PHS 03 je navržena tak, aby bylo legislativně zajištěno dodržení příslušného hygienického limitu u objektu k bydlení 

Cítov čp. 320. Návrh této PHS však zamezuje přístup na pozemek chráněného rodinného domu. V dalším stupni 

projektové dokumentace bude nutné najít technické řešení, kterým by se přístup na pozemek zajistil. Případně budou 

prověřeny alternativní způsoby zajištění protihlukové ochrany OB Cítov čp. 320 (např. formou nuceného větrání 

objektu, změnou využití objektu, popř. jeho výkupem). 

** Alternativním řešením pro objekt k bydlení čp. 57 v Dolních Beřkovicích je po dohodě s vlatníkem objektu např. 

zajištění nuceného větrání objektu, dispoziční uspořádání chráněných místností, změna využití objektu, popř. jeho 

vykoupení. 

Varianta 2 

Obchvat obce Cítov 

Předmětem tohoto stavebního objektu je nová trasa komunikace II/246 jižně od obce Cítov. 

Obchvat začíná v km 0,000 napojením na stávající komunikaci II/246 západně od obce Cítov (provozní 

staničení stávající II/246 km 47,829). Od původního vedení silnice se obchvat odklání a pokračuje jižním 

směrem obchvatem obce Cítov. Dále je trasa obchvatu navržena ve vzdálenosti cca 160 m od jižní zástavby 

obce Cítov a pokračuje směrem na východ. Následně je trasa obchvatu napojena do nově navržené 

okružní křižovatky v km 3,440. 

Celková délka obchvatu obce Cítov je 3,440 km. 

Šířkové uspořádání 

Těleso komunikace je navrženo jako dvoupruh v kategorii S 7,5/60, tedy pro návrhovou rychlost Vn = 60 

km/h. 

Základní navrhovaná šířka zpevněné části poloviny komunikace je 3,25 m. Šířka nezpevněné krajnice 

v zářezu činí 0,75 m a v násypu 1,5 m. 

Výškové uspořádání 

Výškové řešení obchvatu obce Cítov je dáno především sklonem terénu v trase plánované komunikace a 

napojením na navazující komunikace II/246. 

Křižovatky a křížení 

V km 0,000 obchvatu obce Cítov je navržena nová průsečná křižovatka pro napojení obce Cítov. Délka 

úpravy činí 160 m. Opuštěná část komunikace II/246 bude rekultivována, případně bude využita jen pro 

obsluhu přilehlých pozemků v upravené kategorizaci na účelovou komunikaci.  

Variantně je napojení obchvatu obce Cítov ve variantě 2 navrženo řešit stykovou křižovatkou nebo okružní 

křižovatkou. V případě stykové i okružní křižovatky délka úpravy činí 156 m. Styková křižovatka je navržena 

s poloměrem hlavního směru nároží R = 20 m. Okružní křižovatka je navržena o průměru D = 40 m. 
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Obrázek 12 Variantní řešení napojení obchvatu obce Cítov ve variantě 2 na stávající silnici II/246 stykovou 

křižovatkou 

 
Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 

březen 2020) 

Obrázek 13 Variantní řešení napojení obchvatu obce Cítov ve variantě 2 na stávající silnici II/246 okružní 

křižovatkou 

 
Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 

březen 2020) 

V km 1,000 trasa obchvatu kříží účelovou komunikaci a navrhovaný lokální biokoridor LBK 105 dle 

platného ÚP obce Cítov. Vzhledem k tomu, že trasa obchvatu v je v tomto místě navržena v násypu, byla 

navržena směrová přeložka účelové komunikace včetně navrhovaného lokálního biokoridoru do místa (km 

1,168), kde již trasa obchvatu vede po povrchu. Křížení bude úrovňové. 
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V km 2,074 je navržena průsečná křižovatka se silnicí III/24633 vedoucí z obce Cítov do obce Spomyšl. 

Napojení sil nice III/24633 bude přeloženo do nové polohy umožňující kolmé napojení. Délka úpravy činí 

364 m. 

Na konci obchvatu obce Cítov v km 3,440 je navržena okružní křižovatka o průměru D = 40 m a šíři jízdního 

pruhu 5,50 m. Tato křižovatka zajistí napojení obce Cítov z východu – stávající komunikace II/246, obchvat 

Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 1 a upravovanou komunikaci II/2416 ve směru na silnici I/16. 

Dále trasa obchvatu obce Cítov kříží následující prvky: 

• km 1,182 křížení VVN (110 kV); 

• km 1,281 křížení VVN (110 kV); 

• km 1,294 křížení VN (do 35 kV); 

• km 1,579 podzemní produktovod ČEPRO; 

• km 2,016 podzemní vedení plynovodu STL GasNet; 

• km 2,055 podzemní vedení VN (do 35 kV); 

• km 2,417 podzemní vedení plynovodu VTL GasNet; 

• km 2,712 podzemní vedení plynovodu VTL GasNet. 

Dále je uvažováno s napojením na přilehlé účelové komunikace a pozemky přímo z obchvatu obce Cítov 

pomocí sjezdů. 

Úprava silnice II/246 

Stavební objekt představuje úpravu stávající silnice II/246 od stávající křižovatky se silnicí I/16 v km 0,000 

(tj. km 54,593 provozního staničení stávající silnice II/246) po nově navrženou okružní křižovatku s 

obchvatem obce Cítov v km 3,530. 

Ve staničení km 0,000–0,250 a v km 1,215–2,177 je uvažováno s úpravou podkladních vrstev a krytu 

vozovky např. formou recyklace. 

Ve staničení km 0,250–1,215 je navržena směrová úprava stávajících protisměrných oblouků s malým 

poloměrem na větší poloměr z důvodu zvýšení bezpečnosti komunikace. Opuštěné části komunikace 

budou rekultivovány. 

Ve staničení km 2,177 je navržena úprava komunikace II/246, která se následně směrově i výškově odklání 

od stávající stopy a mimoúrovňově kříží železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem. 

Za mimoúrovňovým křížením bude trasa napojena do okružní křižovatky s obchvatem obce Cítov. 

V rámci předmětného úseku bude dále zajištěn přístup na vlakovou zastávku Cítov pomocí obslužných 

sjezdů na účelové komunikace. 

Celková délka úpravy silnice II/246 je 3,530 km. 

Šířkové uspořádání 

Těleso komunikace je navrženo jako dvoupruh v kategorii S 7,5/60, tedy pro návrhovou rychlost Vn = 60 

km/h. Stávající vedení silnice II/246 odpovídá v předmětné části šířkově silnici S7,5. 

Základní navrhovaná šířka zpevněné části poloviny komunikace je 3,25 m. Šířka nezpevněné krajnice 

v zářezu činí 0,75 m a v násypu 1,5 m. 
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Výškové uspořádání 

V částech trasy, které vedou po stávající komunikaci je navržena pouze vyrovnávka příčného a podélného 

sklonu v rámci úpravy konstrukce vozovky. 

V místě úpravy směrových oblouků dochází i k dílčí úpravě výškového vedení s ohledem na překonání 

stávající terénní deprese, kde je navržen nový rámový propustek. V místě přeložky stávající komunikace 

na mimoúrovňové křížení dochází ke změně podélného sklonu, kterým trasa stoupá na mostní konstrukci. 

Maximální podélný sklon činí 5,51 % a minimální 0,19 %. 

Křižovatky a křížení 

V rámci úpravy silnice II/246 není uvažováno s novými křižovatkami. 

S napojením na přilehlé účelové komunikace a pozemky je uvažováno přímo ze silnice II/246 pomocí 

sjezdů. 

V km 2,361 úpravy silnice II/246 dojde ke křížení s produktovodem elektrárny Mělník. 

Mostní objekty 

Mostní objekt přes železniční trať a 1. část obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – km 3,040 

V km 3,040 předmětného úseku je navržen mostní objekt přes železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) 

Praha–Ústí nad Labem a 1. část obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel o délce 61 m. Mostní objekt 

je navržen jako spřažená spojitá konstrukce z betonových prefabrikovaných nosníků a monolitické desky 

o dvou polích, opěry budou masivní betonové. Niveleta mostního objektu je navržena ve výšce cca 10 m 

nad terénem. 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel 

Stavební objekt představuje návrh nové komunikace III. třídy a je rozdělen na dvě části (část 1 a část 2). 

První část obchvatu tvoří komunikaci III. třídy od okružní křižovatky s obchvatem obce Cítov až po silnici 

III/24636 a druhou část obchvatu tvoří komunikace III. třídy od křižovatky se silnicí III/24636 až po napojení 

na silnici III/24050 severně od obce Horní Počaply. 

Začátek první části obchvatu je v místě okružní křižovatky na obchvatu obce Cítov. Následně je na 

komunikaci navržen směrový oblouk, kterým se trasa obchvatu stáčí severně a dochází 

k mimoúrovňovému křížení s komunikací II/246. Dále je trasa obchvatu navržena v souběhu s železniční 

tratí č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem až do km 2,500. Od km 2,500 je navržen směrový 

oblouk, kterým se trasa první části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel stáčí ke stávající silnici 

III/24636 a je na ni napojena průsečnou křižovatkou. 

Druhá část obchvatu začíná v místě průsečné křižovatky se silnicí III/24636, následně je vedena v souběhu 

se železniční tratí č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem, podél areálu elektrárny Mělník, 

dále se odklání jihozápadně od obce Horní Počaply a od km 5,741 se trasa stáčí zpět ke komunikaci 

III/24050. V km 6,737 překračuje obchvat železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad 

Labem a záplavové území Q100 řeky Labe mostním objektem o délce 84 m. Následně trasa napojena na 

silnici III/24050 (v km 10,196 provozního staničení stávající silnice III/24050). 

Celková délka obchvatu je 11,090 km, resp. 3,495 km první části a 7,595 km druhé části. 
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Šířkové uspořádání 

Těleso komunikace je navrženo jako dvoupruh v kategorii S 7,5/60, tedy pro návrhovou rychlost Vn = 60 

km/h. 

Základní navrhovaná šířka zpevněné části poloviny komunikace je 3,25 m. Šířka nezpevněné krajnice 

v zářezu činí 0,75 m a v násypu 1,5 m. 

Výškové uspořádání 

Výškové uspořádání první části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel je dáno rovinatým terénem, 

podélný sklon dosahuje maximálně 0,40 %, minimální sklon je 0,12 %. Souslednost výškových oblouků a 

stoupání/klesání je navrženo s ohledem na odvodnění komunikace do podélných příkopů, resp. dešťové 

kanalizace. 

Výškové řešení druhé části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel je rovněž dáno rovinatým 

terénem a nutností umístění dešťové kanalizace v km ZÚ–4,500.  Dále je výškové uspořádání druhé části 

obchvatu dáno mostním objektem přes železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem 

a záplavové území Q100 řeky Labe v km 6,737.  

Maximální podélný sklon činí 5,10 % a minimální 0,02 %. 

Křižovatky a křížení 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 1 

V rámci první části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel je v km 3,495 navrženo křížení se silnicí 

III/24636 průsečnou křižovatkou, která bude upravena ze stávající stykové. 

Dále trasa první části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel kříží následující prvky: 

• km 0,117 podzemní vedení plynovodu VTL; 

• km 1,421 nadzemní vedení horkovod; 

• km 2,889 nadzemní vedení VN (do 35 kV); 

• km 3,347 nadzemní vedení VN (do 35 kV). 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 

V rámci druhé části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel jsou navrženy následující křižovatky a 

křížení s pozemními komunikacemi: 

• V km 0,000 obchvatu se nachází styková křižovatka se silnicí III/24636, která bude upravena na 

průsečnou. 

• V km 0,635 druhé části obchvatu je navržená nová styková křižovatka napojující silnici III/24638 ve 

směru na místní část Podvlčí a účelovou komunikaci vedoucí od železniční stanice Dolní Beřkovice. 

Opuštěná část silnice III/24638 bude rekultivována. Délka úpravy napojení silnice III/24638 je 81 m. 

• V km 2,685 druhá část obchvatu křižuje stávající doprovodnou účelovou komunikaci produktovodu 

elektrárny Mělník. Projekt zde vzhledem k blízkosti železniční trati č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–

Ústí nad Labem a účelové komunikace navrhuje zrušení úrovňového křížení a napojení účelové 

komunikace na silnici III. třídy (obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel), na kterou se lze napojit 

z budoucího areálu ZEVO. 
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• V km 3,667 druhá část obchvatu křižuje další doprovodnou komunikaci. Projekt rovněž navrhuje 

zrušení úrovňového přejezdu a sjezd ze silnice III. třídy (obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel) 

přes přemostění z budoucího areálu ZEVO. 

• V km 3,868 druhé části obchvatu je navržena styková křižovatka s pruhem pro odbočení vlevo o 

celkové délce L = 155 m. Křižovatka napojuje jednovětvovou mimoúrovňovou křižovatku, která v km 

4,029 kříží hlavní trasu obchvatu a železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem. 

Tato křižovatka je navržena pro přímé napojení budoucího areálu ZEVO. Délka úpravy je 0,703 km. 

• V km 4,705 druhé části obchvatu je navržena styková křižovatka s pruhem pro odbočení vlevo o 

celkové délce L = 155 m. Křižovatka napojuje jednovětvovou mimoúrovňovou křižovatku, která v km 

4,554 kříží hlavní trasu obchvatu a železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem. 

Tato větev končí na křižovatce, která napojuje areál Výrobního závodu Rigips, místo pro nakládku 

suché směsi a trasu silnice, která mimoúrovňově kříží hlavní silnici III. třídy (obchvat Dolních Beřkovic 

a Horních Počapel) a železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem. Úprava končí 

na stávající křižovatce se silnicí III/24050. Délka úpravy je 0,717 km. 

• V km 5,245 a 5,373 druhé části obchvatu se nachází úrovňové křížení s polními cestami. 

• V km 5,741 druhé části obchvatu vznikne nová průsečná křižovatka se silnicí III/24621 napojující obec 

Horní Počaply. Délka úpravy je 164 m. 

• V km 6,525 druhá část obchvatu kříží stávající účelovou komunikaci. Vzhledem k násypovému tělesu 

na most přes železnici není navrženo křížení účelové komunikace. Obslužnost objektu č. p. 162 bude 

zajištěna po stávající účelové komunikaci vedoucí k objektu od sjezdu ze silnice III/24621. 

• V km 7,195 druhé části obchvatu je navržena styková křižovatka se silnicí III/24050. Napojení na 

stávající silnici III/24050 severozápadně od obce Horní Počaply je navrženo v délce 135 m. Opuštěná 

část silnice III/24050 bude rekultivována. 

Dále trasa druhé části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel kříží následující prvky: 

• km 0,848 – nadzemní vedení VN (do 35 kV) ČEZ; 

• km 1,400 – podzemní vedení plynovodu VTL; 

• km 2,524 – nadzemní vedení VVN (110 kV) ČEZ; 

• km 2,552 – nadzemní vedení VN (do 35 kV) ČEZ; 

• km 2,674 – nadzemní produktovod EMĚ; 

• km 3,560 – nadzemní produktovod EMĚ; 

• km 3,667 – nadzemní vedení produktovodu a plynovodu EMĚ; 

• km 3,725 – plánovaná investice Net4Gas; 

• 3,576–4,271 – souběh a křížení s vedením VN (do 35 kV), bude nutná směrová úprava trasy mimo 

komunikaci a mimoúrovňové napojením ZEVO;  

• km 4,318 – nadzemní produktovod RIGIPS; 

• km 4,593–4,735 – souběh a křížení s vedením VN (do 35 kV), bude nutná směrová úprava trasy mimo 

komunikaci a mimoúrovňové napojením.  

• km 4,776 – nadzemní vedení VVN (110 kV) ČEZ; 
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• km 6,525 – nadzemní vedení NN (do 1 kV) ČEZ, přeložka nutná vzhledem k výšce nového násypu. 

Mostní objekty 

Mostní objekty jsou navrženy v rámci druhé části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel. 

Most nad vedením produktovodů elektrárny Mělník – km 3,667 

V km 3,667 druhé části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel je navržen mostní objekt o délce 18 

m. Mostní objekt je navržen z monolitické betonové rámové konstrukce. Niveleta mostního objektu je 

navržena ve výšce cca 2,5 m nad terénem.  

Mostní objekt přes železniční trať a obchvat – km 3,924 

V km 3,924 druhé části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel je navržen mostní objekt o délce 40 

m, který bude součástí nadjezdu pro napojení budoucího areálu ZEVO a bude překračovat železniční trať 

č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem a samotný obchvat. Mostní objekt je navržen jako 

spřažená spojitá konstrukce z betonových prefabrikovaných nosníků a monolitické desky o dvou polích, 

opěry budou masivní betonové. Niveleta mostního objektu je navržena ve výšce cca 10 m nad terénem. 

Mostní objekt přes železniční trať a obchvat – km 4,567 

V km 4,567 druhé části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel je navržen mostní objekt o délce 

56,75 m, který bude součástí nadjezdu pro napojení komunikace III/24050, resp. obce Horní Počaply a 

bude překračovat železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem a samotný obchvat. 

Mostní objekt je navržen jako spřažená spojitá konstrukce z betonových prefabrikovaných nosníků a 

monolitické desky o dvou polích, opěry budou masivní betonové. Niveleta mostního objektu je navržena 

ve výšce cca 10 m nad terénem. 

Mostní objekt přes železniční trať a záplavové území Q100 řeky Labe – km 6,737 

V km 6,737 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel je navržen mostní objekt o délce 84 m, který 

bude překračovat železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem a záplavové území 

Q100 řeky Labe. Mostní objekt je navržen jako spřažená spojitá konstrukce z betonových prefabrikovaných 

nosníků a monolitické desky o dvou polích, opěry budou masivní betonové. Niveleta mostního objektu je 

navržena ve výšce cca 10 m nad terénem. 

Subvarianta 1 – obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel v km 0,000–1,800 – část 2 

Subvarianta druhé části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel spočívá v odlišném napojení místní 

části Podvlčí v km 0,000–1,800. Místní část Podvlčí je na obchvat napojena stykovou křižovatkou v km 

1,530 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel. V této variantě je uvažováno se zrušením komunikace 

III/24638, resp. s jejím převedením na komunikaci nižší třídy. 
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Obrázek 14 Obchvat Dolní Beřkovic a Horních Počapel – část 2 – subvarianta 1 v km 0,000–1,800 

 
Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 

březen 2020) 

Subvarianta 2 – uzavření přejezdu přes železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad 

Labem 

Subvarianta 2 představuje dopravní situaci při uzavření železničního přejezdu na silnici III/24636 přes 

železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem, který se nachází v obci Dolní Beřkovice. 

Jedná se tedy pouze o dopravní řešení, jehož dopady na intenzity silniční dopravy jsou popsány v kap. B. 

II. 6. předkládané dokumentace EIA. 

Koncepce odvodnění varianty 2 

Odvádění srážkových vod ze silničního tělesa je navrženo otevřeným systémem, tedy příčným a podélným 

sklonem do postranních retenčních a vsakovacích příkopů s vyústěním do nejbližších recipientů. Retenční 

a vsakovací příkopy budou splňovat standardizované řešení pro vsakovací zařízení dle TP 83 – Odvodnění 

pozemních komunikací. V některých případech jsou dále z důvodu konfigurace stávajícího terénu 

navrženy přelivné příkopy s propustným dnem a přelivnou hranou na povrch terénu. U přelivného příkopu 

bude použito standardizované řešení v souladu s TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací. V rámci 

druhé části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel je navržena dešťová kanalizace především 

z důvodu konfigurace terénu a z důvodu existence ochranného pásma vodního zdroje. Dešťová kanalizace 

bude doplněna o dva odvodňovací příkopy v km 1,140 a 2,540 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel, část 2. Odvodňovací příkopy budou odvádět dešťovou vodu z první části obchvatu obce Horní 

Počaply a Dolní Beřkovice km 3,059–konec úseku a z druhé části obchvatu obce Horní Počaply a Dolní 

Beřkovice km 0,000–1,850 a km 1,850–3,324. Dešťová kanalizace je dále navržena v km 2,067–3,059 první 

částí obchvatu, odvodnění bude svedeno do bezejmenného toku od lokality Bažantnice v km 2,037 a dále 

v km 3,324–4,700 druhé části obchvatu, odvodnění bude svedeno do odvodňovacího kanálu odkaliště 
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Panský les v km 4,530. Před vyústěním dešťové kanalizace do recipientů jsou navrženy retenční nádrže 

s regulovaným odtokem dle TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami. 

Návrh odvodnění je rozdělen na jednotlivé úseky s ohledem na směr odtoku srážkových vod v závislosti 

na stávajícím terénu.  

Systém odvádění srážkových vod jednotlivých úseků předmětného záměru ve variantě 2 je uveden v kap. 

B. III. 2. předkládané dokumentace EIA.  

Retenční a vsakovací příkopy 

V následujícím výčtu jsou uvedeny úseky odvodnění s umístěním retenčních a vsakovacích příkopů v rámci 

jednotlivých komunikací varianty 2. Retenční a vsakovací příkopy budou splňovat standardizované řešení 

pro vsakovací zařízení dle TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací. 

• C01 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km ZÚ–1,000 obchvatu obce Cítov; 

• C02 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 1,000–2,030 obchvatu obce Cítov; 

• C03 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 2,030–3,441 obchvatu obce Cítov; 

• E01 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 0,250–0,803 úpravy silnice II/246; 

• E02 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 0,803–1,215 úpravy silnice II/246; 

• E03 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 2,177–2,900 úpravy silnice II/246; 

• E04 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 2,900–3,040 úpravy silnice II/246; 

• D01 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km ZÚ–1,250 obchvat Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel, část 1; 

• D02 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 1,250–1,950 obchvat Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel, část 1; 

• A03 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 4,530–4,700 obchvat Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel, část 2; 

• A04 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 4,700–5,738 obchvat Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel, část 2; 

• A05 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 5,738–6,737 obchvat Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel, část 2; 

• A06 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 6,823–7,104 obchvat Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel, část 2; 

• A07 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 7,104–KÚ obchvat Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel, část 2; 

• B01 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km ZÚ–0,120 obchvat Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel, část 2 (napojení komunikace III/24050); 

• B02 – Retenční a vsakovací příkopy ve staničení km 0,120–0,330 obchvat Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel, část 2 (napojení komunikace III/24050); 

• Retenční a vsakovací příkopy v celé délce (317 m) napojení obchvatu obce Cítov a obchvatu Dolních 

Beřkovic a Horních Počapel na stávající silnici II/246 východně od obce Cítov. 
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Přelivné příkopy 

V následujícím výčtu jsou uvedeny navržené přelivné příkopy v rámci jednotlivých komunikací varianty 2. 

U přelivných příkopů bude použito standardizované řešení v souladu s TP 83 – Odvodnění pozemních 

komunikací. 

• Přelivný příkop ve staničení km 0,730 úpravy silnice II/246; 

• Přelivný příkop ve staničení km 5,940 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Beřkovic, část 2; 

• Přelivný příkop ve staničení km 6,920 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Beřkovic, část 2. 

Dešťová kanalizace  

Dešťová kanalizace je navržena z plastových trub.  

D02-01 – Dešťová kanalizace ve staničení km 1,950–3,059 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – 

část 1 – Dešťová kanalizace bude zaústěna do retenční nádrže (RN D02) v km 1,950 a následně do 

bezejmenné vodoteče od lokality Bažantnice. Dešťová kanalizace je navržena o délce 1 030 m. 

A01-01 – Dešťová kanalizace ve staničení km 3,059–KÚ obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – 

část 1 a ve staničení km ZÚ–1,850 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 – Dešťová 

kanalizace bude zaústěna do retenční nádrže (RN A01) v km 1,140 a následně do odvodňovacího příkopu 

svedeného do řeky Labe. Dešťová kanalizace je navržena o délce 1 520 m. 

A01-2 – Dešťová kanalizace ve staničení km 1,140–1,850 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – 

část 2 – Dešťová kanalizace bude zaústěna do retenční nádrže (RN A01) v km 1,140 a následně do 

odvodňovacího příkopu svedeného do řeky Labe. Dešťová kanalizace je navržena o délce 700 m. 

A02-1 – Dešťová kanalizace ve staničení km 1,850–2,540 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – 

část 2 – Dešťová kanalizace bude zaústěna do retenční nádrže (RN A02) v km 2,540 a následně do 

odvodňovacího příkopu svedeného do řeky Labe. Dešťová kanalizace je navržena o délce 650 m. 

A02-2 – Dešťová kanalizace ve staničení km 2,540 –3,300 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – 

část 2 – Dešťová kanalizace bude zaústěna do retenční nádrže (RN A02) v km 2,540 a následně do 

odvodňovacího příkopu svedeného do řeky Labe. Dešťová kanalizace je navržena o délce 800 m. 

A03-1 – Dešťová kanalizace ve staničení km 3,300–4,530 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – 

část 2 – Dešťová kanalizace bude zaústěna do retenční nádrže (RN A03) v km 4,530 a následně do 

odvodňovacího kanálu Panský les svedeného do řeky Labe. Dešťová kanalizace je navržena o délce 1 150 

m. 

Retenční nádrže 

Před vyústěním dešťové kanalizace z jednotlivých úseků předmětných komunikací do recipientů jsou 

navrženy retenční nádrže (RN) s regulovaným odtokem dle TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými 

vodami, se specifickým odtokem 3 l/s/ha z neredukované plochy. Retenční nádrže budou navrženy jako 

zemní otevřené nádrže, případně jako prefabrikované podzemní nádrže. Konkrétní návrh bude součástí 

dalšího stupně projektové dokumentace. 

RN D02 – Retenční nádrž ve staničení km 1,950 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 1 – 

Retenční nádrž je navržena o velikosti 160 m3 a bude zaústěna do bezejmenné vodoteče od lokality 

Bažantnice. 
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RN A01 – Retenční nádrž ve staničení km 1,140 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 – 

Retenční nádrž je navržena o velikosti 390 m3 a bude zaústěna do odvodňovacího příkopu svedeného do 

řeky Labe. 

RN A02 – Retenční nádrž ve staničení km 2,540 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 – 

Retenční nádrž je navržena o velikosti 230 m3 a bude zaústěna do odvodňovacího příkopu svedeného do 

řeky Labe.  

RN A03 – Retenční nádrž ve staničení km 4,530 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 – 

Retenční nádrž je navržena o velikosti 370 m3 a bude zaústěna do kanálu Panský les svedeného do řeky 

Labe. 

Odvodňovací příkopy 

Odvodňovací příkop úseku A01 ve staničení km 1,140 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 

2 – Odvodňovací příkop je navržen o délce 1 270 m a bude zaústěn do řeky Labe v lokalitě mezi areálem 

firmy DANZER BOHEMIA-DÝHÁRNA s.r.o. a zástavbou obce Dolní Beřkovice. 

Odvodňovací příkop úseku A02 ve staničení km 2,540 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 

2 – Odvodňovací příkop je navržen o délce 980 m a bude zaústěn do řeky Labe severně od zástavby místní 

části Křivenice. 

Propustky 

Pro účely příčného odvodnění příkopů je navržena řada propustků. Propustky jsou navrženy trubní, 

případně rámové. Podrobný návrh propustků vč. jejich dimenzování bude proveden v dalších stupních 

projektových příprav na návrhový průtok Q50 na základě podrobných hydrometrických údajů v souladu 

s platnými TP 232 – Propustky a mosty malých rozpětí. 

Umístění a délka všech propustků je uvedena v následujícím výčtu: 

• km 0,300 obchvatu obce Cítov – propustek na komunikaci napojení obce Cítov, severně od křižovatky 

s obchvatem obce Cítov, délka 20 m; 

• km 2,036 obchvatu obce Cítov – propustek pro převedení Cítovského potoka, délka 20 m; 

• km 2,074 obchvatu obce Cítov – propustky na napojení komunikace III/24633, severně a jižně od 

křižovatky s hlavní trasou obchvatu obce Cítov, délka 13 m a 14 m; 

• km 3,250 obchvatu obce Cítov – propustek pro odvodnění komunikace, délka 17 m; 

• km 3,440 obchvatu obce Cítov – propustek na komunikaci napojení obce Cítov, severně od křižovatky 

s obchvatem obce Cítov a obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 1, délka 27 m; 

• km 3,440 obchvatu obce Cítov – propustek na komunikaci napojení obce Cítov, v místě napojení na 

stávající silnici II/246, délka 11 m; 

• km 0,725 úpravy silnice II/246 – propustek v místě záplavového území Q100 řeky Labe, délka 29 m; 

• km 1,200 úpravy silnice II/246 – propustek pro odvodnění komunikace, délka 13 m; 

• km 2,350 úpravy silnice II/246 – propustek pro odvodnění komunikace, délka 17 m; 

• km 2,720 úpravy silnice II/246 – propustek na komunikaci napojení vlakové zastávky Cítov pro 

převedení Cítovského potoka, severně od křižovatky s upravovanou silnicí II/246, délka 11 m; 
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• 0,756 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 1 – propustek pro převedení Cítovského 

potoka, délka 18 m; 

• km 1,140 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 – propustek pro vyústění odvodnění 

vč. vedení pod železniční tratí č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem, délka 55 m; 

• km 2,540 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 – propustek pro vyústění odvodnění 

vč. vedení pod železniční tratí č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem, délka 40 m (první 

část propustku) a 48 m (druhá část propustku); 

• km 4,567 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 – propustek pro převedení 

bezejmenné vodoteče (odvodňovací kanál 1 odkaliště Panský les) v rámci napojení komunikace 

III/24050, resp. obce Horní Počaply, délka 21 m; 

• km 4,705 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 – propustek na napojení komunikace 

III/24050, resp. obce Horní Počaply, délka 20 m; 

• km 5,231 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 – propustek pro převedení 

bezejmenné vodoteče (odvodňovací kanál 2 odkaliště Panský les), délka 24 m; 

• km 5,741 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 – propustky na silnici III/24621, 

východně a západně od křižovatky s obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel (část 2), délka 12 

m a 13 m; 

• km 5,942 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2, délka 23 m; 

• km 6,920 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2, délka 35 m; 

• km 7,195 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 – propustek na napojení Horních 

Počapel, východně od křižovatky s obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel, délka 15 m. 

Úpravy vodních toků a meliorací 

V souvislosti s variantou 2 předmětného záměru nejsou uvažovány žádné úpravy vodních toků ani 

meliorací. 

Zásady organizace výstavby 

V době zpracování předmětné dokumentace EIA nebyly ještě zpracovány zásady organizace výstavby, a 

tedy nebyl znám průběh prací v rámci výstavby nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov. 

Technologie stavby 

Technologie stavby budou odpovídat charakteru předmětného záměru (liniová dopravní stavba). Lze 

předpokládat, že stavební a montážní práce budou prováděny běžnými technologiemi, za použití běžných 

dopravních a stavebních strojů a zařízení. V jednotlivých fázích budou podle potřeby a druhu prováděných 

prací nasazeny běžně používané dopravní a stavební stroje, tj. nákladní automobily, silniční fréza, 

nakladače, rypadla, pneumatická sbíjecí a bourací kladiva, kompresor, autojeřáb, čerpadlo  

na beton, zemní válec, malé mechanizmy na zemní práce a jiné malé mechanizmy. 

Podrobný harmonogram výstavby vč. popisu činností v jednotlivých etapách výstavby bude součástí zásad 

organizace výstavby, které budou zpracovány v dalších stupních projektové dokumentace (DSP). 
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Příjezdové a odjezdové trasy ve fázi výstavby 

Lze předpokládat, že jako přepravní a přístupové trasy na staveniště budou sloužit stávající komunikace, 

především D8, I/16, II/246, III/24633, III/24636 a III/24050. 

Použití jednotlivých přístupových komunikací bude před zahájením prací souhlasně projednáno s Policií 

ČR, vlastníky dotčených komunikací, dotčenými městy a obcemi.  

Objízdné trasy ve fázi výstavby 

Ve fázi výstavby záměru jsou předpokládány objízdné trasy po stávajících komunikacích vyvolané 

potřebou realizace následujících částí stavby: 

Varianta 1 

• úprava silnice II/246; 

• úprava silnice III/24636. 

Varianta 2  

• úprava silnice II/246. 

Objízdné trasy ve fázi výstavby budou detailně prověřeny v rámci podrobnějších Zásad organizace 

výstavby v dalším stupni projektové dokumentace, kdy budou také prověřovány pasporty, únosnosti 

jednotlivých komunikací a jejich technický stav a různá omezení na těchto komunikacích a další nutné 

parametry včetně zhodnocení možných vlivů na ŽP a obyvatelstvo. 

Obecně lze konstatovat, že chráněná zástavba podél objízdných tras může být po určitou dobu vlivem 

převedení dopravy na tyto komunikace více zatěžována. Půjde však o časově omezený jev pouze  

na nezbytně nutnou dobu. 

Předpokládaná pracovní doba 

Pracovní doba bude blíže stanovena zhotovitelem stavby. Limitní pracovní doba pro provádění hlučných 

operací a pro dopravu materiálu po komunikační síti bude od 7 do 21 h a tato doba nebude překročena.  

Zemní práce a bilance zemin 

Bilance skrývek a zemních prací je popsána v kapitole B. II. 1 předkládané dokumentace EIA. 

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  

Staveniště bude zřízeno, uspořádáno a vybaveno přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak,  

aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet 

k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných 

komunikacích, ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám 

nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků, k vodovodním sítím, požárním 

zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem. 

Staveniště bude vhodným způsobem oploceno nebo jinak zajištěno. Oplocení nesmí ohrožovat 

bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích. Jestliže oplocení bude zasahovat do veřejné komunikace, 

bude označeno také reflexními značkami a za snížené viditelnosti i osvětleno výstražnými světly. 
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Stavební hmoty a výrobky budou na staveništi bezpečně ukládány. Budou-li uloženy na volných 

prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky sypkých 

hmot budou případně zakryty, aby nedocházelo k víření a šíření prachu větrem. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch 

staveniště, zejména vozovek a bude řešeno v souladu s platnou legislativou. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném 

rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání budou uvedena do původního stavu.  

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi budou upraveny a udržovány tak,  

aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

Níže uvedená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů jsou 

přímou součástí vlastního záměru, s jejich plněním se v další fázi projektových příprav, fázi výstavby 

i provozu záměru počítá. Tato opatření jsou projednána s oznamovatelem daného záměru. 

V následujícím výčtu opatření, která jsou přímou součástí záměru, je uvedena i řada opatření vyplývajících 

z platné legislativy v oblasti životního prostředí. Tato opatření musí být záměrem automaticky plněna, i 

přes to zpracovatel dokumentace EIA považoval za účelné některá opatření vyplývající přímo z platné 

legislativy, vzhledem k jejich důležitosti ve vztahu k posuzované stavbě předmětného záměru, zmínit. 

Fáze projektových příprav 

Obecná opatření 

• V rámci dalších stupňů projektových příprav budou zpracovány zásady organizace výstavby, jejichž 

součástí bude podrobný harmonogram výstavby. 

Opatření na ochranu podzemních a povrchových vod 

• V dalších stupních projektových příprav bude zpracován havarijní plán stavby podle § 39 zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Náležitosti havarijního plánu budou v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

• V dalších stupních projektových příprav bude zpracován povodňový plán dle zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, neboť se stavba 

dotýká záplavových území toků.  

• V dalších stupních projektových příprav (DÚR, resp. DSP) budou způsob a podmínky vypouštění 

odpadních vod projednány s místně příslušným vodoprávním úřadem a správcem toku. 

• Úpravy toků budou v dalších stupních projektových příprav projednány s jejich správci a s příslušným 

vodoprávním úřadem. 

Opatření na ochranu přírody a krajiny 

• V dalším stupni projektových příprav bude zpracován podrobný dendrologický průzkum pro povolení 

ke kácení dřevin rostoucích mimo les.  
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• S ohledem na snížení negativního vlivu stavby na krajinný ráz a začlenění tras řešených komunikací 

do předmětné krajiny s ohledem na migraci živočichů budou v rámci celé trasy posuzovaného záměru 

dodržovány parametry sadebního materiálu vycházející z TP 99 – Vysazování a ošetřování silniční 

vegetace a především dodatku 1 k TP 99 – Vysazování a ošetřování silniční vegetace. Při výsadbách 

je nutné respektovat také TKP 13 – Vegetační úpravy. 

• V dalším stupni projektových příprav (DÚR, resp. DSP) budou při návrhu sadových úprav a ozelenění 

tras komunikací upřednostňovány výsadby původních dřevin, nebo dřevin vázaných na danou 

lokalitu. Při plánování rozmístění liniových prvků zeleně bude brán ohled především na zachování 

důležitých pohledových os a neopakovatelnosti krajinné scény. 

Na sušší stanoviště je doporučeno provést výběr zejména z druhů jako dub letní Quercus robur, dub 

zimní Quercus petraea, habr obecný Carpinus betulus, jeřáb ptačí Sorbus aucuparia, jilm habrolistý 

Ulmus minor, lípa malolistá Tilia cordata, dřín jarní Cornus mas. Z keřů hloh jednosemenný Crataegus 

monogyna, zimolez obecný Lonicera xylosteum, líska obecná Corylus avellana, řešetlák počistivý 

Rhamnus cathartica a svída krvavá Cornus sanguinea. V rámci alejí podél cest je rovněž vhodná 

výsadba ovocných dřevin. 

Pro dřeviny tvrdého luhu, tj. na vlhčí až mokrá stanoviště (platí pro úsek u štěrkopískoven Baraba) je 

doporučeno ze stromů druhy jako habr obecný, jasan úzkolistý podunajský Fraxinus angustifolia 

subsp. danubialis, topol bílý Populus alba, topol černý Populus nigra (nutný čistý genetický materiál), 

dub letní Quercus robur, lípa malolistá Tilia cordata, jilm vaz Ulmus laevis a jilm habrolistý Ulmus 

minor. Z křovin svída krvavá Cornus sanguinea. 

• Při návrhu vegetačních úprav nebude (mimo specifická a lokální opatření) navrhováno plošné osázení 

dřevinami, ale pouze skupinové (druhy přirozené skladby), část ploch bude ponechána přirozené 

sukcesi a část výsadeb realizována také v podobě křovin. 

Vhodné je pouze omezeně osadit mozaikou křovin a jednotlivých dřevin do pokryvnosti 30 %, a to se 

zahrnutím autochtonních druhů, ve výsledku preferovat otevřené luční a bezlesé prostředí i jako 

náhradu za převažující dotčené biotopy. 

• V dalším stupni projektových příprav (DÚR, resp. DSP) bude při návrhu podrobného řešení 

překládaných vodních toků zachována diverzitu hloubky a proudu. Nebudou navrhována široká 

mělká koryta s uniformním prouděním, naopak je vhodné realizovat model širší bermy (i do jisté míry 

opevněná např. kamenným záhozem břehů) a užší přírodní kynety. Takto vzniknou v okolí vodoteče 

i potřebné pásy souše, využitelné pro migraci suchozemských živočichů (mimo jiné obojživelníci, 

savci).  

Podobně budou na náspy, do zářezů a do podmostí mimo záplavová území vodních toků tam, kde je 

to z pohledu bezpečnosti provozu možné, navrženy biotopové prvky nestavebního charakteru – 

hromady kamenů, mrtvé dřevo. 

• V dalším stupni projektových příprav (DÚR, resp. DSP) bude návrh migračních objektů uzpůsoben tak, 

aby prostor vstupu a výstupu migračních objektů vč. vodních toků byl řešen bez překážek, objekty 

v toku a překážky (prahy, pasy) nesmí vytvářet překážky vyšší než 10 cm. 

• Opevnění kynety dna, opevnění břehů a celkové úpravy podélného profilu koryta toků bude navrženo 

tak, aby odpovídalo revitalizačním cílům, tj. podmínky v upraveném korytě budou přizpůsobeny 

přírodě blízkému stavu. Obecně se jedná o preferenci hrubých kamenných záhozů při opevnění dna 

místo kamenné rovnaniny, s cílem vytvoření vysoké úkrytové kapacity pro ochranu ryb před 

piscifágními predátory; vkládání dřevěných výhonů a dnových prahů; zachování co největšího 
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množství autochtonní doprovodné dřevinné zeleně, případně osazení nově formovaných břehů 

vzrostlými jedinci dřevin příslušného výškového stupně. 

• Při návrhu protihlukových stěn, případně objektů s velkými průhlednými plochami, nebudou použity 

průhledné anebo lesklé plochy (viz ustanovení §5a zákona č. 114/1992 Sb. – ochrana volně žijících 

ptáků). Alternativou je použití neprůhledných materiálů, případně mléčně zabarveného skla. Použití 

siluet dravců je nefunkční a nevhodné. Jediným efektivním řešením je dodatečné polepení 

nebezpečných ploch svislými pruhy hustě vedle sebe (min. 2 cm pruhy 10 cm od sebe, alternativně 

1 cm co 5 cm). 

• Pro navrhovaná tělesa komunikací je definováno obecné opatření pro snížení vlivu na krajinný ráz. 

Tímto opatřením jsou keřové výsadby na svazích náspů a zářezů. 

Opatření na ochranu půd 

• V dalším stupni projektových příprav bude nezbytné získat souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF 

k odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

• V dalším stupni projektových příprav bude nezbytné získat souhlas příslušného orgánu ochrany PUPFL 

k odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

• Umístění stavby je podmíněno souhlasem orgánu státní správy lesů, a to i u pozemků 50 m od okraje 

lesa (ochranné pásmo), viz § 14 odst. 2 lesního zákona. 

• V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) bude zpracován návrh plánu rekultivace ploch 

dočasných záborů ZPF a PUPFL, který bude předložen ke schválení příslušnému orgánu ochrany ZPF, 

resp. PUPFL.  

• Vzhledem k předpokládané nevyrovnané bilanci zemin bude v dalších stupních projektových příprav 

specifikován zdroj zeminy do násypů. V případě vhodnosti lze uvažovat o tvorbě vrstevnatých násypů 

dle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ s využitím alternativních 

či druhotných surovin z Elektrárny Mělník. Tuto možnost je potřeba ověřit v dalších stupních 

projektových příprav na základě podrobného hydrogeologického průzkumu lokality. 

• Mocnost skrývky kulturních vrstev půdy a případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin 

bude stanovena na základě pedologického průzkumu, který bude realizován v dalších stupních 

projektové dokumentace. 

Opatření na ochranu před hlukem 

• V dalším stupni projektové dokumentace budou v případě varianty 1 předmětného záměru 

respektována protihluková opatření v rozsahu dle Akustického posouzení (příloha č. 2 dokumentace 

EIA). Informace o rozsahu navržených protihlukových stěn jsou uvedeny v celkovém popisu 

technického řešení předmětného záměru v rámci této kapitoly a dále v kap. D. I. 3. dokumentace EIA.  

Pozn.: Varianta 2 nevyžaduje realizaci protihlukových opatření. 

Opatření vůči změnám klimatu 

• Z pohledu adaptačních opatření vůči změnám klimatu budou v rámci přípravy projektu zohledněny 

technologie a kvalita materiálů se zaměřením na zvýšení životnosti prováděné dopravní stavby. 

Materiály povrchů dopravní stavby by měly být odolné vůči poškození vlivem extrémních teplot a 

dalších klimatických extrémů (přívalové deště, ledovka, sněhové přívaly). 
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Další opatření 

• V dostatečném předstihu před zahájením výstavby bude uzavřena smlouva s oprávněnou 

archeologickou organizací. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, bude následně proveden základní výzkum odbornou archeologickou organizací. Písemné 

potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí. 

• Při návrhu světelných zdrojů, u kterých je možné v souvislosti s realizací záměru ovlivnit jejich návrh 

(tj. osvětlení přechodu pro chodce, osvětlení okružních křižovatek, příp. osvětlení staveniště), bude 

důsledně postupováno v souladu s obecnými doporučeními k zamezení výskytu světelného znečištění 

dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí (č. j. MZP/2020/710/2387) ze dne 30. 6. 

2020. Bude třeba se v dalším stupni projektových příprav zaměřit na správnou volbu typu osvětlení, 

které omezí světelní znečištění. 

• Na základě podrobných zásad organizace výstavby v dalších stupních projektových příprav bude 

upřesněn rozsah případných zásahů do chráněného ložiskového území „ID 15830002 Kostomlaty pod 

Řípem – štěrkopísky“ a dobývacího prostoru netěženého „ID 71144 Kostomlaty pod Řípem I – 

štěrkopísek“ variantou 2 předmětného záměru, které se nachází v těsném souběhu s trasou obchvatu 

obce Cítov ve variantě 2 v km 0,000–0,300. 

Fáze výstavby 

Obecná opatření 

• Obyvatelé dotčení výstavbou předmětného záměru budou předem seznámeni s harmonogramem 

výstavby. Současně bude ustanovena kontaktní osoba, na kterou se budou občané moci obrátit a řešit 

případné problémy vzniklé v době výstavby. 

• Pro ekologickou a ekonomickou únosnost projektu je žádoucí, aby potřebné surovinové zdroje 

vhodné kvality byly lokalizovány co nejblíže k místu výstavby záměru. 

Opatření na ochranu ovzduší 

Pro etapu výstavby byla formulována následující doporučení, která budou zohledněna v Zásadách 

organizace výstavby (ZOV) a která by měla směřovat k minimalizaci vlivů na ovzduší: 

• Staveništní komunikace budou pravidelně čištěny, skrápěny nebo budou používány aktivní látky  

k potlačení prašnosti. 

• Budou používány stroje s nižšími emisemi PM (splňující alespoň emisní normu Stage I dle Směrnice 

97/68/ES) a bude věnována péče jejich údržbě – jedná se o optimální nastavení motorů, omezení 

volnoběhu strojů a zamezení přetěžování techniky. 

• Po dobu stavby budou dodržovány zásady správné manipulace s nakladačem, obsluha strojů 

vyškolenými pracovníky, tj. nákladní vozidla budou plněna ve správné poloze tak, aby nedocházelo k 

násypu materiálu mimo vozidlo. 

• Po dobu stavby budou redukovány volnoběhy nákladních automobilů a strojů mimo silniční techniky 

na minimum. 

• V případě sucha bude zajištěno skrápění staveništních ploch. 

• V případě dlouhodobého sucha a vyšším větru budou omezeny stavební práce, případně bude 

zamezeno šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště. 
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• K zajištění kontrolovatelnosti realizace protiprašných opatření při suchém anebo větrném počasí, 

budou průběžně sledovány aktuální údaje minimálně o směru a rychlosti větru, vlhkosti vzduchu  

a teplotě a také předpovědi vývoje těchto údajů. Údaje ze sledování vývoje výše uvedených 

parametrů budou průběžně zaznamenávány ve stavebním deníku pro potřebu zpětné kontroly. 

• Bude minimalizováno nebo zcela vyloučeno volné deponování jemnozrnného materiálu o zrnitosti 

do 4 mm na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál bude shromažďován v silech nebo v boxech, 

jednotlivé materiály budou ohrazeny a bude zamezeno vyfoukání jemných částic do okolí. 

• Venkovní skládky budou umisťovány na závětrnou stranu a současně materiály na deponie budou 

umisťovány tak, aby horní vrstvu tvořil vždy nový přirozeně vlhký materiál. 

• Při tvorbě deponií a mezideponií bude minimalizováno vyfoukání prachu větrem následujícím 

způsobem: 

- Bude preferována jedna velká halda namísto více menších (realizace jedné haldy místo dvou 

zmenší aktivní povrch až o 25 %). 

- Podélné haldy budou vytvářeny rovnoběžně s převažujícím směrem větru. 

- Budou využívány i existující překážky, například stromy, keře apod., popřípadě budou budovány 

vlastní překážky z přenosných materiálů. 

- Při rychlosti větru překračující 5 m/s budou zakryty případně, bude-li to dostatečné k zamezení 

šíření prašnosti do okolí, budou skrápěny všechny deponie o zrnitosti menší než 8 mm.  

Při rychlosti větru překračujícím 10 m/s budou omezeny práce na stavbě nebo budou alespoň 

omezeny činnosti způsobující prašnost.  

• Při přepravě materiálů mezi více areály v rámci stavby budou dodržovány zásady minimalizace délky 

přepravních tras, tj. materiál bude rozmístěn tak, aby nutná přeprava byla co nejkratší. 

Opatření na ochranu před hlukem 

• V noční době nebudou prováděny stavební práce.  

• V noční době nebude provozována obslužná doprava staveniště. 

• Zajistit, aby řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě vypnuli motor. 

• Při výběru stavebních strojů budou preferovány stroje s nižšími akustickými emisními parametry 

(výběr strojů s nižším akustickým výkonem zařízení LwA). 

• V případě blízko umístěné chráněné zástavby v okolí staveniště je vhodné obyvatele z nejblíže 

situovaných domů seznámit s délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby. Jsou-li občané 

ovlivnění hlukem dostatečně informováni o účelu a smyslu hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento 

hluk je příznivější a minimalizuje se takto vznikající stres a nepohoda. Vhodné je i stanovení kontaktní 

osoby, na kterou by se občané mohli obrátit s případnými žádostmi a stížnostmi. 

• Provoz stavebních strojů a mechanizovaného nářadí bude zajištěn v denním období od 07:00 do 21:00 

h. 

• Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v řádném technickém 

stavu. 
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• Dovozové a odvozové trasy budou navrženy tak, aby byl minimalizován vliv na chráněnou zástavbu 

v okolí těchto tras z obslužné dopravy staveniště.  

Opatření na ochranu přírody a krajiny 

• Dřeviny v blízkosti stavby, u nichž hrozí možnost poškození, budou po dobu stavby účinně chráněny 

ve smyslu ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a ploch 

při stavebních pracích např. následovně:  

o Ochrana kmenů: Kmeny vzrostlých stromů v bezprostřední blízkosti stavby oddělit od 

stavebního prostoru souvislým oplocením, příp. v manipulačním prostoru stavební 

mechanizace zajistit ochranným bedněním – chránit jednotlivé kmeny vypolštářovaným 

bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m, přičemž instalace bednění nesmí poškozovat 

kmen ani korunu. 

o Ochrana koruny: V místech stavby nebo pohybu mechanizace vyvázat překážející větve 

vzhůru, případně použít podpěry nebo jiné zábrany. 

o Ochrana kořenového prostoru: Kořenový prostor chránit při přejíždění v jeho blízkosti. Zvláštní 

pozornost klást na ochranu kořenových náběhů. Při změnách úrovně terénu v kořenovém 

prostoru provést zvláštní technická opatření. Ponechaný kořenový prostor musí zůstat 

dostatečně velký. Veškeré výkopové práce v oblasti kořenové zóny provádět ručně, v případě 

poranění zajistit odborné ošetření poraněných kořenů (řezná místa zahladit, ošetřit a následně 

ochránit před vysycháním a promrzáním). V kořenových zónách nepřipustit skládky zemin, 

stavebních materiálů a hmot, odstávky těžkých strojů. K případným zásypům kořenů 

používat propustné materiály, hutnění konstrukčních vrstev provádět šetrně ke kořenům.  

o V průběhu stavby kompenzovat stres stromů opakovanou důkladnou zálivkou, po skončení 

stavebních prací požadovat odbornou kontrolu aktuálního stavu stromů za účelem stanovení 

rozsahu případných nových poškození a potřeby a rozsahu nápravných opatření (kompenzační 

řez v koruně, instalace vazby, ošetření kmenů, zálivka, přihnojení aj.). 

• Při výsadbě dřevin budou dodržovány následující technické normy: ČSN 83 9021 „Technologie 

vegetačních úprav v krajině“, ČSN 83 9031 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich 

zakládání“, ČSN 83 9041 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 

stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a 

stavebních prvků, kombinované konstrukce“, ČSN 83 9051 „Technologie vegetačních úprav v krajině 

– Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy“. Pro výsadbu budou využity dřeviny původní pro 

danou oblast, bude se jednat o dřeviny spíše s nižším habitatem. 

Opatření na ochranu podzemních a povrchových vod 

• Stavební činnost nesmí narušit hydrologický režim lokality a nesmí kontaminovat místní nádrže a 

vodoteče. 

• V případě, že by mohlo během výstavby dojít k ovlivnění individuálních zdrojů pitné vody v blízkosti 

navrhované stavby budou stavební práce prováděny pod vedením autorizovaného hydrogeologa. 

• Případné napadávky a znečištění bude z koryt vodních toků neprodleně odstraněno. 

• Na staveništi nebude prováděna údržba stavebních strojů, mechanizmů a dopravních prostředků 

s výjimkou běžné denní údržby.  
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• Mytí aut bude prováděno před výjezdem na veřejné komunikace, a to buď pomocí mobilních myček, 

nebo bude prováděno na zpevněné ploše zařízení stavenišť, odkud budou vody svedeny přes lapoly 

do bezodtoké jímky, odkud budou kaly a usazeniny pravidelně vyváženy a bude s nimi nakládáno 

v souladu s platnou legislativou.  

• Bude věnována zvýšená pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů 

z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru budou realizovány jejich periodické 

kontroly tak, aby bylo zabráněno případným úkapům ze stavebních mechanizmů, které by mohly 

ohrozit jakost povrchových a podzemních vod. 

• Pod odstavenou techniku umístěnou na odstavných plochách budou instalovány úkapové vany  

k záchytu ropných látek, případně bude technika parkována na zpevněných plochách, které budou 

odvodněny přes lapol do bezodtoké jímky.  

• Materiál potřebný při výstavbě bude ukládán na vyhrazených deponiích, které nebudou zřizovány  

v blízkosti vodních toků ani v záplavových územích.  

• V prostoru stavby nebudou skladovány pohonné hmoty, maziva a další závadné a velmi závadné látky. 

Nutná manipulace s nimi bude omezena na minimum a do prostoru v dostatečné vzdálenosti od 

koryta vodního toku.  

• Na staveništi budou zajištěny vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků 

ropných látek z dopravních prostředků.  

• V případě úniku ropných látek budou neprodleně zahájeny sanační práce a s kontaminovanou vodou 

bude zacházeno podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve platném znění  

a souvisejících prováděcích předpisů.  

• Pro ochranu povrchových vod bude zamezeno odtoku splachů ze staveniště. Odtékající vody budou 

svedeny do provizorních sedimentačních jímek. S těmito vodami bude dále nakládáno dle platné 

legislativy.  

• Přítoky podzemní vody do stavební jámy budou čerpány a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou 

legislativou. 

• Během realizace vrtných prací pro pilotové základy bude staveniště zajištěno před přívaly srážkových 

vod (obvodová drenáž, izolace, pažení apod.) tak, aby bylo zamezeno průniku povrchových vod do 

podzemního kolektoru. 

• Zhotovitel stavby musí dodržovat zejména ustanovení uvedená v zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a 

o změně některých zákonů (vodní zákon) a nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví 

ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Za účelem ochrany povrchových vod je 

nezbytné zabezpečit odtok splachů ze staveniště, např. svedením odtékající vody do provizorních 

sedimentačních jímek. S těmito vodami bude dále nakládáno dle platné legislativy. 

Opatření na ochranu půd 

• Bude věnována zvýšená pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů 

z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru budou realizovány jejich periodické 

kontroly tak, aby bylo zabráněno případným úkapům ze stavebních mechanizmů, které by mohly 

způsobit znečištění půdního, resp. horninového prostředí.  

• Budou zajištěny důkladné skrývky orniční vrstvy a podorničí a jejich uložení na mezideponii. 

Nakládání se skrytou ornicí bude důsledně realizováno podle pokynů orgánů ochrany ZPF. 
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• Svrchní kulturní vrstvy půdy, případně i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy budou skrývány 

odděleně, bude zajištěno jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace 

anebo zajištěno jejich rozprostření na plochy určené orgánem ochrany ZPF. 

• Po skrývce svrchní kulturní vrstvy půdy (ornice), případně hlouběji uložených zúrodnění schopných 

zemin (podorničí) zůstane deponováno na stavbě jen takové množství skrývky, které bude zpětně 

použito pro ohumusování ploch stavby.  

• Přebytek ornice (svrchní kulturní vrstvy půdy) a případně hlouběji uložených zúrodnění schopných 

zemin (podorničí) bude přednostně nabídnut hospodařícím organizacím nebo soukromým osobám 

v okolí stavby pro zemědělské využití, případně bude dále využit pro biologickou rekultivaci nebo pro 

zlepšení kvality okolních zemědělských pozemků. 

• Poté, co nezemědělské využití těchto ploch v souvislosti s výstavbou předmětného záměru skončí, tj. 

účel i vynětí, budou dotčené plochy rekultivovány podle schváleného plánu rekultivace tak, aby 

mohly být vráceny do zemědělského půdního fondu. 

• Poté, co skončí dočasné využití lesních pozemků (PUPFL) v souvislosti s výstavbou záměru, tj. účel i 

odnětí, budou dotčené plochy rekultivovány podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohly být 

vráceny do PUPFL. 

• V případě úniku ropných látek budou neprodleně zahájeny sanační práce a s kontaminovanou 

zeminou bude zacházeno podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění  

a souvisejících prováděcích předpisů.  

Další opatření 

• Potřebné surovinové zdroje vhodné kvality budou lokalizovány co nejblíže k místu výstavby záměru. 

• Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech a v záchytných vanách 

na určeném místě zařízení staveniště a budou odevzdávány k recyklaci oprávněné osobě. 

Nejpravděpodobněji však bude údržba techniky prováděna u specializované firmy mimo staveniště.  

• Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a předávány přímo či 

prostřednictvím dopravce odpadu na základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání s daným 

druhem a kategorií odpadu, případně obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii 

odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. 

• Všechny zemní práce budou dostatečně včas před jejich zahájením ohlášeny příslušnému orgánu 

památkové péče.  

Fáze provozu 

Opatření na ochranu podzemních a povrchových vod 

• Veškeré dešťové odpadní vody vypouštěné do dotčených recipientů budou splňovat podmínky 

předepsané zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

• Bude kladen důraz na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné využívání posypových 

materiálů (vodné roztoky posypových solí).  
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Další opatření 

• Odpady vzniklé při provozu záměru budou přímo či prostřednictvím dopravce odpadu na základě 

smlouvy do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, případně 

obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu v souladu se zákonem  

č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. 

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládané zahájení výstavby záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice 

– Cítov“ je dle současného harmonogramu uvažováno v roce 2023. Samotná realizace stavby bude trvat 

cca 18 měsíců.  

Termín zahájení stavby:  06/2023 

Termín dokončení stavby:  12/2024 

Určení předpokládaných termínů vlastní realizace stavby závisí na termínech kladného projednání záměru 

v navazujících řízeních. Stavba bude zahájena na základě oprávnění k výstavbě a po ukončení výběru 

zhotovitele stavby. 

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Varianta 1 

Kraj:   Středočeský 

Obec: Horní Počaply, Dolní Beřkovice, Hořín, Cítov, Býkev 

Katastrální území:  Horní Počaply [643751], Křivenice [643769], Dolní Beřkovice [628654], Vliněves 

[628671], Brozánky [645320], Cítov [617849] a Býkev [616460] 

Varianta 2 

Kraj:   Středočeský, Ústecký 

Obec: Horní Počaply, Dolní Beřkovice, Hořín, Cítov, Býkev, Kostomlaty pod Řípem 

Katastrální území:  Horní Počaply [643751], Křivenice [643769], Dolní Beřkovice [628654], Vliněves 

[628671], Brozánky [645320], Cítov [617849] a Býkev [616460], Kostomlaty pod 

Řípem [670677] 

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 9 odst. 3 a správních orgánů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 

Výčet hlavních navazujících rozhodnutí, která je třeba získat dle § 3 odst. g) zákona pro konečné povolení 

či provoz záměru je uveden v následujícím výčtu: 

• Odstranění staveb dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu přílohy 

č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. – vydává Odbor výstavby Městského úřadu Mělník, Stavební úřad 

Roudnice nad Labem 
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• Územní rozhodnutí dle § 79 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů vydává Odbor 

výstavby Městského úřadu Mělník 

Pozn.: Předmětný záměr na začátku svého úseku zasahuje do k. ú. Kostomlaty pod Řípem na území 

Ústeckého kraje. Vzhledem k minimálnímu zásahu předmětného záměru na území Ústeckého kraje se 

nepředpokládá pověření Stavebního úřadu Roudnice nad Labem územním řízením. 

• Stavební povolení dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů vydává Odbor 

výstavby Městského úřadu Mělník 

Pozn.: Předmětný záměr na začátku svého úseku zasahuje do k. ú. Kostomlaty pod Řípem na území 

Ústeckého kraje. Vzhledem k minimálnímu zásahu předmětného záměru na území Ústeckého kraje se 

nepředpokládá pověření Stavebního úřadu Roudnice nad Labem stavebním řízením. 

• Povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami – povolení k nakládání s podzemními nebo 

povrchovými vodami, souhlasy a rozhodnutí dle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

vč. povolení k provedení stavby v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje „Horní Počaply vrt EMĚ“ 

– vydává příslušný odbor Městského úřadu Mělník, Městského úřadu Roudnice nad Labem, resp. 

vodoprávní úřad stanovený nadřízeným správním orgánem, kterým je v případě zásahu stavby 

na území dvou krajů Ministerstvo zemědělství ČR 

Další nutná povolení, souhlasy či závazná stanoviska, která je třeba získat pro konečné povolení či provoz 

záměru: 

• Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF – souhlas podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů – vydává Ministerstvo životního prostředí 

v případě odnětí ZPF nad 10 ha; vydává Krajský úřad Středočeského kraje/Krajský úřad Ústeckého kraje 

v případě odnětí od 1 do 10 ha. 

• Stanovisko k odnětí pozemků k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů – vydává příslušný orgán státní správy lesů – vydává Odbor životního prostředí  

a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje. 

• Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les – rozhodnutí dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013 Sb. – vydává 

obecní úřad Horní Počaply, obecní úřad Dolní Beřkovice, obecní úřad Hořín, obecní úřad Cítov, obecní 

úřad Býkev, obecní úřad Kostomlaty pod Řípem. 

• Povolení k zásahu do vodních toků dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

– vydává Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Mělník. 

• Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin – dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – vydává Odbor životního prostředí 

a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje/ Odbor životního prostředí a zemědělství 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 

• Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – vydává Odbor životního prostředí a zemědělství 

Městského úřadu Mělník. 

• Stanovisko k zásahu do prvků územního systému ekologické stability vydává Odbor životního prostředí 

a zemědělství Městského úřadu Mělník. 
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• Stanovisko k zásahu do krajinného rázu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů – vydává Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Mělník. 

• Souhlasy správců silnic a inženýrských sítí s dočasnými i trvalými přeložkami jednotlivých objektů  

a se stavbou v jejich ochranném pásmu. 

V případě realizace varianty 2 záměru: 

• Stanovisko k zásahu do 2. zóny ochranného pásma národní kulturní památky Říp – dle zákona  

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů vydává Krajský úřad Ústeckého 

kraje. 

• Souhlasy správců silnic a inženýrských sítí s dočasnými i trvalými přeložkami jednotlivých objektů a 

se stavbou v jejich ochranném pásmu 
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B. II. Údaje o vstupech 

B. II. 1. Půda  

Stavba předmětného záměru ve variantě 1 je situována na území Středočeského kraje, v katastrálních 

územích Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Vliněves, Brozánky, Cítov a Býkev. Varianta 2 záměru 

navíc částečně zasahuje i na území Ústeckého kraje, katastrální území Kostomlaty pod Řípem. 

Trasa komunikací předmětného záměru je vedena převážně volným nezastavěným územím  

po zemědělsky využívaných pozemcích a ve stopě stávajících komunikací. Dotčené pozemky jsou dle 

výpisu z Katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, orná půda, zahrada, vodní plocha, lesní 

pozemek, ovocný sad a chmelnice. Realizací stavby tedy dojde k trvalému i dočasnému záboru 

zemědělského půdního fondu, v menší míře i k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

Pro jednotlivé řešené varianty předmětného záměru byl pro účely Technické studie (4roads s.r.o., březen 

2020) zpracován záborový elaborát. Celkové trvalé a dočasné zábory ploch předmětným záměrem v rámci 

řešených variant jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka 4 Varianta 1 – Rozsah trvalých a dočasných záborů stavbou v jednotlivých k. ú. 

Katastrální území Trvalý zábor (m2) Dočasný zábor (m2) 

Horní Počaply 134 947 18 556 

Křivenice 29 130 6 895 

Vliněves 2 084 1 271 

Dolní Beřkovice 41 018 19 272 

Brozánky 25 104 2 139 

Býkev 15 708 1 191 

Cítov 91 325 30007 

Celkem 339 316 79 331 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 
březen 2020) 

Tabulka 5 Varianta 1, subvarianta 1 (odlišné napojení místní části Podvlčí) – Rozsah trvalých a dočasných záborů 
stavbou v jednotlivých k. ú. 

Katastrální území Trvalý zábor (m2) Dočasný zábor (m2) 

Horní Počaply 135 127 18 376 

Křivenice 29 021 6 822 

Vliněves 2 084 1 271 

Dolní Beřkovice 37 071 12 965 

Brozánky 25 104 2 139 

Býkev 15 708 1 191 

Cítov 91 325 30007 

Celkem 335 440 72 771 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 
březen 2020) 
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Tabulka 6 Varianta 2 – Rozsah trvalých a dočasných záborů stavbou v jednotlivých k. ú. 

Katastrální území Trvalý zábor (m2) Dočasný zábor (m2) 

Horní Počaply 134 947 18 556 

Křivenice 27 567 6 391 

Vliněves 50 011 9 621 

Dolní Beřkovice 41 018 19 272 

Brozánky 26 441 2 550 

Býkev 22 403 2 389 

Cítov 113 269 18 444 

Kostomlaty pod Řípem 3 082 479 

Celkem 418 738 77 702 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 
březen 2020) 

Tabulka 7 Varianta 2 subvarianta 1 (odlišné napojení místní části Podvlčí) – Rozsah trvalých a dočasných záborů 
stavbou v jednotlivých k. ú. 

Katastrální území Trvalý zábor (m2) Dočasný zábor (m2) 

Horní Počaply 134 947 18 556 

Křivenice 29 021 6 822 

Vliněves 50 011 9 621 

Dolní Beřkovice 37 071 12 965 

Brozánky 26 441 2 550 

Býkev 22 403 2 389 

Cítov 113 269 18 444 

Kostomlaty pod Řípem 3 082 479 

Celkem 416 245 71 826 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 
březen 2020) 

Dle výše uvedeného srovnání lze konstatovat, že realizace ve variantě 2 bude představovat podstatně 

větší trvalý i dočasný zábor oproti variantě 1. Subvarianta 1 vždy představuje mírně menší trvalý i dočasný 

zábor oproti základní variantě 1 a 2. 

Zemědělský půdní fond (ZPF) 

Vlivem realizace stavby dojde k trvalému i dočasnému záboru ZPF v obou variantách ve všech 

katastrálních územích dotčených předmětným záměrem. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny zábory pozemků chráněných jako ZPF v rámci řešených variant, 

které jsou součástí předmětného záměru. Zábory jsou dále rozděleny dle jednotlivých katastrálních území.  

Tabulka 8 Varianta 1 – Rozsah trvalých a dočasných záborů ZPF v jednotlivých k. ú. 

Katastrální území Trvalý zábor ZPF (m2) Dočasný zábor ZPF (m2) 

Horní Počaply 106 804 14 849 

Křivenice 26 762 6 034 

Vliněves 199 114 

Dolní Beřkovice 39 709 9 470 

Brozánky 13 831 1 929 
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Katastrální území Trvalý zábor ZPF (m2) Dočasný zábor ZPF (m2) 

Býkev 13 754 1 139 

Cítov 83 094 12 373 

Celkem 284 153 45 908 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 
březen 2020) 

Tabulka 9 Varianta 1, subvarianta 1 (odlišné napojení místní části Podvlčí) – Rozsah trvalých a dočasných záborů 
ZPF v jednotlivých k. ú. 

Katastrální území Trvalý zábor ZPF (m2) Dočasný zábor ZPF (m2) 

Horní Počaply 106 804 14 849 

Křivenice 26 762 6 034 

Vliněves 36 875 7 229 

Dolní Beřkovice 199 114 

Brozánky 13 831 1 929 

Býkev 13 754 1 139 

Cítov 83 094 12 387 

Celkem 281 319 43 681 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 
březen 2020) 

Tabulka 10 Varianta 2 – Rozsah trvalých a dočasných záborů ZPF v jednotlivých k. ú. 

Katastrální území Trvalý zábor ZPF (m2) Dočasný zábor ZPF (m2) 

Horní Počaply 106 804 14 849 

Křivenice 26 762 6 034 

Vliněves 47 387 7 165 

Dolní Beřkovice 39 709 9 470 

Brozánky 14 149 2 131 

Býkev 18 318 2 336 

Cítov 83 146 12 680 

Kostomlaty pod Řípem 714 441 

Celkem 336 989 55 106 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 
březen 2020) 

Tabulka 11 Varianta 2, subvarianta 1 (odlišné napojení místní části Podvlčí) – Rozsah trvalých a dočasných záborů 
ZPF v jednotlivých k. ú. 

Katastrální území Trvalý zábor ZPF (m2) Dočasný zábor ZPF (m2) 

Horní Počaply 106 804 14 849 

Křivenice 26 762 6 034 

Vliněves 47 387 7 165 

Dolní Beřkovice 36 875 7 229 

Brozánky 14 149 2 131 

Býkev 18 318 2 336 

Cítov 83 146 12 680 

Kostomlaty pod Řípem 714 441 
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Katastrální území Trvalý zábor ZPF (m2) Dočasný zábor ZPF (m2) 

Celkem 334 155 52 865 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 
březen 2020) 

V souvislosti se stavbou předmětného záměru bude nutné zažádat příslušný úřad o souhlas s odnětím 

zemědělské půdy ze ZPF podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,  

ve znění pozdějších předpisů. 

Dle Katastru nemovitostí a dle dostupných podkladů lze předpokládat zábor níže uvedených bonitovaných 

půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“) v dotčených katastrálních územích stavbami v řešených 

variantách předmětného záměru, u nichž je uvedena specifikace třídy ochrany ZPF. 

Pozn.: BPEJ je základní mapovací a oceňovací jednotka bonitační soustavy. Základem je pětimístný kód BPEJ. První 

číslice udává klimatický region (0–9), kde 0–5 jsou spíše teplejší a sušší místa, 6–9 jsou regiony chladnější a vlhčí. 

Druhá a třetí číslice znamená zařazení do hlavní půdní jednotky klasifikační soustavy (01–78), čtvrtá číslice znázorňuje 

kombinaci stupně sklonitosti a expozice ke světovým stranám (0–9). Pátá číslice stanovuje vzájemnou kombinaci 

skeletovitosti půdního profilu a hloubku půdy (0–9). Tato soustava tak zobrazuje všechny charakteristické kombinace 

základních a v relativně dlouhodobém časovém horizontu poměrně stabilních vlastností určitých úseků 

zemědělského území, které se vzájemně liší a dávají rozdílné produkční a výnosové efekty. 

Tabulka 12 BPEJ a třídy ochrany půd zemědělského půdního fondu dotčených stavbou předmětného záměru 

Varianta předmětného 
záměru 

Katastrální území BPEJ Třída ochrany ZPF 

Varianta 1 

Cítov 

1.01.00 I. 

1.03.00 I. 

1.04.01 IV. 

1.05.01 II. 

1.05.11 III. 

1.21.13 V. 

1.22.10 IV. 

1.22.12 IV. 

1.40.77 V. 

Býkev 
1.05.01 II. 

1.22.12 IV. 

Brozánky 1.10.00 I. 

Vliněves 1.01.00 I. 

Dolní Beřkovice 

1.10.00 I. 

1.01.00 I. 

1.04.01 IV. 

1.05.01 II. 

1.06.00 II. 

1.13.00 II. 

1.23.10 IV. 

1.57.00 II. 

Křivenice 

1.10.00 I. 

1.13.00 II. 

1.56.00 I. 

Horní Počaply 

1.01.00 I. 

1.10.00 I. 

1.13.00 II. 

1.21.10 IV. 

1.21.12 V. 
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Varianta předmětného 
záměru 

Katastrální území BPEJ Třída ochrany ZPF 

1.22.12 IV. 

1.55.00 IV. 

1.56.00 I. 

Varianta 1, subvarianta 1 

Cítov 

1.01.00 I. 

1.03.00 I. 

1.04.01 IV. 

1.05.01 II. 

1.05.11 III. 

1.21.13 V. 

1.22.10 IV. 

1.22.12 IV. 

1.40.77 V. 

Býkev 
1.05.01 II. 

1.22.12 IV. 

Brozánky 1.10.00 I. 

Vliněves 1.01.00 I. 

Dolní Beřkovice 

1.01.00 I. 

1.05.01 II. 

1.10.00 I. 

1.13.00 II. 

1.23.10 IV. 

Křivenice 

1.10.00 I. 

1.13.00 II. 

1.56.00 I. 

Horní Počaply 

1.01.00 I. 

1.10.00 I. 

1.13.00 II. 

1.21.10 IV. 

1.21.12 V. 

1.22.12 IV. 

1.55.00 IV. 

1.56.00 I. 

Varianta 2 

Cítov 

1.01.00 I. 

1.03.00 I. 

1.05.01 II. 

1.05.11 III. 

1.21.10 IV. 

1.22.10 IV. 

1.22.12 IV. 

1.40.68 V. 

Kostomlaty pod Řípem 1.05.01 II. 

Býkev 

1.01.00 I. 

1.05.01 II. 

1.10.00 I. 

1.22.12 IV. 

Brozánky 1.10.00 I. 

Vliněves 
1.01.00 I. 

1.05.01 II. 

Dolní Beřkovice 

1.10.00 I. 

1.01.00 I. 

1.04.01 IV. 
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Varianta předmětného 
záměru 

Katastrální území BPEJ Třída ochrany ZPF 

1.05.01 II. 

1.06.00 II. 

1.13.00 II. 

1.23.10 IV. 

1.57.00 II. 

Křivenice 

1.10.00 I. 

1.13.00 II. 

1.56.00 I. 

Horní Počaply 

1.01.00 I. 

1.10.00 I. 

1.13.00 II. 

1.21.10 IV. 

1.21.12 V. 

1.22.12 IV. 

1.55.00 IV. 

1.56.00 I. 

Varianta 2, subvarianta 1 

Cítov 

1.01.00 I. 

1.03.00 I. 

1.05.01 II. 

1.05.11 III. 

1.21.10 IV. 

1.22.10 IV. 

1.22.12 IV. 

1.40.68 V. 

Kostomlaty pod Řípem 1.05.01 II. 

Býkev 

1.01.00 I. 

1.05.01 II. 

1.10.00 I. 

1.22.12 IV. 

Brozánky 1.10.00 I. 

Vliněves 
1.01.00 I. 

1.05.01 II. 

Dolní Beřkovice 

1.01.00 I. 

1.05.01 II. 

1.10.00 I. 

1.13.00 II. 

1.23.10 IV. 

Křivenice 

1.10.00 I. 

1.13.00 II. 

1.56.00 I. 

Horní Počaply 

1.01.00 I. 

1.10.00 I. 

1.13.00 II. 

1.21.10 IV. 

1.21.12 V. 

1.22.12 IV. 

1.55.00 IV. 

1.56.00 I. 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 
březen 2020) 
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Klimatický region (první číslice kódu BPEJ) zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami 

pro růst a vývoj zemědělských plodin. Výčet klimatických regionů dotčených záměrem stavby a jejich 

charakteristika je uvedena v tabulce níže. 

Tabulka 13 Charakteristika klimatických regionů dotčených pozemků chráněných jako ZPF 

Kód 
regionu 

Symbol 
regionu 

Charakteristika 
regionů 

Suma teplot 
nad 10 °C 

Průměrná 
roční 

teplota °C 

Průměrný roční 
úhrn srážek 

(mm) 

Pravděpodobnost 
suchých 

vegetačních období 
(%) 

Vláhová 
jistota 

1 T1 teplý, suchý 2 600–2 800 8–9 pod 500 40–60 0–2 

Hlavní půdní jednotka (druhá a třetí číslice kódu BPEJ) je účelové seskupení půdních forem, 

příbuzných ekologickými vlastnostmi. Výčet hlavních půdních jednotek dotčených záměrem stavby  

a jejich charakteristika je uvedena níže. 

Tabulka 14 Výčet hlavních půdních jednotek dotčených jednotlivými variantami záměru 

Varianta předmětného záměru Dotčené hlavní půdní jednotky 

Varianta 1 

01 

03 

04 

05 

06 

10 

13 

21 

22 

23 

40 

55 

56 

57 

Varianta 1, subvarianta 1 

01 

03 

04 

05 

10 

13 

21 

22 

23 

40 

55 

56 

Varianta 2  

01 

03 

04 

05 

06 

10 

13 

21 

22 

23 
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Varianta předmětného záměru Dotčené hlavní půdní jednotky 

40 

55 

56 

57 

Varianta 2, subvarianta 1 

01 

03 

05 

10 

13 

21 

22 

23 

40 

55 

56 

Tabulka 15 Charakteristika hlavních půdních jednotek dotčených pozemků chráněných jako ZPF 

HPJ Charakteristika 

01 
Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, 
bez skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem 

03 
Černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých spraších s podložím jílů, slínů či 
teras, středně těžké, bezskeletovité, s vodním režimem příznivým až mírně převlhčeným 

04 
Černozemě arenické na píscích nebo na mělkých spraších (maximální překryv do 30 cm) uložených na 
píscích a štěrkopíscích, zrnitostně lehké, bezskeletovité, silně propustné půdy s výsušným režimem 

05 
Černozemě modální a černozemě modální karbonátové, černozemě luvické a fluvizemě modální i 
karbonátové na spraších s mocností 30 až 70 cm na velmi propustném podloží, středně těžké, převážně 
bezskeletovité, středně výsušné, závislé na srážkách ve vegetačním období 

06 
Černozemě pelická, černozemě černická karbonátová a černozemě pelická karbonátová, uložené na 
slínech a jílovitých břidlicích, s nízkou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, převážně půdy s málo 
propustnou vrstvou v půdním profilu 

10 
Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez 
skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší 

13 

Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě modální i stratifikované, na 
eolických substrátech, popřípadě i svahovinách (polygenetických hlínách) s mocností maximálně 50 cm 
uložených na velmi propustném substrátu, bezskeletovité až středně skeletovité, závislé na dešťových 
srážkách ve vegetačním období 

21 
Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, 
nevododržných, silně výsušných substrátech 

22 
Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s 
vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející 

23 
Regozemě arenické a kambizemě arenické, v obou případech i slabě oglejené na zahliněných píscích a 
štěrkopíscích nebo terasách, ležících na nepropustném podloží jílů, slínů, flyše i tercierních jílů, vodní 
režim je značně kolísavý, a to vždy v závislosti na hloubce nepropustné vrsty a mocnosti překryvu 

40 
Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, 
černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově 
závislé na klimatu a expozici 

55 
Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na lehkých 
nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné 

56 
Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na nivních 
uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově 
příznivé 

57 
Fluvizemě pelické, fluvizemě kambické, fluvizemě kambické eubazické, fluvizemě kambické 
mesobazické, fluvizemě stratifikované, koluvizemě pelické, koluvizemě pelické karbonátové, 
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HPJ Charakteristika 

koluvizemě pelické oglejené, uložené na koluviálních a nivních sedimentech, s nízkou rychlostí infiltrace 
i při úplném nasycení, půdy s málo propustnou vrstvou v půdním profilu 

Čtvrtá číslice kódu BPEJ určuje kombinaci sklonitosti a expozice ke světovým stranám. Charakteristika 

sklonitosti a expozice půd dotčených záměrem stavby je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 16 Charakteristika sklonitosti a expozice půd dotčených pozemků chráněných jako ZPF 

Kód 
Sklonitost Expozice 

Kategorie Charakteristika Kategorie Charakteristika 

0 
0 0–1° úplná rovina 

0 všesměrná 
1 1–3° rovina 

1 2 3–7° mírný sklon 0 všesměrná 

6 4 12–17° výrazný svah 1 jih 

7 4 12–17° výrazný sklon 
2 východ a západ 

3 sever 

Pátá číslice kódu BPEJ, charakterizuje kombinaci skeletovitosti a hloubku půdy. Jednotlivé charakteristiky 

skeletovitosti a hloubky půd dotčených záměrem stavby jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 17 Charakteristika skeletovitosti a hloubky půd dotčených pozemků chráněných jako ZPF 

Kód 
Skeletovitost Hloubka 

Kategorie Charakteristika Kategorie Charakteristika 

0 0 
Bezskeletovitá, s příměsí  

(s celkovým obsahem skeletu do 10 %) 
0 Hluboká (>60 cm) 

1 

0 
Bezskeletovitá, s příměsí  

(s celkovým obsahem skeletu do 10 %) 
0 Hluboká (>60 cm) 

1 
Slabě skeletovitá  

(s celkovým obsahem skeletu 10–25 %) 
1 Středně hluboká (30–60 cm) 

2 1 
Slabě skeletovitá  

(s celkovým obsahem skeletu 10–25 %) 
0 Hluboká (>60 cm) 

3 2 
Středně skeletovitá (s celkovým obsahem skeletu  

25–50 %) 
0 Hluboká (>60 cm) 

7 

0 
Bezskeletovitá, s příměsí  

(s celkovým obsahem skeletu do 10 %) 
0 Hluboká (>60 cm) 

1 
Slabě skeletovitá  

(s celkovým obsahem skeletu 10–25 %) 
1 Středně hluboká (30–60 cm) 

8 2–3 
Středně skeletovitá až silně skeletovitá 
(s celkovým obsahem skeletu od 25 %) 

0–2 
Hluboká (>60 cm), středně 
hluboká (30–60 cm), mělká 

(<30 cm) 

Následující tabulky uvádějí souhrnný zábor dotčených půd jednotlivými variantami předmětného záměru 

podle tříd ochrany ZPF včetně charakteristiky jednotlivých tříd ochrany ZPF. 

Tabulka 18 Zábory půd podle třídy ochrany ZPF v rámci řešených variant předmětného záměru 

Varianta 
předmětného 

záměru 
Třída ochrany 

Trvalý zábor 
(m2) 

Dočasný zábor 
(m2) 

Trvalý zábor (%) 
Dočasný 
zábor (%) 

Varianta 1 

I. 150925 24834 53,11 54,10 

II. 77 832 13 101 27,39 28,54 

III. 1 084 125 0,38 0,27 

IV. 42 991 6 720 15,13 14,64 

V. 11 321 1 128 3,98 2,46 

Celkem  284 153 45 908 100,00 100,00 

I. 148 198 24 403 52,68 55,87 
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Varianta 
předmětného 

záměru 
Třída ochrany 

Trvalý zábor 
(m2) 

Dočasný zábor 
(m2) 

Trvalý zábor (%) 
Dočasný 
zábor (%) 

Varianta 1, 
subvarianta 1 

II. 79 023 11 616  28,09 26,59 

III. 1 084 125 0,39 0,29 

IV. 41 693 6 409 14,82 14,67 

V. 11 321 1 128 4,02 2,58 

Celkem  281 319 43 681 100,00 100,00 

Varianta 2 

I. 162 701 26 055 48,28 47,28 

II. 114 661 20 550 34,03 37,29 

III. 1 848 150 0,55 0,27 

IV. 47 834 7 309 14,19 13,26 

V. 9 945 1 042 2,95 1,89 

Celkem  336 989 55 106 100,00 100,00 

Varianta 2, 
subvarianta 1 

I. 159 974 25 608 47,87 48,44 

II. 115 852 19 067 34,67 36,07 

III. 1 848 150 0,55 0,28 

IV. 46 536 6 998 13,93 13,24 

V. 9 945 1 042 2,98 1,97 

Celkem  334 155 52 865 100,00 100,00 

Tabulka 19 Charakteristika jednotlivých tříd ochrany ZPF 

I. 

Bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen 
mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související 
s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu 

II. 

Zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční 
schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen 
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné 

III. 
Půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním 
plánování využít event. pro výstavbu 

IV. 
Půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen 
omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu 

V. 

Půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, 
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro 
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde 
většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších 
zájmů ochrany životního prostředí 

Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 

Předmětný záměr bude vyžadovat minimální trvalý i dočasný zábor pozemků chráněných jako PUPFL. 

Zábor pozemků chráněných jako PUPFL jednotlivými variantami řešeného záměru je zřejmý z následující 

tabulky. 

Tabulka 20 Zábory PUPFL v rámci řešených variant předmětného záměru 

Varianta předmětného 

záměru 
Katastrální území Trvalý zábor (m2) Dočasný zábor (m2) 

Varianta 1 
Křivenice 184 183 

Celkem 184 183 

Varianta 1, subvarianta 1 

Křivenice 184 183 

Dolní Beřkovice 314 173 

Celkem 498 356 

Varianta 2 Křivenice 184 183 
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Varianta předmětného 

záměru 
Katastrální území Trvalý zábor (m2) Dočasný zábor (m2) 

Cítov 354 133 

Celkem 538 316 

Varianta 2, subvarianta 1 

Křivenice 184 183 

Dolní Beřkovice 313 173 

Cítov 354 133 

Celkem 851 489 

Dále lze připomenout, že k realizaci stavby je nezbytné vydání rozhodnutí o odnětí pozemků určených k 

plnění funkcí lesů, podle ustanovení § 13 a 15 až 18 lesního zákona. K vydání tohoto rozhodnutí je 

kompetentní krajský úřad ve smyslu ustanovení § 48a odst. 1 písm. b) lesního zákona. Žádost o odnětí 

pozemků plnění funkcí lesa musí obsahovat veškeré náležitosti podle vyhlášky Ministerstva zemědělství 

č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků 

určených k plnění funkcí lesa. 

Bilance zeminy 

Předpokládané množství výkopové zeminy a zeminy potřebné do násypů pro jednotlivé varianty 

předmětného záměru je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 21 Bilance zemin variant předmětného záměru 

Varianta předmětného 
záměru 

Stavba 
Množství výkopové 

zeminy (m3) 
Množství zeminy  
do násypů (m3) 

Varianta 1 

Obchvat obce Cítov – část 
1 

25 131,68 16 122,37 

Obchvat obce Cítov – část 
2 

2 503,94 2 005,79 

Úprava silnice II/246 8 728,48 8 511,79 

Úprava silnice II/246 
(mostní objekt) 

6 621,20 79 414,61 

Obchvat Dolních Beřkovic 
a Horních Počapel 

25 834,13 145 681,47 

Celkem 68 819,43 251 735,48 

Varianta 2 

Obchvat obce Cítov 67 470,75 2 528,22 

Úprava silnice II/246 8 728,48 8 511,24 

Úprava silnice II/246 
(mostní objekt) 

8 047,30 85 357,06 

Obchvat Dolních Beřkovic 
a Horních Počapel – část 

1 
17 782,04 39 713,85 

Obchvat Dolních Beřkovic 
a Horních Počapel – část 

2 
25 834,13 145 681,47 

Celkem 127 862,70 281 791,84 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 
březen 2020) 

Z bilance zemin vyplývá, že při výstavbě obou variant předmětného záměru vznikne nedostatek zemin do 

násypů ve výši 182 916,05 m3 ve variantě 1 a 153 929,15 m3 ve variantě 2. Z bilancí zemin rovněž vyplývá 

u varianty 2 lze předpokládat větší množství výkopové zeminy oproti variantě 1. 
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Bilance zemin (m3) bude dále upřesněna v dalších stupních projektových příprav. Dle Technické studie 

„Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ (4roads s.r.o., březen 2020) lze 

v případě vhodnosti uvažovat o tvorbě vrstevnatých násypů dle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního 

tělesa pozemních komunikací“ s využitím alternativních či druhotných surovin z Elektrárny Mělník. Tuto 

možnost je potřeba ověřit v dalších stupních projektových příprav na základě podrobného 

hydrogeologického průzkumu lokality. 

V rámci výstavby předmětného záměru je uvažována skrývka ornice (svrchní kulturní vrstvy půdy)  

a podorničí (hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy). 

Obecné principy nakládání se zeminou  

V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, je 

stanovena povinnost odděleně skrývat svrchní kulturní vrstvy půdy, případně i hlouběji uložené zúrodnění 

schopné zeminy zajistit jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo 

zajistit jejich rozprostření na plochy určené orgánem ochrany ZPF. 

Po skrývce svrchní kulturní vrstvy půdy (ornice), případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin 

(podorničí) zůstane deponováno na stavbě jen takové množství skrývky, které bude zpětně použito pro 

ohumusování ploch stavby.  

Přebytek ornice (svrchní kulturní vrstvy půdy) a případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin 

(podorničí) bude přednostně nabídnut hospodařícím organizacím nebo soukromým osobám v okolí stavby 

pro zemědělské využití, případně bude dále využit pro biologickou rekultivaci nebo pro zlepšení kvality 

okolních zemědělských pozemků. 

Skrývka kulturních vrstev půdy a případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin bude 

provedena na pozemcích zemědělského půdního fondu na ploše trvalého a dočasného záboru nad 1 rok. 

Mocnost skrývky kulturních vrstev půdy a případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin bude 

stanovena na základě pedologického průzkumu, který bude realizován v dalších stupních projektové 

dokumentace. 

V souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je stanovena 

povinnost ukládat odklizové zeminy ve vytěžených prostorech a není-li to možné nebo hospodářsky 

odůvodněné, uložit je v prvé řadě na plochách neplodných nebo na plochách horší jakosti, které byly za 

tím účelem odňaty ze zemědělského půdního fondu. 

B. II. 2. Voda 

Fáze výstavby 

S odběrem vody se počítá především po dobu výstavby komunikace. Lze předpokládat, že zásobování 

stavenišť a ploch zařízení staveniště vodou bude řešeno dovážením vody k provozním účelům 

v cisternách. 

V tomto stupni projektové přípravy nejsou známy bilance odběru ani spotřeby vody. Předpokladem je, že 

se nebude jednat o nadměrně velké odběry vody a že tyto odběry budou pouze dočasné. Skutečná 

spotřeba vody bude určena na základě způsobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel. 
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Pitná voda bude spotřebována v prostoru zařízení staveniště a objem bude závislý na počtu pracovníků 

činných při výstavbě komunikací, velikosti a vybavení sociálního zařízení. Pitná voda bude do prostoru 

stavenišť dovážena v plastových lahvích nebo barelech. 

Konkrétní spotřebu lze v tomto stupni projektových příprav pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje 

o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka: 

• pouze pro pití, příp. mytí nádobí:     5 l/osobu a směnu, 

• pro mytí a sprchování, WC (pro prašný a špinavý provoz):  120 l/osobu a směnu. 

Technologická voda bude spotřebována pro: 

• kropení betonu během tuhnutí, 

• kropení rozestavěných částí stavby, ploch deponií zemin, komunikací apod. jako ochrana  

proti nadměrnému prášení, 

• očistu vozidel a stavebních strojů. 

Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato problematika bude řešena 

dodavatelem stavby. 

Případná potřeba požární vody by mohla vzniknout v areálu stavebního dvora a bude pokryta ze zdrojů 

provozní vody. 

Fáze provozu 

Provoz stavby nebude vyžadovat za běžných podmínek potřebu pitné ani požární vody. V souvislosti 

s provozem stavby bude spotřebovávána pouze voda na čištění vozovky. 

B. II. 3. Ostatní přírodní zdroje 

Nároky na surovinové zdroje 

Fáze výstavby 

Ve fázi výstavby vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím danému typu a rozsahu stavby 

(novostavby a rozšíření komunikací II. a III. třídy). Pro výstavbu komunikací budou jednorázově zapotřebí 

následující hlavní suroviny a materiály především do konstrukčních vrstev vozovky: 

• kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů a pro betonové konstrukce, 

• materiál pro kryt vozovky (asfalty, modifikační přísady, cement apod.), 

• ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.), 

• trouby a trubní prefabrikáty, 

• materiál pro realizaci protihlukových stěn (dřevěné a plastové části, železobeton atd.). 

Dále budou ve fázi výstavby spotřebovávány izolační materiály, kabely, nátěrové hmoty apod. 

Bilance zemin (nároky na potřebu zemin pro náspy, ohumusování) je uvedena v kap. B. II. 1. Půda.  

Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty (benzín, nafta), oleje 

a maziva využívané pro provoz staveništní mechanizace a obslužné staveništní dopravy. 
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Ve stávající fázi projektové přípravy stavby nelze odpovědně stanovit zdroje surovin a materiálů ve fázi 

výstavby ani jejich přesná množství. Přesná množství a zdroje surovin a materiálů budou upřesněna  

po vybrání zhotovitele stavby. 

Fáze provozu 

Provoz záměru neklade zvláštní nároky na spotřebu materiálů či surovinové zdroje mimo potřebnou 

údržbu.  

Při provozu komunikací se předpokládá spotřeba pohonných hmot, olejů a maziv pro mechanismy údržby 

silnic, dále spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu (drcené kamenivo, chlorid sodný – cca 1,28 

kg/m2 vozovky).  

Spotřeba pohonných hmot ve fázi provozu stavby bude úměrná intenzitě dopravy na dotčených 

komunikacích. 

B. II. 4. Energetické zdroje 

Fáze výstavby 

Jako zdroj elektrické energie pro staveništní účely bude možné využít vedení elektrické energie,  

která probíhají v těsné blízkosti stavby. Podmínky připojení odběrného místa budou projednány se 

správcem a provozovatelem elektrických rozvodů v místě připojení odběrného místa. Připojení bude 

možné přes staveništní rozvaděč s měřením, který zrealizuje zhotovitel stavby.  

V místech, kde je vedení el. energie příliš vzdáleno od jednotlivých zařízení stavenišť, budou použity 

mobilní dieselagregáty. Jejich parametry budou známy až po určení zhotovitele stavby. Spotřeba 

elektrické energie bude odpovídat nárokům těchto zařízení, nebude se jednat o nadměrně velkou 

spotřebu el. energie, která by významně zatěžovala životní prostředí. 

Nároky stavby na energetické zdroje budou vycházet z množství a požadavků vybraného zhotovitele 

stavby. 

Fáze provozu 

Nepředpokládá se, že by provoz záměru vyžadoval spotřebu elektrické energie, která by významně 

zatěžovala životní prostředí. Nároky na potřebu energie je možné předpokládat v souvislosti s případným 

osvětlením komunikace. Předpokládaná potřeba elektrické energie bude upřesněna  

v navazujícím stupni projektové dokumentace. 

B. II. 5. Biologická rozmanitost 

Při posouzení biologické rozmanitosti území a jejího možného ovlivnění předloženým záměrem bylo 

vycházeno z kvality dotčeného území v kontextu okolí, plochy záboru biotopů dle jejich kvality a využití 

jednotlivými organismy ve vztahu ke zbývajícímu území. 

Z hlediska využívání, spotřebovávání a dotčení přírodních zdrojů zajišťujících biologickou rozmanitost 

v zájmovém území je vliv řešených variant předmětného záměru ve fázi výstavby a provozu podrobně 

vyhodnocen v kap. D. I. 7. předkládané dokumentace EIA. 
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Záměr „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ se v předmětném území 

dotýká převážně ploch polních monokultur, které jsou intenzivně využívány k pěstování kulturních plodin, 

a na které nejsou výhradně vázány některé z druhů vyskytujících se v okolí. Pouze lokálně záměr zasahuje 

do cennějších biotopů, ke kterým patří zejména okraje štěrkopískoven Baraba (varianta 1 i varianta 2) a 

okraje pískovny západně od Cítova (varianta 1). Důležitá je z pohledu záměru skutečnost, že zasahuje 

převážně do méně hodnotných biotopů, v případě hodnotnějších pak pouze do jejich malých částí. 

Všechny dotčené biotopy jsou pak ve větším poměru zastoupeny mimo plochu posuzovaného záměru. 

Tam, kde záměr kříží hodnotnější či přírodní biotopy (v území se jedná zejména o travnaté plochy, lesní 

okraje a plochy křovin), dojde pouze k lokálnímu ovlivnění druhů vázaných zejména na otevřené biotopy. 

Toto ovlivnění není v rámci tohoto hodnocení posuzováno jako významné, neboť nikde v území nedojde 

k dotčení větší plochy (biotopu, stanoviště) či větší populace některého z druhů.  

Vlivem realizace záměru dojde lokálně i k podpoře biodiverzity, a to právě v případě nejvíce ohrožených 

druhů vázaných na nelesní (chudá travní) společenstva. Na náspech/svazích komunikace a disturbancí 

v území vzniknou dočasně, ale i trvale příhodné nelesní biotopy, které bude řada druhů obsazovat  

a využívat jak k rozmnožování, tak k šíření či komunikaci mezi mikro populacemi. To platí zejména  

pro bezobratlé. Za tímto účelem byla rovněž navržena řada opatření pro podporu nelesních biotopů 

v rámci takto vzniklých ploch podél nových komunikací. 

Pozitivní ovlivnění včetně lokálního zvýšení biodiverzity lze spatřovat i v doplňující výsadbě dřevin.  

Nedojde tak k izolaci některých biotopů či liniových prvků v území. 

Jako součást dalších projektových příprav bude zpracován návrh vegetačních úprav, které zajistí 

kompenzaci za nezbytné kácení dřevin a přispějí k začlenění těles jednotlivých částí stavby předmětného 

záměru do okolního prostředí. Vegetační úpravy a zalesnění mohou rovněž přispět k navýšení počtu 

rostlinných druhů v zájmovém území, resp. zvýšení biologické rozmanitosti. Část ploch, především v úseku 

obchvatu obce Cítov přiléhajícím k pískovně západně od Cítova (varianta 1), bude nutné ponechat 

přirozené sukcesi a část výsadeb realizovat také v případě křovin. Na náspech a v zářezech výsadby 

nebudou prováděny, bude zde ponechán rostlý terén. 

V případě všech propustků bude preferován přirozený nezpevněný substrát, tzv. suché cesty. Tam, kde to 

není z konstrukčních důvodů možné, bude preferováno obložení kamenem namísto rovné hladké 

betonové plochy, či budou dodatečně konstrukční plochy přisypány přirozeným substrátem. 

Dále budou v blízkosti propustků a migračních objektů realizovány různé drobné úkryty, ve formě kamenů 

kmenů, pařezů apod. Bude tak podpořena diverzifikace povrchu a budou tak vytvořeny úkryty pro drobné 

živočichy, vč. usnadnění pohybu v rámci objektů. 

Další opatření na podporu biologické rozmanitosti v souladu s Metodickým výkladem MŽP, odboru 

posuzování vlivu na životní prostředí a integrované prevence č. j. MZP/2017/710/1985 ze dne 20. října 

2017 jsou uvedena v Hodnocení zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny spolu s návrhy opatření 

k vyloučení či zmírnění negativních vlivů (příloha č. 5 předkládané dokumentace EIA) a v kap. B. I. 6. a D. 

IV. předložené dokumentace EIA.  
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 B. II. 6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

B. II. 6. 1. Nároky na dopravní infrastrukturu 

Dokumentace EIA posuzuje intenzity dopravy v zájmovém území a v jeho širším okolí pro stávající a dva 

výhledové časové horizonty, a to stávající stav v roce 2020, výhledový stav v roce 2024 (stav krátce  

po zprovoznění záměru) a výhledový stav v roce 2040 (výhledový stav s realizací předmětného záměru  

a se zohledněním kumulativních vlivů výhledového propojení silnic I/16 a I/9). Výhledové stavy v roce 

2024 a 2040 byly posouzeny pro každou z variant řešeného záměru (varianta 1 a varianta 2) zvlášť. 

Dopravní intenzity vychází z Dopravně-inženýrských podkladů (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 

2020) a tvoří přílohu č. 1 předkládané dokumentace EIA. 

Stávající komunikační síť 

Silniční síť v řešeném území je tvořena níže uvedenými komunikacemi: 

• Silnice I. třídy: I/9, I/16 

• Silnice II. třídy: II/246, II/261 a II/273. 

• Silnice III. třídy: III/016 

• III/2730, III/24049, III/24050, III/24611, III/24621, III/24627, III/24628, III/24633, III/24634, III/24635, 

III/24636, III/24637, III/24638, III/24639, III/26119, III/26119a, III/26124, III/26125 

Základní údaje o stávajících intenzitách automobilové dopravy na dotčené dopravní síti jsou uvedeny 

v Dopravně-inženýrských podkladech, které jsou přílohou č. 1 předkládané dokumentace EIA. Intenzity 

dopravy pro stávající stav (rok 2020) byly odvozeny na základě celostátního sčítání dopravy ŘSD ČR v roce 

2016 a příslušných koeficientů vývoje intenzit dopravy (TP č. 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, 

III. vydání – EDIP s.r.o., červenec 2019 ve znění opravy č. 1 z října 2019). Data z celostátního sčítání ŘSD 

ČR v roce 2016 jsou uvedena v podobě RPDI pracovního dne. 

V současné době, resp. v letech 2019–2020 probíhá rekonstrukce mostu přes řeku Labe na silnici III/26119 

mezi obcí Štětí a místní části Hněvicemi. V důsledku rekonstrukce je most v uvedeném termínu zcela 

uzavřen pro motorovou dopravu. Před rekonstrukcí mostu byl vozidlům těžším než 10 t (1 vozidlo 25 t) 

vjezd na most přes Labe zakázán. Ve směru od Štětí dále platí výškové omezení vozidel do 4,4 m. Po 

rekonstrukci se očekává zvýšení váhového limitu. Další výškové omezení v blízkosti mostu se nachází na 

silnici III/24050, kde je podjezdná výška pod mostem se železniční tratí číslo 090 omezena na 4,2 m. Po 

rekonstrukci mostu dojde ke změně napojení silnice III/26119 na silnici II/261 ve Štětí. Je nutné 

podotknout, že stávající intenzity automobilové dopravy vychází z celostátního sčítání ŘSD ČR v roce 2016, 

v úseku mostu mezi Štětím a Hněvicemi jsou tedy uvažovány tyto intenzity dopravy přepočtené 

příslušnými koeficienty vývoje intenzit dopravy. Ve výhledových stavech v roce 2024 a 2040 je dále 

uvažováno se změnou napojení silnice III/26119 na silnici II/261 ve Štětí a se zvýšením váhového limitu, 

resp. zrušením váhového omezení pro průjezd přes most. 

Železniční doprava ve stávajícím stavu v roce 2020 

V rámci posouzení kumulativních vlivů záměru byla v dokumentaci EIA věnována pozornost  

i železničním tratím, které se nachází v území dotčeném záměrem Nové dopravní řešení v lokalitě Horní 

Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov. Údaje o intenzitách železniční dopravy na železniční trati č. 527A 

(traťový úsek č. 090) Praha Bubeneč–Děčín hl. n., železniční trati č. 530A (traťový úsek č. 095) Vraňany–
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Libochovice a železniční trati č. 503A (traťový úsek č. 072) Lysá nad Labem–Ústí nad Labem ve stávajícím 

stavu (rok 2020) jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka 22 Rozsah železniční dopravy na traťovém úseku č. 090 Praha Bubeneč–Děčín – stávající stav v roce 2020 

PRAHA BUBENEČ -– DĚČÍN hl. n.; trať č. 527A (traťový úsek č. 090), km 450,271 – 476,630 
max. traťová rychlost = 160 km/h 

Úsek 
Druh 

dopravy 
Druh 
vlaku 

Počet vlaků 
– den 

Počet vlaků 
– noc 

Ø délka 
vlaku  

v metrech 

Ø hmotnost 
vlaku  

v tunách 

Ø počet 
vozů 

Vraňany – 
Roudnice n. L. 

osobní 
Ex, R 55 5 177 392 8 

Os, Sv 22 8 74 164 3 

nákladní 
Nex, Pn, 

Mn 
48 26 438 1261 25 

Zdroj: Správa železnic s. o., 2020 

Tabulka 23 Rozsah železniční dopravy na traťovém úseku č. 095 Vraňany–Libochovice – stávající stav v roce 2020  

VRAŇANY – LIBOCHOVICE; trať č. 530A (TÚ č. 095), km 36,790 – 33,863                                                                        
max. traťová rychlost = 50 km/h 

Úsek 
Druh 

dopravy 
Druh 
vlaku 

Počet 
vlaků 

Počet 
vlaků 

Ø délka 
vlaku  

v metrech 

Ø hmotnost 
vlaku  

v tunách 

Ø počet 
vozů 

Vraňany - Horní 
Beřkovice 

osobní Os 23 7 14 24 1 

nákladní - 0 0 - - - 

Zdroj: Správa železnic s. o., 2020 

Tabulka 24 Rozsah železniční dopravy na traťovém úseku č. 072 Lysá n. L.–Ústí n. L. západ – stávající stav v roce 

2020 

LYSÁ n. L. -  ÚSTÍ n. L. západ; trať č. 503A (TÚ č. 072), km 371,715 - 392,172                                                                                                                             
max. traťová rychlost = 120 km/h. 

Úsek Druh dopravy Druh vlaku 
Počet 
vlaků 

Počet 
vlaků 

Ø délka 
vlaku  

v 
metrech 

Ø 
hmotnost 

vlaku  
v tunách 

Ø počet vozů 

Mělník - Hoštka 

osobní 
R 14 2 89 212 4 

Os 24 5 92 219 4 

nákladní 
Nex, Pn, 

Mn 
51 25 507 1358 23 

Zdroj: Správa železnic s. o., 2020 

Tabulka 25 Použité druhy hnacích vozidel železniční dopravy 

Použité druhy hnacích vozidel 

Osobní 
doprava 

E -  150., 151., 162., 163., 193., 362., 471., 681. 

M - 628., 809., 810. 
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Nákladní 
doprava 

E -  111., 121., 122., 123., 130., 140., 163., 181., 182., 183., 184., 186., 189., 193., 372., 
383., 386., 1293., EP 09 1150 PL.. 

M - 731., 740., 741., 742., 749., 753., 770. 

E = vlaky vedeny elektrickou trakcí, M = vlaky vedeny motorovou trakcí 

Zdroj: Správa železnic s. o., 2020 

Pozn.:  
Uvedené počty vlaků osobní dopravy platí pro pracovní dny. 
Vlaky osobní dopravy: Ex = expresní vlak, R = rychlík, Os = osobní vlak 
Vlaky nákladní dopravy: Nex = expresní nákladní vlak, Pn = průběžný nákladní vlak, Mn = manipulační nákladní vlak 
Intenzita vlakové dopravy může být navýšena o vlaky jedoucí po odklonových trasách při výlukových činnostech nebo 
mimořádnostech. 

Výhledový stav a nároky na dopravní síť  

Fáze výstavby 

Příjezdové a odjezdové trasy  

Lze předpokládat, že jako přepravní a přístupové trasy na staveniště budou sloužit stávající komunikace, 

především D8, I/16, II/246, III/24633, III/24636 a III/24050. 

Jelikož není znám konkrétní zhotovitel stavby, a tedy konkrétní skládky ani zdroje materiálů do násypů, 

sanačních vrstev, konstrukčních vrstev vozovky apod., nejsou podrobně specifikovány přístupové trasy 

pro dovoz/odvoz těchto materiálů. Přístupové trasy pro dovoz materiálů musí zhotovitel projednat  

s jejich správci a zohlednit i náklady na případné nutné opravy před zahájením stavby i po jejím ukončení. 

Intenzita obslužné staveništní dopravy 

Intenzita staveništní dopravy předmětného záměru včetně přístupových a odvozových tras bude řešena 

v podrobnějších ZOV v dalším stupni projektové dokumentace (DSP). 

Nasazení a četnost stavebních strojů 

Technologie stavby budou úměrné charakteru předmětného záměru. Lze předpokládat, že stavební  

a montážní práce budou prováděny běžnými technologiemi, za použití běžných dopravních a stavebních 

strojů a zařízení. V jednotlivých fázích budou podle potřeby a druhu prováděných prací nasazeny běžně 

používané dopravní a stavební stroje, tj. nákladní automobily, silniční fréza, nakladače, rypadla, 

pneumatická sbíjecí a bourací kladiva, kompresor, autojeřáb, čerpadlo na beton, zemní válec, malé 

mechanizmy na zemní práce a jiné malé mechanizmy. 

Předpokládané nasazení stavebních strojů a staveništní mechanizace bude součástí zásad organizace 

výstavby, které budou zpracovány v dalších stupních projektové dokumentace (DSP). 

Objízdné trasy ve fázi výstavby 

Ve fázi výstavby záměru jsou předpokládány objízdné trasy po stávajících komunikacích vyvolané 

potřebou realizace následujících částí stavby: 

Varianta 1 

• úprava silnice II/246; 

• úprava silnice III/24636; 
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Varianta 2  

• úprava silnice II/246; 

Objízdné trasy ve fázi výstavby budou upřesněny v rámci podrobnějších Zásad organizace výstavby  

v dalším stupni projektové dokumentace (DSP), kdy budou také prověřovány pasporty, únosnosti 

jednotlivých komunikací a jejich technický stav a různá omezení na těchto komunikacích a další nutné 

parametry včetně zhodnocení možných vlivů na ŽP a obyvatelstvo. 

Obecně lze konstatovat, že chráněná zástavba podél objízdných tras může být po určitou dobu vlivem 

převedení dopravy na tyto komunikace více zatěžována. Půjde však o časově omezený jev pouze  

na nezbytně nutnou dobu. 

Fáze provozu 

Základní údaje o výhledových intenzitách automobilové dopravy na dotčené dopravní síti vychází  

z Dopravně-inženýrských podkladů, které jsou přílohou č. 1 předkládané dokumentace EIA. 

U výhledového stavu v roce 2040 (bez záměru, se záměrem) se předpokládá, že budou v provozu stavby: 

• Mělník, obchvat, 2. stavba; 

• Mělník, obchvat, 3. stavba; 

• Mělník, obchvat, 4. stavba. 

U výhledového stavu v roce 2040 „stav se záměrem Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov vč. kumulativních vlivů“ bylo nad rámec výše uvedených staveb obchvatů Mělníka 

uvažováno s výhledovým propojením silnic I/16 a I/9. Trasa navrhovaného propojení silnic I/9  

a I/16 nebyla v době zpracování předmětné dokumentace EIA stabilizována. Pro vyhodnocení 

kumulativních vlivů zpracovatel dokumentace EIA vycházel ze Studie nového dopravního řešení v lokalitě 

Mělník – Horní Počaply – Liběchov (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2018). 

Subvarianta 1 

Subvarianta 1 spočívá především ve změně napojení místní části Podvlčí na komunikační síť.  
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Obrázek 15 Variantní napojení místní částí Podvlčí 

 
Zdroj: © ESRI; Podkladová data: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., 2018; grafická úprava EKOLA group 

Změny v intenzitách dopravy jsou v případě subvarianty 1 pouze lokální. Rozdílový kartogram intenzit 

dopravy pro subvariantu 1 uvádí kap. 3.7 dopravně-inženýrských podkladů. 

Subvarianta 2 

V rámci řešení varianty 2 předmětného záměru je nad rámec základní varianty uvažováno se stavem, kdy 

bude uzavřen železniční přejezd na silnici III/24636 přes železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–

Ústí nad Labem, který se nachází v obci Dolní Beřkovice (tzv. subvarianta 2).  
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Obrázek 16 Schematický zákres umístění železničního přejezdu přes železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090)  

v Dolních Beřkovicích 

 
Zdroj: OpenStreetMap; grafická úprava EKOLA group 

Uvedené řešení bude mít dle dopravně-inženýrských podkladů dopad na intenzity dopravy na silnicích 

II/246 s III/24637. Rozdílové kartogramy intenzit dopravy pro subvariantu 2 uvádí kap. 3.6 dopravně-

inženýrských podkladů. 

Generovaná doprava ZEVO 

Údaje o generované dopravě plánovaným provozem ZEVO Mělník v areálu EMĚ byly pro účely dopravně-

inženýrských podkladů převzaty z Dopravního modelu ZEVO Mělník (Dokumentace EIA záměru Zařízení 

pro energetické využití odpadů v elektrárenské lokalitě Mělník – ZEVO Mělník, Ing. Josef Tomášek CSc. a 

kol., prosinec 2017). Uvažovaná generovaná doprava provozu ZEVO vychází z předpokladu, že dopravní 

obsluha ZEVO bude prováděna po silnici bez podílu železniční či vodní dopravy. 

Dopravní model ZEVO Mělník uvádí podrobnou analýzu svozu odpadů, která je založena na svozových 

oblastech, výhřevnosti odpadů, vytížení nákladních automobilů, fondu pracovní doby ZEVO Mělník apod. 

Převzatý rozpad generované silniční dopravy ZEVO po komunikační síti (Dopravní model ZEVO Mělník, Ing. 

Josef Tomášek CSc. a kol., prosinec 2017) dále zahrnuje níže uvedené předpoklady: 

• svozové oblasti odpadů dle „Studie dopravy projektu ZEVO Mělník“ (WASTEENERGY FUTURE s.r.o., 

2015) – 6 svozových oblasti dle překládacích stanic (1. Mníšek pod Brdy a Příbram, 2. Trhový Štěpánov, 

3. Radim, 4. Lány, 5. Mladá Boleslav, 6. přímý svoz do 30 km); 

• návoz pomocných látek a chemikálií pro ZEVO; 

• odvoz škváry, popílku a druhotných surovin ze ZEVO. 

Obousměrné intenzity generované dopravy provozu ZEVO uvádí tabulka níže. Celkově se jedná o 322 jízd 

všech vozidel/24 h obousměrně (tedy 161 jízd všech vozidel/24 h v jednom směru), z toho 262 jízd 

nákladních vozidel/24 h obousměrně (tedy 131 jízd nákladních vozidel v jednom směru). Výpočet jízd 
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lehkých nákladních vozidel a osobních automobilů byl proveden za předpokladů, které byly zjištěny 

u obdobných zařízení: 

• Počet zaměstnanců: 50; 

• Individuální automobilovou dopravou (dále jen IAD) přijede 60 % zaměstnanců za obsazenosti 0,83 

vozidla/člověkem; 

• Počet návštěvníků: 20 % jízd zaměstnanců; 

• Lehká nákladní vozidla: 10 % ze součtu nákladních vozidel a kamionů. Jedná se o vozidla provádějící 

například servis technologických zařízení, zásobování apod. 

Tabulka 26 Obousměrná generovaná doprava provozu ZEVO, údaje pro RPDI pracovního dne 

Osobní Lehká nákladní Nákladní Kamiony Autobusy Celkem 

60 24 88 150 0 322 

Zdroj: Dopravně-inženýrské podklady (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2020) a Dopravní model ZEVO 

Mělník (Dokumentace EIA záměru Zařízení pro energetické využití odpadů v elektrárenské lokalitě Mělník – ZEVO 

Mělník, Ing. Josef Tomášek CSc. a kol., prosinec 2017) 

Kapacitně problémové lokality silniční infrastruktury 

V rámci Dopravně-inženýrských podkladů (příloha č. 1 předkládané dokumentace EIA) byly vytipovány 

kapacitně problémové lokality v zájmovém území a jeho širším okolí pro výhledové roky 2024 a 2040. 

Jedná se o silnici I/16 v úseku mostního objektu přes řeku Labe, silnici I/16 v úseku Spomyšl–Brozánky a 

křižovatku silnic I/16 × II/246 × III/24637. 

U křižovatky silnice II/246 a plánovaného obchvatu obce Cítov není očekáván kapacitní problém. V dalších 

stupních projektových připrav však bude nutné kapacitní posouzení z důvodu prověření správného návrhu 

geometrického uspořádání. 

Výhledový stav k roku 2024 

Křižovatka silnic I/16 × II/246 × III/24637 

Vzhledem k již stávajícímu zatížení křižovatky bylo v rámci dopravně-inženýrských podkladů doporučeno 

sledovat vývoj intenzit dopravy na křižovatce a v případě nutnosti přistoupit k jejímu zkapacitnění. Dalším 

doporučením je realizace výhledového propojení silnic I/16 a I/9 v jakékoli variantě.  

Silnice I/16 v úseku Spomyšl–Brozánky 

Geometrické uspořádání stávajících křižovatek na silnici I/16 v úseku Spomyšl–Brozánky je v současné 

době dostačující. V rámci dopravně-inženýrských podkladů je doporučeno sledování vývoje intenzit 

dopravy a případná změna organizace dopravy či geometrického uspořádání křižovatek. Pokles intenzit 

dopravy lze očekávat po realizaci výhledového propojení silnic I/16 a I/9 v jakékoli variantě. 

Výhledový stav k roku 2040 

Silnice I/16 v úseku mostního objektu přes řeku Labe 

Vzhledem k předpokládané saturaci intenzit dopravy je v rámci dopravně-inženýrských podkladů 

doporučena realizace výhledového propojení silnic I/16 a I/9 v jakékoli variantě. Zároveň lze doporučit 

řešit organizaci dopravy ve městě Mělník. 
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Křižovatka silnic I/16 × II/246 × III/24637 

Vzhledem k již stávajícímu zatížení křižovatky bylo v rámci dopravně-inženýrských podkladů doporučeno 

sledovat vývoj intenzit dopravy na křižovatce a v případě nutnosti přistoupit k jejímu zkapacitnění. Dalším 

doporučením je realizace výhledového propojení silnic I/16 a I/9 v jakékoli variantě.  

Silnice I/16 v úseku Spomyšl–Brozánky 

Geometrické uspořádání stávajících křižovatek na silnici I/16 v úseku Spomyšl–Brozánky je v současné 

době dostačující. V rámci dopravně-inženýrských podkladů je doporučeno sledování vývoje intenzit 

dopravy a případná změna organizace dopravy či geometrického uspořádání křižovatek. Pokles intenzit 

dopravy lze očekávat po realizaci výhledového propojení silnic I/16 a I/9 v jakékoli variantě. 

Železniční doprava ve výhledových stavech – 2024 a 2040 

Údaje o intenzitách železniční dopravy na železniční trati č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha Bubeneč–

Děčín hl. n., železniční trati č. 530A (traťový úsek č. 095) Vraňany–Libochovice a železniční trati č. 503A 

(traťový úsek č. 072) Lysá nad Labem–Ústí nad Labem ve výhledovém stavu v roce 2024 jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. 

Tabulka 27 Rozsah železniční dopravy na traťovém úseku č. 090 Bubeneč–Děčín – stav v roce 2024 

PRAHA BUBENEČ - DĚČÍN hl. n; trať č. 527A (traťový úsek č. 090); km 450,271 – 476,630  
max. traťová rychlost = 160 km/h 

Úsek 
Druh 

dopravy 
Druh 
vlaku 

Počet 
vlaků - 

den 

Počet 
vlaků - 

noc 

Ø délka 
vlaku  

v 
metrech 

Ø  
hmotnost 

vlaku  
v tunách 

Ø  
počet 
vozů 

Typ brzd 

Vraňany – Roudnice 
nad Labem 

osobní 

Ex 14 2 230 500 8 kotoučové 

R 33 3 205 450 7 kotoučové 

Os  
(S 4) 

30 8 190 290 – kotoučové 

Sv 1 2 – – – kotoučové 

nákladní 

Nex 19 20 495 1 500 – špalíkové 

Pn 17 15 480 1 625 – špalíkové 

Mn 2 – 295 450 – špalíkové 

Zdroj: Správa železnic s. o., 2020 

Tabulka 28 Rozsah železniční dopravy na traťovém úseku č. 095 Vraňany–Libochovice – stav v roce 2024 

VRAŇANY – LIBOCHOVICE; trať č. 530A (traťový úsek č. 095); km 36,790 – 28 
max. traťová rychlost = 50 km/h  

Úsek 
Druh 

dopravy 
Druh 
vlaku 

Počet 
vlaků - 

den 

Počet 
vlaků - 

noc 

Délka 
vlaku  

v 
metrech 

Hmotnost 
vlaku  

v tunách 

Počet 
vozů 

Typ brzd 

Vraňany – Horní 
Beřkovice 

osobní Os 22 2 – – – kotoučové 

nákladní – – – – – – – 

Zdroj: Správa železnic s. o., 2020 
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Tabulka 29 Rozsah železniční dopravy na traťovém úseku 072 Lysá nad Labem–Ústí nad Labem západ – stav v roce 

2024 

LYSÁ n. L. –  ÚSTÍ nad Labem západ; trať č. 503A (traťový úsek č. 072); km 371,715 – 392 
max. traťová rychlost = 120 km/h 

Úsek 
Druh 

dopravy 
Druh 
vlaku 

Počet 
vlaků - 

den 

Počet 
vlaků - 

noc 

Ø  délka 
vlaku  

v metrech 

Ø  hmotnost 
vlaku  

v tunách 

Ø  počet 
vozů 

Typ brzd 

Mělník – Hoštka 

osobní 
R 15 2 80–100 – – kotoučové 

Os 22 5 80 – – kotoučové 

nákladní 

Nex 25 35 495 1 500 – špalíkové 

Pn 20 18 480 1 625 – špalíkové 

Mn 2 – 295 450 – špalíkové 

Zdroj: Správa železnic s. o., 2020 

Údaje o intenzitách železniční dopravy na železniční trati č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha Bubeneč–

Děčín hl. n., železniční trati č. 530A (traťový úsek č. 095) Vraňany–Libochovice a železniční trati č. 503A 

(traťový úsek č. 072) Lysá nad Labem–Ústí nad Labem ve výhledovém stavu v roce 2040 jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. 

Tabulka 30 Rozsah železniční dopravy na traťovém úseku č. 090 Bubeneč–Děčín – stav v roce 2040 

PRAHA BUBENEČ - DĚČÍN hl. n; trať č. 527A (traťový úsek č. 090); km 450,271 – 476,630; max. traťová rychlost = 
160 km/h  

Úsek 
Druh 

dopravy 
Druh 
vlaku 

Počet 
vlaků - 

den 

Počet 
vlaků - 

noc 

Ø délka 
vlaku  

v 
metrech 

Ø  
hmotnost 

vlaku  
v tunách 

Ø  
počet 
vozů 

Typ brzd 

Vraňany – Roudnice 
nad Labem 

osobní 

Ex 14 2 230 500 8 kotoučové 

R 33 3 205 450 7 kotoučové 

Sp 8  190 290 – kotoučové 

Os  
(S 4) 

34 9 190 290 – kotoučové 

Sv 1 2 – – – kotoučové 

nákladní 

Nex 20 28 495 1 500 – špalíkové 

Pn 17 15 480 1 625 – špalíkové 

Mn 2 – 295 450 – špalíkové 

Zdroj: Správa železnic s. o., 2020 

Tabulka 31 Rozsah železniční dopravy na traťovém úseku č. 095 Vraňany–Libochovice – stav v roce 2040 

VRAŇANY – LIBOCHOVICE; trať č. 530A (traťový úsek č. 095); km 36,790 - 28 
max. traťová rychlost = 50 km/h 

Úsek 
Druh 

dopravy 
Druh 
vlaku 

Počet 
vlaků - 

den 

Počet 
vlaků - 

noc 

Délka 
vlaku  

v 
metrech 

Hmotnost 
vlaku  

v tunách 

Počet 
vozů 

Typ brzd 

Vraňany – Horní 
Beřkovice 

osobní Os 22 2 – – – kotoučové 

nákladní – – – – – – – 
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Zdroj: Správa železnic s. o., 2020 

Tabulka 32 Rozsah železniční dopravy na traťovém úseku 072 Lysá nad Labem–Ústí nad Labem západ – stav v roce 

2040 

LYSÁ n. L. –  ÚSTÍ nad Labem západ; trať č. 503A (traťový úsek č. 072); km 371,715 – 392 
max. traťová rychlost = 120 km/h 

Úsek 
Druh 

dopravy 
Druh 
vlaku 

Počet 
vlaků - 

den 

Počet 
vlaků - 

noc 

Ø  délka 
vlaku  

v metrech 

Ø  hmotnost 
vlaku  

v tunách 

Ø  počet 
vozů 

Typ brzd 

Mělník – Hoštka 

osobní 
R 15 2 80–100 – – kotoučové 

Os 22 5 80 – – kotoučové 

nákladní 

Nex 30 33 495 1 500 – špalíkové 

Pn 20 20 480 1 625 – špalíkové 

Mn 2 –  295 450 – špalíkové 

Zdroj: Správa železnic s. o., 2020 

Pozn.:  
Uvedené počty vlaků osobní dopravy platí pro pracovní dny. 

Vlaky osobní dopravy: Ex = expresní vlak, R = rychlík, Os = osobní vlak, Sv = soupravový vlak (vlak osobní dopravy 
bez přepravy cestujících) 
Vlaky nákladní dopravy: Nex = expresní nákladní vlak, Pn = průběžný nákladní vlak, Mn = manipulační nákladní vlak 
Intenzita vlakové dopravy může být navýšena o vlaky jedoucí po odklonových trasách při výlukových činnostech nebo 
mimořádnostech. 

B. II. 6. 2. Nároky na ostatní infrastrukturu 

Přeložky a rušení inženýrských sítí/zásah do hmotného majetku 

Předmětný záměr si vyžádá zásah do stávajících komunikací II. a III. třídy (II/246, III/24636 – pouze 

v případě varianty 1), které jsou předmětem této dokumentace EIA. Dále dojde k zásahu do komunikací 

v místech napojení na nové dopravní řešení (I/16, II/246, III/24633, III/24636, III/24638, III/24621, 

III/24050). 

Konkrétní způsob ochrany, úpravy tras a přeložek inženýrských sítí je nutné provést v dalším projekčním 

stupni. Zejména je nutné provedení ověření hloubek uložení sítí. 

Křižující inženýrské sítě, které nejsou se stavbou v kolizi, budou pouze ochráněny. Inženýrské sítě vedoucí 

v souběhu s komunikací v nedostatečné vzdálenosti budou přeloženy. U křížení komunikací s nadzemními 

vedení NN, VN a VVN bude v dalším projekčním stupni posouzena svislá vzdálenost průvěsu vodičů od 

nivelety komunikací (v místě násypových těles, kde komunikace nevede přímo po terénu).  Stožáry vedení 

nadzemních sítí v blízkosti komunikace budou ochráněny svodidly dle ČSN 73 6101 „Projektování silnic a 

dálnic“ a TP 114 „Svodidla na pozemních komunikacích“. 

Pro další stupeň projektové dokumentace je nezbytně nutné provést pasport stávajících křižujících 

produktovodů (horkovod, produktovody EMĚ, produktovod RIGIPS) a zvolit nejvhodnější způsob úpravy 

vedení nebo částečné přeložky. Úpravu je nutné konzultovat se správcem produktovodů tak, aby 

technický návrh odpovídal požadavkům správce a byla minimalizována doba odstávek. 

Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po 

předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. 
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Ochranná pásma 

Předmětným záměrem budou dotčena ochranná pásma silnic I., II. a III. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ochranné pásmo dráhy dle zákona č. 266/1994 

Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále lze předpokládat, že stavbou „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ 

bude dotčena řada výše uvedených ochranných pásem inženýrských sítí. 

V blízkosti řešeného území se navíc nachází letiště Horní Počaply (13 LDG 31 T/O). 

Zásah do ochranných pásem stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů je definován v kapitolách C.I. a C.II. předkládané dokumentace EIA.  

B. III. Údaje o výstupech 

B. III. 1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží 

B. III. 1. 1. Znečištění ovzduší 

Pro zhodnocení stavu ovzduší byla zpracovaná Rozptylová studie, která tvoří samostatnou přílohu č. 3 

předkládané dokumentace EIA. Jako charakteristický údaj pro vyjádření výstupního parametru, resp.  

množství emitovaného polutantu (emise) do životního prostředí ze zdrojů znečištění je bráno hmotnostní 

množství sledovaného polutantu za časový údaj, např. kg/den, g/rok, t/rok apod. 

Fáze výstavby 

Ve fázi výstavby budou zdrojem emisí stavební stroje, staveništní doprava a vlastní plocha staveniště. 

V době zpracování předmětné dokumentace EIA nebyly zpracovány zásady organizace výstavby,  

a tedy nebyl znám přesný průběh prací v rámci výstavby záměru.  

Ve fázi výstavby lze však předpokládat níže uvedené bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší. 

Bodové zdroje 

Bodové zdroje znečištění ovzduší nejsou ve fázi výstavby záměru uvažovány.  

Možným bodovým zdrojem znečištění ovzduší jsou pouze případné dieselagregáty, které mohou být 

umístěny na staveništích s absencí napojení na elektrickou energii. V daném stupni projektových příprav 

nejsou známy podrobnější informace o umístění těchto případných zdrojů znečišťování ovzduší. 

Liniové zdroje 

Liniové zdroje znečištění ovzduší budou představovány provozem nákladní techniky při zemních pracích  

a při přemisťování stavebního materiálu v etapě výstavby, respektive odvozu odpadu na stanovené 

skládky. Tyto zdroje budou po časově omezenou dobu působit na své nejbližší okolí. 
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Plošné zdroje 

Plošným zdrojem znečišťování ovzduší bude manipulace se zeminou a ostatními sypkými materiály  

na staveništi. Další plošné zdroje znečištění bude představovat provoz staveništní techniky a nákladních 

automobilů v prostoru staveniště.  

Fáze provozu 

Bodové zdroje 

Ve fázi provozu předmětného záměru se neočekávají žádné významné bodové zdroje trvalého znečištění 

ovzduší. 

Pro účely vyhodnocení kumulativních vlivů z hlediska kvality ovzduší, byly ve vybraných referenčních 

bodech nad rámec posuzovaných stavů v Rozptylové studii (příloha č. 3 dokumentace EIA) vyhodnoceny 

výhledové stavy se záměrem (rok 2024 a 2040) se zahrnutím imisních příspěvků z provozu stacionárních 

zdrojů ZEVO a elektrárny Mělník. Pro vyhodnocení kumulativních vlivů zpracovatel Rozptylové studie 

(příloha č. 3 předkládané dokumentace EIA) vycházel z Rozptylové studie – Výstavba ZEVO v lokalitě EMĚ 

(ORGREZ a.s., září 2017, aktualizace 2018), která zohledňuje změnu koncepce provozu elektrárny Mělník 

ve výhledovém stavu v roce 2024. Tato koncepce je založena na útlumu výroby elektrické energie při 

zachování zásobování teplem a předpokládá výstavbu dvou nových spalovacích jednotek, z nichž jedna 

bude uvedena do provozu v roce 2021 (plynová kotelna) a další v roce 2022 (fluidní kotel). Ukončení 

provozu EMĚ II je uvažováno k roku 2022 a EMĚ III je plánováno ukončit k roku 2024 (po uvedení ZEVO do 

provozu). Podrobný popis jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší v souvislosti s provozem ZEVO a 

elektrárny Mělník v roce 2024 je uveden v kap. 6. Rozptylové studie. 

Liniové zdroje 

Jako liniové zdroje znečišťování ovzduší byly uvažovány všechny dotčené komunikace v zájmovém území  

ve všech hodnocených stavech. 

Z hlediska příspěvků k imisní zátěži byly v Rozptylové studii, která tvoří přílohu č. 3 předkládané 

dokumentace EIA, hodnoceny následující stavy pro jednotlivé výpočtové oblasti staveb nového 

dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov: stávající stav v roce 2020, výhledový 

stav v roce 2024, výhledový stav v roce 2040.  

Stanovení emisí z dopravy bylo provedeno pomocí programu MEFA 13, který navazuje na freewarovou 

verzi programu na výpočet emisních faktorů (MEFA 06). Program vyčísluje jak emise z běžného provozu, 

tak víceemise, vznikající při startu studených motorů, zahrnuje též otěry brzd a pneumatik a resuspenzi 

prachových částic z vozovky.  

Emise vyčíslené pro definované úseky komunikací jsou uvedeny v kapitole 3.3. Rozptylové studie (příloha 

č. 3 předkládané dokumentace EIA). 

Plošné zdroje 

Plošné zdroje znečištění ovzduší nejsou ve fázi provozu záměru uvažovány. 

B. III. 1. 2. Znečištění vody 

Ke znečištění vody může u hodnocené stavby dojít: 
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• v průběhu výstavby (především v souvislosti s případnými haváriemi spojenými s únikem 

nebezpečných látek), 

• provozem na silnici (v souvislosti s běžnou údržbou – vlivem solení v zimním období, výfukové plyny, 

případně v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek). 

Vzhledem k charakteru stavby a blízkosti vodních toků, individuálních podzemních vodních zdrojů 

bude pro období výstavby vypracován Plán opatření pro případ havárie (tzv. „havarijní plán“) dle zákona  

č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Dodavatel stavby předloží před zahájením stavby havarijní plán s aktuálními údaji příslušnému 

vodoprávnímu úřadu k souhlasu, který bude následně součástí tohoto havarijního plánu. 

Podrobnější informace o vzniku odpadních vod a nakládání s nimi ve fázi výstavby a provozu jsou uvedeny 

v kap. B. III. 2. předkládané dokumentace EIA. Vyhodnocení vlivu na povrchové a podzemní vody je 

předmětem kapitoly D. I. 4. předkládané dokumentace EIA. 

B. III. 1. 3. Znečištění půdy a půdního podloží 

Ke znečištění půd a půdního podloží může u hodnocené stavby dojít: 

• v průběhu výstavby, 

• provozem na silnicích (solení v zimním období, úkapy, výfukové plyny), 

• haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek. 

Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno zejména do prostoru staveniště (znečišťování půd 

povrchovými splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může 

dojít při zemních pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Tato nebezpečí 

budou minimalizována zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou 

veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při 

manipulaci s nebezpečnými látkami. Současně během výstavby může dojít k zhutnění půdy a zhoršení 

jejích fyzikálních a chemických vlastností (zejména podorničí) v plochách dočasného záboru. V případě 

kontaminace půdního prostředí bude postupováno v souladu s platnou legislativou. 

Vliv solení i působení těžkých kovů je závislý na vlastnostech půdy, propustnosti podloží, svažitosti a také 

na intenzitě a úhrnu dešťových srážek.  

Působením posypových materiálů ze zimní údržby (anorganické posypové soli) komunikace dochází ke 

zvýšení pH okolní půdy. Nejvyšší koncentrace chloridů lze očekávat maximálně do vzdálenosti 2 – 3 m od 

hrany komunikace, ve vzdálenosti cca 10 m dosahují koncentrace chloridů již spíše pozaďových hodnot. 

Obsah těžkých kovů (Pb, Cd, Cu, Ni, Zn) se bude projevovat zejména do vzdálenosti 5 m od komunikace. 

Se zvyšující se vzdáleností od komunikace se koncentrace škodlivých látek postupně snižují. 

Nejvýznamnější vliv se tedy projeví zejména v těsné blízkosti komunikace.  

Z hlediska havárií se jedná o akutní a časově nepředvídatelný stav. Při haváriích s únikem nebezpečných 

látek je třeba co nejrychleji zabránit jejich dalšímu úniku a pomocí sorpčních materiálů, příp. 

mechanických zábran zabránit dalšímu šíření. Při likvidaci důsledků havárie je nezbytné postupovat podle 

platné legislativy. 

Obecně však lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je 

riziko kontaminace půd minimální. 

Vyhodnocení vlivu záměru na půdy je předmětem kapitoly D. I. 5. předkládané dokumentace EIA. 
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B. III. 2. Odpadní vody 

Fáze výstavby 

Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude proveden v souladu s platnou legislativou, 

konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Přesné množství produkovaných odpadních vod bude 

upřesněno po výběru zhotovitele stavby. 

Splaškové vody 

Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí  

v rámci zařízení stavenišť (např. z mytí). Množství splaškových odpadních vod bude adekvátní počtu 

pracovníků. Předpokládá se, že vzniklé splaškové vody budou zachyceny v bezodtoké jímce a následně 

odvezeny na ČOV. Množství těchto vod nebude významné. 

Vznik splaškových vod z hygienického zařízení (toalet) se nepředpokládá. Na staveništi budou umístěny 

chemické toalety, nebudou tedy vznikat běžné splaškové vody, ale odpady, se kterými bude nakládáno 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění specializovanou firmou zajišťující i 

běžný provoz těchto zařízení. 

Dešťové vody 

Zhotovitel stavby musí dodržovat zejména ustanovení uvedená v zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách  

a o změně některých zákonů (vodní zákon) a nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví 

ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. 

Dešťové vody ze staveniště budou zachytávány příkopy a svedeny do bezodtokých usazovacích jímek,  

ve kterých budou před dalším nakládáním předčištěny. Usazené kaly z jímek budou pravidelně vybírány a 

následně odváženy na skládku k tomu účelu určenou. Předčištěné dešťové vody budou odváděny  

do vodotečí. 

Za účelem ochrany povrchových vod je nezbytné zabezpečit odtok splachů ze staveniště, např. svedením 

odtékající vody do provizorních sedimentačních jímek. S těmito vodami bude dále nakládáno dle platné 

legislativy. 

Rovněž během realizace vrtných prací pro pilotové základy či realizace plošných základů v místech 

propustků je doporučeno zajistit staveniště před přívaly srážkových vod (obvodová drenáž, izolace, pažení 

apod.) a zamezit tak průniku povrchových vod do podzemního kolektoru či stavební jámy. 

Podzemní vody 

Zasažení hladiny podzemní vody bude nutné prověřit v rámci podrobného inženýrskogeologického 

průzkumu, který bude zpracován v dalších stupních projektových příprav. V případě, že bude v rámci 

podrobného inženýrskogeologického průzkumu předpokládáno zasažení hladiny podzemní vody, bude 

pro fázi výstavby nutné počítat se snižováním úrovně hladiny podzemní vody jejím čerpáním či odvodem  

po spádnici. Podzemní vody by měly být čerpány do bezodtokých usazovacích jímek, ve kterých dojde 

k jejich předčištění před dalším nakládání. Tyto jímky je nutné dle potřeby vyvážet a s vodou nakládat dle 

platné legislativy. 

Usazené kaly z jímek by měly být pravidelně vybírány a následně odváženy na skládku k tomu účelu 

určenou. 
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Technologické odpadní vody 

Produkce těchto vod při výstavbě předmětného záměru nebude významná, odpadní vody budou vznikat 

např. při čištění stavebních mechanismů, vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby budou důsledně 

realizována opatření zabraňující kontaminaci povrchových či podzemních vod, půdního a horninového 

prostředí. Tato opatření budou součástí projektové dokumentace stavby a jsou uvedena v   

kap. D. IV. předkládané dokumentace EIA.  

Fáze provozu 

Splaškové vody 

Během provozu samotných úseků silničních komunikací se nepředpokládá vznik splaškových odpadních 

vod. 

Dešťové vody 

Návrh vodohospodářského řešení variant předmětného záměru vychází z Technické studie (4roads s.r.o., 

březen 2020). 

Odvádění srážkových vod ze silničního tělesa je navrženo otevřeným systémem, tedy příčným a podélným 

sklonem do postranních retenčních a vsakovacích příkopů s vyústěním do nejbližších recipientů. Retenční 

a vsakovací příkopy budou splňovat standardizované řešení pro vsakovací zařízení dle TP 83 – Odvodnění 

pozemních komunikací. V některých případech jsou dále z důvodu konfigurace stávajícího terénu 

navrženy přelivné příkopy s propustným dnem a přelivnou hranou na povrch terénu. U přelivného příkopu 

bude použito standardizované řešení v souladu s TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací. Na části 

stavby obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel je navržena dešťová kanalizace především z důvodu 

konfigurace terénu a z důvodu existence ochranného pásma vodního zdroje. Před vyústěním dešťové 

kanalizace do recipientů jsou navrženy retenční nádrže s regulovaným odtokem dle TNV 75 9011 – 

Hospodaření se srážkovými vodami. 

Návrh odvodnění je rozdělen na jednotlivé úseky s ohledem na směr odtoku srážkových vod v závislosti 

na stávajícím terénu. 

Dešťová kanalizace je navržena z plastových trub. Před vyústěním dešťové kanalizace z jednotlivých úseků 

předmětných komunikací do recipientů jsou navrženy retenční nádrže (RN) s regulovaným otokem dle 

TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami, se specifickým odtokem 3 l/s/ha z neredukované 

plochy. Minimální regulovaný odtok je navržen 0,5 l/s. Odtok z retenčních nádrží bude regulován vírovým 

ventilem. Retenční nádrže budou navrženy jako zemní otevřené nádrže, případně jako prefabrikované 

podzemní nádrže. Pro omezení vnosu nerozpuštěných látek a sedimentů budou retenční nádrže vybaveny 

usazovacím prostorem v souladu s TNV 75 9011. Konkrétní návrh bude součástí dalšího stupně projektové 

dokumentace. 

Výpočty odtoku z nově navržených ploch pozemních komunikací byly provedeny v souladu ČSN 75 5101 

Stokové a kanalizační přípojky a dle TP 83 „Odvodnění pozemních komunikací“. Ve výpočtech je 

uvažováno s intenzitou 15minutového deště 126 l/s/ha.  

Systém odvádění srážkových vod dle jednotlivých úseků v rámci řešených variant předmětného záměru je 

součástí následujících odstavců. 
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Varianta 1 

Obchvat obce Cítov 

Odvodnění obchvatu obce Cítov (část 1 a část 2) je navrženo retenčními a vsakovacími příkopy podél 

komunikace, které budou odvodněny přes přelivné příkopy na stávající terén nebo do koryta Cítovského 

potoka – viz následující tabulka. 

Tabulka 33 Varianta 1 – Systém odvodnění v jednotlivých úsecích obchvatu obce Cítov 

Označení 
úseku 

odvodnění 
Stavba 

Staničení 
úseku (km) 

Způsob odvodnění 
Staničení 

odvodnění 
(km) 

Recipient 

C01 

Obchvat obce 
Cítov – část 1 

ZÚ–0,462 
Retenční  

a vsakovací příkop 
0,380 

Terén přes 
přelivný 

příkop/HOZ* 

C02 0,462–1,412 
Retenční  

a vsakovací příkop 
1,410 

Cítovský 
potok 

C03 1,412–2,530 
Retenční  

a vsakovací příkop 
2,400 

Cítovský 
potok 

C04 

Obchvat obce 
Cítov – část 1 

2,530–KÚ 
Retenční  

a vsakovací příkop 
2,700 

Cítovský 
potok 

Obchvat obce 
Cítov – část 2 

ZÚ–0,200 
Retenční  

a vsakovací příkop 
2,700** 

Cítovský 
potok 

D01 
Obchvat obce 
Cítov – část 2 

0,200–KÚ 
Retenční  

a vsakovací příkop 
0,400 

Terén přes 
přelivný 
příkop 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 

březen 2020) 

*HOZ – Hlavní odvodňovací zařízení (meliorační zařízení) 

**Staničení obchvatu obce Cítov – část 1 

Úprava silnice II/246 

Odvodnění upravované silnice II/246 je rovněž navrženo retenčními a vsakovacími příkopy podél 

komunikace, které budou odvodněny přes přelivné příkopy na stávající terén nebo do koryta Cítovského 

potoka. V úsecích, ve kterých je uvažováno pouze s úpravou podkladních vrstev a krytu vozovky (km 

0,000–0,250 a km 1,215–2,512), je navrženo využití stávajících otevřených příkopů. 

Tabulka 34 Varianta 1 – Systém odvodnění v jednotlivých úsecích úpravy silnice II/246 

Označení 
úseku 

odvodnění 
Stavba 

Staničení 
úseku (km) 

Způsob odvodnění 
Staničení 

odvodnění 
(km) 

Recipient 

E01 

Úprava silnice 
II/246 

0,250–0,803 
Retenční  

a vsakovací příkop 
0,730 

Terén přes 
přelivný 
příkop 

E02 0,803–1,215 
Retenční  

a vsakovací příkop 
1,200 

Cítovský 
potok 

E03 2,512–2,853 
Retenční  

a vsakovací příkop 
2,690 

Cítovský 
potok 

E04 2,853–2,998 
Retenční  

a vsakovací příkop 
2,990 

Stávající 
příkop 

E05 3,038–3,293 
Retenční  

a vsakovací příkop 
3,040 

Stávající 
příkop 
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Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 

březen 2020) 

Úprava silnice III/24636 

V rámci úpravy silnice III/24636 je pro účely odvodnění navrženo využití stávajících otevřených příkopů. 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel 

Vzhledem k rovinatosti terénu stávajícího území a z důvodu přítomnosti ochranného pásma vodního 

zdroje je v km 0,000–1,850, 1,850–3,300 a 3,300–4,700 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel 

navržena dešťová kanalizace. Součástí návrhu je doplnění dvou odvodňovacích příkopů v rámci obchvatu 

v km 1,140 a 2,540. Dešťová kanalizace je navržena z plastových trub. Před vyústěním dešťové kanalizace 

z jednotlivých úseků předmětných komunikací do recipientů jsou navrženy retenční nádrže (RN) 

s regulovaným otokem dle TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami, se specifickým odtokem 3 

l/s/ha z neredukované plochy. Retenční nádrže budou navrženy jako zemní otevřené nádrže, případně 

jako prefabrikované podzemní nádrže. Konkrétní návrh bude součástí dalšího stupně projektové 

dokumentace. Ve zbývající části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel (4,700–KÚ) je navrženo 

odvodnění retenčními a vsakovacími příkopy podél komunikace. Z retenčních a vsakovacích příkopů je 

navrženo svedení dešťových vod přes přelivný příkop na terén nebo do přilehlých umělých vodotečí – 

odvodňovací kanály Panský les. V místě napojení obchvatu na stávající komunikaci III/24050 severně od 

obce Horní Počaply bude komunikace odvodněna do stávajícího otevřeného příkopu komunikace 

III/24050. 

Odvodnění subvarianty 1 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel bude totožné jako odvodnění 

základní varianty obchvatu. 

Tabulka 35 Varianta 1 – Systém odvodnění v jednotlivých úsecích obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel 

Označení 
úseku 

odvodnění 
Stavba 

Staničení 
úseku (km) 

Způsob odvodnění 
Staničení 

odvodnění 
(km) 

Recipient 

A01 

Obchvat 
Dolních 

Beřkovic a 
Horních 
Počapel 

ZÚ–1,850 
Dešťová kanalizace, 

retenční nádrž 
1,140 

Odvodňovací 
kanál – Labe 

A02 1,850–3,300 
Dešťová kanalizace, 

retenční nádrž 
2,540 

Odvodňovací 
kanál – Labe 

A03 

3,300–4,530 
Dešťová kanalizace, 

retenční nádrž 
4,530 

Odvodňovací 
kanál Panský 

les – Labe 4,530–4,700 
Retenční  

a vsakovací příkop 

A04 4,700–5,738 
Retenční  

a vsakovací příkop 
5,140 

Odvodňovací 
kanál Panský 

les – Labe 

A05 5,738–6,737 
Retenční  

a vsakovací příkop 
5,940 

Terén přes 
přelivný 
příkop 

A06 6,823–7,104 
Retenční  

a vsakovací příkop 
6,920 

Terén přes 
přelivný 
příkop 

A07 7,104–KÚ 
Retenční  

a vsakovací příkop 
7,600 

Stávající 
otevřený 

příkop 
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Označení 
úseku 

odvodnění 
Stavba 

Staničení 
úseku (km) 

Způsob odvodnění 
Staničení 

odvodnění 
(km) 

Recipient 

B01 

Obchvat 
Dolních 

Beřkovic a 
Horních 
Počapel 

(Napojení 
komunikace 

III/24050) 

ZÚ–0,120 
Retenční  

a vsakovací příkop 
0,05 

Odvodňovací 
kanál Panský 

les – Labe 

B02 

Obchvat 
Dolních 

Beřkovic a 
Horních 
Počapel 

(Napojení 
komunikace 

III/24050) 

0,120–0,330 
Retenční  

a vsakovací příkop 
0,330 

Odvodňovací 
kanál Panský 

les – Labe 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 

březen 2020) 

Retenční nádrže (RN) jsou navrženy s regulovaným otokem dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými 

vodami“, se specifickým odtokem 3 l/s/ha z neredukované plochy. Minimální regulovaný odtok j navržen 

0,5 l/s. Odtok z retenčních nádrží bude regulován vírovým ventilem. 

Výpočty odtoku z nově navržených ploch pozemních komunikací byly provedeny v souladu ČSN 75 51 01 

Stokové a kanalizační přípojky a dle TP 83 „Odvodnění pozemních komunikací“. Ve výpočtech je 

uvažováno s intenzitou 15 minut trvajícího deště 126 l/s/ha. V následující tabulce je uvedeno množství 

dešťových vod odtékajících z výše uvedených úseků dešťové kanalizace vč. objemu retenčních nádrží. 

Tabulka 36 Varianta 1 – Odtok z dešťové kanalizace a objem retenčních nádrží 

Označení úseku odvodnění Množství dešťových vod (l/s) Objem retenční nádrže (m3) 

A01 69 + 41 290 

A02 40 + 45  230 

A03 97 370 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 

březen 2020) 

Varianta 2 

Obchvat obce Cítov 

Odvodnění obchvatu obce Cítov je navrženo retenčními a vsakovacími příkopy podél komunikace, které 

budou odvodněny do koryta Cítovského potoka nebo periodické vodoteče západně od obce Cítov. 

Napojení obchvatu obce Cítov a obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, část 1 na stávající silnici 

II/246 východně od obce Cítov bude odvodněno retenčními a vsakovacími příkopy do Cítovského potoka 

a v místě křižovatky napojení se silnicí II/246 bude odvodnění svedeno do stávajících otevřených příkopů 

silnice II/246. 
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Tabulka 37 Varianta 2 – Systém odvodnění v jednotlivých úsecích obchvatu obce Cítov  

Označení 
úseku 

odvodnění 
Stavba 

Staničení 
úseku (km) 

Způsob odvodnění 
Staničení 

odvodnění 
(km) 

Recipient 

C01 

Obchvat obce 
Cítov 

ZÚ–1,000 
Retenční  

a vsakovací příkop 
1,000 

Stávající 
otevřený 
příkop, 

Bezejmenná 
vodoteč 

C02 1,000–2,030 
Retenční  

a vsakovací příkop 
2,030 

Cítovský 
potok 

C03 2,030–3,441 
Retenční  

a vsakovací příkop 
3,250 

Cítovský 
potok 

Napojení na stávající silnici 
II/246 

ZÚ–0,100 
Retenční  

a vsakovací příkop 
ZÚ–0,100 

Stávající 
otevřený 

příkop 

0,100–0,317 
Retenční  

a vsakovací příkop 
0,280 

Cítovský 
potok 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 

březen 2020) 

Úprava silnice II/246 

Odvodnění upravované silnice II/246 je rovněž navrženo retenčními a vsakovacími příkopy podél 

komunikace, které budou odvodněny přes přelivné příkopy na stávající terén nebo do koryta Cítovského 

potoka. V úsecích, ve kterých je uvažováno pouze s úpravou podkladních vrstev a krytu vozovky (km 

0,000–0,250 a km 1,215–2,177), je navrženo využití stávajících otevřených příkopů. Úsek ve staničení km 

3,101–KÚ je navrženo odvodnit do retenčních a vsakovacích příkopů první části obchvatu Dolních Beřkovic 

a Horních Počapel v km 0,750 se zaústěním do Cítovského potoka v rámci úseku odvodnění D01 (viz níže). 

Tabulka 38 Varianta 2 – Systém odvodnění v jednotlivých úsecích úpravy silnice II/246 

Označení 
úseku 

odvodnění 
Stavba 

Staničení 
úseku (km) 

Způsob odvodnění 
Staničení 

odvodnění 
(km) 

Recipient 

E01 

Úprava silnice 
II/246 

0,250–0,803 
Retenční  

a vsakovací příkop 
0,730 

Terén přes 
přelivný 
příkop 

E02 0,803–1,215 
Retenční  

a vsakovací příkop 
1,200 

Cítovský 
potok 

E03 2,177–2,900 
Retenční  

a vsakovací příkop 
2,350 

Cítovský 
potok 

E04 2,900–3,040 
Retenční  

a vsakovací příkop 
3,050 

Stávající 
otevřený 

příkop 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 

březen 2020) 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel 

Vzhledem k rovinatosti terénu stávajícího území je v úseku km 2,067–KÚ první části obchvatu  

a v úsecích km 0,000–1,858, 1,850–3,324 a 3,324–4,700 druhé části obchvatu navržena dešťová 

kanalizace. Součástí návrhu je doplnění dvou odvodňovacích příkopů v rámci obchvatu v km 1,140 a 2,540 

druhé části obchvatu. Dešťová kanalizace je navržena z plastových trub. Před vyústěním dešťové 
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kanalizace z jednotlivých úseků předmětných komunikací do recipientů jsou navrženy retenční nádrže 

(RN) s regulovaným otokem. Retenční nádrže budou navrženy jako zemní otevřené nádrže, případně jako 

prefabrikované podzemní nádrže. Konkrétní návrh bude součástí dalšího stupně projektové 

dokumentace. Ve zbývajících úsecích (km 0,000–1,950 první části obchvatu a km 4,700–KÚ druhé části 

obchvatu) je navrženo odvodnění retenčními a vsakovacími příkopy podél komunikace. Z retenčních a 

vsakovacích příkopů je navrženo svedení dešťových vod přes přelivný příkop na terén nebo do přilehlých 

vodotečí – odvodňovací kanály Panský les. V místě napojení obchvatu na stávající komunikaci III/24050 

severně od obce Horní Počaply bude komunikace odvodněna do stávajícího otevřeného příkopu 

komunikace III/24050. 

Odvodnění subvarianty 1 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel bude totožné jako odvodnění 

základní varianty obchvatu. 

Tabulka 39 Varianta 2 – odvodnění v jednotlivých úsecích obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel 

Označení 
úseku 

odvodnění 
Stavba 

Staničení 
úseku (km) 

Způsob odvodnění 
Staničení 

odvodnění 
(km) 

Recipient 

D01 
Obchvat Dolních 

Beřkovic a 
Horních Počapel 

– část 1 

ZÚ–1,250 
Retenční  

a vsakovací příkop 
0,750 

Cítovský 
potok 

D02 

1,250–1,950 
Retenční  

a vsakovací příkop 
1,950 

Bezejmenná 
vodoteč od 

lokality 
Bažantnice 

1,950–3,059 
Dešťová kanalizace, 

retenční nádrž 

A01 

Obchvat Dolních 
Beřkovic a 

Horních Počapel 
– část 1 

3,059–KÚ 

Dešťová kanalizace, 
retenční nádrž 

1,140 
Odvodňovací 
kanál – Labe Obchvat Dolních 

Beřkovic a 
Horních Počapel 

– část 2 

ZÚ–1,850 

A02 

Obchvat Dolních 
Beřkovic a 

Horních Počapel 
– část 2 

1,850–3,300 
Dešťová kanalizace, 

retenční nádrž 
2,540 

Odvodňovací 
kanál – Labe 

A03 

3,300–4,530 
Dešťová kanalizace, 

retenční nádrž 
4,530 

Odvodňovací 
kanál Panský 

les – Labe 4,530–4,700 
Retenční  

a vsakovací příkop 

A04 4,700–5,738 
Retenční  

a vsakovací příkop 
5,140 

Odvodňovací 
kanál Panský 

les – Labe 

A05 5,738–6,737 
Retenční  

a vsakovací příkop 
5,940 

Terén přes 
přelivný 
příkop 

A06 6,823–7,104 
Retenční  

a vsakovací příkop 
6,920 

Terén přes 
přelivný 
příkop 

A07 7,104–KÚ 
Retenční  

a vsakovací příkop 
7,600 

Stávající 
otevřený 

příkop 

B01 

Obchvat Dolních 
Beřkovic a 

Horních Počapel 
– část 2 

(Napojení 

ZÚ–0,120 
Retenční  

a vsakovací příkop 
0,05 

Odvodňovací 
kanál Panský 

les – Labe 
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Označení 
úseku 

odvodnění 
Stavba 

Staničení 
úseku (km) 

Způsob odvodnění 
Staničení 

odvodnění 
(km) 

Recipient 

komunikace 
III/24050) 

B02 

Obchvat Dolních 
Beřkovic a 

Horních Počapel 
– část 2 

(Napojení 
komunikace 

III/24050) 

0,120–0,330 
Retenční  

a vsakovací příkop 
0,330 

Odvodňovací 
kanál Panský 

les – Labe 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 

březen 2020) 

Retenční nádrže (RN) jsou navrženy s regulovaným otokem dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými 

vodami“, se specifickým odtokem 3 l/s/ha z neredukované plochy. Minimální regulovaný odtok je navržen 

0,5 l/s. Odtok z retenčních nádrží bude regulován vírovým ventilem. 

Výpočty odtoku z nově navržených ploch pozemních komunikací byly provedeny v souladu ČSN 75 51 01 

Stokové a kanalizační přípojky a dle TP 83 „Odvodnění pozemních komunikací“. Ve výpočtech je 

uvažováno s intenzitou 15minutového deště 126 l/s/ha. V následující tabulce je uvedeno množství 

dešťových vod odtékajících z výše uvedených úseků dešťové kanalizace vč. objemu retenčních nádrží. 

Tabulka 40 Varianta 2 – Odtok z dešťové kanalizace a objem retenčních nádrží 

Označení úseku odvodnění Množství dešťových vod (l/s) Objem retenční nádrže (m3) 

D02 59 160 

A01 105 + 41 390 

A02 40 + 45 230 

A03 97 370 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 

březen 2020) 

Podzemní voda 

Dle studie Posouzení vlivů na povrchové a podzemní vody, která je přílohou č. 8 předkládané 

dokumentace EIA, se hladina podzemní vody v řešeném území pohybuje v rozsahu 3–8 m p. t. Niveleta 

vozovek jednotlivých komunikací ve variantě 1 předmětného záměru se pohybuje do 3 m p. t. Komunikace 

ve variantě 2 předmětného záměru pod úroveň stávajícího terénu téměř nezasahují. Pouze v km 1,000 

obchvatu obce Cítov dojde k zářezu až 7,2 m pod terén z důvodu stávající terénní nerovnosti. 

Zasažení hladiny podzemní vody bude v následujících stupních projektových příprav prověřeno v rámci 

podrobného inženýrskogeologického průzkumu. V případě zjištění možného zásahu hladiny podzemních 

vod, bude postupováno v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 254/2001 Sb., zákon  

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými 

technickými normami a předpisy, zejména ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ a TP 83 – Odvodnění 

pozemních komunikací. 

Technologické odpadní vody 

Technologické odpadní vody budou vznikat pouze v minimálním množství, a to v souvislosti s údržbou 

komunikací. 
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B. III. 3. Odpady 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o 

odpadech“) a navazujícími a upřesňujícími právními předpisy.  

Zařazování odpadu se do 31. prosince 2023 provádí dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů. Pozn.: Od 1. 1. 2024 se bude zařazování odpadu provádět dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

V textu dále jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů dle citované vyhlášky č. 93/2016 Sb. 

vznikající ve fázi výstavby a provozu záměru a způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Původce 

odpadů je povinen vznikající odpady třídit na jednotlivé druhy a kategorie odpadů a takto utříděné druhy 

odpadů předávat do vlastnictví pouze osobám k tomu oprávněným. 

Podskupina 02 01: Na staveništi bude vznikat odpad 02 01 03 – Odpad rostlinných pletiv. Jedná se  

o pokácené stromy, smýcené pařezy, které budou odstraněny z prostoru staveniště. Kvalitní vzrostlé 

stromy budou využity jako řezivo. Smýcené keře a náletové dřeviny budou zpracovány štěpkovačem nebo 

drtičem, s následným využitím jako surovinové skladby kompostů při kompostování. Pokud nebude 

možné tento rostlinný odpad využít v kompostárně, bude využit v zařízení na energetické využívání 

odpadů. 

Podskupina 05 01: Během výstavby může dojít k úniku (rozlití) ropných látek (05 01 05 N). Tento odpad 

patří do kategorie nebezpečné odpady. Odpad bude přímo či prostřednictvím dopravce odpadu na 

základě smlouvy odvážen k dalšímu využití či odstranění do zařízení určených pro nakládání s daným 

druhem a kategorií odpadu v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, případně bude předán 

obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. Pravidelnými kontrolami stavu 

nákladních automobilů a stavebních strojů bude minimalizován vznik daného odpadu. 

Podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04: Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů, které budou vznikat 

převážně v průběhu výstavby. V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle 

použité technologie a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou 

shromažďovány v uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy 

k dalšímu využití či odstranění. Lze předpokládat vznik ostatních odpadů 08 01 12, 08 02 01, 08 02 02. 

Nebezpečný odpad bude ukládán na skládku S-NO. Předpokládá se rovněž vznik odpadů 08 04 09 N – 

Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla. Jedná se o nebezpečný odpad, který 

bude předáván přímo či prostřednictvím dopravce odpadu na základě smlouvy do zařízení určeného pro 

nakládání s daným druhem a kategorií odpadu k dalšímu využití či odstranění, případně bude předán 

obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. 

Skupina 12: Při zpracování a použití kovových materiálů mohou vznikat piliny a třísky železných  

i neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. V případě vzniku většího množství budou 

tyto odpady řazeny do druhu 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 13. Kovový materiál bude odvážen do 

sběrných surovin. Původce odpadů je povinen vznikající odpady třídit na jednotlivé druhy a kategorie 

odpadů a takto utříděné druhy odpadů předávat přímo či prostřednictvím dopravce odpadu na základě 

smlouvy do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, případně obchodníkovi 

s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. 

Skupina 13: Použitím stavebních strojů mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje. Z provozu kompresorů 

mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně  

o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní 
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motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební 

techniky. Nakládání s odpadními oleji je v zákoně o odpadech upraveno speciálními podmínkami dle § 92.  

Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou přímo 

či prostřednictvím dopravce odpadu na základě smlouvy odevzdávány k recyklaci do zařízení určeného 

pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, případně obchodníkovi s odpady s povolením pro daný 

druh a kategorii odpadu. Nejpravděpodobnější však bude údržba techniky prováděna u specializované 

firmy mimo staveniště.  

Podskupina 14 06: Zbytky organických rozpouštědel a ředidel budou vznikat při ředění barev, popř. čistění 

materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jde o odpad  

14 06 02 N, 14 06 03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně 

přímo či prostřednictvím dopravce odpadu odváženy k dalšímu využití či odstranění na základě smlouvy 

se zařízením určeným pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, případně budou předány 

obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. 

Podskupina 15 01: Zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu výstavby. 

Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní 

obaly patřící do kategorie „ostatní“. 

Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby 

(15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní specifikace 

převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá  

na výběru konkrétního dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně 

k dalšímu využití nebo případně odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou předány 

přímo či prostřednictvím dopravce odpadu na základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání 

s daným druhem a kategorií odpadu, případně obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a 

kategorii odpadu.  

Podskupina 15 02: Tyto odpady budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě 

areálu za provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy,  

a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – 

druh 15 02 03. Místem shromažďování tohoto odpadu budou sběrné nádoby, které budou současně 

transportním obalem. Odpad bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby předán 

přímo či prostřednictvím dopravce odpadu na základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání 

s daným druhem a kategorií odpadu, případně obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a 

kategorii odpadu. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního 

materiálu. 

Podskupina 16 01: Tato podskupina zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou 

vznikat v souvislosti s provozem dopravních stavebních strojů. Pneumatiky patří dle zákona č. 542/2020 

Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění mezi výrobky s ukončenou životností, při 

nakládání s nimi je tedy třeba se řídit ustanoveními v části druhé tohoto zákona. Zpětný odběr výrobků 

s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění je dle § 12 zákona č. 

542/2020 Sb. povinen zajistit jejich výrobce. Obměna pneumatik bude probíhat mimo staveniště. 

Podskupina 16 06: V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie 

(olověný akumulátor, 16 06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně 

dodavatelské firmy. Přesto v případě vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory 

shromažďovány v normalizované nádobě v místě určeném pro shromažďování odpadu. Baterie a 
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akumulátory patří dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění mezi 

výrobky s ukončenou životností, při nakládání s nimi je tedy třeba se řídit ustanoveními v části druhé 

tohoto zákona. Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo 

odstranění je dle § 12 zákona č. 542/2020 Sb. povinen zajistit jejich výrobce. 

Skupina 17: Jedná se o stavební odpad, který bude v největší míře obsahovat zbytky pojiv, stavebních 

prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot apod. S veškerými stavebními odpady je nutno 

nakládat dle Metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních  

a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (srpen 2018). 

Původce odpadů je při provádění stavby povinen zamezit mísení vybouraných recyklovatelných a 

opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami. 

Větší kusy využitelných materiálů budou vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu 

skupiny 17. Vytříděny budou rovněž možné nebezpečné odpady. Zbytková část  

za předpokladu, že neobsahuje nebezpečné látky, může být zařazena jako směsný stavební odpad 

(17 09 04), který bude shromažďován na staveništi (např. ve vanových kontejnerech) a následně předán 

přímo či prostřednictvím dopravce odpadu na základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání 

s daným druhem a kategorií odpadu, případně obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a 

kategorii odpadu. 

Ve fázi výstavby bude vznikat odpad kategorie 17 01 01 – beton a 17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06. Odpad bude předán přímo či 

prostřednictvím dopravce odpadu na základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání s daným 

druhem a kategorií odpadu k přednostnímu využití, případně obchodníkovi s odpady s povolením pro 

daný druh a kategorii odpadu. 

Nebezpečné odpady zařazené pod katalogové číslo 17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce, betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky budou přímo či prostřednictvím dopravce 

odpadu předány na základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií 

odpadu, případně obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. 

Odpad 17 02 01 Dřevo představuje stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních 

konstrukcí apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Případně bude nabídnuto 

k dalšímu využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, např. bude po 

štěpkování vstupovat do odpadu ze zeleně (kompost). Uvedený odpad lze rovněž nabídnout obchodníkovi 

s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. 

Při odstraňování stávajících zpevněných ploch a výstavbě nových zpevněných ploch bude vznikat 

kategorie odpadu 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt – asfalt bez 

dehtu). V případě splnění kritérií vyhlášky č. 130/2019 Sb., v platném znění, je znovuzískaná asfaltová 

směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. 

Pozn.: Nakládání s uvedeným druhem odpadů do vydání nové vyhlášky k znovuzískaným asfaltovým 

směsím dále vyjasňuje Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (Odbor odpadů) ze dne 23. 12. 

2020 (č. j. MZP/2020/720/5379): „Na základě přechodného ustanovení § 154 odst. 5 výrobky z odpadu, 

které přestaly být odpadem před účinností tohoto zákona, jsou výrobkem, který není odpadem i v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb. V případě zařízení, která produkovala před účinností nového zákona výrobky 

z odpadu, mohou výstupy ze zařízení přestávat být odpadem i nadále za splnění podmínek pro ně 

stanovených v dosavadním souhlasu podle § 14 odst. 1 a provozním řádu, a to až do konce roku 2023. V 

případě že byl doposud souhlas podle § 14 odst. 1 nahrazen integrovaným povolením, vztahuje se toto 
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přechodné ustanovení rovněž na výstupy, které již před účinností nového zákona přestávaly být v tomto 

zařízení odpadem. Od účinnosti nového zákona musí provozovatel předávat věc, která přestala být 

odpadem s průvodní dokumentací. Vzhledem k tomu, že do vydání vyhlášky nebude zřejmé, jaký je obsah 

průvodní dokumentace, bude muset být průvodní dokumentace předávána až od účinnosti vyhlášky.“ 

Z nebezpečných odpadů se ve stavebním odpadu mohou dále vyskytovat zbytky izolačních materiálů 

obsahující dehet (17 03 03 N), popř. jiné nebezpečné látky (17 06 01 N, 17 06 03 N, 17 06 05 N). Kromě 

toho jsou za nebezpečný odpad považovány i ostatní odpady znečištěné nebezpečnými látkami, které se 

řadí např. do druhu (17 02 04 N). Odpady budou předány přímo či prostřednictvím dopravce odpadu na 

základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, případně 

obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. 

Stavba si vyžádá rovněž přeložky inženýrských sítí. Předpokládá se vznik odpadní mědi (17 04 01), 

odpadních kovů (17 04 05), směsných kovů (17 04 07), kabelů (17 04 11), blíže nespecifikované množství 

izolačních materiálů, drobné množství plastů a skla. Odpadní kovy budou vytříděny a odvezeny do 

sběrného dvora. Nebezpečné odpady zařazené pod kategorii 17 04 09 N Kovový odpad znečištěný 

nebezpečnými látkami bude předán přímo či prostřednictvím dopravce odpadu na základě smlouvy do 

zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, případně obchodníkovi s odpady s 

povolením pro daný druh a kategorii odpadu. 

S neznečištěnou výkopovou zeminou bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Zákon se 

nevztahuje na nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, 

pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí 

nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví (nejedná se tedy o odpad). Typicky se jedná o zpětné 

zásypy v místě vytěžené nekontaminované zeminy. 

Neznečištěná přebytečná výkopová zemina z výkopů a terénních úprav může být dále využita v jiném 

místě (mimo staveniště) a může být považována za vedlejší produkt, ovšem pouze za předpokladu splnění 

všech podmínek stanovených § 8 odst. 1 zákona o odpadech. Případně bude neznečištěná přebytečná 

výkopová zemina, která je dle katalogu odpadů řazena pod číslem 17 05 04, předána přímo či 

prostřednictvím dopravce odpadu na základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání s daným 

druhem a kategorií odpadu, případně obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii 

odpadu.  

V případě znečištění zeminy nebezpečnými látkami půjde o nebezpečný odpad 17 05 03 N, který by měl 

být přímo či prostřednictvím dopravce odpadu předán na základě smlouvy do zařízení určeného pro 

nakládání s daným druhem a kategorií odpadu a přednostně dekontaminován. Případně bude odpad 

předán obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. 

V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude shromažďován na 

staveništi (např. ve vanových kontejnerech) a následně předán přímo či prostřednictvím dopravce odpadu 

na základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, případně 

obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. 

Podskupina 19 13: Při případném čerpání odpadní vody ze stavební jámy bude před jejím vypouštěním  

do kanalizace a vodních toků nutné předčištění pomocí usazovacích jímek. Může tak vznikat druh odpadu 

19 13 06 Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05. Kaly budou předány přímo či 

prostřednictvím dopravce odpadu na základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání s daným 

druhem a kategorií odpadu, případně obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii 

odpadu. 
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Skupina 20: Jedná se o odpad podobný komunálnímu odpadu včetně složek z odděleného sběru vznikající 

při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Použité pracovní oděvy (20 

01 10 – oděv, 20 01 11 – textilní materiál) budou využity jako čisticí hadry a zbytek bude nabídnut 

k recyklaci. 

V rámci realizace stavby bude vznikat v její závěrečné fázi v rámci zahradních úprav dalšího odpadu 

z podskupiny 20 02, a to 20 02 01 – biologicky rozložitelný odpad, 20 02 02 – zemina a kameny, který může 

být použit do zásypu, popř. bude využit jinde nebo s ním bude nakládáno podobně jako s výkopovou 

zeminou. 

Z provozu zařízení staveniště bude vznikat drobný odpad s katalogovým číslem 20 03 01 – směsný 

komunální odpad. Jeho množství bude závislé především na počtu pracovníků činných na stavbě. Vzniklý 

směsný komunální odpad bude tříděn, zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty 

(20 01 39), kovy (20 01 40) a biologicky rozložitelný odpad (20 02 01). Odpad bude předán přímo či 

prostřednictvím dopravce odpadu předán na základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání s daným 

druhem a kategorií odpadu, případně obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii 

odpadu. 

V případě umístění buněk chemického WC v místech zařízení staveniště bude vznikat odpad z chemických 

toalet s katalogovým číslem 20 03 04, který bude přímo či prostřednictvím dopravce odpadu předán na 

základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. 

Nebezpečné odpady vznikající v souvislosti s výstavbou budou shromažďovány na vyhrazených místech 

odděleně, ve speciálních nepropustných kontejnerech a nádobách určených k tomuto účelu 

a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k odcizení nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Uvedené 

odpady budou předávány původcem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství podle § 13 odst. 1 

e) zákona o odpadech. 

Tabulka 41 Seznam druhů možných odpadů vznikajících při výstavbě 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O 

05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky N 

08 01 12 Jiné barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 

08 02 01 Odpadní práškové nátěrové barvy O 

08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály O 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů  O 

12 01 02 Úlet železných kovů O 

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

13 01* Odpadní hydraulické oleje N 

13 02* Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  N 

14 06 02 Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 
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Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  N 

15 01 11 
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně 
prázdných tlakových nádob 

N 

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

N 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 
číslem 15 02 02 

O 

16 01 03 Pneumatiky  O 

16 06 01 Olověné akumulátory N 

17 01 01 Beton O 

17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

N 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

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

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

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

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

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

17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu N 

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest N 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 

19 13 06 Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05 O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 10 Oděvy O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 01 39 Plasty  O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 02 02 Zemina a kameny O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 04 Odpad ze septiků a žump O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

* Konkrétní druh vznikajícího odpadu bude specifikován na základě výběru zhotovitele stavby. 

Veškerý odpad je třeba v souladu s požadavky zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

předat přímo či prostřednictvím dopravce odpadu na základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání 
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s daným druhem a kategorií odpadu, případně obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a 

kategorii odpadu .  

Je žádoucí, aby při stavební činnosti byly používány postupy, které jsou plně v souladu zejména 

s požadavky § 3, § 12 a § 15 zákona o odpadech zaměřené na předcházení vzniku odpadů a přednostní 

využívání odpadů. 

Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 

94 zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění a v případě produkce více než 600 kg nebezpečného nebo 

100 t ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 95, odst. 3 tohoto zákona. 

S veškerými stavebními odpady bude nakládáno dle Metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení 

vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (srpen 2018). 

Ke shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby potřebné podmínky. Odpad bude 

na staveništi tříděn. Dále bude předáván buď přímo nebo prostřednictvím dopravce do zařízení určených 

pro nakládání s odpady, případně obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. 

Přednostně budou odpady dále využity (stavební recyklát, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude 

mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou předávány 

v souladu s hierarchií odpadového hospodářství podle § 13 odst. 1 e) zákona o odpadech. Odvoz odpadu 

bude prováděn smluvně. 

Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady o způsobu předání odpadů ze stavební činnosti, pokud 

jejich další využití na stavbě nebylo možné (např. nekontaminované zeminy) a evidence odpadů ze stavby. 

Finální místa odstranění odpadů (tj. skládka, spalovna) a místa, kam bude odpad odvážen za účelem využití 

(např. recyklace), budou konkrétně určena až dodavatelem stavby. 

Odpady vznikající ve fázi provozu 

Při provozu záměru budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především 

při těchto činnostech: 

• úklid vozovek, 

• zimní údržba, 

• sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů, 

• seřezávání dřevin, 

• čištění stok a dešťových vpustí, 

• drobné úpravy vozovky a svahů silnice, 

• odstraňování následků havárií apod. 

Skupina 06: Posypové soli používané na údržbu silnic v zimním období se řadí do druhu 06 03 14 – Pevné 

soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13.  

Skupina 13: Z obslužné dopravy údržby mohou vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje. Jedná se převážně  

o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní 

motorové, převodové a mazací oleje. Nakládání s odpadními oleji je v zákoně upraveno speciálními 

podmínkami dle ustanovení § 92. Tyto odpady budou přímo či prostřednictvím dopravce odpadu předány 

na základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, případně 

obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. 
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Podskupina 15 02: Tyto odpady budou vznikat částečně také v rámci údržby. Jedná se o absorpční činidla, 

filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami – druh 

15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. Místem shromažďování tohoto 

nebezpečného odpadu budou sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem. Odpad bude 

skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby předán přímo či prostřednictvím dopravce 

odpadu na základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, 

případně obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. Ostatní odpad by měl být 

přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu. 

Podskupina 16 01: Tato podskupina zahrnuje opotřebované pneumatiky – kategorie 16 01 03. Odpad 

bude předáván oprávněné osobě. Nakládání s pneumatikami je nově upraveno zákonem č. 542/2020 Sb., 

v platném znění, o výrobcích s ukončenou životností, dle ustanovení § 96. Zpětný odběr výrobků 

s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění je dle § 12 zákona č. 

542/2020 Sb. povinen zajistit jejich výrobce. 

Skupina 20: Při údržbě zeleně za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad (20 02 01 Biologicky 

rozložitelný odpad), příp. jiný biologicky nerozložitelný odpad (20 02 03). Předpokládá se prořez dřevin, 

opad listí atd. Odpad bude přímo či prostřednictvím dopravce odpadu předán na základě smlouvy do 

zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, případně obchodníkovi s odpady s 

povolením pro daný druh a kategorii odpadu. 

Odpad z čištění a úklidu komunikací po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – 

uliční smetky. Stane se součástí směsného komunálního odpadu. 

Odpady charakteru „N“ (nebezpečný) se běžně při provozu záměru nebudou vyskytovat, případný odpad 

tohoto charakteru (z údržby a servisu komunikací) bude přímo či prostřednictvím dopravce odpadu 

předán na základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, 

případně obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. 

Tabulka 42 Seznam předpokládaných druhů možných odpadů vznikajících ve fázi provozu 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

06 03 14 Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13 O 

13 01 Odpadní hydraulické oleje  

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  

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

N 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod 
číslem 15 02 02 

O 

16 01 03 Pneumatiky  O 

17 04 05 Železo a ocel O 

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

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 02 03  Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 

Provozovatel záměru bude nakládat se vznikajícím odpadem v souladu se schváleným Plánem 

odpadového hospodářství Středočeského kraje tak, aby splnil všechny relevantní cíle a opatření  

v tomto dokumentu obsažené. 
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Ve fázi provozu budou odpady v souladu s obecnými povinnostmi při nakládání s odpady dle § 13 zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění předány přímo či prostřednictvím dopravce odpadu na 

základě smlouvy do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, případně 

obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. 

Ve fázi provozu předmětného záměru bude zajišťován úklid vozovky a přilehlých prostor (údržba zeleně). 

Zvýšený důraz bude kladen především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné 

využívání posypových materiálů, údržbu sjízdnosti. 

V případě úniku ropných látek do okolí budou neprodleně zahájeny sanační práce a s kontaminovanou 

zeminou a vodou bude zacházeno podle zákona o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů. Dále 

budou zajištěny vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek  

z dopravních prostředků. 

Shrnutí 

Produkci odpadů lze očekávat především ve fázi výstavby záměru. Přesné množství některých druhů 

odpadů vznikajících při výstavbě není možné v současné fázi projektových příprav specifikovat. Většina 

těchto údajů bude známa až po určení zhotovitele stavby a po podrobném určení technologie výstavby. 

Lze konstatovat, že celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které z hlediska celkového 

množství i z hlediska druhů odpadů neohrozí životní prostředí. 

B. III. 4. Ostatní emise a rezidua 

B. III. 4. 1. Hluk 

Zdroje hluku lze v souvislosti s navrženým záměrem nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply – 

Dolní Beřkovice – Cítov očekávat ve fázi výstavby i provozu. 

Pro vyhodnocení zdrojů hluku bylo zpracováno Akustické posouzení, které tvoří samostatnou přílohu č. 2 

předkládané dokumentace EIA. Cílem akustického posouzení bylo vyhodnocení vlivu provozu nového 

dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov na akustickou situaci. 

V souvislosti s výstavbou a provozem záměru je možné definovat níže uvedené zdroje hluku. 

Fáze výstavby 

Vzhledem k charakteru předmětného záměru lze předpokládat, že zdroji hluku při stavební činnosti budou 

jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha stavby. Jde tedy o stacionární a liniové zdroje hluku. 

Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí svým provozem liniové typy zdrojů hluku. 

Ostatní zařízení rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku. 

V průběhu zpracování předmětné dokumentace EIA nebyly zpracovány zásady organizace výstavby,  

a tedy nebyl znám průběh prací v rámci výstavby záměru včetně konkrétních zdrojů hluku. 

Kapitola D. IV. předkládané dokumentace EIA definuje opatření pro minimalizaci vlivu hluku ze stavební 

činnosti, která bude třeba v další fázi projektových příprav, především při zpracování ZOV respektovat tak, 

aby byly minimalizovány negativní vlivy na akustickou situaci související se stavební činností předmětného 

záměru.  
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Fáze provozu 

Liniové zdroje  

Provoz na komunikacích v řešeném území je považován za liniový zdroj hluku, který je emitován vozidly 

pohybujícími se po těchto komunikacích. Emisní charakteristikou a tedy akustickým výstupem  

z liniového zdroje hluku (komunikace) jsou zdrojové funkce, které charakterizují akustickou situaci  

v referenční vzdálenosti od komunikace (LAeq,T ve vzdálenosti 7,5 m od osy krajního jízdního pruhu 

komunikace). 

Plošné, bodové zdroje 

Plošné ani bodové zdroje hluku nejsou ve fázi provozu předmětného záměru uvažovány. 

B. III. 4. 2. Vibrace 

K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních strojů 

(kompresory, sbíjecí kladiva, pěchy, vibrační válce apod.) nebo při průjezdu těžkých nákladních 

automobilů. Projevy vibrací z těchto zdrojů lze očekávat do vzdálenosti několika metrů od zdroje. 

Vzhledem k blízkosti obchvatu obce Cítov a jeho napojení na stávající komunikaci II/246 východně od obce 

Cítov vůči nejbližší zástavbě nelze zcela vyloučit riziko přenosu vibrací v souvislosti se stavební činností 

k chráněné zástavbě. Míra přenosu vibrací je závislá na geologických a půdně mechanických poměrech 

v dotčené lokalitě. Pro účely hodnocení vibrací z hlediska vlivu na zdraví obyvatel a vlivu na budovy a 

stavební konstrukce byl v kap. D.IV. předkládané dokumentace EIA navržen monitoring vibrací, který bude 

nutné realizovat ve stanovených etapách výstavby. 

Vznik vibrací v období provozu záměru, který by měl vliv na obytnou zástavbu, se nepředpokládá. 

Z preventivních důvodů však byl navržen kontrolní monitoring vibrací i ve fázi provozu záměru. 

B. III. 4. 3. Záření radioaktivní, elektromagnetické 

Podle map radonového indexu České geologické služby je plocha pro výstavbu předmětného záměru 

hodnocena jako území s nízkým radonovým indexem (viz následující obrázek). 
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Obrázek 17 Mapa radonového indexu 

 
Zdroj: WMS Česká geologická služba, grafická úprava EKOLA group, spol. s r.o. 

 Trasa předmětného záměru – varianta 1 

 Trasa předmětného záměru – varianta 2 

Trasa předmětného záměru – varianta 1 + 2 (totožné vedení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel) 

 Subvarianta 1 

 Související investice SŽ s.o. 

Samotná stavba nebude zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. 

B. III. 4. 4. Seismicita 

Ve smyslu „mapy seismických oblastí ČR“ (ČSN EN 1998-1, 73 0036 „Navrhování konstrukcí odolných proti 

zemětřesení“) se zájmové území nachází v oblasti velmi malé seismicity, a proto záměru nebezpečí 

poškození silnějšími seismickými otřesy nehrozí. 
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B. III. 4. 5. Zápach 

Posuzovaný záměr nebude zdrojem obtěžujícího zápachu. Záměr nebude obsahovat žádné potenciální 

zdroje zápachu. 

B. III. 4. 6. Světelné znečištění 

Světelnými zdroji ve fázi výstavby mohou být jak vlastní osvětlení stavebních dvorů, tak i světlomety 

stavebních strojů/mechanismů na stavbě. Tyto zdroje budou působit po časově omezenou dobu. 

Světelné zdroje ve fázi provozu záměru budou osazeny v místě plánovaného přechodu pro chodce přes 

silnici III. třídy obchvatu Horních Počapel a Dolních Beřkovic – část 1 ve variantě 2 záměru cca v km 0,900. 

Dále budou světelné zdroje osazeny v místech okružních křižovatek jednotlivých variant. 

Zdrojem světelného znečištění budou rovněž i světlomety projíždějících automobilů po komunikacích 

nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov. Míra světelného znečištění 

je závislá jak na samotném typu reflektoru (světlomety halogenové, xenonové, LED a nově i laserové), 

jejich seřízení apod., tak i na možnostech šíření světelného znečištění do okolí. Částečné odstínění šíření 

světelného znečištění do okolního prostředí může být zajištěno např. realizovanými protihlukovými 

stěnami, vegetačními úpravami tělesa komunikace. 

V případě světelných zdrojů, u kterých je možné v souvislosti s realizací záměru ovlivnit jejich návrh (tj. 

osvětlení přechodu pro chodce, osvětlení okružních křižovatek, příp. osvětlení staveniště), bude důsledně 

postupováno v souladu s obecnými doporučeními k zamezení výskytu světelného znečištění dle 

Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí (č. j. MZP/2020/710/2387) ze dne 30. 6. 2020. 

B. III. 5. Doplňující údaje 

B. III. 5. 1. Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny 

Niveleta vozovek jednotlivých komunikací ve variantě 1 předmětného záměru se pohybuje do 3 m p. t. 

Komunikace ve variantě 2 předmětného záměru pod úroveň stávajícího terénu téměř nezasahují. 

Komunikace obou řešených variant jsou navrženy převážně v úrovni terénu a lehce nad stávajícím 

terénem (1–2 m n. t.). Pouze v km 1,000 obchvatu obce Cítov ve variantě 2 dojde k zářezu až 7,2 m pod 

terén z důvodu stávající terénní nerovnosti a v km 3,000–3,350 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel, část 1 ve variantě 2 je navržen násyp do 4 m n. t. z důvodu dosažení dostatečného podélného 

sklonu pro odvodnění. V případě upravovaných komunikací (II/246, III/24636) budou silniční tělesa 

vedena v úrovni stávajících tras komunikací.  

Výraznější násypy budou realizovány především v souvislosti s mostními objekty, které jsou navrženy ve 

výšce cca 10 m nad terénem. Jedná se o následující mostní objekty: 

• Varianta 1 

o 1 mostní objekt na upravované silnici II/246 – Mostní objekt přes železniční trať v km 2,512–

3,293 – je samostatnou investicí SŽ s.o. a vychází ze záměru projektu „Náhrada přejezdu 

P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. – Děčín hl. n.“ (SUDOP PRAHA a.s., květen 

2019). 

o 4 mostní objekty na obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – Mostní objekt nad 

vedením produktovodů elektrárny Mělník v km 3,667; Mostní objekt přes železniční trať a 
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obchvat v km 3,924; Mostní objekt přes železniční trať a obchvat v km 4,567; Mostní objekt 

přes železniční trať a záplavové území Q100 řeky Labe v km 6,737. 

• Varianta 2 

o 1 mostní objekt na upravované silnici II/246 – Mostní objekt přes železniční trať a 1. část 

obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel v km 3,040;  

o 4 mostní objekty na 2. části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – Most nad vedením 

produktovodů elektrárny Mělník v km 3,667; Mostní objekt přes železniční trať a obchvat v 

km 3,924; Mostní objekt přes železniční trať a obchvat v km 4,567; Mostní objekt přes 

železniční trať a záplavové území Q100 řeky Labe v km 6,737. 

V souvislosti s výstavbou předmětného záměru se předpokládají následující bilance zemin: 

Tabulka 43 Bilance zemin variant předmětného záměru 

Varianta Úsek Výkop (m3) Násyp (m3) 

Varianta 1 

Obchvat obce Cítov  
– část 1 

25 131,68 16 122,37 

Obchvat obce Cítov  
– část 2 

2 503,94 2 005,79 

Úprava silnice II/246 
(oblouky) 

8 728,48 8 511,24 

Úprava silnice II/246 
(most) 

6 621,20 79 414,61 

Obchvat Dolních Beřkovic 
a Horních Počapel 

25 834,13 145 681,47 

Celkem 68 819,43 251 735,48 

Varianta 2 

Obchvat obce Cítov 67 470,75 2 528,22 

Úprava silnice II/246 
(oblouky) 

8 728,48 8 511,24 

Úprava silnice II/246 
(most) 

8 047,30 85 357,06 

Obchvat Dolních Beřkovic 
a Horních Počapel  

– část 1 
17 782,04 39 713,85 

Obchvat Dolních Beřkovic 
a Horních Počapel  

– část 2 
25 834,13 145 681,47 

Celkem 127 862,70 281 791,84 

Z výše uvedených bilancí je zřejmý nedostatek zeminy do násypů. Nevyrovnaná bilance je však způsobena 

tím, že stavba není vedena v hlubokých zářezech (převážně 1 až 2 m nad terénem), ale zároveň zahrnuje 

mostní objekty, které si vyžádají zeminu do násypů. Nedostatek zeminy v objemu 59 043,27 m3 (varianta 

1), resp. 153 929,14 m3 (varianta 2) bude na stavbu dovezen. Rozvozy zemin vč. aktualizovaných výpočtu 

bilance zemin budou detailně řešeny v dalších stupních projektových příprav. 

Problematika možného ovlivnění krajiny je podrobně řešena v kapitole D. I. 8. předkládané dokumentace 

EIA. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C. I. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

C. I. 1. Struktura a ráz krajiny 

Krajinný ráz byl na území dotčeném stavbou záměru Nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply – 

Dolní Beřkovice – Cítov zhodnocen na základě samostatné studie posouzení vlivu navrhované stavby na 

krajinný ráz dle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, která je samostatnou přílohou č. 6 předkládaného dokumentace EIA. 

Charakteristickým rysem prostorových vztahů krajiny, kterou prochází trasa záměru Nového dopravního 

řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, je intenzivní zemědělské využití. Z vizuálního 

hlediska je pro krajinu v okolí navrhovaného záměru signifikantní vliv koridoru vodního toku řeky Labe a 

přítomnost výrazné dominanty elektrárny Mělník.  

V dálkových průhledech, které tato otevřená krajina umožňuje, lze kromě elektrárny Mělník identifikovat 

několik dominant. V PDoKP 1 – Cítov – Mělník se jedná např. o soubor nemovitých kulturních památek 

spojených se zámkem v Mělníce nebo jeden z emblematických znaků celorepublikového významu, který 

v tomto případě představuje silueta hory Říp. V PDoKP 2 – Koridor Labe je poměrně významnou 

dominantou kostel sv. Ducha nacházející se v dominantní poloze na viničním kopci jižně nad obcí Liběchov, 

jež je součástí rozsáhlejšího terénního ostrohu, který je chráněn přírodním parkem Rymáň. 

Měřítko dotčené krajiny je převážně velké, dané velkými dimenzemi viditelných částí krajiny. Prostorové 

vymezení je v PDoKP 1 – Cítov – Mělník spíše nezřetelné. V PDoKP 2 – Koridor Labe je východní a západní 

hranice PDoKP zřetelněji vymezena hranami koridoru řeky Labe, případně přechody nivy řeky Labe do 

okolní krajiny. Vymezení severní a jižní hranice PDoKP 2 – Koridor Labe je naopak spíše nezřetelné. 

Z hlediska typologického členění české krajiny lze zájmovou lokalitu začlenit následovně: 

Tabulka 44 Typologické členění české krajiny 

Rámcový typ sídelní krajiny 
Rámcový typ krajiny dle využití 

území 
Rámcový typ krajiny dle reliéfu 

(1) stará sídelní krajina Hercynica a 
Polonica 

(Z) zemědělská krajina 
(4) krajiny rovin 

(0) krajiny bez vylišeného reliéfu 

(M) lesozemědělské krajiny 

(1) krajiny plošin a plochých 
pahorkatin 

(U) urbanizované krajiny 
(11) krajiny širokých říčních niv 

Zdroj: Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz (EKOLA group, spol. s r.o., listopad 2020) 

Důležitým podkladem pro vyhodnocení stávajícího stavu krajiny jsou tzv. oblasti krajinného rázu,  

které reprezentují určitý charakter utváření krajiny z hlediska geomorfologie, vegetačního krytu, 

z hlediska charakteru a forem osídlení a hospodářského využití.  
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V rámci území navrhovaného záměru, jsou vymezeny oblasti krajinného rázu ve Studii vyhodnocení 

krajinného rázu Středočeského kraje – 2. část (Atelier V – I. Vorel). 

Z hlediska zařazení zájmového území do oblasti krajinného rázu lze řešené území začlenit  

do oblasti krajinného rázu 31 – Nymbursko. Podrobný popis jednotlivých charakteristik oblasti krajinného 

rázu je uveden v samostatné příloze č. 6 předkládané dokumentace EIA. 

V rámci výše uváděného posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz byla vymezena soustava dvou 

potenciálně dotčených krajinných prostorů (dále jen „PDoKP“), ve kterých byly identifikovány znaky a 

hodnoty jednotlivých charakteristik krajinného rázu. Konkrétně se jedná se o: PDoKP 1 – Cítov – Mělník a 

PDoKP 2 – Koridor Labe. 

Podrobný popis potenciálně dotčených krajinných prostorů, včetně fotodokumentace je uveden  

v samostatné příloze č. 6 předkládané dokumentace EIA. Schematické vymezení PDoKP je zobrazeno  

na následujícím obrázku. 
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Obrázek 18 Schematické vymezení PDoKP trasy záměru Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov z hlediska vlivu na krajinný ráz 

 
Zdroj: Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz (EKOLA group, spol. s r.o., listopad 2020) 

Podkladová mapa: WMS ARCDATA 
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C. I. 2. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry 

Geomorfologie území 

Zájmové území lze zařadit do těchto vyšších geomorfologických celků: 

Systém    Hercynský 

Provincie    Česká Vysočina 

Soustava (subprovincie)  Česká tabule 

Oblast     Středočeská tabule 

Celek    Dolnooharská tabule 

Podcelek   Terezínská kotlina 

Okrsek     Roudnická brána 

Geologické poměry 

Geologické poměry zájmového území jsou popsány na základě studie Posouzení vlivů na povrchové  

a podzemní vody, která je přílohou č. 8 předkládané dokumentace EIA. 

Předkvartérní podklad 

Geologicky zájmové území náleží do mělnické kotliny s nadmořskými výškami okolo 160 m n. m. Z hlediska 

regionálně-geologického se širší okolí nachází v jižním křídle centrální křídové pánve. Podle faciálního 

vývoje náleží křídové horniny do oblasti vltavsko-berounské s vývojem slinitoprachovitým, vápnitoslinitým 

a písčitým. Předkřídové podloží pánve tvoří mladopaleozoické a proterozoické horniny. Křídové sedimenty 

jsou zastoupeny uloženinami cenomanu a spodního a středního turonu. Křídová transgrese začíná jílovci 

a pokračuje uloženinami mořského cenomanu, navazují slínovce a vápnitojílovité prachovce. Skalní 

podloží v údolní nivě Labe reprezentují střednoturonské slínovce a prachovce jizerského souvrství uložené 

převážně v hloubkách 7–16 m. Slínovce jsou svrchu silně zvětralé, místy až rozložené níže pak přecházejí 

plynule do zvětralých až navětralých partií. Mocnost silně zvětralé vrstvy nepřesahuje 1,0 m. Ve výše 

položených partiích komunikace v prostoru obce Cítov jsou podložní slínovce a prachovce jizerského 

souvrství dokumentovány už v hloubce mezi 4–6 m pod terénem. 

Kvartérní podklad 

Kvartérní pokryv o mocnosti 4–16 m je tvořen říčními štěrkopískovými sedimenty, sprašovými hlínami, 

deluviofluviálními uloženinami a navážkami. Podzemní voda první zvodně je vázána na kvartérní 

štěrkopískové uloženiny labské terasy s volnou nebo mírně napjatou hladinou. V prostoru obce Cítov je 

dokumentována vyšší kvartérní labská nesaturovaná terasa. 

Labské terasové sedimenty tvoří hrubozrnné písky s hojnými valouny až písčité stěrky. Průzkumem byla 

zjištěna mocnost štěrkopísků v trase komunikace mezi 4–16 m. Fluviální uloženiny jsou překryty  

ve značné části sedimenty. Jedná se o sprašové hlíny nepravidelné vrstvy s mocností až 4,5 m, případně 

váté písky v mocnosti prvních jednotek metrů. Nejsvrchnější vrstvu tvoří různorodé navážky mocnosti do 

1,0 m. Velká část hydrologického povodí severozápadně od trasy komunikace je zakryta antropogenními 

navážkami, konkrétně elektrárenskými popílky elektrárny Mělník.  Jedná se o odkaliště Panský les, které 

je v provozu od roku 1960, kdy byl zahájen provoz elektrárny EMĚ 1. Do dnešní doby dosáhla kóta 

převýšení vrcholu odkaliště více než 50 m nad úroveň údolní nivy. 
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Hydrogeologické poměry 

Z hydrogeologického hlediska náleží zájmové území ve svém severní části do hydrogeologického rajónu 

základní vrstvy č. 4503 Roudnická křída a ve své jižní části do rajónu č. 1172 Kvartér Labe po Vltavu.  

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou popsány na základě studie Posouzení vlivů  

na povrchové a podzemní vody, která je přílohou č. 8 předkládané dokumentace EIA. 

Tvorba akumulace, pohyb a odvodnění podzemních vod se odvíjí od geologické stavby území  

a hydraulických vlastností hornin. Zastoupení horninových komplexů vč. jejich hydrogeologické funkce  

a převažujícího typu horniny v zájmovém území je zřejmé z následující tabulky. 

Tabulka 45 Zastoupení horninových komplexů  

Stratigrafická jednotka Hydrogeologická funkce Převažující typ hornin 

Permokarbon izolátor prachovce, jílovce 

Cenoman (převážná část) kolektor pískovce 

Přechodná zóna izolátor jílovce, jílovité prachovce 

Spodní turon (převážná část) kolektor prachovce 

Střední turon izolátor prachovce 

Kvartér kolektor štěrkopísky 

Zdroj: Posouzení vlivů na povrchové a podzemní vody (NORTHGEO – RNDr. Jiří Starý, červenec 2020) 

Existenci dvou hydraulicky relativně samostatných zvodní v cenomanu a ve spodním turonu potvrzují 

ověřené rozdílné úrovně hladin podzemní vody v obou zvodněných systémech (o 20 až 30 m) i rozdílná 

jakost vody. Ke komunikaci obou zvodní může docházet v pásmech silně tektonicky porušených a v linii 

hlavní odvodňovací báze rajónu, kterou představuje tok Labe. 

Cenomanská zvodeň je akumulovaná v pískovcích, které jsou převážně puklinově až průlinově propustné. 

Koeficient filtrace se pohybuje v řádu 10-5 m.s-1, jedná se tedy o horniny mírně propustné. Proud podzemní 

vody směřuje od jihozápadu k severovýchodu směrem k Labi.  

Spodnoturonské sedimenty představují hydrogeologický kolektor s puklinovou propustností, kde velikosti 

koeficientu filtrace vykazují značné rozdíly v závislosti na hustotě rozpukání a otevřenosti puklin. V 

průměru byly zjištěny hodnoty v řádech 10-5 až 10-6 m.s-1, což charakterizuje kolektor jako prostředí mírně 

až dosti slabě propustné. Proud podzemní vody ve spodním turonu směřuje od jihozápadu 

k severovýchodu až severoseverovýchodu a je uměle ovlivňován současnou vodárenskou exploatací i 

odvodňováním zvodně do potoka Čepel (pramen ve Straškově).  

Ve vyšších štěrkopískových terasách se nevytváří samostatná zvodeň. Infiltrovaná srážková voda prochází 

průlinově propustnými štěrkopísky a doplňuje zásoby podzemní vody ve spodním či středním turonu. 

Nejdůležitější zvodnělou částí v dotčeném území jsou tedy kvartérní struktury, převážně tvořené 

štěrkopísky Labe s velmi dobrou průlinovou propustností v řádech 10-3–10-4 m.s-1. Štěrkopísky jsou 

dotovány převážně bočním příronem z výše uložených křídových sedimentů a částečně bodovými nebo 

krátce liniovými „přírony“ z hlubších oběhů křídové struktury v podloží terasových akumulací. Přímá 

dotace terasy srážkami je v zájmovém území omezena s ohledem na malou propustnost převážně souvislé 

krycí vrstvy povodňových hlín či spraší, které mohou lokálně tvořit i artéský strop pro slabě napjatou 
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kvartérní vodu. Směr proudění podzemní vody kvartéru v zájmovém území je přibližně kolmo na tok Labe, 

tj. jihovýchodně až severovýchodně s menšími místními, resp. sezónními odchylkami. 

C. I. 3. Významné krajinné prvky (VKP) 

V zájmovém území posuzovaného záměru se nachází několik významných krajinných prvků (dále jen 

„VKP“) daných § 3 písm. b) a § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Navrhovaný záměr nezasahuje do registrovaných VKP podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dva registrované VKP se nachází v blízkosti předmětného záměru. 

Konkrétně se jedná o následující prvky: 

VKP 109 – Vejčina 

Uvedený prvek je veden jako registrovaný dle platného ÚP obce Dolní Beřkovice. Jedná se o VKP 

s výměrou 11,25 ha, který se nachází ve vzdálenosti nejblíže cca 120 m od upravované silnice III/24636 

cca km 1,260 varianty 1. V případě varianty 2 záměru se uvedený VKP nachází ve vzdálenosti nejblíže cca 

800 m od začátku obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2. Důvodem registrace tohoto VKP 

je výsek typické krajiny lokalizovaný v mělkém údolí s nápadným střídáním celků s nižší a vyšší diverzitou. 

Svah a podsvahový úpad Krabčické plošiny na slínovém podkladu, s převahou polí, s křovinatými 

terasovými mezemi a subhalofilním mokřadem. Na mezích dominují husté, místy velkoplošné a 

neprůlezné křoviny s pestrou skladbou křovinného patra, ale s velmi silně ruderalizovaným, nitrofilním 

podrostem. Navazují ruderální trávníky s místy přežívajícími teplomilnými druhy. Pod svahem je mokřad 

na pramenném vývěru. 

VKP 110 – Pískovna Vliněves 

Uvedený prvek je veden jako registrovaný dle platného ÚP obce Dolní Beřkovice. Jedná se o VKP 

s výměrou 66 ha, který se nachází v těsné blízkosti upravované silnice II/246 cca v km 1,000–2,200 ve 

variantě 1 i 2 záměru. Důvodem registrace tohoto VKP je rozsáhlý komplex zatopených vytěžených 

pískoven, sukcesní stadium zarůstání břehů rákosovými porosty, skupiny stromů a keřů, hnízdiště vodního 

ptactva a výskyt subhalofylní flóry. 

Dále se dle platného ÚP obce Býkev ve vzdálenosti nejblíže cca 950 m od obchvatu obce Cítov – část 1  

(cca v km 2,700) ve variantě 1 nachází registrovaný VKP 107 (resp. VKP 261 – Pískovna Býkev  

dle mapového portálu Středočeského kraje). Ve vztahu k variantě 2 se VKP nachází ve vzdálenosti nejblíže 

cca 700 m od obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 1 (cca v km 0,300). Jedná se o VKP 

s výměrou 8,675 ha, který představuje opuštěná pískovna za železniční tratí s mokřadem v depresi  

po těžbě. 

Navrhovaný záměr ve variantě 1 současně zasahuje do pěti VKP dle § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o níže uvedená VKP. 

• Cítovský potok s údolní nivou (jižně a jihovýchodně od obce Cítov) – křížení v km 1,379–1,412  

a v km 2,437 obchvatu obce Cítov – část 1 a křížení v km 2,690 upravované silnice II/246. 

• Bezejmenná vodoteč od lokality Bažantnice (severovýchodě od obce Cítov) – křížení cca v km 0,850 

upravované silnice III/24636. 
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• Bezejmenná vodoteč – odvodňovací kanál 1 odkaliště Panský les (jihovýchodně od obce Horní 

Počaply) – křížení v km 4,567 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel. 

• Bezejmenná vodoteč – odvodňovací kanál 2 odkaliště Panský les (jižně od obce Horní Počaply) – 

křížení v km 5,231 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel. 

• Lesní pozemek v k. ú. Křivenice – zásah umístěním odvodňovacího příkopu A02 v km 2,540 obchvatu 

Dolních Beřkovic a Horních Počapel ve variantě 1, resp. obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel 

– část 2 ve variantě 2.  

• Lesní porost – jižně od místní části Podvlčí – zásah napojením subvarianty 1 na komunikaci III/24638 

cca v km 1,500 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel ve variantě 1, resp. obchvatu Dolních 

Beřkovic a Horních Počapel – část 2 ve variantě 2. 

Navrhovaný záměr ve variantě 2 zasahuje do pěti VKP dle § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o níže uvedená VKP. 

• Cítovský potok s údolní nivou (jižně a jihovýchodně od obce Cítov) – křížení v km 2,036  

a v km 3,440 obchvatu obce Cítov a křížení v km 0,756 Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 1. 

• Bezejmenná vodoteč od lokality Bažantnice (východě od obce Cítov) – křížení v km 1,950 obchvatu 

Dolních Beřkovic a Horních Počapel. 

• Bezejmenná vodoteč – odvodňovací kanál 1 odkaliště Panský les (jihovýchodně od obce Horní 

Počaply) – křížení v km 4,567 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2. 

• Bezejmenná vodoteč – odvodňovací kanál 2 odkaliště Panský les (jižně od obce Horní Počaply) – 

křížení v km 5,231 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2. 

• Lesní pozemek v k. ú. Křivenice, východně od silnice III/24050 – zásah umístěním odvodňovacího 

příkopu A02 v km 2,540 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel ve variantě 1, resp. obchvatu 

Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 ve variantě 2. 

• Lesní porost v k. ú. Cítov, jihozápadně od obce Cítov – zásah stavbou obchvatu obce Cítov  

cca v km 1,000.  

• Lesní porost – jižně od místní části Podvlčí – zásah napojením subvarianty 1 na komunikaci III/24638 

cca v km 1,500 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel ve variantě 1, resp. obchvatu Dolních 

Beřkovic a Horních Počapel – část 2 ve variantě 2. 

C. I. 4. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

V zájmovém území posuzované stavby se nachází několik prvků ÚSES dle odst. 1a, § 3 zákona 

č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které budou v souvislosti s posuzovaným záměrem 

dotčeny. Zmíněná křížení s prvky ÚSES jsou vždy řešena tak, aby byla funkčnost a provázanost těchto 

prvků v maximálně možné míře zachována. 

Níže je uveden soupis prvků ÚSES, které jsou dotčeny variantou 1 a 2 předmětného záměru. Prvky ÚSES 

jsou řazeny dle vymezení v jednotlivých územních plánech dotčených obcí. Přehled dotčených prvků ÚSES 

a místa jejich křížení s řešenými variantami záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov“ jsou zobrazena v mapách č. 2a a 2b Přehled prvků ÚSES, které jsou součástí přílohy č. 

11 předkládané dokumentace EIA. V této mapě jsou znázorněny prvky ÚSES nacházející se do vzdálenosti 
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200 m od komunikací navrhovaného záměru. Jednotlivé prvky ÚSES jsou zakresleny v souladu s grafickými 

částmi příslušných územně plánovacích dokumentací, popřípadě územně plánovacích podkladů. 

Vyhodnocení střetu všech prvků ÚSES s variantou 1 a 2 navrhovaného záměru je podrobně řešeno 

v kapitole D. I. 8. předkládané dokumentace EIA. 

Interakční prvek 6 (funkční) – vymezený dle platného ÚP obce Býkev 

Popis: Dle platného ÚP obce Býkev se jedná o keřový doprovod horkovodu, který 

vede z elektrárny Mělník. Dle grafické části platného ÚP obce Býkev je 

délka tohoto prvku cca 1 300 m. 

Dotčení záměrem (varianta 1 a varianta 2):  

Upravovaná silnice II/246 kříží tento interakční prvek cca v km 2,361.  

Interakční prvek 11 (navrhovaný) – vymezený dle platného ÚP obce Býkev 

Popis:  Dle platného ÚP obce Býkev byl interakční prvek navržen za účelem 

doplnění keřového a stromového doprovodu silnice do Cítova. Dle 

grafické části je délka navrženého interakčního prvku cca 700 m. 

Dotčení záměrem (varianta 1):  

Interakční prvek je navržen podél upravované silnice II/246 cca v km 

2,300–3,000 a bude dotčen především související investicí SŽ s.o. 

„Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. – Děčín 

hl. n.“ (SUDOP PRAHA a.s., květen 2019). 

Dotčení záměrem (varianta 2):  

Interakční prvek bude dotčen sjezdem z upravované silnice II/246  

pro napojení vlakové zastávky Cítov v km 2,300–2,450 upravované silnice.   

Lokální biokoridor 113 (částečně funkční) – vymezený dle platného ÚP obce Býkev 

Popis: Jedná se o pás keřové zeleně podél polní cesty z obce Býkev k nádržím 

bývalé štěrkopískovny Baraba. Dle grafické části platného ÚP obce Býkev 

je délka tohoto prvku cca 1 100 m. 

Dotčení záměrem (varianta 1 a varianta 2):  

  Upravovaná silnice II/246 kříží tento biokoridor cca v km 2,450. 

Interakční prvky IP 1, IP 5a, IP 6a (navrhované) – vymezené dle platného ÚP obce Hořín 

Popis: Jedná se interakční prvky navržené podél jižní strany silnice II/246 

s předpokládanou funkcí izolační zeleně a aleje. Dle grafické části 

platného ÚP obce Hořín uvedené prvky na sebe navazují a jejich celková 

délka činí cca 2 300 m. 

Dotčení záměrem (varianta 1 a varianta 2):  

 Upravovaná silnice II/246 je vedena v souběhu s uvedenými interakčními 

prvky, kromě úseku v km 0,250–1,215, ve kterém je navržena směrová 

úpravu oblouků dojde k zásahu do navrhovaných interakčních prvků. 
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Interakční prvky IP 5b, IP 6b (stávající) – vymezené dle platného ÚP obce Hořín 

Popis:  Jedná se interakční prvky navržené podél severní strany silnice II/246 

s funkcí izolační zeleně a aleje. Dle grafické části platného ÚP obce Hořín 

uvedené prvky na sebe navazují a jejich celková délka činí cca 1 000 m. 

Dotčení záměrem (varianta 1 a varianta 2):  

  V rámci úpravy silnice II/246 je uvažováno s úpravou směrových oblouků 

v úseku km 0,250–1,215. V uvedeném úseku tak dojde k zásahu do 

stávajících interakčních prvků. 

Interakční prvek IP 2 (navrhovaný) – vymezený dle platného ÚP obce Hořín 

Popis:  Jedná se o navržený interakční prvek podél polní cesty západně od silnice 

II/246 s funkcí keřového doprovodu polní cesty. Dle grafické části 

platného ÚP obce Hořín je délka interakčního prvku cca 650 m. 

Dotčení záměrem (varianta 1 a varianta 2):  

  Stávající stopa komunikace II/246 bude v místě napojení navrhovaného 

interakčního prvku na silnici rekultivována. V rámci úpravy směrových 

oblouků v úseku 0,250–1,215 úpravy silnice II/246 bude stávající těleso 

komunikace odsunuto dále od interakčního prvku. Interakční prvek 

nebude vlivem předmětného záměru zasažen. 

Interakční prvek IP 2a (navrhovaný) – vymezený dle platného ÚP obce Hořín 

Popis: Jedná se o navržený interakční prvek podél polní cesty západně od silnice 

II/246 s funkcí keřového doprovodu polní cesty. Dle grafické části 

platného ÚP obce Hořín je délka interakčního prvku cca 800 m. 

Dotčení záměrem (varianta 1 a varianta 2): 

  Interakční prvek bude okrajově dotčen cca v km 0,360 úpravy silnice 

II/246 v místě napojení interakčního prvku na silnici II/246 ve stávajícím 

stavu.  

Interakční prvek IP 3 (stávající) – vymezený dle platného ÚP obce Hořín 

Popis: Interakční prvek představuje nízkou zeleň podél zaniklé cesty na severní 

hranici k. ú. Hořín. Dle grafické části platného ÚP obce Hořín je délka 

interakčního prvku cca 680 m. 

Dotčení záměrem (varianta 1 a varianta 2): 

 Stávající stopa komunikace II/246 bude v místě napojení navrhovaného 

interakčního prvku na silnici rekultivována. V rámci úpravy směrových 

oblouků v úseku 0,250–1,215 úpravy silnice II/246 bude stávající těleso 

komunikace odsunuto dále od interakčního prvku. Interakční prvek 

nebude vlivem předmětného záměru zasažen. 
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Lokální biokoridor 105 (nefunkční) – vymezený dle platného ÚP obce Cítov 

Popis: Jedná se převážně o ornou půdu, běžné polní agrocenózy v některých 

místech s pásy keřové zeleně. Lokální biokoridor by měl dle grafického 

vymezení v platném ÚP obce Cítov propojit plochy zeleně severně a jižně 

od komunikace II/246 v západní části obce Cítov. Dle grafické části 

platného ÚP obce Cítov je délka tohoto prvku cca 2 300 m. 

Dotčení záměrem (varianta 1):  

  Obchvat obce Cítov – část 1 kříží nefunkční biokoridor cca v km 0,590.  

Dotčení záměrem (varianta 2): 

  Obchvat obce Cítov kříží nefunkční biokoridor cca v km 1,000. 

Lokální biokoridor 112 (nefunkční) – vymezený dle platného ÚP obce Cítov a dle platného ÚP Dolní 

Beřkovice 

Popis: Lokální biokoridor je v současné době tvořen pásem keřové a stromové 

zeleně podél horkovodu z elektrárny Mělník. Dle grafické části platného 

ÚP obce Cítov platného ÚP Dolní Beřkovice je délka tohoto prvku cca 2 

600 m. 

Dotčení záměrem (varianta 1):  

Trasa upravované silnice II/246 kříží lokální biokoridor v km 2,361. Dále 

varianta 1 předmětného záměru kříží lokální biokoridor trasou 

upravované silnice III/24636 cca v km 0,690.  

Dotčení záměrem (varianta 2):  

Trasa upravované silnice II/246 kříží lokální biokoridor cca v km 2,361. 

Dále varianta 2 předmětného záměru kříží lokální biokoridor trasou 

obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 1 v km 1,421.  

Lokální biokoridor 113 (funkční) – vymezený dle platného ÚP obce Cítov 

Popis: Jedná se lokální biokoridor, který zahrnuje Cítovský potok a jeho nivu. 

Lokální biokoridor navazuje na lokální biocentrum v rámci štěrkopískovny 

Baraba a lokální biokoridor, který zahrnuje okrajové porosty mezi stávající 

silnicí II/246 a nádržemi bývalé štěrkopískovny Baraba. Dle grafické části 

platného ÚP obce Cítov je délka tohoto prvku cca 150 m. 

Dotčení záměrem (varianta 1):  

Trasa upravované silnice II/246 se nachází v těsném souběhu s lokálním 

biokoridorem ve staničení km 2,200–2,600.  

Dotčení záměrem (varianta 2):  

Trasa upravované silnice II/246 se nachází v těsném souběhu s lokálním 

biokoridorem ve staničení km 2,200–2,400.  
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Lokální biokoridor 114 (funkční) – vymezený dle platného ÚP obce Dolní Beřkovice 

Popis: Tento lokální biokoridor zahrnuje okrajové porosty mezi stávající silnicí 

II/246 a nádržemi bývalé štěrkopískovny Baraba. Dle textové části 

platného ÚP obce Dolní Beřkovice je výměra tohoto prvku cca 1 500 m. 

Dotčení záměrem (varianta 1 a varianta 2):  

Trasa upravované silnice II/246 se nachází v těsném souběhu s lokálním 

biokoridorem cca v km 1,000–1,700.  

Lokální biocentrum 202 (funkční) – vymezené dle platného ÚP obce Dolní Beřkovice 

Popis: Lokální biocentrum vymezuje jednu z nádrží v místě bývalé 

štěrkopískovny Baraba vč. jejího litorálního pásma. Dle textové části 

platného ÚP obce Dolní Beřkovice je výměra tohoto prvku cca 13,04 ha. 

Dotčení záměrem (varianta 1 a varianta 2):  

  Trasa upravované silnice II/246 se nachází v těsném souběhu s lokálním 

biocentrem cca v km 1,700–2,200. 

Interakční prvek (podél stávající silnice III/24636) – vymezený dle platného ÚP obce Dolní Beřkovice 

Popis: Jedná se o interakční prvek, který je vymezený po obou stranách stávající 

silnice III/24636. Dle grafické části platného ÚP obce Dolní Beřkovice je 

délka tohoto prvku cca 2 600 m. 

Dotčení záměrem (varianta 1):  

  Upravovaná silnice III/24636 se nachází v těsném souběhu s interakčním 

prvkem cca v km 0,680–KÚ.  

Dotčení záměrem (varianta 2):  

  Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel kříží interakční prvek v místě 

konce úsek části 1 a začátku úseku části 2 obchvatu, resp. v místě křížení 

se silnicí III/24636.  

Interakční prvek (podél stávajícího železničního koridoru Praha – Ústí n. L. – Děčín) – vymezený dle 

platného ÚP obce Dolní Beřkovice 

Popis: Jedná se o interakční prvek, který je vymezený z obou stran stávající trati 

železničního koridoru Praha – Ústí n. L. – Děčín. Dle grafické části platného 

ÚP obce Dolní Beřkovice je délka tohoto prvku cca 4 200 m. 

Dotčení záměrem (varianta 1):  

  Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel je navržen v souběhu s tímto 

interakčním prvkem ve staničení km 0,848–2,130. 

Dotčení záměrem (varianta 2):  

  Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 1 je navržen v souběhu 

s tímto interakčním prvkem ve staničení km 1,000–2,410 a obchvat 
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Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 je navržen v souběhu s tímto 

interakčním prvkem ve staničení km 0,848–2,130.  

Lokální biocentrum LBC 191 (funkční) – vymezené dle platného ÚP obce Dolní Beřkovice 

Popis: Lokální biocentrum vymezuje lesní porosty a část orné půdy jižně od 

vesnice Podvlčí. Dle textové části platného ÚP obce Dolní Beřkovice je 

výměra tohoto prvku cca 5,59 ha. 

Dotčení záměrem (varianta 1 a varianta 2):  

  Základní varianta napojení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, 

resp. jeho části 2 ve variantě 2 předmětného záměru na místní část 

Podvlčí je navržena ve vzdálenosti nejblíže cca 15 m od tohoto biocentra 

v km 0,635.   

Regionální biokoridor RBK 36/RBK 629/Beřkovice–Žerka (nefunkční) – vymezený dle platného ÚP obce 

Dolní Beřkovice 

Popis: Regionální biokoridor je vymezený v trase elektrického vedení na orné 

půdě. Trasa je přerušena prostorem nádraží v obci Dolní Beřkovice a tedy 

koridorem železniční trati č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad 

Labem. Dle textové části platného ÚP obce Dolní Beřkovice je délka 

tohoto prvku cca 1 500 m. 

Dotčení záměrem (varianta 1 a varianta 2):  

  Trasa obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho části 2 ve 

variantě 2 předmětného záměru kříží regionální biokoridor cca v km 

0,900. 

Nadregionální biokoridor NRBK 35/NRBK 10 – vymezený dle platného ÚP obce Dolní Beřkovice 

Popis:  Nadregionální biokoridor je vymezen vlastním tokem řeky Labe, pásmem 

břehových porostů na levé straně břehu, v nichž se mozaikovitě střídají 

luční travinobylinná společenstva s liniemi dřevin a keřů. V úseku podél 

obcí, kde zástavba sahá téměř ke břehu Labe, je koridor omezen na úzký 

většinou ruderalizovaný pruh. Dle textové části platného ÚP obce Dolní 

Beřkovice je délka tohoto prvku cca 4 300 m. 

Dotčení záměrem (varianta 1 a varianta 2):  

  Předmětný záměr v žádné z řešených variant do nadregionálního 

biokoridoru nezasahuje. Celá trasa obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel ve variantě 1 zasahuje do ochranné zóny nadregionálního 

biokoridoru. Ve variantě 2 do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 

zasahuje celá trasa obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 

a obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 1 v úseku km 1,880–

KÚ.  
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C. I. 5. Zvláště chráněná území, památné stromy 

V zájmovém území řešených variant (varianta 1 a varianta 2) předmětného záměru se nenachází žádná 

zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nejbližším zvláště 

chráněným územím je přírodní rezervace Úpor – Černínovsko, která je vzdálena cca 1 700 m jihovýchodně 

od předmětného záměru, resp. od křižovatky upravované silnice II/246 se silnicí I/16. Předmětem ochrany 

této přírodní rezervace jsou přirozené eutrofní nádrže, nivní louky říčních údolí, extenzivní sečené louky 

nížin, lužní lesy a výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Vlivem navrhovaného záměru nedojde k dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona  

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Nejbližším památným stromem, 

který je vzdálen cca 500 m od trasy navrhovaného záměru, konkrétně od křižovatky upravované silnice 

II/246 se silnicí I/16, je platan javorolistý na levém břehu Labe severně od obce Brozánky. 

Přehled zvláště chráněných území a památných stromů, které se nachází v území, je zobrazen v mapách 

č. 1a a 1b, které jsou součástí přílohy č. 11 předkládané dokumentace EIA. 

C. I. 6. Přírodní parky 

Řešené varianty předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2) nezasahují do přírodních parků dle § 12 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

Nejbližším přírodním parkem ve vzdálenosti nejblíže cca 1 700 m od obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel, resp. od jeho části 2 (v případě varianty 2) je PPk Rymáň. 

Vymezení přírodního parku PPk Rymáň ve vztahu k navrhovanými variantám 1 a 2 předmětného záměru 

je zřejmé z map č. 1a a 1b, které jsou součástí přílohy č. 11 předkládané dokumentace EIA. 

C. I. 7. NATURA 2000 

V zájmovém území variant předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2) se nenacházejí ptačí oblasti ani 

evropsky významné lokality sítě NATURA 2000.  

Nejbližší lokalitou soustavy NATURA 2000 od obou řešených variant navrhovaného záměru, nejblíže ve 

vzdálenosti cca 500 m od upravované silnice II/246, je evropsky významná lokalita Labe – Liběchov 

[CZ0213039]. Dalšími lokalitami soustavy NATURA 200 jsou následující: 

- ve vzdálenosti nejblíže cca 1,8 km evropsky významná lokalita Úpor – Černínovsko [CZ0210186],  

- ve vzdálenosti nejblíže cca 3,3 km evropsky významná lokalita Bílé stráně u Štětí [CZ0424135], 

- ve vzdálenosti nejblíže cca 3,4 km evropsky významná lokalita Kokořínsko [CZ0214013],  

- ve vzdálenosti nejblíže cca 5,5 km evropsky významná lokalita Pahorek u Ledčic [CZ0210733],  

- ve vzdálenosti nejblíže cca 5,6 km evropsky významná lokalita Dobříňský háj [CZ0424139],  

- ve vzdálenosti nejblíže cca 5,7 km evropsky významná lokalita Žerka [CZ0210066],  

- ve vzdálenosti nejblíže cca 6 km evropsky významná lokalita Hora Říp [CZ0420014]. 

Předmětem ochrany evropsky významné lokality Labe – Liběchov [CZ0213039] je lokalita výskytu hořavky 

duhové (Rhodeus sericeus). Výskyt hořavky je umožněn existencí hostitelských vodních mlžů. 
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Evropský významná lokalita Úpor – Černínovsko je cenná svým rozsáhlým lužním komplexem na soutoku 

Vltavy a Labe. Bohatá flóra je proslulá především velkolepým jarním aspektem lužního lesa s hojným 

výskytem sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis). Hodnotné jsou i luční biotopy, především Kelské 

louky. Specifická fauna je vázána na periodické tůně a slepá ramena s výskytem např. žábronožky sněžní 

(Siphonophanes grubii). 

Evropsky významná lokalita Bílé stráně u Štětí je chráněna pro nelesní stanoviště – polopřirozené suché 

trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), s významným nalezištěm 

vstavačovitých rostlin. Pro tento biotop je reálnou hrozbou zejména zarůstání náletovými dřevinami  

při absenci pravidelného obhospodařování nebo znečištění závadnými látkami – hnojivy či pesticidy. 

Evropsky významná lokalita Kokořínsko je chráněna pro tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací 

parožnatek, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápenitých podložích, bezkolencové louky na 

vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva 

nížin a horského až alpínského stupně, extenzivně sečené louky nížin až podhůří, vápnitá slatiniště s mařicí 

pilovitou a druhy svazu Caricion davallianae, zásaditá slatiniště, chasmofytickou vegetaci silikátových 

skalnatých svahů, pionýrskou vegetaci silikátových skal, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace 

Luzulo-Fagetum a především smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy. Z evropsky 

významných druhů se jedná o piskoře pruhovaného, sekavce, střevíčníka pantoflíčka, vláskatce 

tajemného, vrkoče bažinného a vrkoče útlého.  

Přehled ptačích oblastí a evropsky významných lokalit sítě NATURA 2000 ve vztahu k navrhovaným 

variantám 1 a 2 předmětného záměru je zřejmý z map č. 1a a 1b v příloze č. 11 předkládané dokumentace 

EIA. 

C. I. 8. Zvláště chráněné druhy 

V rámci provedeného hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., v platném znění (příloha č. 5 dokumentace EIA) 

bylo v zájmovém území a jeho širším okolí zjištěno 17 vzácnějších druhů rostlin, z toho jeden zvláště 

chráněný druh ve smyslu přílohy č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o 

druh silně ohrožený – leknín bílý (Nymphaea alba). Tento druh byl zjištěn v blízkosti trasy plánované 

úpravy silnice II/246 (varianta 1 i 2 záměru) na území bývalé štěrkopískovny Baraba. Z druhů Červeného 

seznamu byly na ploše záměru. 

Nejcennějším zaznamenaným druhem v zájmovém území je dejvorec velkoplodý pravý (Caucalis 

platycarpos subsp. platycarpos), který je typickým zástupcem teplomilné plevelné vegetace, roste 

zejména na okrajích polí, vinic a na mladých úhorech, méně vstupuje do xerotermních stepních formací. 

Druh byl zjištěn v místě bývalé pískovny západně od obce Cítov (v místě plánované trasy obchvatu obce 

Cítov, část 1 ve variantě 1). 

Z hlediska fauny bylo v řešeném území předmětného záměru zaznamenáno 65 živočišných druhů, které 

jsou zvláště chráněnými druhy živočichů dle Přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Blíže se problematice výskytu zvláště chráněných druhů v řešeném území mj. věnuje kapitola C. II. 4. 

Biologická rozmanitost. 
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C. I. 9. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Ložiska nerostných surovin, dobývací prostory, chráněná ložisková území, nebilancované a prognózní 

zdroje, poddolovaná území 

Umístění trasy předmětného záměru ve variantě 1 a variantě 2 v souvislosti s předmětnými 

charakteristikami horninového prostředí a přírodních zdrojů je zřejmé map č. 4a a 4b v příloze č. 11 

předkládané dokumentace EIA. 

Varianta 1  

Prognózní zdroje nevyhrazených nerostů 

Podle údajů z informačního serveru České geologické služby trasa předmětného záměru ve variantě 1 

prochází územím schváleného prognózního zdroje nevyhrazených nerostů „ID 9164600 Cítov – 

štěrkopísky“. Do vymezeného území schváleného prognózního zdroje nevyhrazených nerostů zasahuje 

obchvat obce Cítov – část 1 v km 0,700–1,400.  

V blízkosti trasy předmětného záměru ve variantě 1 se nachází níže uvedená území schválených 

prognózních zdrojů nevyhrazených nerostů: 

- „ID 9370020 Býkev – štěrkopísky“ – ve vzdálenosti nejblíže cca 50 m od plánované úpravy silnice 

II/246 (km 2,800 a 1,000); 

- „ID 9364000 Cítov-sever – štěrkopísky“ – ve vzdálenosti nejblíže cca 30 m od trasy plánované 

úpravy silnice III/24636 (v km 0,880); 

- „ID 9370126 Dolní Beřkovice – štěrkopísky“ – ve vzdálenosti nejblíže cca 350 m od trasy 

plánovaného obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel (v km 0,500). 

Ložiska nevyhrazených nerostů 

Dále je trasa předmětného záměru ve variantě 1, resp. obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel 

vymezena na území ložisek nevyhrazených nerostů „ID 3205500 Křivenice – Mělnicko – štěrkopísky“ a „ID 

3205501 Horní Počaply – štěrkopísky“. Pro jednodušší přehled jsou jednotlivé střety varianty 1 

předmětného záměru s ložisky nevyhrazených nerostů uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 46 Výčet střetů varianty 1 předmětného záměru s ložisky nevyhrazených nerostů 

Dotčené ložisko 
nevyhrazených nerostů 

Varianta 
záměru 

Stavba varianty záměru 
Staničení střetu 

(km) 

ID 3205500 (Křivenice – 
Mělnicko – štěrkopísky) 

Varianta 1 
Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel 
0,000–0,615; 
1,350–2500 

Varianta 1 – 
subvarianta 1 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel 

0,000–0,615; 
1,600 

ID 3205501 (Horní Počaply 
– štěrkopísky) 

Varianta 1 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel (sjezd na účelovou komunikaci) 

3,667 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel (napojení areálu ZEVO) 

3,868–4,029 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel (napojení komunikace III/24050 

a areálu Rigips) 
4,554–4,705 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel 

4,800–4,950; 
5,060–5,150; 
5,300–5,700 

Varianta 1 – 
subvarianta 1 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel 

1,350–1,600 

V blízkosti trasy předmětného záměru ve variantě 1 se dále nachází následující ložiska nevyhrazených 

nerostů: 

- „ID 3158400 Cítov – severovýchod – štěrkopísky“ ve vzdálenosti nejblíže cca 70 m od upravované 

silnice III/24636 (km 0,400); 

- „ID 3225800 Bechlín – štěrkopísky“ ve vzdálenosti nejblíže cca 700 m od obchvatu Dolních 

Beřkovic a Horních Počapel (km 6,000). 

Chráněná ložisková území, výhradní ložiska, dobývací prostory 

Dle údajů z informačního serveru České geologické služby se v trase komunikací předmětného záměru ve 

variantě 1 nenachází chráněná ložisková území, výhradní ložiska ani dobývací prostory.  

V blízkosti trasy předmětného záměru ve variantě 1 se nachází následující chráněná ložisková území: 

- „ID 00240100 Vliněves“ – ve vzdálenosti nejblíže cca 20 m od upravované silnice II/246 (km 1,000); 

- „ID 00240000 Vliněves“ – ve vzdálenosti nejblíže cca 220 m od křižovatky upravované silnice 

III/24636 s obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel; 

- „ID15830002 Kostomlaty pod Řípem – štěrkopísky“ – ve vzdálenosti cca 250 m od začátku úseku 

obchvatu obce Cítov – část 1; 

- „ID 15830001 Daminěves – štěrkopísky“ – ve vzdálenosti cca 800 m se od trasy obchvatu obce 

Cítov – část 1 (km 0,700). 

V blízkosti trasy předmětného záměru ve variantě 1 se nachází následující výhradní ložiska: 

- „ID 315830001 Cítov 2-Kostomlaty pod Řípem – štěrkopísky“ – ve vzdálenosti nejblíže cca 50 m 

od trasy obchvatu obce Cítov – část 1 (ZÚ–0,500); 

- „ID 3002401 Vliněves – štěrkopísky“ – nejblíže cca 20 m od upravované silnice II/246 (km 1,000); 

- „ID 3002400 Vliněves-Beřkovice“ – ve vzdálenosti nejblíže cca 220 m od křižovatky upravované 

silnice III/24636 s obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel. 

V blízkosti trasy předmětného záměru ve variantě 1 se nachází následující dobývací prostory: 
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- „ID 15830002 Kostomlaty pod Řípem – štěrkopísky“ – ve vzdálenosti cca 400 m od začátku úseku 

obchvatu obce Cítov – část 1; 

- „ID 00240100 Vliněves – štěrkopísky“ – se nachází ve vzdálenosti nejblíže cca 20 m od upravované 

silnice II/246. 

Poddolovaná území 

Dle údajů z informačního serveru České geologické služby se v trase komunikací předmětného záměru ve 

variantě 1 ani v jeho těsné blízkosti nenachází poddolovaná území. 

Varianta 2 

Prognózní zdroje nevyhrazených nerostů 

Podle údajů z informačního serveru České geologické služby trasa předmětného záměru ve variantě 2 

prochází územím schválených prognózních zdrojů nevyhrazených nerostů „ID 9164600 Cítov – 

štěrkopísky“ a „ID 9370020 Býkev – štěrkopísky“. Pro jednodušší přehled jsou jednotlivé střety varianty 2 

předmětného záměru se schválenými prognózními zdroji nevyhrazených nerostů uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka 47 Výčet střetů varianty 2 předmětného záměru s prognózními zdroji nevyhrazených nerostů 

Dotčený prognózní zdroj 
nevyhrazeného nerostu 

Varianta 
záměru 

Stavba varianty záměru 
Staničení střetu 

(km) 

ID 9164600 Cítov – štěrkopísky 
Varianta 2 

Obchvat obce Cítov 1,200–2,100 

Obchvat obce Cítov 2,250–2,350 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel – část 1 

0,100–0,550 

ID 9370020 Býkev – štěrkopísky Úprava silnice II/246 2,550–2,900 

V blízkosti trasy předmětného záměru ve variantě 2 se nachází níže uvedená území schválených 

prognózních zdrojů nevyhrazených nerostů: 

- „ID 9364000 Cítov-sever – štěrkopísky“ – ve vzdálenosti nejblíže cca 450 m od napojení obchvatu 

obce Cítov na silnici II/246 východně od obce Cítov (km 3,500); 

- „ID 9370126 Dolní Beřkovice – štěrkopísky“ – ve vzdálenosti nejblíže cca 350 m od trasy 

plánovaného obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 (v km 0,500). 

Ložiska nevyhrazených nerostů 

Dále je trasa předmětného záměru ve variantě 2, resp. obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 

2 vymezena na území ložisek nevyhrazených nerostů „ID 3205500 Křivenice – Mělnicko – štěrkopísky“ a 

„ID 3205501 Horní Počaply – štěrkopísky“. Pro jednodušší přehled jsou jednotlivé střety varianty 2 

předmětného záměru s ložisky nevyhrazených nerostů uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 48 Výčet střetů varianty 2 předmětného záměru s ložisky nevyhrazených nerostů 

Dotčené ložisko 
nevyhrazených nerostů 

Varianta 
záměru 

Stavba varianty záměru 
Staničení střetu 

(km) 

ID 3205500 (Křivenice – 
Mělnicko – štěrkopísky) 

Varianta 2 
Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel – část 2 
0,000–0,615; 
1,350–2500 

Varianta 2 – 
subvarianta 1 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel – část 2 

0,000–0,615; 
1,600 

ID 3205501 (Horní 
Počaply – štěrkopísky) 

Varianta 2 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel – část 2 (sjezd na účelovou 

komunikaci) 
3,667 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel – část 2 (napojení areálu ZEVO) 

3,868–4,029 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel – část 2 (napojení komunikace 

III/24050 a areálu Rigips) 
4,554–4,705 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel – část 2 

4,800–4,950; 
5,060–5,150; 
5,300–5,700 

Varianta 2 – 
subvarianta 1 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel – část 2 

1,350–1,600 

V blízkosti trasy předmětného záměru ve variantě 2 se dále nachází následující ložiska nevyhrazených 

nerostů: 

- „ID 3158400 Cítov – severovýchod – štěrkopísky“ ve vzdálenosti nejblíže cca 650 m od napojení 

obchvatu obce Cítov na silnici II/246 východně od obce Cítov (km 3,500); 

- „ID 3225800 Bechlín – štěrkopísky“ ve vzdálenosti nejblíže cca 700 m od obchvatu Dolních 

Beřkovic a Horních Počapel – část 2 (km 6,000). 

Chráněná ložisková území, výhradní ložiska, dobývací prostory 

Podle údajů z informačního serveru České geologické služby je trasa obchvatu obce Cítov předmětného 

záměru ve variantě 2 v km 0,000–0,300 vymezena v těsném souběhu s hranicí chráněného ložiskového 

území „ID 15830002 Kostomlaty pod Řípem – štěrkopísky“ a dobývacího prostoru netěženého „ID 71144 

Kostomlaty pod Řípem I – štěrkopísek“. Jedná se o místo napojení obchvatu na stávající komunikaci II/246 

západně od obce Cítov.  

Trasy komunikací předmětného záměru ve variantě 2 nezasahují do výhradních ložisek. 

V blízkosti trasy předmětného záměru ve variantě 2 se dále nachází následující chráněná ložisková území: 

- „ID 00240100 Vliněves“ – ve vzdálenosti nejblíže cca 20 m od upravované silnice II/246 (km 1,000); 

- „ID 15830001 Daminěves – štěrkopísky“ – ve vzdálenosti cca 390 m se od trasy obchvatu obce 

Cítov (km 1,000); 

- „ID 00240000 Vliněves“ – ve vzdálenosti nejblíže cca 60 m od obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel – část 1; 

V blízkosti trasy předmětného záměru ve variantě 2 se nachází následující výhradní ložiska: 

- „ID 3158300 Cítov 2-Kostomlaty pod Řípem – štěrkopísky“ – ve vzdálenosti nejblíže cca 70 m od 

napojení obchvatu obce Cítov na stávající silnici II/246 (ZÚ–0,400); 

- „ID 3002401 Vliněves – štěrkopísky“ – ve vzdálenosti nejblíže cca 20 m od upravované silnice 

II/246 (km 1,000); 
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- „ID 3002400 Vliněves-Beřkovice“ – ve vzdálenosti nejblíže cca 70 m od obchvatu Dolních Beřkovic 

a Horních Počapel (km 2,250). 

V blízkosti trasy předmětného záměru ve variantě 2 se nachází následující dobývací prostory: 

- „ID 7116 Kostomlaty pod Řípem – štěrkopísky“ – ve vzdálenosti cca 100 m od začátku úseku 

obchvatu obce Cítov; 

- „ID 00240100 Vliněves – štěrkopísky“ – se nachází ve vzdálenosti nejblíže cca 20 m od upravované 

silnice II/246. 

Poddolovaná území 

Dle údajů z informačního serveru České geologické služby se v trase komunikací předmětného záměru ve 

variantě 2 ani v jeho těsné blízkosti nenachází poddolovaná území. 

Sesuvná území 

V zájmovém území obou řešených variant předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2) se nenachází 

sesuvná území. V blízkosti obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel (km 6,500), se nachází ve 

vzdálenosti nejblíže cca 450 m potenciální sesuvná území: 

• objekt 5897 – severovýchodní expozice, sklon 9°  

• objekt 5896 – jižní expozice, sklon 15° 

Umístění trasy předmětného záměru ve variantě 1 a 2 v souvislosti s lokalitami sesuvných území je zřejmé 

mapy č. 4a a 4b v příloze č. 11 předkládané dokumentace EIA. 

C. I. 10. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Území historického a kulturního významu 

Varianta 1 předmětného záměru se nachází na území Středočeského kraje a dotýká se území pěti obcí – 

Horní Počaply, Dolní Beřkovice, Hořín, Cítov, Býkev. Varianta 2 oproti variantě 1 navíc zasahuje na území 

obce Kostomlaty pod Řípem v Ústeckém kraji. 

Horní Počaply 

Zmínka o obci Horní Počaply pochází z listiny krále   z roku 1288, kdy rytíři Bohušovi z Počapel předal ves 

Počaply do dědičného držení. Počaply byly nakonec rozděleny na několik dílů, jedna z částí byla 

v držení kartuziánského kláštera Zahrada Panny Marie na pražském Újezdě a další část v držení kláštera 

benediktinek při bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Památkou na tuto dobu je počapelský kostel 

zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. Počaply od kartuziánů koupil do dědičného držení Kašpar z Počapel 

a v dalších generacích byl držitelem vsi syn Jan a nakonec vnučka Anna. Historie Počapel je spojena mj. i s 

panstvím Beřkovice (dnes Horní Beřkovice). Po období stavovského povstání byly veškeré statky prodány 

Lobkowiczům. 

O místní části Horních Počapel – Křivenicích se poprvé píše v roce 1377. Tehdy část vsi drželi bratři Václav 

a Jan, synové zemřelého pražského měšťana Endrlina Stuka. Jiná část vsi patřila klášteru Hora Panny Marie 

augustiniánů-kanovníků v Kladsku. Z pozdějších dokumentů lze odvodit, že Křivenice se staly součástí 

panství Liběchov a nakonec Dolní Beřkovice. 
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Na katastru obce byly v minulosti (1959–1981) postaveny tři elektrárny nazvané po okresním městě – 

Elektrárna Mělník I–III. Elektrárny se staly důležitým zdrojem pracovních míst a s obcí Horní Počaply tak 

jsou úzce spojeny. Obec je od roku 2000 vytápěna pomocí odpadního tepla z Elektrárny Mělník II. 

Dolní Beřkovice 

Poprvé se jméno Dolních Beřkovic připomíná v literatuře roku 1318, kdy zdejší statky vlastnil Jarosius de 

Byerzkowicz, z toho jména časem vzniklo slovo Beřkovice, tj. ves lidí Beřkových. Od r. 1785 se v literatuře 

uvádí přívlastek Dolní ke jménu Beřkovice. Pravděpodobně na místě dnešního zámku stávalo v dávné 

minulosti dřevěnými hradbami opevněné hradiště, později proměněné na bytelnou tvrz obklopenou 

valem s vodním příkopem. Jeden z majitelů zdejšího panství Zikmund Belvic z Nostvic přestavěl kolem roku 

1606 vodní tvrz na pozdně renesanční zámek. Josef z Libkovic nechal roku 1853 dle plánů renomovaných 

vídeňských architektů Stocha a Ferstela přestavět zámek, přičemž renesanční charakter stavby byl 

zachován. Fasáda, římsy a okna a ukončení rohových věží, které evokují bývalou tvrz, byly vytvarovány v 

novogotickém stylu. Lobkowiczové si na počátku 20. stol. vedle zámku postavili dvoupatrovou vilu. V 

letech 1938–1960 zámek sloužil jako Měšťanská, resp. Základní škola, poté jako skladiště léčiv a po celou 

dobu zde bylo několik občanských bytů. Po roce 1989 byl zámek v restituci vrácen příslušníkům 

dolnobeřkovické větve Lobkowiczů-Thurn-Taxisům, kteří ve spolupráci s obecním úřadem o areál zámku 

pečují. 

Hořín 

První zmínky o obci Hořín pochází z roku 1319. Hořín byl coby mělnické podhradí majetkem vlastníka 

mělnického panství. Později bylo panství zastavováno, a to i s Hořínem, Vrbnem, Brozánkami a Zelčínem. 

Středem Hořína 14. století byla královská vodní tvrz Wasserpurch s přiléhajícím hospodářským dvorem. 

Pobývala tam také královna Eliška Přemyslovna. Majitelem druhé, mnohem menší části vsi byl rod Beneše 

z Vrbna, od roku 1357 rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou. 

Královská tvrz byla zničena za husitských válek. Hořínský dvůr byl obnoven a v 16. století se stal 

významným hospodářským centrem mělnického panství. Rostoucí význam Hořína byl v 1. polovině 17. 

století potvrzen stavbou nejprve černínského loveckého zámečku, posléze rezidenčního sídla knížecí 

rodiny Lobkowiczů. Zámek byl postaven za účasti vynikajících architektů. Oklopen byl nejprve 

francouzskou ornamentální zahradou, později rozsáhlým dodnes dochovaným anglickým parkem. Soubor 

zámeckých budov se stal nejen přímou dominantou barokní vsi, nýbrž prostřednictvím stromořadí i 

dominantou širšího okolí. V roce 1787 byla hořínská zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého povýšena na 

farní kostel. Hořín tak získal vlastní farní úřad (do r. 1787 byl přifařen k Vrbnu). Významným počinem v 

obci bylo vybudování lobkowiczké hrobky, Laterálního plavebního kanálu, nové funkcionalistické budovy 

školy. 

Cítov 

První zmínka o obci pochází z písemných pramenů roku 1268, kdy král Přemysl Otakar II. potvrdil založení 

kláštera Augustinů na Pšovce. Klášter měli založit rytíři Smil z Cítova a Pavel z Luštěnice. Druhým pánem 

obce Cítov byl kancléř království českého Ferdinand Scheidler. Poté Cítovské panství přišlo do rukou rodu 

Turbů a roku 1782 rodu Lobkowiczů z Roudnice. Roku 1835 stal se majitelem Cítova rod Lobkowiczů 

z Dolních Beřkovic. 
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Býkev 

Původ názvu obce Býkev lze v historických pramenech vystopovat jako odvozeninu názvu blízkého kopce. 

Roku 1420 měla v obci kapitula Mělnická zapsána jako svůj majetek šest dědičných hospodářských 

usedlostí, ostatní poplužní dvory náležely k panství Dolních Beřkovic. Roku 1622 byl pro vzpouru 

Sigmunda Belvice, rytíře z Nostvic, majetek královskou komorou konfiskován a prodán kněžně Polyxeně 

z Lobkowicz. Už od počátku svého vzniku se obec rozvíjela jako zemědělská na úrovni statků 

a malorolníků. Po třicetileté válce, na počátku druhé poloviny 17. století bylo v Býkvi kolem dvaceti 

velkostatků. S rozvojem zemědělství docházelo postupně k rozkvětu také příslušných služeb. 

V poválečném období, po konfiskaci zemědělského majetku, zde vzniklo jednotné zemědělské družstvo, 

které postupně přešlo do hospodářství státního statku. Demografický vývoj byl dán zemědělskou výrobou, 

především v období let 1946 až 1989, kdy na tomto úseku výroby pracovala většina obyvatel obce. V této 

době převážnou část zemědělské půdy obhospodařoval státní statek. Po roce 1989 nastal útlum 

zemědělské výroby. Dominantou obce je pomník Českého lva, vystavěný v letech 1918–1920 na památku 

obětem 1. Světové války.  

Kostomlaty pod Řípem 

První písemná zmínka o obci Kostomlaty pod Řípem je z roku 1285. Ovšem již mnohem dříve bylo okolí 

Kostomlat osídleno, o čemž svědčí nálezy kostrových hrobů a zlomků keramiky z období kultury šňůrové 

keramiky a zvoncových pohárů. V dobách první písemné zprávy o obci vlastnil polovinu vsi vladyka Lévy, 

druhá polovina patřila sousední obci Ctiněves. Ve 14. stol. (1352) byla obec v majetku kláštera v Kladsku. 

Roku 1571 je připomínána zdejší tvrz, která byla prodána Lobkovicům. Na východní straně návsi stojí 

hospodářský dvůr. Hlavní budova dvora byla vybudována v 19. stol.  Hlavní dominantou obce je Kostel 

sv. Petra a Pavla. Jednalo se o vlastnický kostel situovaný na vyvýšenině uprostřed obce, na níž nejspíš 

stával i panský dvorec. Ve 14. století se kostel stal sídlem farnosti, později poklesl opět na úroveň filiálky. 

Původní stavba spadá do pozdně románského období, kolem roku 1230. Z nejstarší stavební fáze zůstala 

zachována loď s apsidou. Později se podoba kostela výrazně změnila přestavbami. 

Území archeologického významu 

Dle státního archeologického seznamu ČR prochází navrhované varianty předmětného záměru „Nové 

dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ (varianta 1 a varianta 2) převážně 

územím s archeologickými nálezy III. kategorie, tj. území s možností archeologických nálezů. Jedná se o 

území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu 

nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, 

existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. 

Dále se v blízkosti zájmového území záměru nachází registrované lokality s archeologickými nálezy I. 

kategorie, tj. území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických 

nálezů a II. kategorie, tj. územím, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, 

ale určité indicie mu nasvědčují, nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě. Pravděpodobnost výskytu 

archeologických nálezů je 51–100 %. Záměr do těchto lokalit (UAN I a II) v několika místech okrajově 

zasahuje. Konkrétně se jedná o následující archeologické lokality v rámci předmětného záměru: 
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Varianta 1 

Obchvat obce Cítov (část 1 a část 2) 

Obchvat obce Cítov – část 1 ve staničení km ZÚ–0,700 a v km 0,900 zasahuje do lokality UAN kategorie II. 

(bez čísla karty). 

Úprava silnice II/246 

Upravovaná silnice II/246 ve staničení km ZÚ–0,300 již ve stávajícím stavu zasahuje do lokality UAN I – 

Poloha „Na Prašnici“ (karta UAN č. 12-22-02/1) a v km 0,300–0,900 upravovaná silnice II/246 zasahuje do 

lokality UAN II – „Posadovsko, „U Černého kříže“ – pískovny (karta UAN č. 12-22-02/8). 

Dále se ve vzdálenosti cca 30 m od upravované silnice II/246 nachází lokalita UAN I – Při J straně silnice 

Brozánky – Cítov (karta UAN č. 12-22-02/2). 

Úprava silnice III/24636 

Upravovaná silnice III/24636 ve staničení km 1,500 již ve stávajícím stavu zasahuje do lokality UAN I – 

Terasové návrší „Vejcina“ – SV až JV svahy (karta UAN č. 12-22-02/3). 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel 

Tato stavba je v km 0,600 navržena ve vzdálenosti nejblíže cca 40 m od lokality UAN I – Terasové návrší 

„Vejcina“ – SV až JV svahy (karta UAN č. 12-22-02/3). 

V km 2,500–4,700 se v těsné blízkosti trasy obchvatu nachází pásmo UAN II (bez čísla karty). Obchvat dále 

zasahuje do této lokality v km 3,700–3,900 napojením do budoucího areálu ZEVO a v km 4,500 napojením 

na silnici III/24050. Napojení obchvatu na silnici III/24050 se zároveň v km 4,500 nachází ve vzdálenosti 

cca 10 m od UAN I – Poloha „vedle Labe“ (karta UAN č. 02-44-22/13).  

Varianta 2 

Obchvat obce Cítov 

Obchvat obce Cítov ve staničení km 0,100–1,100 zasahuje do lokality UAN II (bez čísla karty). 

Úprava silnice II/246 

Upravovaná silnice II/246 ve staničení km ZÚ–0,300 již ve stávajícím stavu zasahuje do lokality UAN I – 

Poloha „Na Prašnici“ (karta UAN č. 12-22-02/1) a v km 0,300–0,900 upravovaná silnice II/246 zasahuje do 

lokality UAN II – „Posadovsko, „U Černého kříže“ – pískovny (karta UAN č. 12-22-02/8). 

Dále se ve vzdálenosti cca 30 m od upravované silnice II/246 nachází lokalita UAN I – Při J straně silnice 

Brozánky – Cítov (karta UAN č. 12-22-02/2). 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 

Tato stavba je v km 0,600 navržena ve vzdálenosti nejblíže cca 40 m od lokality UAN I – Terasové návrší 

„Vejcina“ – SV až JV svahy (karta UAN č. 12-22-02/3). 

V km 2,500–4,700 se v těsné blízkosti trasy obchvatu nachází pásmo UAN II (bez čísla karty). Obchvat dále 

zasahuje do této lokality v km 3,700–3,900 napojením do budoucího areálu ZEVO a v km 4,500 napojením 



Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov        

D o k u m e n t a c e  E I A  dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 - EKOLA group, spol. s r.o. - 147 

na silnici III/24050. Napojení obchvatu na silnici III/24050 se zároveň v km 4,500 nachází ve vzdálenosti 

cca 10 m od UAN I – Poloha „vedle Labe“ (karta UAN č. 02-44-22/13). 

Vzhledem k výše uvedeným nálezům nelze zcela vyloučit možný výskyt izolovaného archeologického 

nálezu v řešeném území obou variant předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2). V případě, že by 

došlo k archeologickému nálezu, bude postupováno podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Před zahájením jakýchkoliv stavebních aktivit v území, zvláště zásahů do stávajícího terénu (zemní práce), 

při nichž může být učiněn archeologický nález ve smyslu § 23zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů, je nutné v dostatečném předstihu informovat příslušný orgán 

památkové péče a v případě nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou organizací. 

C. I. 11. Území hustě zalidněná, obyvatelstvo 

Řešené varianty navrhovaného záměru se nachází na území Středočeského kraje, varianta 2 se částečně 

nachází na území Ústeckého kraje. Konkrétně navrhovaný záměr prochází na území Středočeského kraje 

obcemi – Horní Počaply, Dolní Beřkovice, Hořín, Cítov, Býkev a na území Ústeckého kraje obcí Kostomlaty 

pod Řípem. 
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Obrázek 19 Umístění trasy záměru ve vztahu k územím dotčených obcí 

 
Zdroj: Podkladová mapa WMS ARCDATA, WMS geoportal.cuzk.cz 

 Trasa navrhovaného záměru – varianta 1 

 Trasa navrhovaného záměru – varianta 2 

Trasa předmětného záměru – varianta 1 + 2 (totožné vedení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel) 

 Subvarianta 1 

 Související investice SŽ s.o. 

 Hranice kraje 

Hranice obce  

V následující tabulce je uveden přehled o počtu obyvatel dle Registru sčítacích obvodů a budov 2020 

Českého statického úřadu k 1. 10. 2020 pro území obcí dotčených záměrem. 

Tabulka 49 Demografická charakteristika dotčených obcí dle Registru sčítacích obvodů a budov 2020 Českého 

statického úřadu k 1. 10. 2020 

Kraj Obec Počet obyvatel Plocha obce (km2) 
Hustota zalidnění 

(obyvatel/km2) 

Středočeský kraj 

Horní Počaply 1 438 12,39 116 

Dolní Beřkovice 1 458 12,48 117 

Hořín 755 14,41 52 

Cítov 1 201 15,80 76 

Býkev 382 5,62 68 

Ústecký kraj 
Kostomlaty  
pod Řípem 

455 7,90 58 
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C. I. 12. Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území 

Dle Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) není přímo v místě vedení trasy navrhovaného 

záměru v řešených variantách (varianta 1 a varianta 2) evidováno žádné kontaminované místo. V širším 

okolí se pak nachází několik lokalit, které jsou vedeny v Systému evidence kontaminovaných míst. Jedná 

se konkrétně o tyto skládky: 

• Skládka těžkého komunálního odpadu Vejčina vedená pod evidenčním číslem 2865001 (bez nutného 

zásahu) – nachází se v k. ú. Dolní Beřkovice cca 300 m západně od navrhovaného obchvatu Dolních 

Beřkovic a Horních Počapel, resp. části 2 ve variantě 2 (staničení km 1,000). 

• Cítov sklad ZD – výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) vedená  

pod evidenčním číslem 1784002 (nutný průzkum kontaminace) – nachází se v k. ú. Cítov v centru 

obce Cítov přibližně 100 m od stávající komunikace II/246 v obci Cítov. 

• Skládka těžkého komunálního odpadu vedena pod evidenčním číslem 1784001 (bez nutného zásahu) 

– nachází se v k. ú. Cítov v blízkosti napojení obchvatu obce Cítov na stávající komunikaci II/246 (cca 

50 m od ZÚ varianty 1, cca 300 m od ZÚ varianty 2). 

• Lokalita s evidenčním číslem 17849001 (neznámý typ lokality, bez nutného zásahu) – nachází se v k. 

ú. Cítov v blízkosti napojení obchvatu obce Cítov na stávající komunikaci II/246 (cca 120 m od ZÚ 

varianty 1, cca 300 m od ZÚ varianty 2). 

• Lokalita s evidenčním číslem 43769001 (neznámý typ lokality, bez nutného zásahu) – nachází se v k. 

ú. Křivenice ve vzdálenosti cca 350 m od odvodňovacího příkopu A01 v rámci obchvatu Dolních 

Beřkovic a Horních Počapel, resp. části 2 ve variantě 2 (staničení km 1,140) 

C. I. 13. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

Přímo v místě navrženého záměru k překročení imisních limitů pro denní koncentrace PM10 a průměrné 

roční koncentrace PM2,5 nedochází. V části území dochází k překračování limitu pro průměrné roční 

koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se však pouze přihlíží (viz § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). 

Popis počáteční akustické situace (stávající stav v roce 2020) dle Akustického posouzení (příloha č. 2 

předkládané dokumentace EIA) je uveden v kap. C. II. 6. 

Podrobné vyhodnocení stávajícího stavu ovzduší a počáteční akustické situace je uvedeno v kapitolách C. 

II. 1. a C. II. 6. předkládané dokumentace EIA. 
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C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území  
a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny 

C. II. 1. Ovzduší 

Rozptylové podmínky 

Pro výpočet Rozptylové studie (ECO-ENVI-CONSULT, srpen 2020) byly použity odhady větrných růžic  

pro 5 tříd stability a 3 rychlosti větru. Větrné růžice za období 1. 1. 2008–31. 12. 2017 zpracoval ČHMÚ 6. 

9. 2018 modelem CALMET. Celková podoba větrných růžic pro lokalitu Liběchov a pro lokalitu Cítov je 

zřejmá z následujících obrázků. 

Obrázek 20 Celková podoba větrné růžice pro lokalitu Liběchov 

STABILITNÍ RŮŽICE RYCHLOSTNÍ RŮŽICE 
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Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, 2018 

Obrázek 21 Celková podoba větrné růžice pro lokalitu Cítov 

STABILITNÍ RŮŽICE RYCHLOSTNÍ RŮŽICE 

  

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav, 2018 

Kvalita ovzduší 

Pětileté průměry let 2014–2018 hodnocených škodlivin v jednotlivých čtvercích sítě 1 x 1 km, které 

pokrývají zájmovou oblast předmětného záměru, jsou zřejmé z kap. 3.7.2. Rozptylové studie  

(ECO-ENVI-CONSULT, srpen 2020).  

Minimální a maximální hodnoty pětiletých průměrů hodnocených škodlivin jsou zřejmé z následující 

tabulky. 
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Tabulka 50 Pětileté průměry 2014–2018 ve čtvercové síti 1x1 km zájmového území předmětného záměru podle 

požadavků zákona č. 201/2012 Sb. a vyhlášky č. 415/2012 Sb. 

Číslo 
bodu  

v síti ČR 

NO2 – roční 
průměrná 

koncentrace 
(μg.m-3) 

PM10 – roční 
průměrná 

koncentrace 
(μg.m-3) 

PM10 – 36. 
nejvyšší 
hodnoty 
24hod. 

průměrné 
koncentrace  

v kalendářním 
roce (μg.m-3) 

PM2,5 – roční 
průměrná 

koncentrace 
(μg.m-3) 

benzen – 
roční 

průměrná 
koncentrace 

(μg.m-3) 

benzo[a]pyren – 
roční průměrná 

koncentrace 
(ng.m-3) 

minimum 11,3 18,6 34,1 14,0 0,9 0,5 

maximum 19,7 27,3 51,4 20,3 1,2 2,0 

Zdroj: Rozptylová studie (ECO-ENVI-CONSULT, srpen 2020) 

Jak je patrné z výše uvedených tabulek, podle ČHMÚ jsou v území splněny všechny imisní limity kromě 

denního imisního limitu suspendovaných částic PM10 a ročních průměrných koncentrací suspendovaných 

částic PM2,5, přičemž k překročení imisních limitů dochází pouze v centru města Mělník a Štětí. Přímo 

v místě navrženého záměru k překročení imisních limitů pro denní koncentrace PM10 a průměrné roční 

koncentrace PM2,5 nedochází. 

V části území dochází k překračování limitu pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se 

však pouze přihlíží (viz § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů). 

Vyhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší je dále provedeno v kap. D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima. 

C. II. 2. Voda 

Povrchová voda 

Hydrologické zařazení 

Z hydrologického hlediska náleží zájmové území obou posuzovaných variant (varianta 1 a varianta 2) do 

povodí řeky Labe. Základní hydrologické údaje dotčených vodních toků plánovanou stavbou uvádí 

následující tabulka. 

Tabulka 51 Základní hydrologické údaje dotčených vodních toků 

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí dílčího povodí 

Labe 

Cítovský potok (Daminěveská 
strouha) 

1-12-03-017 

Bezejmenná vodoteč od lokality 
Bažatnice 

1-12-03-017 

Odvodňovací kanál 1 odkaliště 
Panský les 

1-12-03-037 

Odvodňovací kanál 2 odkaliště 
Panský les 

1-12-03-037 

Záplavové území 

Upravovaná silnice II/246 v obou řešených variantách předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2) v km 

0,600–0,750 zasahuje do záplavového území dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen „zákon o vodách“) Q100 řeky Labe. Jedná se však o úsek silnice II/246, který do 

záplavového území zasahuje již ve stávajícím stavu. 

Záplavové území Q100 řeky Labe je dále vymezeno v severní části obou řešených variant předmětného 

záměru (varianta 1 a varianta 2) v místě napojení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. části 

2 v případě varianty 2, na stávající komunikaci III/24050. Jedná se o úsek km 6,821–7,000 a úsek v km 

7,400–KÚ. Úsek v km 6,821–7,000 bude v místě záplavového území veden na náspu a mostním objektu, 

který v tomto místě zároveň překonává železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem. 

Úsek v km 7,400–KÚ představuje napojení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. části 2 

v případě varianty 2, na stávající silnici III/24050, která do záplavového území zasahuje již ve stávajícím 

stavu. 

Vymezení záplavového území na řece Labe je patrné z map č. 3a a 3b Ochrany vod, které jsou součástí 

přílohy č. 11 dokumentace EIA. 

Zranitelná oblast 

Řešené varianty předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2) se nachází v tzv. zranitelné oblasti dle § 33 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zranitelné oblasti jsou vymezeny 

nařízením vlády č. 235/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných 

oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů. 

Dle § 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění 

pozdějších předpisů jsou zranitelné oblasti územně vymezeny katastrálními územími, jejichž seznam je 

uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Z hlediska navrhovaného záměru jsou všechna katastrální území 

dotčená záměrem evidována ve výše uvedeném seznamu zranitelných oblastí. Mapovou podobu 

zranitelných oblastí lze zobrazit na národním geoportálu INSPIRE. Jedná se o území, kde se 

vyskytují povrchové nebo podzemní vody, využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž 

koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, 

nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází 

nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

V těchto oblastech jsou příslušnými závaznými dokumenty (např. Nitrátová směrnice, Akční program, 

a další) upraveny druhy, způsob a množství používání hnojiv s ohledem na půdně-klimatické podmínky 

území, svažitosti pozemku apod. 

Podzemní voda 

Z hydrogeologického hlediska náleží zájmové území ve své severní části do hydrogeologického rajónu 

základní vrstvy č. 4530 Roudnická křída a ve své jižní části rajónem č. 1172 Kvartér Labe po Vltavu.  

Hydrogeologické poměry zájmového území jsou popsány na základě studie Posouzení vlivů na povrchové 

a podzemní vody, která je přílohou č. 8 předkládané dokumentace EIA. 

Hladina a vydatnost podzemní vody 

Hydrologický režim zájmového území byl odvozen ze srážkových úhrnů ve stanici Hořín, 30 letých 

srážkových normálů za období 1978–2007 pro stanici ČHMÚ Straškov a z režimu kolísání hladiny podzemní 

vody ve vrtu VP 1908 Křivenice. Výše uvedená data byla porovnána s režimním záměrem hladiny 

podzemní vody ve vybraných hydrogeologických objektech – domovních studnách S1–S18, jejichž 

umístění a popis je zřejmý z přílohy č. 3 Posouzení vlivů na povrchové a podzemní vody (příloha č. 8 
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dokumentace EIA). Záměry hladin podzemních vod v domovních studnách byly provedeny v termínech 

18. 8. 2018 a 12. 10. 2018. 

Umístění vrtu VP 1908 Křivenice je zřejmé z následujícího obrázku. 

Obrázek 22 Umístění vrtu VP 1908 Křivenice ve vztahu k trase obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel 

 v k. ú. Křivenice 

 

Zdroj: Posouzení vlivů záměru na podzemní a povrchové vody (NORTHGEO – RNDr. Jiří Starý, červenec 2020) 

 Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho 2. část ve variantě 2 

Úroveň hladiny podzemní vody ve vrtu VP 1908 je závislá především na srážkovém režimu v průběhu 

celého roku. Celkově je v zájmovém území patrný významný pokles hladiny podzemní vody v posledních 

letech 2017–2020 oproti dlouhodobému normálu, a to v intervalu -30 až -65 cm, což je významný pokles 

evidovaný v různých velikostech po celém území České republiky. Dle Posouzení vlivů na povrchové a 

podzemní vody (NORTHGEO – RNDr. Jiří Starý, červenec 2020) se hladina podzemní vody mělké kvartérní 

zvodně v závislosti na ročním hydrologickém režimu pohybuje v rozsahu 153,721–155,346 m n. m.  

Chemismus podzemní vody 

Chemické složení podzemních vod je ovlivněno především jakostí atmosférických srážek, chemickou 

reaktivitou horninového prostředí a dobou, po kterou je voda s horninou ve styku. Nemalý podíl  

na chemismu podzemních vod v blízkosti komunikací má také solení v zimním období. 

Na základě podrobných analýz podzemních vod provedených v rámci Posouzení vlivů na povrchové a 

podzemní vody (NORTHGEO – RNDr. Jiří Starý, červenec 2020) je zřejmé, že v zájmovém území 

předmětného záměru dominují podzemní vody mírně zásadité reakce, tvrdé až velmi tvrdé, HCO3-SO4-Ca 
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typu, s konduktivitou převážně mezi 90–150 mS/m a množstvím rozpuštěných anorganických solí (RAS) 

převážně mezi 460–650 mg/l. 

Lze konstatovat, že koncentrace potenciálních antropogenních látek (solí) v objektech pro sledování 

podzemní vody jsou na úrovni přírodního pozadí, v prostoru studen S9, S14, S15 a S16 (viz následující 

obrázek) jsou však významněji zvýšené (73–107 mg/l). Tyto zvýšené koncentrace souvisí s provozem 

sousedící silnice II/246 a jejím zimním solením.  

Obrázek 23 Umístění studen se zvýšeným obsahem antropogenních solí 

 
Zdroj: Podkladová mapa – OpenStreetMap; Posouzení vlivů záměru na podzemní a povrchové vody (NORTHGEO 

– RNDr. Jiří Starý, červenec 2020) 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

Velká část zájmového území obou řešených variant předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2) se 

nachází na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída (viz následující obrázek). 
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Obrázek 24 Umístění předmětného záměru v souvislosti s CHOPAV Severočeská křída 

 
Zdroj: Podkladová mapa WMS ARCDATA, HEIS VÚV TGM 

 Trasa navrhovaného záměru – varianta 1 

 Trasa navrhovaného záměru – varianta 2 

Trasa předmětného záměru – varianta 1 + 2 (totožné vedení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel) 

 Subvarianta 1 

 Související investice SŽ s.o. 

 Vymezení CHOPAV Severočeská křída 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod Severočeská křída byla vyhlášena nařízením vlády č. 85/1981 

Sb., v platném znění. V chráněných oblastech přirozené akumulace se zakazuje: 

• zmenšovat rozsah lesních pozemků, 

• odvodňovat lesní pozemky, 

• odvodňovat zemědělské pozemky, 

• těžit rašelinu, 

• těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé 

hladiny podzemních vod, 

• těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, 

• ukládat radioaktivní odpady, 
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• ukládat oxid uhličitý do hydrogeologických struktur s využitelnými nebo využívanými zásobami 

podzemních vod. 

Ochranné pásmo vodního zdroje  

Trasa obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho část 2 ve variantě 2 předmětného záměru 

bude v km 2,150–2,400 zasahovat do ochranného pásma vodního zdroje 2. stupně „Horní Počaply vrt 

EMĚ“ (stanoveno rozhodnutím ONV Mělník, ze dne 5. 6. 1989). 

Umístění navrhovaného záměru v souvislosti s výše uvedeným ochranným pásmem vodního zdroje (dále 

jen „OPVZ“) je zřejmé z následujícího obrázku. 

Obrázek 25 Umístění navrhovaného záměru v souvislosti s OPVZ 2. stupně „Horní Počaply vrt EMĚ“ 

 
Zdroj: Podkladová mapa WMS ARCDATA, HEIS VÚV TGM 

Trasa předmětného záměru – varianta 1 + 2 (totožné vedení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel) 

 Subvarianta 1 

 OPVZ 

C. II. 3. Půda 

Charakteristickým rysem krajiny, kterou novostavby a rozšíření komunikací předmětného záměru 

prochází, je intenzivní zemědělské využití. Okrajově trasa vede lesními porosty a překonává vodní toky.  

Úprava silnice II/246 (varianta 1 i varianta 2) je z části vedena ve stávající stopě, úprava silnice III/24636 

(varianta 1) je v celé své délce vedena ve stávající stopě. 
  

OPVZ Horní Počaply vrt EMĚ 
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ZPF, PUPFL 

Podle zastoupení pozemků řešené varianty navrhovaného záměru (varianta 1 a varianta 2) zasahují na 

zemědělské půdy a lesní pozemky, čímž si vynutí trvalý a dočasný zábor ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a trvalý a dočasný zábor PUPFL. Přesný rozsah včetně vynětí ze ZPF a 

PUPFL bude součástí dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na základě záborového 

elaborátu.  

Předpokládaný rozsah a procentuální podíl trvalého i dočasného záboru ZPF a PUPFL v rámci řešených 

variant předmětného záměru je zřejmý z následujících tabulek. 

Tabulka 52 Procentuální podíl trvalého záboru ZPF varianty 1 a varianty 2 předmětného záměru 

Varianta předmětného 
záměru 

Trvalý zábor ZPF 
Celkový trvalý 

zábor 
Dočasný zábor 

Celkový dočasný 
zábor 

(m2) % (m2) (m2) % (m2) 

Varianta 1 284 153 83,74 339 316 45 908 57,87 79 331 

Varianta 1, subvarianta 1 281 319 83,87 335 440 43 681 60,03 72 771 

Varianta 2 336 989 80,48 418 738 55 106 70,92 77 702 

Varianta 2, subvarianta 1 334 155 80,28 416 245 52 865 73,60 71 826 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 
březen 2020) 

Pozn.: Sloupec „Celkový trvalý zábor“ uvádí předpokládaný celkový trvalý zábor stavbou předmětného záměru, 

 tzn. trvalý zábor všech ploch – ostatní plocha, orná půda, zahrada, vodní plocha, lesní pozemek, ovocný sad  

a chmelnice. 

Tabulka 53 Procentuální podíl trvalého záboru PUPFL varianty 1 a varianty 2 předmětného záměru 

Varianta předmětného 
záměru 

Trvalý zábor PUPFL 
Celkový trvalý 

zábor 
Dočasný zábor 

Celkový dočasný 
zábor 

(m2) % (m2) (m2) % (m2) 

Varianta 1 184 0,05 339 316 183 0,23 79 331 

Varianta 1, subvarianta 1 498 0,15 335 440 356 0,49 72 771 

Varianta 2 538 0,13 418 738 316 0,41 77 702 

Varianta 2, subvarianta 1 851 0,20 416 245 489 0,68 71 826 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 
březen 2020) 

Pozn.: Sloupec „Celkový trvalý zábor“ uvádí předpokládaný celkový trvalý zábor stavbou předmětného záměru, 

 tzn. trvalý zábor všech ploch – ostatní plocha, orná půda, zahrada, vodní plocha, lesní pozemek, ovocný sad  

a chmelnice. 

Výčet jednotlivých BPEJ v dotčených katastrálních území stavbou předmětného záměru, včetně 

specifikace třídy ochrany ZPF je uveden v příslušné tabulce v kapitole B. II. 1. dokumentace EIA. 

Zemědělská půda je v zájmové oblasti zastoupena černozeměmi, hnědozeměmi, fluvizeměmi, 

kambizeměmi, půdami typu regozemě arenické, pararendziny a rankery. 

Stav eroze a erozního ohrožení a degradace půd 

Stav potenciálního ohrožení dotčené orné půdy větrnou a vodní erozí v jednotlivých katastrálních územích 

je zřejmý z následujících obrázků. 
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Obrázek 26 Stav potenciálního ohrožení dotčené orné půdy větrnou erozí 

 
Zdroj: WMS vumop.cz; grafická úprava EKOLA group, spol. s r.o. 

 Trasa navrhovaného záměru – varianta 1 

 Trasa navrhovaného záměru – varianta 2 

Trasa předmětného záměru – varianta 1 + 2 (totožné vedení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel) 

 Subvarianta 1 

 Související investice SŽ s.o. 

Dle výše uvedeného obrázku je zřejmé, že na území předmětného záměru je orná půda převážně 

s charakteristikami „půdy bez ohrožení“, „půdy mírně ohrožené“, „půdy silně ohrožené“ větrnou erozí, 

místy se jedná o „půdy nejohroženější“. 



Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov        

D o k u m e n t a c e  E I A  dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 - EKOLA group, spol. s r.o. - 160 

Obrázek 27 Stav potenciálního ohrožení dotčené orné půdy vodní erozí 

 
Zdroj: VÚV TGM, grafická úprava EKOLA group, spol. s r.o. 

  Trasa navrhovaného záměru – varianta 1 

 Trasa navrhovaného záměru – varianta 2 

Trasa předmětného záměru – varianta 1 + 2 (totožné vedení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel) 

 Subvarianta 1 

 Související investice SŽ s.o. 

Dle výše uvedeného obrázku je zřejmé, že na území předmětného záměru se převážně nachází orná půda 

s minimálním ohrožením vodní erozí. 

C. II. 4. Biologická rozmanitost 

Flóra 

Biogeografické, fytogeografické členění a potenciální přirozená vegetace 

Z hlediska biogeografického členění ČR (Culek, 1996) se navrhovaný záměr nachází na území bioregionu 

1.2 Řipského a 1.7 Polabského. 
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Podle regionálně fytogeografického členění (Skalický, 1998) je zájmové území situováno převážně  

do fytogeografického podokresu 7b Podřipská tabule, jihovýchodní část zasahuje do podokresu 11a 

Všetatské Polabí. 

Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová et al., 2001) je dominantní fytocenózou území 

v nivě Labe topolová doubrava (Querco-Populetum), místy v komplexu s jilmovou doubravou (Querco-

Ulmetum), na kterou navazují na vyvýšeninách a terasách v okolí černýšová dubohabřina (Melampyro 

nemorosi-Carpinetum), sv. Carpinion. a lipová doubrava (Tilio-Betuletum), sv. Carpinion. 

Aktuální vegetace zájmového území 

V zájmové lokalitě byl proveden průzkum pro účely hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., v platném 

znění, které je přílohou č. 5 předkládané dokumentace EIA.  

Podrobné kontroly území zaměřené na aktuální stav byly provedeny ve dnech 28. 6., 12. 7., 20. 7./21. 7., 

12. 8. a 7. 9. v roce 2018, a v roce 2020 – 18. 5., 19. 6., 2. 7. a 16. 7. Zohledněny jsou dostupné údaje 

v rámci nálezové databáze AOPK (Anonymus 2020). Dále byla využita vlastní data zpracovatelů průzkumů 

z okolí lokality Labe a Štětí z let 2013, 2014 a 2016 (Kočvara). 

Cílem aktuálního botanického průzkumu bylo ověřit výskyty zvláště chráněných druhů vyšších rostlin, se 

zohledněním dřívějších nálezů v území.  

Z přírodních biotopů záměr zasahuje pouze malé fragmenty druhotně vyvinutých Kostřavových trávníků 

písčin (T5.3) u západního okraje Cítova a mozaiku druhotně vyvinutých Kostřavových trávníků písčin (T5.3), 

Vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3), Úzkolistých suchých trávníků, porostů bez význačného 

výskytu vstavačovitých (T3.3D) a Mezofilních ovsíkových luk (T1.1) v lemech silnice u štěrkopískoven 

Baraba. Převážná část řešeného území je tvořena biotopy silně ovlivněnými nebo vytvořenými člověkem. 

V následujícím souhrnu je uveden přehled zjištěných významných druhů rostlin a zvláště chráněných 

druhů rostlin dle přílohy II vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stupeň ohrožení je u 

rostlin uváděn podle Červeného seznamu ohrožených druhů rostlin České republiky (Grulich 2012, Grulich 

& Chobot 2017) a podle Vyhlášky č. 395/1992 Sb.: C1 – kriticky ohrožený druh, C2 – silně ohrožený druh, 

C3 – ohrožený druh, C4 – vzácnější taxony vyžadující pozornost. Zákonem chráněné druhy: SO – Silně 

ohrožený druh.

leknín bílý (Nymphaea alba L.) – SO 

ostřice Otrubova (Carex otrubae) –C4a 

Ostřice pobřežní (Carex riparia) – C4a 

dejvorec velkoplodý pravý (Caucalis platycarpos subsp. Platycarpos) –C2b 

řebříček štětinolistý (Achillea setacea) – C3 

trávnička obecná pravá (Armeria vulgaris subsp. Vulgaris) – C4a 

chrpa luční úzkolistá (Centaurea jacea subsp. Angustifolia) – C4b 

škarda smrdutá mákolistá (Crepis foetida subsp. Rhoeadifolia) –C4a 

vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum) – C3 

strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica) – C4a 

hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera) – C4a 
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hrušeň polnička (Pyrus pyraster) – C4a 

silenka noční (Silene noctiflora) – C4a 

mateřídouška panonská (Thymus pannonicus) – C4a 

mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum) – C4a 

řečanka přímořská (Najas marina) – C3 

topol černý (Populus nigra) – C1t 

Z významných invazních druhů rostlin byla v zájmovém území zaznamenána křídlatka japonská 

(Reynoutria japonica). 

V rámci provedeného hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., v platném znění (příloha č. 5 dokumentace EIA) 

bylo v zájmovém území a jeho širším okolí zjištěno 17 vzácnějších druhů rostlin, z toho jeden zvláště 

chráněný druh ve smyslu přílohy č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o 

druh silně ohrožený – leknín bílý (Nymphaea alba). Tento druh byl zjištěn v blízkosti trasy plánované 

úpravy silnice II/246 (varianta 1 i 2 záměru) na území bývalé štěrkopískovny Baraba. Z druhů Červeného 

seznamu byly na ploše záměru. 

Nejcennějším zaznamenaným druhem v zájmovém území je dejvorec velkoplodý pravý (Caucalis 

platycarpos subsp. platycarpos), který je typickým zástupcem teplomilné plevelné vegetace, roste 

zejména na okrajích polí, vinic a na mladých úhorech, méně vstupuje do xerotermních stepních formací. 

Druh byl zjištěn v místě bývalé pískovny západně od obce Cítov (v místě plánované trasy obchvatu obce 

Cítov, část 1 ve variantě 1). 

 Území bývalé pískovny západně od obce Cítov, které tvoří biotop xerotermních trávníků písčin, je zároveň 

považováno jako jedno z významnějších území řešeného záměru (ve variantě 1). Další významnější biotopy 

tvoří porosty dřevin podél stávajících komunikací – zejména III/24636 (varianta 1) a II/246 (varianta 1 i 2). 

Vlivy předmětného záměru na významné druhy rostlin a zvláště chráněné druhy rostlin dle přílohy č. II 

vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které byly v zájmovém území předmětného 

záměru zaznamenány, jsou posouzeny v kapitole D. I. 7. předkládané dokumentace EIA.  

Dřeviny rostoucí mimo les 

Pro posouzení dřevin rostoucích mimo les byl zpracován Dendrologický průzkum, který tvoří samostatnou 

přílohu č. 7 předkládané dokumentace EIA. 

Mimolesní zeleň je v prostoru řešených variant předmětného záměru zastoupena následujícími druhy 

stromů a keřů: 

Tabulka 54 Druhové složení mimolesní zeleně 

Stromy Stromy 

Český název Latinský název Český název Latinský název 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior lípa malolistá Tilia cordata 

trnovník akát Robinia pseudoacacia Dub zimní Quercus petraea 

javor mléč Acer platanoides topol osika Populus tremula 

jabloň domácí Malus domestica Borovice lesní Pinus sylvestris 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior Javor jasanolistý Acer negundo 

dub letní Quercus robur slivoň švestka Prunus domestica 

vrba bílá Salix alba hrušeň obecná Pyrus communis 
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Stromy Stromy 

Český název Latinský název Český název Latinský název 

topol osika (porost) Populus tremula vrba jíva Salix caprea 

lípa velkolistá Tilia platyphyllos slivoň myrobalán Prunus cerasifera 

topol černý Populus nigra jabloň domácí Malus domestica 

bříza bělokorá Betula pendula ořešák královský Juglans regia 

vrba bílá Salix alba dub červený Quercus rubra 

myrobalán třešňový Prunus cerasifera   

Keře Keře 

Český název Latinský název Český název Latinský název 

růže šípková Rosa canina ostružiník ježiník Rubus caesius 

bez černý Sambucus nigra svída krvavá Cornus sanguinea 

kustovnice cizí Lycium barbarum loubinec pětilistý Parthenocissus quinquefolia 

hloh jednosemenný Crataegus monogyna líska obecná Corylus avellana 

ptačí zob obecný Ligustrum vulgare brslen evropský Euonymus europaeus 

třešeň ptačí Prunus avium štědřenec odvislý Laburnum anagyroides 

Ke střetu mimolesní zeleně s trasami komunikací předmětného záměru dochází zejména v místech 

upravovaných stávajících komunikací, v místech souběhu nebo křížení se železniční tratí a v místech 

křížení s polními cestami a vodotečemi. Podél komunikací byly v minulosti vysázeny aleje zejména 

ovocných dřevin, které se v současnosti prokazují horším zdravotním stavem. Jedná se zejména 

o prosychající koruny, napadení dřevokaznou houbou, existenci dutin a výletových otvorů, nebo sníženou 

stabilitu s rizikem celkového rozpadu dřeviny. Původní aleje ovocných stromů jsou doplňovány výsadbami 

alejí nových, tvořených např. javorem, břízou nebo dubem. Aklimatizované výsadby však již nyní mají 

poraněné kmeny a větve, způsobené pojezdem zemědělské mechanizace a okusem zvěře. 

Významně jsou v území zastoupeny také porosty náletových dřevin, zejména pak keřového patra. Porosty 

tvoří zejména doprovodnou zeleň komunikací III. třídy, železniční trati, ale také polních cest, zatopených 

štěrkopískoven Baraba nebo odvodňovacích příkopů, případně občasných vodních toků. Porosty jsou 

většinou zapojené se zastoupením keřového i stromového patra, pouze ojediněle se jedná o solitérní keře 

nebo stromy. 

Vzhledem k zemědělskému využití území zvyšují dřeviny rostoucí mimo les biodiverzitu území a poskytují 

úkryt drobným savcům i prostor k hnízdění a zdroj potravy ptactvu. Současně představují významné 

krajinotvorné prvky, které rozdělují rozsáhlé zemědělské plochy. 

V krajině je nežádoucí výskyt invazních druhů – trnovník akát a křídlatka japonská, které se územím 

agresivně šíří a ubírají prostor ostatním, převážně autochtonním druhům dřevin. 

Lesní porosty 

Předmětný záměr v obou řešených variantách zasahuje především do zemědělsky využívaných pozemků, 

v malé míře však zasahuje i do lesních pozemků. Předpokládaný rozsah trvalých a dočasných záborů 

lesních porostů jednotlivými variantami a subvariantami předmětného záměru je uveden v kap. C. II. 4. 

dokumentace EIA. V řešeném území se jedná o hospodářské lesy. 

Podle porostní mapy Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů jsou variantou 1 předmětného záměru 

dotčeny následující soubory lesních typů: 

• lesní pozemky v k. ú. Křivenice – 1L – nížinný luh a 1H – hlinitá habrová doubrava; 

• lesní porost jižně od místní části Podvlčí – 1M – chudá borová doubrava; 
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Podle porostní mapy Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů jsou variantou 2 předmětného záměru 

dotčeny následující soubory lesních typů: 

• Lesní porost v k. ú. Cítov – 1S – svěží doubrava; 

• lesní pozemky v k. ú. Křivenice – 1L – nížinný luh a 1H – hlinitá habrová doubrava; 

• lesní porost jižně od místní části Podvlčí – 1M – chudá borová doubrava; 

Fauna 

Biogeografické členění 

Z hlediska biogeografického členění ČR (Culek, 1996) se navrhovaný záměr nachází na území bioregionu 

1.2 Řipského a 1.7 Polabského. 

Pro Řipský bioregion jsou typickými a významnými následující druhy živočichů: myšice malooká 

(Apodemus uralensis), dytík úhorní (Burhinus oedicnemus), břehule říční (Riparia riparia), moudivláček 

lužní (Remiz pendulinus), havran polní (Corvus frugilegus), ropucha krátkonohá (Epidalea calamita), mlok 

skvrnitý (Salamandra salamandra), suchomilka obecná (Xerolenta obvia), suchorypka rýhovaná 

(Helicopsis striata), trojzubka stepní (Chondrula tridens), bezočka šídlovitá (Cecilioides acicula), zrnovka 

třízubá (Pupilla triplicata), páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis), skálovka česká (Haplodrassus 

bohemicus), stepník rudý (Eresus kollari), saranče vlašská (Calliptamus italicus), kobylka tečkovaná 

(Leptophyes punctatissima), cvrčivec révový (Oecanthus pellucens), vřetenuška pozdní (Zygaena laeta), 

travařka Nickerlova (Luperina nickerlii), travařka stepní (Oria musculosa), zdobníček Nickerlův (Isidiella 

nickerlii), makadlovka (Mesophleps trinotellus), nesytka česká (Pennisetia bohemica) a krasec trójský 

(Cylindromorphus bohemicus). 

Typickými a významnými druhy živočichů pro Polabský bioregion jsou následující: chřástal malý (Porzana 

parva), vodouš rudonohý (Tringa totanus), břehule říční (Riparia riparia), cvrčilka říční (Locustella 

fluviatilis), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), moudivláček 

lužní (Remiz pendulinus), havran polní (Corvus frugilegus), ještěrka zelená (Lacerta viridis), ropucha 

krátkonohá (Epidalea calamita), skokan štíhlý (Rana dalmatina), keřnatka vrásčitá (Euomphalia strigella), 

hlemýžď zahradní (Helix pomatia), jantarka obecná (Succinea putris), keřovka plavá (Bradybaena 

fruticum), závornatka kyjovitá (Clausilia pumila), pláštěnka sliznatá (Myxas glutinosa), žábronožky 

Siphonophanes grubii, Branchipus schaefferi, listonoh jarní (Lepidurus apus), vřetenuška pozdní (Zygaena 

laeta), nesytka panonská (Chamaesphecia hungarica), jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), 

modrásek bahenní (Maculinea nausithous), modrásek očkovaný (Maculinea teleius), hnědásek osikový 

(Euphydryas maturna) a stužkonoska vrbová (Catocala electa). 

Aktuální fauna 

V zájmové lokalitě byl proveden průzkum pro účely hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., v platném znění, které 

je přílohou č. 5 předkládané dokumentace EIA.  

Podrobné kontroly území zaměřené na aktuální stav byly provedeny ve dnech 28. 6., 12. 7., 20. 7./21. 7., 

12. 8. a 7. 9. v roce 2018, a v roce 2020 – 18. 5., 19. 6., 2. 7. a 16. 7. Zohledněny jsou dostupné údaje 

v rámci nálezové databáze AOPK (Anonymus 2020). Dále byla využita vlastní data zpracovatelů průzkumu 

z okolí lokality Labe a Štětí z let 2013, 2014 a 2016 (Kočvara). 
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Níže je uveden výčet zaznamenaných významných a zvláště chráněných druhů. U každého druhu je 

uveden stupeň ohrožení, a to podle přílohy č. III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a podle Červených seznamů ČR (Farkač et al. 2005, Šťastný& Bejček 2003, Zavadil & Moravec 

2003, Anděl a & Červený 2003). Dále je uvedeno, zda se druh nachází v Příloze I Směrnice 2009/147/ES 

nebo v příloze II nebo IV Směrnice 92/43/ES. Zákonem chráněné druhy: O – Ohrožený druh, SO – Silně 

ohrožený druh, KO – Kriticky ohrožený druh; Červené seznamy obratlovců ČR: EX – Vyhynulý, RE – Druh 

vymizelý na území ČR, EW – Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě, CR – Kriticky ohrožený druh, EN – 

Ohrožený druh, VU – Zranitelný druh, NT – Téměř ohrožený druh, LC – Málo dotčený druh, NE – 

nevyhodnocené druhy, DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje. Kategorie LC není u obratlovců 

uváděna. 

Bezobratlí 

velevrub malířský Unio pictorum – KO 

cvrček polní Gryllus campestris – NT 

cikáda chlumní Cicadetta montana – NT 

kudlanka nábožná Mantis religiosa – KO, VU 

lišaj pryšcový Hyles euphorbiae – O 

batolec červený Apatura ilia – O 

otakárek ovocný Iphiclides podalirius – O 

otakárek fenyklový Papilio machaon – O 

přástevník kostivalový Euplagia quadripunctaria 

– II 

přástevník starčkový Tyria jacobaeae – VU 

můřice dvojtečná Ochropacha duplaris – NT 

ostruháček ostružiníkový Callophrys rubi – NT 

ohniváček celíkový Lycaena virgaureae – NT 

modrásek černolemý Plebejus argus – NT  

modrásek hnědoskvrnný Polyommatus daphnis 

– VU 

modrásek vikvicový Polyommatus coridon – VU 

můřička rašelinná Hypenodes humidalis – NT 

vřetenuška ligrusová Zygaena carniolica – NT 

vřetenuška čičorková Zygaena ephialtes – NT 

vřetenuška pozdní Zygaena laeta – EN 

polník třezalkový Agrilus hyperici – NT 

krasec osmiskvrnný Buprestis octoguttata – EN 

svižník polní Cicindela campestris – O 

svižník zvrhlý Cicindela hybrida – O 

lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus – SO, VU, 

II 

roháč obecný Lucanus cervus – O, VU, II 

chroustek hedvábný Maladera holosericea – NT 

nosorožík kapucínek Oryctes nasicornis – O, NT 

páchník hnědý Osmoderma barnabita – SO, VU, 

II, IV 

zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta – O 

chroust mlynařík Polyphylla fullo – O, VU 

zlatohlávek skvostný Protaetia speciosissima – 

O, EN 

čmeláci Bombus sp. – O 

mravenci Formica sp. – O 

žahalka žlutá Scolia hirta – NT 

Obratlovci 

čolek obecný Lissotriton vulgaris – SO, VU 

čolek velký Triturus cristatus – SO, EN, II, IV 

skokan zelený Pelophylax esculentus – SO, NT 

skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus – KO, 

NT 

skokan hnědý Rana temporaria – VU 

ropucha obecná Bufo bufo – O, VU 
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ropucha zelená Bufotes viridis – SO, EN 

užovka obojková Natrix natrix – O, NT 

užovka podplamatá Natrix tessellata – KO, EN, 

IV 

ještěrka obecná Lacerta agilis– SO, VU, IV 

slepýš křehký Anguis fragilis – SO, NT 

užovka hladká Coronella austriaca – SO, VU, IV 

volavka popelavá Ardea cinerea – NT 

volavka bílá Egretta alba – SO, I 

labuť velká Cygnus olor – VU 

krahujec obecný Accipiter nisus – SO, VU 

moták pochop Circus aeruginosus – O, VU, I 

moták lužní Circus pygargus – SO, EN, I 

sokol stěhovavý Falco peregrinus – KO, EN, I 

křepelka polní Coturnix coturnix – SO, NT 

Gallinula chloropus – NT 

chřástal vodní Rallus aquaticus – SO, VU 

čejka chocholatá Vanellus vanellus – VU 

kulík říční Charadrius dubius – VU 

vodouš kropenatý Tringa ochropus – SO, EN 

pisík obecný Actitis hypoleucos – SO, EN 

racek chechtavý Larus ridibundus – VU 

racek bělohlavý Larus cachinnans – NA 

racek bouřní Larus canus – RE 

rorýs obecný Apus apus – O 

ledňáček říční Alcedo atthis – SO, VU, I 

datel černý Dryocopus martius – I 

žluna zelená Picus viridis – LC 

strakapoud malý Dendrocopos minor – VU 

krutihlav obecný Jynx torquilla – SO, VU 

břehule říční Riparia riparia – O, NT 

vlaštovka obecná Hirundo rustica – O, NT 

jiřička obecná Delichon urbica – NT 

slavík obecný Luscinia megarhynchos – O 

cvrčilka slavíková Locustella luscinioides – O, EN 

rákosník velký Acrocephalus arundinaceus – SO, 

VU 

lejsek šedý Muscicapa striata – O 

lejsek bělokrký Ficedula albicollis – NT, I 

moudivláček lužní Remiz pendulinus – O, VU 

žluva hajní Oriolus oriolus – SO 

ťuhýk obecný Lanius collurio – O, NT, I 

kavka obecná Corvus monedula – SO, NT 

krkavec velký Corvus corax – O 

strnad luční Miliaria calandra – KO, VU 

netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus – SO, 

IV 

netopýr vodní Myotis daubentonii – SO, IV 

netopýr parkový Pipistrellus nathusii – SO, IV 

netopýr rezavý Nyctalus noctula – SO, IV 

netopýr večerní Eptesicus serotinus – SO, IV 

netopýr nejmenší Pipistrellus pygmaeus – SO, 

IV 

netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus – SO, 

IV 

netopýr stromový Nyctalus leisleri – SO, DD, IV 

netopýr pestrý Vespertilio murinus – SO, IV 

netopýr velký Myotis myotis – KO, NT, II, IV 

bobr evropský Castor fiber – SO, II, IV 

křeček polní Cricetus cricetus – SO, IV 

tchoř tmavý Mustela putorius – DD  

vydra říční Lutra lutra – SO, NT, II, IV 

zajíc polní Lepus europaeus – NT 

V zájmovém území bylo zaznamenáno 65 živočišných druhů, které jsou zvláště chráněnými druhy 

živočichů dle Přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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V zájmovém území bylo zaznamenáno celkem 8 živočišných druhů, které jsou dle Přílohy I Směrnice 

2009/147/EHS, o ochraně volně žijících ptáků uvedeny v seznamu chráněných druhů a poddruhů ptáků. 

Jedná se o následující druhy: volavka bílá (Egretta alba), moták pochop (Circus aeruginosus), moták lužní 

(Circus pygargus), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), ledňáček říční (Alcedo atthis), lejsek bělokrký 

(Ficedula albicollis), ťuhýk obecný (Lanius collurio), datel černý (Dryocopus martius). 

V zájmovém území bylo zaznamenáno celkem 8 živočišných druhů, které jsou dle Přílohy II Směrnice 

92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících ptáků a planě rostoucích 

rostlin v zájmu Společenství a jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. Jedná se o 

následující druhy: přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria), lesák rumělkový (Cucujus 

cinnaberinus), roháč obecný (Lucanus cervus), páchník hnědý (Osmoderma barnabita), čolek velký 

(Triturus cristatus), netopýr velký (Myotis myotis), bobr evropský (Castor fiber), vydra říční (Lutra lutra). 

V zájmovém území bylo zaznamenáno celkem 18 živočišných druhů, které jsou dle Přílohy IV Směrnice 

92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících ptáků a planě rostoucích 

rostlin v zájmu společenství a vyžadují přísnou ochranu. Jedná se o následující druhy: páchník hnědý 

(Osmoderma barnabita), čolek velký (Triturus cristatus), užovka podplamatá (Natrix tessellata), ještěrka 

obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca Laurenti), netopýr hvízdavý (Pipistrellus 

pipistrellus), netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr rezavý 

(Nyctalus noctula), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), 

netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus), netopýr stromový (Nyctalus leisleri), netopýr pestrý (Vespertilio 

murinus), netopýra velkého (Myotis myotis), bobr evropský (Castor fiber), křeček polní (Cricetus cricetus), 

vydra říční (Lutra lutra). 

Vliv na jednotlivé významné druhy živočichů a druhy zvláště chráněných živočichů dle přílohy č. III vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které byly v zájmovém území předmětného záměru 

zaznamenány, jsou uvedeny v kapitole D. I. 7. předkládané dokumentace EIA. 

Ekosystémy 

Převážná část řešeného území je tvořena biotopy silně ovlivněnými nebo vytvořenými člověkem. Jedná se 

zejména o X2 – Intenzivně obhospodařovaná pole. Dále X1 – Urbanizovaná území, X6 – Antropogenní 

plochy se sporadickou vegetací mimo sídla, X7 – Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, X8 – Křoviny s 

ruderálními a nepůvodními druhy, X12 – Nálety pionýrských dřevin, X13 – Nelesní stromové výsadby mimo 

sídla a X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace. V rámci polních kultur jsou 

pěstovány především obiloviny. 

Z přírodních biotopů záměr zasahuje pouze malé fragmenty druhotně vyvinutých Kostřavových trávníků 

písčin (T5.3) u západního okraje Cítova a mozaiku druhotně vyvinutých Kostřavových trávníků písčin (T5.3), 

Vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3), Úzkolistých suchých trávníků, porostů bez význačného 

výskytu vstavačovitých (T3.3D) a Mezofilních ovsíkových luk (T1.1) v lemech silnice u štěrkopískoven 

Baraba. 

Záměr se v předmětném území dotýká převážně ploch polních monokultur, které jsou intenzivně 

využívány k pěstování kulturních plodin, a na které nejsou výhradně vázány některé z druhů vyskytujících 

se v okolí. Pouze lokálně záměr zasahuje do cennějších biotopů, ke kterým patří zejména okraje bývalých 

štěrkopískoven Baraba (v těsné blízkosti trasa plánované úpravy silnice II/246 cca v km 1,000–2,000 ve 

variantě 1 i 2) a okraje bývalé pískovny západně od obce Cítov (zasahuje plánovaný obchvat obce Cítov, 

část 1 cca v km 0,000–0,400 ve variantě 1). 
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Vlivy na ekosystémy zasažené trasou předmětného záměru jsou uvedeny v kap. D. I. 7. předkládané 

dokumentace EIA. 

C. II. 5.  Klima 

Podle atlasu klimatických oblastí (Quitt, 1971) spadá zájmové území řešených variant předmětného 

záměru (varianta 1 a varianta 2) do oblasti T2. Dle klimatické rajonizace se jedná o rajón 

s charakteristickým dlouhým létem, teplým a suchým, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až 

mírně teplým jarem i podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá. 

Dle oficiálních podkladů ČHMÚ se odchylky průměrných ročních teplot od normálu za roky 1961–2015 

pohybují v rozpětí od -0,3 °C do 1,9 °C. Roční úhrn srážek se v zájmovém území za více jak 50 let pohybuje 

v rozpětí 459–792 mm/rok. 

V následujících odstavcích jsou uvedeny vybrané klimatické charakteristiky stávajícího stavu a data vývoje 

srážek pro dotčené území předmětného záměru. Podrobnější výčet informací o stávajícím stavu klimatu 

je uveden v příloze č. 9 předkládané dokumentace EIA – Vlivy na klima (ECO-ENVI-CONSULT, srpen 2020). 

Stávající dopravní síť je již součástí posuzovaného území, a tak jsou případné vlivy na klima těžko 

rozpoznatelné. Rozptylové podmínky v okolí stávajících silnic jsou ovlivněny jejich výškovým vedením 

převážně po terénu, minimální násypy a zářezy nezdrsňují reliéf a nepřispívají tak k větší zavírovanosti 

spodní vrstvy atmosféry. 

Klimatické charakteristiky 

Zájmová oblast leží v oblasti s průměrnou roční teplotou vzduchu 8 – 9 °C, s průměrným ročním počtem 

dní s teplotou nad 34 °C v rozsahu 1 – 1,5 dne za rok a s průměrným ročním počtem dní s teplotou  

pod -20 °C v rozsahu 0 – 0,5 dne za rok. 

Pro hodnocení sucha byl využit Standardizovaný srážkový evapotranspirační index (SPEI). SPEI je 

definován jako normovaná hodnota rozdílu úhrnu srážek a potenciální evapotranspirace a je zřejmý 

z následující tabulky. 

Tabulka 55 Průměrný podíl měsíců zasažených epizodami sucha v zájmové oblasti  

 

Stávající stav 

Referenční období 
Hodnota  

Jednotka min max 

Průměrný podíl měsíců zasažených epizodami sucha podle hodnot 
6–měsíčního SPEI v % za duben až září 

1986–2015 35 40 % 

Průměrný podíl měsíců zasažených epizodami sucha podle hodnot 
12–měsíčního SPEI v % za leden až prosinec 

1986–2015 35 40 % 

Zdroj: Vlivy na klima (ECO-ENVI-CONSULT, listopad 2018) 

Zájmová oblast leží v oblasti s průměrnou roční rychlostí větru 2 – 3 m/s a v oblasti s 5 – 10 dny za rok 

s nárazy větru nad 20,8 m/s. 

Zájmová oblast leží v oblasti s průměrným počtem dní s novým sněhem nad 5 cm pod 5 dní za rok. 

Dny, kdy přechází teplota vzduchu přes 0 °C, se v největší míře vyskytují v období od října do dubna. 

Průměrný sezónní (říjen až duben) počet dní s přechodem teploty přes 0 °C za období 1986–2015 byl 

v zájmové oblasti v rozsahu 60 – 70 dní. 
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Tabulka 56 Charakteristiky zájmové oblasti – smogové situace – sezónní (listopad až březen) počet dní  

se zhoršenými rozptylovými podmínkami 

Průměrný počet smogových situací za rok 2,2 

Průměrné trvání jedné smogové situace (dny) 3,9 

Průměrný počet dní se smogovou situací za rok (dny) 8,5 

Průměrný počet regulací za rok 0,5 

Průměrné trvání jedné regulace (dny) 3,3 

Průměrný počet dní s regulací za rok (dny) 1,6 

Zdroj: Vlivy na klima (ECO-ENVI-CONSULT, listopad 2018) 

Rozptylové podmínky v atmosféře indikuje parametr ventilačního indexu. V zájmové oblasti v letech 

2010–2016 byla průměrná hodnota ventilačního indexu v rozmezí 8 392 – 8 733 m2.s-1 počítaná 

z hodinových dat. Průměrný počet dní od 1. listopadu do 31. března, kdy denní průměr ventilačního indexu 

klesl pod 1 100 m2.s-1, což odpovídá špatným rozptylovým podmínkám v počtu 28–29 dní. 

Údaje o srážkách v zájmovém území 

Zájmová oblast leží v oblasti s průměrným úhrnem srážek 500 – 550 mm. 

Rozložení průměrných srážek v jarní, letní, podzimní a zimní sezóně v zájmové oblasti je zřejmé 

z následující tabulky. 

Tabulka 57 Rozložení průměrných srážek v jarní, letní, podzimní a zimní sezóně v zájmové oblasti 

  

Stávající stav 

Referenční období 

Hodnota   
Jednotka min max 

Průměrný roční úhrn srážek – jaro 1986–2015  < 125 mm 

Průměrný roční úhrn srážek – léto 1986–2015 200 225 mm 

Průměrný roční úhrn srážek – podzim 1986–2015  < 125 mm 

Průměrný roční úhrn srážek – zima 1986–2015  < 75 mm 

Zdroj: Vlivy na klima (ECO-ENVI-CONSULT, listopad 2018) 

Údaje o srážkových dnech s úhrnem srážek více jak 10, 20 a 30 mm jsou zřejmé z následující tabulky. 

Tabulka 58 Údaje o srážkových dnech s úhrnem srážek více jak 10, 20 a 30 mm v zájmové oblasti 

 

Stávající stav 

referenční období 
hodnota  

jednotka min max 

Průměrný roční počet dní se srážkami s denním úhrnem alespoň 10 mm 1986-2015 12 14 dní/rok 

Průměrný roční počet dní se srážkami s denním úhrnem alespoň 20 mm 1986-2015 3 4 dní/rok 

Průměrný roční počet dní se srážkami s denním úhrnem alespoň 30 mm 1986-2015 < 1 dní/rok 

Zdroj: Vlivy na klima (ECO-ENVI-CONSULT, listopad 2018) 

Vzhledem k výše uvedeným charakteristikám lze konstatovat, že v zájmovém území se nepředpokládají 

významnější odchylky v charakteru klimatu a srážek, a proto nelze předpokládat vyšší zranitelnost 

zájmového území vůči dopadům změn klimatu. 

Dopady spojené se změnou klimatu mají vliv na veškeré složky životního prostředí a snižování těchto 

dopadů je předmětem řady strategických dokumentů schválených usnesením vlády České republiky. 

Jedná se např. o Politiku ochrany klimatu v České republice (schválena usnesením vlády České republiky 

ze dne 22. března 2017 č. 207), Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (schválena 

usnesením vlády České republiky ze dne 26. října 2015 č. 861), Národní akční plán adaptace na změnu 

klimatu (schválený usnesením vlády České republiky ze dne 16. ledna 2017 č. 34) a další. 
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Z mnohostranných úmluv lze uvést např. Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu, která byla Českou 

republikou podepsána dne 18. června 1993 v New Yorku. 

Jedním z principů sledovaných v rámci globálních změn klimatu dle výše uvedených dokumentů je 

snižování emisí skleníkových plynů. Jedná se o tzv. mitigační opatření. 

Z hlediska ovlivňování globálního klimatu je nejvýznamnějším skleníkovým plynem oxid uhličitý, jehož 

významným zdrojem je silniční doprava. Vzniklý oxid uhličitý se následně šíří atmosférou a různými 

chemickými reakcemi dochází k jeho usazování. Z pohledu účinnosti skleníkového efektu je nejdůležitější 

jeho množství v atmosféře. Zhruba polovina vzniklého oxidu uhličitého zůstává v atmosféře, část je 

zachycována biosférou a půdou a část je pohlcována v oceánech. Světové oceány se však ve své schopnosti 

absorbovat CO2 liší. Severní Atlantik obsahuje skoro čtvrtinu veškerého oxidu uhličitého, který lidé 

vyprodukovali od 19. století. Tímto oceány fungují jako velké úložiště CO2 a brzdí účinnost skleníkového 

efektu. Na základě výzkumů ze začátku 21. století je zřejmé, že některé části oceánů  

(např. kolem Antarktidy) ztrácejí schopnost absorbovat oxid uhličitý. Zjednodušeně lze říci, že oceány se 

začínají oxidem uhličitým plnit, a proto lze očekávat, že se stále více CO2 bude ukládat v atmosféře. 

Identifikace a posouzení zmírňujících opatření, která vyplývají z bilance skleníkových plynů a CO2 je 

uvedeno v kap. D. I. 2. a podrobně vyhodnoceno ve studii Vlivy na klima, která je přílohou č. 9 předkládané 

dokumentace EIA. Součástí kap. D. I. 2. a studie Vlivy na klima je rovněž vyhodnocení adaptace 

předmětného záměru na změny klimatu. 

C. II. 6. Stávající akustická situace 

Dne 4. 9. – 5. 9. 2018 bylo pro účely oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů provedeno 24hodinové měření počáteční akustické situace v šesti místech měření  

(EKOLA group, spol. s r.o.). Výsledky měření sloužily pro zjištění stávající akustické situace v chráněném 

venkovním prostoru staveb z provozu na stávajících silničních komunikacích (III/24633, III/24636, II/246, 

III/24050) a železniční trati Praha – Ústí n. L. – Děčín. Výsledky měření byly použity i pro ověření 

a případnou kalibraci výpočtového modelu.  

Podrobný popis a znázornění situace míst měření (M1–M6), stejně tak i výsledky měření jsou uvedeny 

v protokolu o zkoušce č. 1810087VP, který je součástí přílohy č. 2 předkládané dokumentace EIA. Souhrn 

výsledku měření je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 59 Souhrn výsledků měření počáteční akustické situace – hluk z dopravy 

Místo 
měření 

Datum  
a čas měření 

Adresa místa 
měření 

LAeq, 16 h 
[dB] 
DEN 

LAeq, 8 h 
[dB] 
NOC 

M1 

4. 9. 2018, 14:00 h –  
5. 9. 2018, 14:00 h 

Daminěves č. p. 36 
Daminěves - Cítov, 277 04 

61,2 ± 2 55,5 ± 2 

M2 
Cítov č. p. 379 
Cítov, 277 04 

63,7 ± 2 56,4 ± 2 

M3 
Nádražní č. p. 57 (lokalita Josefka) 

Dolní Beřkovice, 277 01 
61,2 ± 2 55,3 ± 2 

M4 
Nádražní č. p. 171 

Dolní Beřkovice, 277 01 
66,1 ± 2 65,7 ± 2 

M5 
Křivenice č. p. 57 

Křivenice – Horní Počaply, 277 03 
65,9 ± 2 60,0 ± 2 
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Místo 
měření 

Datum  
a čas měření 

Adresa místa 
měření 

LAeq, 16 h 
[dB] 
DEN 

LAeq, 8 h 
[dB] 
NOC 

M6 
Horní Počaply č. p. 136 
Horní Počaply, 277 03 

62,5 ± 2 57,3 ± 2 

Uvedené hodnoty LAeq,T v místě měření M1–M6 jsou včetně odrazu akustické energie od fasád  

objektů v měřeném místě a nemohou sloužit pro přímé porovnání s hygienickými limity, neboť nejsou 

korigovány pro účely hodnocení a stanovení výsledné hodnocené ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

A.  

Dále bylo dne 25. 6. 2020 provedeno měření hodinových sond ve dvou místech měření pro účely ověření 

výpočtového modelu. Podrobný popis a znázornění míst měření (S1 a S2) stejně tak i výsledky měření jsou 

uveden v záznamu z měření, který je součástí přílohy č. 2 předkládané dokumentace EIA. Souhrn výsledku 

měření je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 60 Souhrn výsledků měření hodinových sond pro ověření výpočtového modelu – hluk z dopravy 

Místo 
měření 

Datum  
a čas měření 

Adresa místa 
měření 

LAeq, 1h 
[dB] 

 

S1 25. 6. 2020, 9:40–10:40 Cítov 277 04, 6 m od č. p. 379 66,3 ± 2 

S2 
25. 6. 2020, 11:38–

12:38 
Horní Počaply 277 03, 3 m od č. p. 136 60,3 ± 2 

Podrobné vyhodnocení počáteční akustické situace (stávající stav v roce 2020) na základě provedených 

výpočtů v jednotlivých katastrálních územích je uvedeno v kap. 6. 1. a 6. 2. Akustického posouzení, které 

je přílohou č. 2 předkládané dokumentace EIA.  

Stávající stav roce 2020 – akustická situace z provozu silniční dopravy 

Katastrální území Cítov a Daminěves 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové dopravy se ve stavu 

v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 41,1 dB do LAeq,16h = 67,0 dB a v noční době od LAeq,8h = 34,5 

dB do LAeq,8h = 60,2 dB. Hygienický limit pro hluk z provozu dopravy na silnicích I. a II. třídy a místních 

komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB (den/noc) je překročen v denní i noční době ve výpočtovém bodě 

Cit_03a (č. p. 320, k. ú. Cítov). V ostatních kontrolních výpočtových bodech je hygienický limit 60/50 dB 

splněn. Hygienický limit staré hlukové zátěže 70/60 dB (den/noc), jehož možnost použití byla prokázána 

v rámci zpracovaného Akustického posouzení, je překročen v noční době ve výpočtovém bodě Cit_10 (č. 

p. 271, k. ú. Cítov). V ostatních kontrolních výpočtových bodech je hygienický limit 70/60 dB (den/noc) 

splněn. 

Katastrální území Dolní Beřkovice a Vliněves 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové dopravy se ve stavu 

v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 34,8 dB do LAeq,16h = 67,7 dB a v noční době od LAeq,8h = 28,4 

dB do LAeq,8h = 61,4 dB. Hygienický limit pro hluk z provozu dopravy na silnicích III. třídy a místních 

komunikacích III. třídy 55/45 dB (den/noc) je překročen v denní i noční době ve výpočtovém bodě DB_04 
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(č. p. 252 k. ú. Dolní Beřkovice). V ostatních kontrolních výpočtových bodech je hygienický limit 55/45 dB 

(den/noc) splněn. Hygienický limit staré hlukové zátěže 70/60 dB (den/noc), jehož možnost použití byla 

prokázána v rámci zpracovaného Akustického posouzení, je překročen v noční době ve výpočtovém bodě 

Vli_01 (č. p. 103, k. ú. Vliněves). V ostatních kontrolních výpočtových bodech je hygienický limit 70/60 dB 

(den/noc) splněn. 

Katastrální území Horní Počaply a Křivenice 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové dopravy se ve stavu 

v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 34,5 dB do LAeq,16h = 67,8 dB a v noční době od LAeq,8h = 28,0 

dB do LAeq,8h = 61,5 dB. Hygienický limit pro hluk z provozu dopravy na silnicích III. třídy a místních 

komunikacích III. třídy 55/45 dB (den/noc) je splněn ve všech výpočtových bodech. Hygienický limit staré 

hlukové zátěže 70/60 dB (den/noc), jehož možnost použití byla prokázána v rámci zpracovaného 

Akustického posouzení, je překročen v noční době ve výpočtovém bodě Kri_01 (č. p. 47, k. ú. Křivenice). 

V ostatních kontrolních výpočtových bodech je hygienický limit 70/60 dB (den/noc) splněn. 

Katastrální území Býkev a Brozánky 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové dopravy se ve stavu 

v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 52,6 dB do LAeq,16h = 60,2 dB a v noční době od LAeq,8h = 46,5 

dB do LAeq,8h = 53,6 dB. Hygienický limit pro hluk z provozu dopravy na silnicích III. třídy a místních 

komunikacích III. třídy 55/45 dB (den/noc) je ve výpočtovém bodě Bro_02 (č. p. 104, k. ú. Brozánky) 

překročen v denní i noční době. Hygienický limit pro hluk z provozu dopravy na silnicích I. a II. třídy a 

místních komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB (den/noc) je překročen v noční době ve výpočtových bodech 

Byk_02 (č. p. 79, k. ú. Býkev), Byk_03 (č. p. 131, k. ú. Býkev), Byk_04 (č. p. 95, k. ú. Býkev) a Byk_05 (č. p. 

145, k. ú. Býkev). V ostatních kontrolních výpočtových bodech je hygienický limit 60/50 dB splněn. 

Hygienický limit staré hlukové zátěže 70/60 dB (den/noc), jehož možnost použití byla prokázána v rámci 

zpracovaného Akustického posouzení, je ve výpočtovém bodě Bro_03 (č. p. 30, k. ú., Brozánky) splněn. 

Obce v širším okolí záměru (Štětí, Hněvice, Počeplice, Liběchov, Mělník, Tupadly, Želízy a Račice) 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové dopravy se ve stavu 

v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 54,7 dB do LAeq,16h = 73,3 dB a v noční době od LAeq,8h = 48,1 

dB do LAeq,8h = 67,2 dB. Hygienický limit pro hluk z provozu dopravy na silnicích I. a II. třídy a místních 

komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB (den/noc) je ve výpočtovém bodě Mel_03 (č. p. 751, k. ú. Mělník) 

překročen v denní i noční době. Hygienický limit staré hlukové zátěže 70/60 dB (den/noc), jehož možnost 

použití byla prokázána v rámci zpracovaného Akustického posouzení, je překročen v denní i noční době 

ve výpočtových bodech Lib_01 (č. p. 21, k. ú. Liběchov), Mel_02 (č. p. 786, k. ú. Mělník) a Zel_01 (č. ú. 89. 

k. ú. Želízy) a v noční době ve výpočtových bodech Mel_01 (č. p. 881, k. ú. Mělník) a Tup 01 (č. p. 47, k. ú. 

Tupadly). V ostatních kontrolních výpočtových bodech je hygienický limit 70/60 dB (den/noc) splněn. 

Stávající stav roce 2020 – akustická situace z provozu silniční a železniční dopravy 

Katastrální území Cítov a Daminěves 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 41,1 dB do LAeq,16h = 67,0 dB a v noční době od 

LAeq,8h = 34,5 dB do LAeq,8h = 60,4 dB. 
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Katastrální území Dolní Beřkovice a Vliněves 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 47,8 dB do LAeq,16h = 68,9 dB a v noční době od 

LAeq,8h = 45,3 dB do LAeq,8h = 66,2 dB. 

Katastrální území Horní Počaply a Křivenice 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 51,4 dB do LAeq,16h = 67,8 dB a v noční době od 

LAeq,8h = 49,5 dB do LAeq,8h = 64,4 dB. 

Katastrální území Býkev a Brozánky 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 52,6 dB do LAeq,16h = 60,2 dB a v noční době od 

LAeq,8h = 46,5 dB do LAeq,8h = 53,6 dB. 

Obce v širším okolí záměru (Štětí, Hněvice, Počeplice, Liběchov, Mělník, Tupadly, Želízy a Račice) 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 56,0 dB do LAeq,16h = 73,3 dB a v noční době od 

LAeq,8h = 51,0 dB do LAeq,8h = 67,2 dB. 

C. II. 7. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Výčet dotčených obcí a jejich demografických charakteristik je uveden v kap. C. I. 11. předkládané 

dokumentace EIA. 

Pro účely hodnocení vlivů na veřejné zdraví z hlediska hluku byla v rámci Akustického posouzení (příloha 

č. 2 předkládané dokumentace EIA) provedena analýza počtu obyvatel ovlivněných hlukem z provozu 

pozemní dopravy. Obdobná analýza byla provedena pro účely hodnocení vlivů na veřejné zdraví z hlediska 

znečištění ovzduší. Tyto analýzy vycházely z dat Českého statistického úřadu o aktuálním počtu obyvatel 

v dotčených obcích k 1. 10. 2020. 

C. II. 8. Kulturní dědictví včetně architektonických nebo archeologických aspektů a hmotný 
majetek 

Kulturní památky 

Dle Národního památkového ústavu jsou v okolí navrhovaného záměru vyhlášeny následující kulturní 

památky: 

Varianta 1 a varianta 2: 

• k. ú Horní Počaply – kostel Nanebevzetí Panny Marie (ÚSKP: 18401/2-1303), 

• k. ú. Křivenice – zvonička se zvonem (ÚSKP: 50742/2-4434), 

• k. ú. Dolní Beřkovice – kaple (ÚSKP: 26174/2-3678), zámek (ÚSKP: 36470/2-1298), 

• k. ú. Vliněves – kostel Stětí sv. Jana Křtitele (ÚSKP: 37242/2-1299), hřbitov (ÚSKP: 17939/2-3680), 
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• k. ú. Cítov – socha Panny Marie (ÚSKP: 22454/2-1293), kostel sv. Linharta (ÚSKP: 46768/2-1291), fara 

(ÚSKP: 29184/2-1292), 

• k. ú. Brozánky – ochranné pásmo souboru památek a historického jádra města Mělník, se zámkem  

a parkem v Hoříně (ÚSKP: 3127). 

Varianta 2: 

• k. ú. Kostomlaty pod Řípem – ochranné pásmo Národní kulturní památky Říp (ÚSKP: 3200). 

Dle Národního památkového ústavu se záměr nedotkne památkové rezervace či zóny.  

K. ú. Kostomlaty pod Řípem je zařazeno do vnější zóny (zóna 2) ochranného pásma Národní kulturní 

památky Říp. Ve vnější zóně není přípustné zásadně měnit dochovaný vzhled krajiny pod Řípem a 

strukturu a vzhled jejího osídlení. Případné liniové stavby, lomy, průmyslová, zemědělská nebo dopravní 

zařízení a občanská vybavenost budou realizovány pouze po předchozím odsouhlasení příslušnými 

správními orgány – územního plánování, orgány a organizace státní památkové péče, ochrany přírody a 

ostatními dotčenými orgány a organizacemi. Respektovány budou podmínky Archeologického ústavu AV 

a organizací oprávněných k provádění archeologických průzkumů. 

Architektonické aspekty 

Co se týká architektonických aspektů nelze zájmové území považovat za významné. Výše uvedené kulturní 

památky, u nichž je možné identifikovat architektonickou významnost, se vyskytují v intravilánu přilehlých 

obcí mimo trasu komunikací předmětného záměru. 

Archeologické aspekty 

Popis stávajícího stavu zájmového území z hlediska archeologických aspektů je uveden v kap. C. I. 10. 

předkládané dokumentace EIA. 

Hmotný majetek 

Předmětný záměr si vyžádá zásah do stávajících komunikací II. a III. třídy (II/246, III/24636 – pouze 

v případě varianty 1), které jsou předmětem této dokumentace EIA. Dále dojde k zásahu do komunikací 

v místech napojení na nové dopravní řešení (I/16, II/246, III/24633, III/24636, III/24638, III/24621, 

III/24050). 

Konkrétní způsob ochrany, úpravy tras a přeložek inženýrských sítí je nutné provést v dalším projekčním 

stupni. Zejména je nutné provedení ověření hloubek uložení sítí. 

Křižující inženýrské sítě, které nejsou se stavbou v kolizi, budou pouze ochráněny. Inženýrské sítě vedoucí 

v souběhu s komunikací v nedostatečné vzdálenosti budou přeloženy. U křížení komunikací s nadzemními 

vedení NN, VN a VVN bude v dalším projekčním stupni posouzena svislá vzdálenost průvěsu vodičů od 

nivelety komunikací (v místě násypových těles, kde komunikace nevede přímo po terénu).  Stožáry vedení 

nadzemních sítí v blízkosti komunikace budou ochráněny svodidly dle ČSN 73 6101 „Projektování silnic a 

dálnic“ a TP 114 „Svodidla na pozemních komunikacích“. 

Pro další stupeň projektové dokumentace je nezbytně nutné provést pasport stávajících křižujících 

produktovodů (horkovod, produktovody EMĚ, produktovod RIGIPS) a zvolit nejvhodnější způsob úpravy 

vedení nebo částečné přeložky. Úpravu je nutné konzultovat se správcem produktovodů tak, aby 

technický návrh odpovídal požadavkům správce a byla minimalizována doba odstávek. 
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Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po 

předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. 

Výčet veškerých ochranných pásem inženýrských sítí dotčených řešenými variantami předmětného 

záměru je uveden v kap. B. II. 6. předkládané dokumentace EIA. 

C. III. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, 
je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků 
posoudit 

Charakteristickým rysem krajiny, kterou novostavby a rozšíření komunikací předmětného záměru 

prochází, je intenzivní zemědělské využití. Okrajově trasa vede lesními porosty a překonává vodní toky.  

Úprava silnice II/246 (varianta 1 i varianta 2) je z části vedena ve stávající stopě, úprava silnice III/24636 

(varianta 1) je v celé své délce vedena ve stávající stopě. 

Z hodnot vypočtených v Akustickém posouzení (příloha č. 2 dokumentace EIA) pro stávající akustickou 

situaci z provozu silniční dopravy vyplývá, že v některých výpočtových bodech v dotčených katastrálních 

území dochází k překročení hygienických limitů hluku z provozu dopravy na silnicích I. a II. třídy (60/50 

dB), hluku z provozu dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy (55/45 dB), popř. 

hygienického limitu pro starou hlukovou zátěž (70/60 dB), jehož možnost použití byla prokázána v rámci 

zpracovaného Akustického posouzení. U většiny výpočtových bodů jsou příslušné hygienické limity 

splněny. 

Vyhodnocení stávající kvality ovzduší bylo provedeno na základě pětiletých průměrných koncentrací 

znečišťujících látek (za roky 2014–2018) publikovaných ČHMÚ pro potřeby zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. V zájmovém území jsou splněny všechny imisní limity 

kromě denního imisního limitu suspendovaných částic PM10 a ročních průměrných koncentrací 

suspendovaných částic PM2,5, přičemž k překročení imisních limitů dochází pouze v centru města Mělník 

a Štětí. Přímo v místě navrženého záměru k překročení imisních limitů pro denní koncentrace PM10 a 

průměrné roční koncentrace PM2,5 nedochází. V části území dochází k překračování limitu pro průměrné 

roční koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se však pouze přihlíží (viz § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).  

Dle oficiálních podkladů ČHMÚ se odchylky průměrných ročních teplot od normálu za roky 1961–2015 

pohybují v rozpětí od -0,3 °C do 1,9 °C. Roční úhrn srážek se v zájmovém území za více jak 50 let pohybuje 

v rozpětí 459–792 mm/rok. V zájmovém území se nepředpokládají významnější odchylky v charakteru 

klimatu a srážek, a proto nelze předpokládat vyšší zranitelnost zájmového území vůči dopadům změn 

klimatu. 

Dle Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) není přímo v místě vedení trasy navrhovaného 

záměru v řešených variantách (varianta 1 a varianta 2) evidováno žádné kontaminované místo. V širším 

okolí se pak nachází několik lokalit, které jsou vedeny v Systému evidence kontaminovaných míst. Podle 

evidence informačního serveru České geologické služby nejsou v zájmovém území evidována žádná 

registrovaná poddolovaná či sesuvná území. 

V trase předmětného záměru se nachází dva přírodní a dva umělé vodní toky: Cítovský potok, bezejmenná 

vodoteč od lokality Bažantnice a dva odvodňovací kanály odkaliště Panský les.  
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Upravovaná silnice II/246 v obou řešených variantách předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2) v km 

0,600–0,750 zasahuje do záplavového území dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o vodách“) Q100 řeky Labe. Jedná se však o úsek silnice II/246, který do 

záplavového území zasahuje již ve stávajícím stavu. Záplavové území Q100 řeky Labe je dále vymezeno 

v severní části obou řešených variant předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2) v místě napojení 

obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. části 2 v případě varianty 2, na stávající komunikaci 

III/24050. Jedná se o úsek km 6,821–7,000 a úsek v km 7,400–KÚ. Úsek v km 6,821–7,000 bude v místě 

záplavového území veden na náspu a mostním objektu, který v tomto místě zároveň překonává železniční 

trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem. Úsek v km 7,400–KÚ představuje napojení 

obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. části 2 v případě varianty 2, na stávající silnici 

III/24050, která do záplavového území zasahuje již ve stávajícím stavu. 

Řešené varianty předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2) se nachází v tzv. zranitelné oblasti dle § 33 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zranitelné oblasti jsou vymezeny 

nařízením vlády č. 235/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných 

oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů. 

Velká část zájmového území obou řešených variant předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2) se 

nachází na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída. 

Trasa obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho část 2 ve variantě 2 předmětného záměru 

bude v km 2,150–2,400 zasahovat do ochranného pásma vodního zdroje 2. stupně „Horní Počaply vrt 

EMĚ“ (stanoveno rozhodnutím ONV Mělník, ze dne 5. 6. 1989). 

Vlivem realizace jednotlivých variant předmětného záměru je předpokládán zábor ZPF o celkové výměře 

do 284 153 m2 (varianta 1), resp. do 336 989 m2 (varianta 2) trvalého záboru a do 45 908 m2 (varianta 1), 

resp. do 55 106 m2 (varianta 2) dočasného záboru. Trvalým záborem varianty 1 i 2 předmětného záměru 

budou dotčeny především půdy I., II. a IV. třídy ochrany ZPF. 

Navrhovaný záměr si vyžádá trvalý zábor lesních porostů (PUPFL) o celkové výměře do 498 m2 (varianta 

1), resp. do 851 m2 (varianta 2) a dočasný zábor o celkové výměře do 356 m2 (varianta 1), resp. do 489 m2 

(varianta 2). 

V zájmovém území předmětného záměru a v jeho širším okolí byly zaznamenány druhy zvláště 

chráněných živočichů ve smyslu přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále 

bylo zjištěno 17 vzácnějších druhů rostlin, z toho 1 zvláště chráněný druh ve smyslu přílohy č. II vyhlášky 

č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Záměr se v předmětném území dotýká převážně plochy polních monokultur, které jsou intenzivně 

využívány k pěstování kulturních plodin, a na které nejsou výhradně vázány některé z druhů vyskytujících 

se v okolí, zasahuje však i do cennějších biotop (nivy toků, travnaté plochy apod.) Důležitá je z pohledu 

záměru skutečnost, že tento zasahuje převážně do méně hodnotných biotopů, v případě hodnotnějších 

pak pouze do jejich méně reprezentativních částí. Všechny dotčené biotopy jsou pak ve větším poměru 

zastoupeny mimo plochu záměru.   

Záměr kříží některé hodnotnější či přírodní biotopy. Jedná zejména o nivy potoků, travnaté plochy, lesní 

okraje a plochy křovin. Dotčené lesní porosty v řešeném území jsou klasifikovány jako lesy hospodářské. 

Realizací záměru nedojde k ovlivnění lokalit soustavy NATURA 2000, zvláště chráněných území, 

památných stromů ani přírodních parků. Dále se v území nachází řada prvků ÚSES a VKP „ze zákona“. 
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Závěrem je možné konstatovat, že zatížení dotčeného území je úměrné jeho charakteru a způsobu 

stávajícího využití převážně zemědělského charakteru. Zatížení obyvatelstva souvisí především 

s průjezdnou dopravou jednotlivými obcemi, což je patrné i z vyhodnocení stávající akustické situace. 

Z vyhodnocení stávajícího stavu znečištění ovzduší vyplývá, že v řešeném území jsou splněny všechny 

imisní limity. V části území dochází k překračování limitu pro průměrné roční koncentrace 

benzo[a]pyrenu, k němuž se však pouze přihlíží (viz § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 

ve znění pozdějších předpisů). 

V případě neprovedení záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ 

by nedošlo k odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěná území obcí ani minimalizaci souvisejících rizik – 

nehody chodců a cyklistů s vozidly, imisní a hlukové zatížení dotčených obcích. 

U ostatních složek životního prostředí se ani v případě neprovedení záměru neočekává vývoj v podobě 

jejich zatížení nad únosnou míru. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH 
VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

D. I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, 
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, 
dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z 
výstavby a existence záměru, použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a 
nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry se 
zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí 

D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

D. I. 1. 1. Vlivy na obyvatelstvo 

Sociální a ekonomické vlivy 

Období výstavby záměru může být z hlediska faktoru pohody obyvatelstva po přechodnou dobu zatěžující. 

Narušení faktoru pohody ve fázi výstavby je možné očekávat především v souvislosti  

s dopravou materiálu na stavbu, či v souvislosti s hlukem ze stavební činnosti. Ojediněle tak může docházet 

i k vyššímu výskytu a pocitům rozmrzelosti místního obyvatelstva, a to především v době nejhlučnějších 

fází výstavby, např. v etapě zemních prací. 

Obyvatelé nejbližších situovaných obytných domů budou seznámeni s délkou a charakterem jednotlivých 

etap výstavby. Budou-li občané ovlivnění hlukem dostatečně informováni o účelu a smyslu hlučné 

činnosti, pak jejich reakce na tento hluk bude příznivější a minimalizuje se takto vznikající stres 

a nepohoda. Současně bude ustanovena kontaktní osoba, na kterou se budou občané moci obrátit.  

Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních 

míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení. 

Současně se zvýší poptávka po různých druzích stavebních materiálů, čímž bude podpořen obchod s tímto 

druhem zboží. Zvýšená poptávka pozitivně ovlivní i výrobce potřebných materiálů. 

Nové dopravní řešení v území je plánováno mj. i v souvislosti s plánovanou realizací ZEVO v elektrárně 

Mělník, pro které bylo na základě zpracované dokumentace EIA dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (Středisko odpadů Mníšek s.r.o., prosinec 2017) Ministerstvem životního prostředí 

vydáno souhlasné závazné stanovisko dle § 9s odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

(č. j. MZP/2018/710/1558 ze dne 20. srpna 2018). Z podmínek souhlasného závazného stanoviska pro fázi 

provozu ZEVO Mělník vyplývá povinnost svozu komunálního odpadu po železnici nebo po novém silničním 

napojení. Po stávajících silnicích III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice 

a Záluží), III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), III/24637 (přes Vliněves), III/24636 (přes Cítov), 

III/24621 (přes Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín) provádět jen pravidelný svoz 

komunálního odpadu z těchto obcí. Jak vyplývá z podmínky č. 3 souhlasného stanoviska citovaného 

záměru pro fázi přípravy, bylo zpracování předmětné dokumentace EIA „Nové dopravní řešení v lokalitě 

Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ koordinováno s oznamovatelem záměru ZEVO Mělník tak, aby byl 

vytvořen předpoklad včasného dokončení úprav komunikační sítě nezbytných pro zahájení provozu 

záměru ZEVO a předpoklad pro stanovení celkové koncepce komunikační sítě v dotčeném území. 
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I přes plánovaný svoz odpadů do areálu ZEVO převážně po železnici, bylo v rámci dokumentace EIA 

předmětného záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ záměrně 

uvažováno se 100 % svozem odpadů po silniční síti tak, aby výsledky posouzení vlivů záměru na životní 

prostředí a obyvatelstvo byly maximálně na straně bezpečnosti, včetně i navržených případných opatření. 

K uvedenému postupu bylo přistoupeno mj. z důvodu kompetencí oznamovatele předmětného záměru, 

kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., tedy správce komunikací II. a III. třídy na 

území Středočeského kraje. Obecně však lze pro koncepci svozu odpadů do areálu ZEVO doporučit 

maximální využití železniční sítě z důvodu minimalizace negativních vlivů silniční dopravy na životní 

prostředí a zdraví obyvatel. 

Nové dopravní řešení v zájmové lokalitě odvede tranzitní dopravu mimo zastavěná území obcí, čímž se 

podstatně zlepší životní podmínky jejich obyvatel, sníží se riziko nehod chodců a cyklistů s vozidly  

a zejména dojde k poklesu imisní a hlukové zátěže v dotčených obcích. V případě realizace záměru „Nové 

dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ je možné očekávat pozitivní dopady 

zejména na obce Cítov, Dolní Beřkovice a Horní Počaply. 

Nové dopravní řešení v lokalitě rovněž zajistí lepší možnosti využití stávajících silnic (např. II/246 v obci 

Cítov, III/24050 v úseku Vliněves–Horní Počaply) pro místní dopravu. 

D. I. 1. 2. Vlivy na zdraví obyvatel 

Podrobné posouzení zdravotních rizik, resp. vlivů záměru na veřejné zdraví ve spojitosti s realizací 

posuzovaného záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ je 

provedeno v rámci samostatné studie, která je součástí přílohy č. 4 předkládané dokumentace EIA. 

V souvislosti s výstavbou a provozem předmětného záměru může dojít k potenciálnímu ovlivnění 

především těchto faktorů: 

• zvýšení hladiny akustického tlaku, 

• zvýšení znečištění ovzduší. 

Posouzení vlivu záměru na akustickou situaci a znečištění ovzduší na základě zpracovaných samostatných 

odborných studií je podrobně rozebráno v kapitolách D. I. 2. a D. I. 3. dokumentace EIA. 

Z hlediska potenciálních zdravotních rizik jsou stěžejní výsledky Akustického posouzení (příloha č. 2 

dokumentace EIA) a Rozptylové studie (příloha č. 3 dokumentace EIA), které pro jednotlivé hodnocené 

stavy (viz kap. B. I. 5. dokumentace EIA) uvádí předpokládanou hlukovou zátěž ze související dopravy 

a imisní příspěvek oxidu dusičitého, prašného aerosolu frakce PM10 a PM2,5, oxidu uhelnatého, benzenu 

a benzo[a]pyrenu. 

Hluk – hodnocení zdravotních rizik 

Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo provedeno na základě modelových výpočtů akustického 

posouzení zpracovaných pro stávající stav a pro stavy s realizací záměru v řešených variantách i případně 

s navrženými protihlukovými opatřeními (v případě varianty 1) a bylo zaměřeno na obyvatele nejvíce 

exponované obytné zástavby v zájmovém území.  

V současné době je především pro obyvatele území podél stávajících komunikací doprava zdrojem rizika 

nepříznivých zdravotních účinků hluku včetně zvýšeného rizika kardiovaskulárních onemocnění. Tyto 

zdravotní účinky hluku se mohou vyskytovat u obyvatel za stávající situace, nezávisle na realizaci záměru. 
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Realizací záměru nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Cítov ve všech 

řešených variantách dojde u obyvatel v obcích Cítov, Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice a Vliněves 

ke snížení nepříznivých účinků hluku z dopravy i ke snížení možných rizik kardiovaskulárních onemocnění 

z expozice hluku ze silniční dopravy. 

V obcích Býkev, Brozánky, Želízy a Tupadly nedojde provozem nového dopravního řešení ke změně 

akustické situace. 

Rozdíl v akustickém vlivu hodnocených variant (varianta 1, varianta 2, subvarianta 1, subvarianta 2)  

i včetně propojení silnic I/9 a I/16 je z hlediska zdravotních rizik hluku nevýznamný.  

Je třeba ovšem zdůraznit, že vztahy expozice a účinku, které byly odvozeny pro obtěžování vyvolané 

dlouhodobou hlukovou expozicí a zprůměrňovány na celou populaci, nemusí platit pro jednotlivce nebo 

malé soubory exponovaných osob, jako je tomu v některých případech u obyvatel hodnocených 

nejbližších domů, kde může být obtěžující a rušivý účinek hluku významně modifikován jak individuální 

vnímavostí konkrétních osob vůči hluku, tak jejich osobním vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací 

oken hlavních pobytových místností a dalšími faktory a významně se může lišit od vypočtených údajů. 

Ovzduší – hodnocení zdravotních rizik 

Byl proveden odhad zdravotních rizik, spojených s možnou změnou znečištění ovzduší, danou vlivem 

řešených variant plánovaného provozu záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov“. 

Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými expozicemi  

pro obyvatele okolí záměru. Byla hodnocena rizika imisí, suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidu 

dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu a benzo[a]pyrenu podle standardní metodiky WHO a Evropské 

komise. Rizika byla posuzována pro obce v posuzované lokalitě. 

Pro hodnocení zdravotních rizik exponované populace byl použit konzervativní expoziční scénář, to 

znamená, že maximální příspěvky u nejbližší obytné zástavby byly použity pro všechny obyvatele v obcích.  

Z provedeného odhadu zdravotního rizika lze konstatovat, že roční imisní příspěvky suspendovaných 

částic PM10 a PM2,5 z provozu záměru budou mít zanedbatelný vliv na související zdravotní obtíže a samy 

nebudou představovat zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatele. Odvedení dopravy z center 

obcí bude mít za následek nevýznamné snížení příspěvků suspendovaných částic k imisní zátěži ze silniční 

dopravy. 

Odhadované stávající průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého nesignalizují významné zdravotní 

riziko pro obyvatele. Souhrnně lze konstatovat, že realizací záměru, nedojde ke zvýšení možných 

zdravotních obtíží, které by mohly souviset s akutní a chronickou expozicí oxidu dusičitého.  

Vypočtené imisní příspěvky osmihodinových koncentrací oxidu uhelnatého z provozu záměru jsou nízké a 

nelze očekávat významné riziko toxických účinků.  

Imisní zatížení dané lokality benzenem, ani při konzervativním odhadu úrovně imisního pozadí a vlastních 

imisních příspěvků záměru, nepřesahuje přijatelnou úroveň nejen z hlediska platného imisního limitu, 

který je 5 µg/m3 pro benzen, ale i z podstatně přísnějšího pohledu zdravotních rizik. Změny budou 

z hlediska zdravotních rizik zanedbatelné.  

Změny imisního zatížení dané lokality benzo[a]pyrenem po realizaci záměru neovlivní stávající imisní 

pozadí a jsou z hlediska zdravotních rizik nevýznamné. 
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Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že realizací záměru ve všech řešených variantách (odvedením 

dopravy) dojde v obytných sídlech v posuzované lokalitě k mírnému snížení imisní zátěže. Tyto změny jsou 

z hlediska zdravotních rizik hodnocených škodlivin nevýznamné. 

Shrnutí 

V současné době je pro obyvatele obcí zájmového území doprava významným zdrojem rizika nepříznivých 

zdravotních účinků hluku. Realizace navrženého nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov ve všech řešených variantách ovlivní tuto situaci příznivě především v částech obcí podél 

stávajících komunikací. 

V těchto částech obcí dojde k celkovému poklesu procent obyvatel obtěžovaných hlukem a obyvatel 

rušených hlukem ve spánku i k mírnému snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění z expozice hluku z 

dopravy. 

V územích nejblíže k plánovaným přeložkám může dojít jejich realizací k navýšení expozice hluku (v 

akustickém posouzení jsou navržena protihluková opatření pro variantu 1), ale toto navýšení, i vzhledem 

k vysokým nejistotám při odhadu nepříznivých účinků hluku, nebude mít za následek významné zvýšení 

počtu obyvatel obtěžovaných nebo rušených hlukem z dopravy a nebude příčinou zvýšení rizika 

kardiovaskulárních onemocnění a je tedy z hlediska zdravotních rizik nevýznamné. 

V celkovém souhrnu kvantitativních ukazatelů rizika hluku pro hodnocené soubory obyvatel se proto 

předpokládaná změna hlukové expozice projeví jen částečně (jedná se o soubor obyvatel, kde může být 

obtěžující a rušivý účinek hluku významně modifikován jak individuální vnímavostí konkrétních osob vůči 

hluku, tak jejich osobním vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních pobytových 

místností a dalšími faktory a významně se může lišit od vypočtených údajů). 

V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid dusičitý, 

oxid uhelnatý, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, benzen a benzo[a]pyren. Na základě výpočtů 

z rozptylové studie lze i přes uvedené nejistoty konstatovat, že realizací záměru ve všech řešených 

variantách nedojde v posuzovaných sídlech ke zvýšení zdravotních rizik. Změny imisní situace jsou 

z hlediska zdravotních rizik posuzovaných škodlivin v ovzduší nevýznamné. 

Závěr 

Na základě provedeného vyhodnocení zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v souvislosti s realizací 

záměru nedojde k významnému zvýšení rizika pro lidské zdraví. Realizace navrženého nového 

dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov ve všech řešených variantách bude 

mít příznivý vliv především v částech obcí podél stávajících komunikací. 

D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima 

D. I. 2. 1. Vlivy na ovzduší 

Hodnocení vlivů záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“  

na ovzduší bylo provedeno na předkládané dokumentace EIA. 

Provedeno bylo posouzení stávající imisní zátěže zájmového území, dále pak příspěvků řešených variant 

záměru k imisní zátěži ve stávajícím stavu, výhledovém roce 2024 a v roce 2040. Ve výhledovém roce 2040 

bylo nad rámec uvedených stavů provedeno posouzení příspěvků záměru k imisní zátěži s kumulací 

plánovaného propojení silnic I/16 a I/9. Pro zahrnutí všech kumulativních vlivů z hlediska kvality ovzduší v 
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území byly dále vyhodnoceny výše uvedené výhledové stavy se záměrem (rok 2024 a 2040) se zahrnutím 

imisních příspěvků z provozu stacionárních zdrojů ZEVO a elektrárny Mělník. Zpracovatel rozptylové 

studie tak vycházel z Rozptylové studie – Výstavba ZEVO v lokalitě EMĚ (ORGREZ a.s., září 2017, 

aktualizace 2018). Popis jednotlivých zdrojů je uveden v kap. 6 Rozptylové studie. 

V níže uvedeném hodnocení je ve stavech se záměrem u varianty 1 i varianty 2 v roce 2024 a 2040 

uvažováno s dílčí subvariantou 1 Obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho druhou částí ve 

variantě 2 v km 0,000–1,800, která uvažuje odlišné napojení místní části Podvlčí. Subvarianta 1 byla dle 

provedených výpočtů vyhodnocena jako horší, a proto s ní bylo na straně bezpečnosti počítáno ve všech 

relevantních variantách výpočtu, základní varianta napojení místní části Podvlčí byla ve všech variantách 

výpočtu vyhodnocena v detailu pro nejbližší výpočtové body. 

V rámci varianty 2 předmětného záměru je uvažováno se subvariantou 2, která zohledňuje situaci při 

uzavření přejezdu přes železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem. Dle dopravně-

inženýrských podkladů (příloha č. 1 předkládané dokumentace EIA) je zřejmé, že při uzavření uvedeného 

železničního přejezdu v roce 2024 lze oproti základní variantě předpokládat navýšení intenzity dopravy o 

více než 550 vozidel/24 h obousměrně, převážně v podobě osobních vozidel, v obci Vliněves. Oproti 

variantě bez záměru lze i při zrušení železničního přejezdu ve variantě 2 předpokládat snížení intenzit 

dopravy v obci Vliněves. Významný pokles intenzit dopravy převážně osobních vozidel (až 1 026 vozidel/24 

h obousměrně) lze při zrušení železničního přejezdu předpokládat zejména v obcích Dolní Beřkovice, 

Daminěves a na navrhovaných obchvatech varianty 2 – obchvat obce Cítov a obchvat Dolních Beřkovic a 

Horních Počapel, část 1. Z hlediska bilancí emisí a vyhodnocení imisní situace proto byla dále uvažována 

varianta bez zrušení železničního přejezdu. 

Pozn.: V rámci hodnocených stavů v Rozptylové studii (příloha č. 3 předkládané dokumentace EIA) je 

subvarianta 1 předmětného záměru označena jako subvarianta A a základní řešení napojení místní části 

Podvlčí jako subvarianta B. 

Imisní limity 

Výsledky modelových výpočtů jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisním limitům, které určují přípustnou 

úroveň znečištění ovzduší. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé znečišťující látky stanoveny přílohou č. 1 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

V případě krátkodobých (hodinových či denních) koncentrací je vedle výše limitu stanoven i tolerovaný 

počet překročení limitní hodnoty v průběhu kalendářního roku. 

Tabulka 61 Limitní hodnoty pro ochranu zdraví 

Látka 
Časový 
interval 

Imisní limit 
Maximální tolerovaný počet překročení  

za rok 

Oxid dusičitý 
1 rok 40 µg.m-3 – 

1 hod 200 µg.m-3 18 

Benzen 1 rok 5 µg.m-3 – 

Suspendované částice 
PM10 

1 rok 40 µg.m-3 – 

1 den 50 µg.m-3 35 

Suspendované částice 
PM2,5 

1 rok 20 µg.m-3 – 

Oxid uhelnatý 8 hodin 10 000 µg.m-3 – 

Benzo[a]pyren * 1 rok 1 ng.m-3 – 

* Imisní limit dle bodu 3 přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  

(k úrovni znečištění se přihlíží). 
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Hodnocené polutanty 

S ohledem na stanovené imisní limity dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů a charakter posuzovaného záměru byly v rámci modelového hodnocení kvality ovzduší 

hodnoceny průměrné roční a maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého, průměrné roční 

koncentrace benzenu, průměrné roční a maximální denní koncentrace suspendovaných částic PM10, 

průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5, maximální hodinové koncentrace oxidu 

uhelnatého a průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu. 

Výpočtové oblasti/body 

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové čtvercové síti 14 000×15 000 metrů s krokem 

50 m, která představuje celkem 84 581 výpočtových bodů (1 – 84 581) a ve 24 modelových výpočtových 

bodech, reprezentujících blízké hygienicky významné objekty – obytná zástavba (90001–90024). Volba 

výsledné výpočtové sítě byla zvolena tak, aby postihovala především dotčenou obytnou zástavbu v rámci 

řešeného záměru a v měřítku mapy s dostatečnou vypovídací schopností. Některé řešené úseky 

komunikací přesahující zvolenou výpočtovou síť jsou ovšem z hlediska svých příspěvků k imisní zátěži 

zohledněny jak ve zvolené výpočtové síti, tak i u bodů mimo výpočtovou síť. 

Ve výpočtové síti bylo provedeno hodnocení v 1,6 m nad zemí (dýchací zóna člověka). 

Pro vyhodnocení kumulativních vlivů s provozem stacionárních zdrojů ZEVO v elektrárně Mělník byly 

z Rozptylové studie – Výstavba ZEVO v lokalitě EMĚ (ORGREZ a.s., září 2017, aktualizace 2018) vybrány 

některé body tzv. „Malé oblasti“ pokrývající okolí do 8 km od hodnocených emisních zdrojů, která 

umožňuje hodnocení v územních entitách jednotlivých obcí a dle vybraných referenčních bodů. 

Seznam a popis umístění referenčních bodů je zřejmý z kap. 3.5 Rozptylové studie (příloha č. 3 

předkládané dokumentace EIA). 

Vyhodnocení vlivu provozu záměru 

Oxid dusičitý – průměrné roční a maximální hodinové koncentrace 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve vztahu 

k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru. 

Stav v roce 2024 – bez záměru 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky 

k imisní zátěži maximálně do 0,604 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,116 µg.m-3. 

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky 

k imisní zátěži maximálně do 13,596 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 2,804 µg.m-3. 

Stav v roce 2024 – se záměrem – varianta 1 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky 

k imisní zátěži maximálně do 0,603 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,118 µg.m-3. 

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky 

k imisní zátěži maximálně do 13,581 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 2,860 µg.m-3. 
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Stav v roce 2024 – se záměrem – varianta 2 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky 

k imisní zátěži maximálně do 0,602 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,118 µg.m-3. 

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky 

k imisní zátěži maximálně do 13,567 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 2,855 µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – bez záměru 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky 

k imisní zátěži maximálně do 0,603 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,116 µg.m-3. 

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky 

k imisní zátěži maximálně do 13,580 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 2,800 µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 1 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky 

k imisní zátěži maximálně do 0,602 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,115 µg.m-3. 

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky 

k imisní zátěži maximálně do 13,564 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 2,797 µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 2 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky 

k imisní zátěži maximálně do 0,602 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,115 µg.m-3. 

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky 

k imisní zátěži maximálně do 13,551 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 2,794 µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 1 vč. kumulativních vlivů (výhledové propojení silnic I/9 a I/16) 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky 

k imisní zátěži maximálně do 0,602 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,118  µg.m-3. 

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky 

k imisní zátěži maximálně do 13,565 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 2,856 µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 2 vč. kumulativních vlivů (výhledové propojení silnic I/9 a I/16) 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky 

k imisní zátěži maximálně do 0,602 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,118 µg.m-3. 

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky 

k imisní zátěži maximálně do 13,550 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 2,861 µg.m-3. 

Porovnání variant 

Z níže uvedených tabulek porovnávajících stav v roce 2024 bez záměru se stavy v roce 2024  

se záměrem (varianta 1 a varianta 2) a stav v roce 2040 bez záměru se stavy v roce 2040 se záměrem 

(varianta 1 a varianta 2) vyplývá, že realizací záměru dojde převážně ke snížení příspěvků k imisní zátěži u 

řešených výpočtových bodů mimo výpočtovou síť reprezentující obytnou zástavbu. Změny v příspěvcích 

jsou malé a málo významné z důvodu hustoty komunikační sítě řešeného území. 
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Z výsledků rozptylové studie je patrné, že realizací předmětného záměru nedojde k překračování imisního 

limitu NO2. 

Tabulka 62 Porovnání příspěvků NO2 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav roce 2024 se záměrem 

– varianta 1 × stav v roce 2024 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

NO2  – Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0001 0,0023 -0,0010 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0008 -0,0007 

NO2 – Aritmetický 
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0030 0,0561 -0,0238 -0,0022 -0,0021 -0,0026 -0,0195 -0,0162 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

NO2  – Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0001 -0,0001 -0,0007 -0,0005 -0,0001 -0,0001 -0,0001 0,0000 

NO2 – Aritmetický 
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0017 -0,0021 -0,0160 -0,0133 -0,0014 -0,0017 -0,0028 -0,0011 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

NO2  – Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0001 0,0013 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0001 

NO2 – Aritmetický 
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0020 0,0304 -0,0014 -0,0012 -0,0010 -0,0008 -0,0007 -0,0017 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 63 Porovnání příspěvků NO2 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav roce 2024 se záměrem 

– varianta 2 × stav v roce 2024 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

NO2  – Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0002 0,0021 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0001 

NO2 – Aritmetický 
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0056 0,0510 -0,0050 -0,0041 -0,0040 -0,0049 -0,0041 -0,0034 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

NO2  – Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0001 -0,0002 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0002 -0,0001 

NO2 – Aritmetický 
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0033 -0,0040 -0,0033 -0,0028 -0,0027 -0,0033 -0,0053 -0,0020 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

NO2  – Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0002 0,0011 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 

NO2 – Aritmetický 
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0038 0,0276 -0,0027 -0,0023 -0,0019 -0,0016 -0,0013 -0,0032 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 64 Porovnání příspěvků NO2 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se záměrem 

– varianta 1 × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

NO2  – Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0001 0,0023 -0,0001 0,0000 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 

NO2 – Aritmetický 
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0030 0,0560 -0,0027 -0,0022 -0,0022 -0,0025 -0,0022 -0,0018 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

NO2  – Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0001 -0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 

NO2 – Aritmetický 
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0017 -0,0021 -0,0018 -0,0015 -0,0014 -0,0017 -0,0028 -0,0012 



Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov        

D o k u m e n t a c e  E I A  dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 - EKOLA group, spol. s r.o. - 186 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

NO2  – Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0001 0,0012 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0000 -0,0001 -0,0001 

NO2 – Aritmetický 
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0022 0,0304 -0,0014 -0,0012 -0,0010 -0,0008 -0,0007 -0,0017 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 65 Porovnání příspěvků NO2 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se záměrem 

– varianta 2 × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

NO2  – Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0002 0,0021 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0001 

NO2 – Aritmetický 
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0056 0,0510 -0,0050 -0,0041 -0,0040 -0,0049 -0,0041 -0,0034 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

NO2  – Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0001 -0,0002 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0002 -0,0001 

NO2 – Aritmetický 
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0033 -0,0040 -0,0033 -0,0028 -0,0027 -0,0033 -0,0053 -0,0022 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

NO2  – Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0002 0,0011 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 

NO2 – Aritmetický 
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0041 0,0276 -0,0027 -0,0023 -0,0019 -0,0016 -0,0013 -0,0032 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Převážně pokles příspěvků k imisní zátěži u řešených výpočtových bodů mimo výpočtovou síť 

reprezentující obytnou zástavbu lze předpokládat i v případě stavů roce 2040, které uvažovaly provoz 

předmětného záměru vč. kumulativních vlivů plánovaného propojení I/16 a I/9. Porovnání variant v roce 

2040 se záměrem vč. kumulativních vlivů plánovaného propojení I/16 a I/9 se stavem v roce 2040 bez 

záměru je uvedeno v následujících tabulkách. 

Tabulka 66 Porovnání příspěvků NO2 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se záměrem 

– varianta 1 vč. kumulativních vlivů × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

NO2  – Aritmetický  
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0001 0,0023 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 

NO2 – Aritmetický  
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0029 0,0560 -0,0026 -0,0022 -0,0021 -0,0026 -0,0021 -0,0018 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

NO2  – Aritmetický  
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0001 -0,0001 -0,0020 -0,0017 -0,0001 0,0044 -0,0001 0,0000 

NO2 – Aritmetický  
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0017 -0,0021 -0,0492 -0,0407 -0,0014 0,1062 -0,0028 -0,0012 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

NO2  – Aritmetický  
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0001 0,0013 -0,0001 0,0000 -0,0012 0,0021 0,0018 -0,0001 

NO2 – Aritmetický  
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0021 0,0303 -0,0014 -0,0012 -0,0279 0,0520 0,0436 -0,0017 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 
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Tabulka 67 Porovnání příspěvků NO2 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se záměrem 

– varianta 2 vč. kumulativních vlivů × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

NO2  – Aritmetický  
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0002 0,0025 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0001 

NO2 – Aritmetický  
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0058 0,0611 -0,0052 -0,0043 -0,0042 -0,0051 -0,0043 -0,0035 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

NO2  – Aritmetický  
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0001 -0,0002 -0,0021 -0,0017 -0,0001 0,0043 -0,0001 0,0000 

NO2 – Aritmetický  
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0034 -0,0042 -0,0508 -0,0421 -0,0028 0,1044 -0,0028 -0,0012 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

NO2  – Aritmetický  
průměr /1 rok (µg.m-3) 

-0,0001 0,0013 -0,0001 0,0000 -0,0012 0,0021 0,0018 -0,0001 

NO2 – Aritmetický  
průměr /1 hod (µg.m-3) 

-0,0021 0,0303 -0,0014 -0,0012 -0,0279 0,0520 0,0436 -0,0017 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Oxid uhelnatý – maximální hodinové koncentrace 

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu z hlediska 

maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3.  

Stav v roce 2024 – bez záměru 

Z výsledků výpočtů je patrné, že se příspěvek dopravy bez posuzovaného záměru k maximálnímu dennímu 

klouzavému aritmetickému průměru/8 hod bude pohybovat do 128 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 26 µg.m-

3 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Stav v roce 2024 – se záměrem – varianta 1 

Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvek posuzovaného záměru k maximálnímu dennímu klouzavému 

aritmetickému průměru/8 hod se bude pohybovat do 128  µg.m-3 ve výpočtové síti a do 27 µg.m-3 u bodů 

mimo výpočtovou síť. 

Stav v roce 2024 – se záměrem – varianta 2 

Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvek posuzovaného záměru k maximálnímu dennímu klouzavému 

aritmetickému průměru/8 hod se bude pohybovat do 128  µg.m-3 ve výpočtové síti a do 27 µg.m-3 u bodů 

mimo výpočtovou síť. 

Stav v roce 2040 – bez záměru 

Z výsledků výpočtů je patrné, že se příspěvek dopravy bez posuzovaného záměru k maximálnímu dennímu 

klouzavému aritmetickému průměru/8 hod bude pohybovat do 128 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 26 µg.m-

3 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 1 

Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvek posuzovaného záměru k maximálnímu dennímu klouzavému 

aritmetickému průměru/8 hod se bude pohybovat do 128  µg.m-3 ve výpočtové síti a do 26 µg.m-3 u bodů 

mimo výpočtovou síť. 
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Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 2 

Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvek posuzovaného záměru k maximálnímu dennímu klouzavému 

aritmetickému průměru/8 hod se bude pohybovat do 127  µg.m-3 ve výpočtové síti a do 26 µg.m-3 u bodů 

mimo výpočtovou síť. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 1 vč. kumulativních vlivů (výhledové propojení silnic I/9 a I/16) 

Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvek posuzovaného záměru k maximálnímu dennímu klouzavému 

aritmetickému průměru/8 hod se bude pohybovat do 128  µg.m-3 ve výpočtové síti a do 27 µg.m-3 u bodů 

mimo výpočtovou síť. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 2 vč. kumulativních vlivů (výhledové propojení silnic I/9 a I/16) 

Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvek posuzovaného záměru k maximálnímu dennímu klouzavému 

aritmetickému průměru/8 hod se bude pohybovat do 127  µg.m-3 ve výpočtové síti a do 27 µg.m-3 u bodů 

mimo výpočtovou síť. 

Porovnání variant 

Z níže uvedených tabulek porovnávajících stav v roce 2024 bez záměru se stavy v roce 2024  

se záměrem (varianta 1 a varianta 2) a stav v roce 2040 bez záměru se stavy v roce 2040 se záměrem 

(varianta 1 a varianta 2) vyplývá, že realizací záměru dojde převážně ke snížení příspěvků k imisní zátěži u 

řešených výpočtových bodů mimo výpočtovou síť reprezentující obytnou zástavbu. Změny v příspěvcích 

jsou malé a málo významné z důvodu hustoty komunikační sítě řešeného území. 

Z výsledků rozptylové studie je patrné, že realizací záměru nedojde k překračování imisního limitu pro oxid 

uhelnatý. 

Tabulka 68 Porovnání příspěvků CO k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2024 se záměrem 

– varianta 1 × stav v roce 2024 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

CO – Maximální denní 
klouzavý aritmetický 

průměr/8hod (µg.m-3) 
-0,0278 0,5272 -0,2239 -0,0206 -0,0200 -0,0243 -0,1836 -0,1521 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

CO – Maximální denní 
klouzavý aritmetický 

průměr/8hod (µg.m-3) 
-0,0164 -0,0199 -0,1506 -0,1247 -0,0135 -0,0163 -0,0266 -0,0102 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

CO – Maximální denní 
klouzavý aritmetický 

průměr/8hod (µg.m-3) 
-0,0191 0,2855 -0,0135 -0,0113 -0,0095 -0,0080 -0,0067 -0,0159 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 69 Porovnání příspěvků CO k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2024 se záměrem 

– varianta 2 × stav v roce 2024 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

CO – Maximální denní 
klouzavý aritmetický 

průměr/8hod (µg.m-3) 
-0,0523 0,4798 -0,0468 -0,0387 -0,0377 -0,0457 -0,0384 -0,0318 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 
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CO – Maximální denní 
klouzavý aritmetický 

průměr/8hod (µg.m-3) 
-0,0309 -0,0374 -0,0315 -0,0260 -0,0253 -0,0307 -0,0500 -0,0192 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

CO – Maximální denní 
klouzavý aritmetický 

průměr/8hod (µg.m-3) 
-0,0359 0,2598 -0,0253 -0,0213 -0,0179 -0,0150 -0,0126 -0,0299 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 70 Porovnání příspěvků CO k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se záměrem 

– varianta 1 × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

CO – Maximální denní 
klouzavý aritmetický 

průměr/8hod (µg.m-3) 
-0,0278 0,5266 -0,0249 -0,0206 -0,0200 -0,0243 -0,0204 -0,0169 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

CO – Maximální denní 
klouzavý aritmetický 

průměr/8hod (µg.m-3) 
-0,0164 -0,0199 -0,0167 -0,0138 -0,0134 -0,0163 -0,0263 -0,0109 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

CO – Maximální denní 
klouzavý aritmetický 

průměr/8hod (µg.m-3) 
-0,0204 0,2852 -0,0135 -0,0113 -0,0095 -0,0080 -0,0067 -0,0159 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 71 Porovnání příspěvků CO k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se záměrem 

– varianta 2 × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

CO – Maximální denní 
klouzavý aritmetický 

průměr/8hod (µg.m-3) 
-0,0523 0,4792 -0,0467 -0,0387 -0,0376 -0,0456 -0,0383 -0,0317 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

CO – Maximální denní 
klouzavý aritmetický 

průměr/8hod (µg.m-3) 
-0,0309 -0,0374 -0,0314 -0,0260 -0,0253 -0,0307 -0,0495 -0,0205 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

CO – Maximální denní 
klouzavý aritmetický 

průměr/8hod (µg.m-3) 
-0,0384 0,2595 -0,0253 -0,0213 -0,0179 -0,0150 -0,0126 -0,0299 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Převážně pokles příspěvků k imisní zátěži u řešených výpočtových bodů mimo výpočtovou síť 

reprezentující obytnou zástavbu lze předpokládat i v případě stavů roce 2040, které uvažovaly provoz 

předmětného záměru vč. kumulativních vlivů plánovaného propojení I/16 a I/9. Porovnání variant v roce 

2040 se záměrem vč. kumulativních vlivů plánovaného propojení I/16 a I/9 se stavem v roce 2040 bez 

záměru je uvedeno následujících tabulkách. 

Tabulka 72 Porovnání příspěvků CO k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se záměrem 

– varianta 1 vč. kumulativních vlivů × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

CO – Maximální denní  
klouzavý aritmetický  

průměr/8hod (µg.m-3) 
-0,0275 0,5266 -0,0246 -0,0204 -0,0198 -0,0240 -0,0202 -0,0167 
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Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

CO – Maximální denní  
klouzavý aritmetický  

průměr/8hod (µg.m-3) 
-0,0163 -0,0197 -0,4622 -0,3827 -0,0133 0,9990 -0,0261 -0,0108 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

CO – Maximální denní 
 klouzavý aritmetický  
průměr/8hod (µg.m-3) 

-0,0202 0,2852 -0,0133 -0,0112 -0,2627 0,4885 0,4104 -0,0157 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 73 Porovnání příspěvků CO k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se záměrem 

– varianta 2 vč. kumulativních vlivů × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

CO – Maximální denní  
klouzavý aritmetický  

průměr/8hod (µg.m-3) 
-0,0547 0,5745 -0,0489 -0,0405 -0,0394 -0,0477 -0,0401 -0,0332 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

CO – Maximální denní  
klouzavý aritmetický  

průměr/8hod (µg.m-3) 
-0,0323 -0,0391 -0,4780 -0,3959 -0,0265 0,9819 -0,0261 -0,0108 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

CO – Maximální denní 
 klouzavý aritmetický  
průměr/8hod (µg.m-3) 

-0,0202 0,2852 -0,0133 -0,0112 -0,2627 0,4885 0,4104 -0,0157 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

PM10 – průměrné roční a maximální denní koncentrace  

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního aritmetického 

průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24hodinový aritmetický průměr potom 50 µg.m-3 (avšak s možností 

překročení této koncentrace 35krát za kalendářní rok). 

Stav v roce 2024 – bez záměru 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při nerealizaci záměru dosahovány u bodů ve 

výpočtové síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 1,108 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť 

maximálně do 0,212 µg.m-3. 

Ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové budou při nerealizaci aktivní 

varianty dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 24,96 µg.m-3 v místech křižovatek, u bodů 

mimo výpočtovou síť maximálně do 5,15 µg.m-3. 

Stav v roce 2024 – se záměrem – varianta 1 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 1,107 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,217 

µg.m-3. 

Ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové budou při aktivní variantě 

dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 24,93 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně 

do 5,25 µg.m-3. 
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Stav v roce 2024 – se záměrem – varianta 2 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 1,106 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,216 

µg.m-3. 

Ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové budou při aktivní variantě 

dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 24,91 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně 

do 5,24 µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – bez záměru 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při nerealizaci záměru dosahovány u bodů ve 

výpočtové síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 1,107 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť 

maximálně do 0,212 µg.m-3. 

Ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové budou při nerealizaci aktivní 

varianty dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 24,93 µg.m-3 v místech křižovatek, u bodů 

mimo výpočtovou síť maximálně do 5,14 µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 1 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 1,106 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,212 

µg.m-3. 

Ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové budou při aktivní variantě 

dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 24,90 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně 

do 5,14 µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 2 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 1,105 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,212 

µg.m-3. 

Ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové budou při aktivní variantě 

dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 24,88 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně 

do 5,13 µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 1 vč. kumulativních vlivů (výhledové propojení silnic I/9 a I/16) 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 1,106 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,216 

µg.m-3. 

Ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové budou při aktivní variantě 

dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 24,90 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně 

do 5,24 µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 2 vč. kumulativních vlivů (výhledové propojení silnic I/9 a I/16) 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 1,105 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,217 

µg.m-3. 



Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov        

D o k u m e n t a c e  E I A  dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 - EKOLA group, spol. s r.o. - 192 

Ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové budou při aktivní variantě 

dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 24,88 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně 

do 5,25 µg.m-3. 

Stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM10 

Dle výpočtu v Rozptylové studii (příloha č. 3 dokumentace EIA) je zřejmé, že vlivem předmětného záměru 

ve variantě 1 i variantě 2 v roce 2024 nedojde k navýšení počtu překročení 24hodinového imisního limitu  

pro suspendované částice PM10. K maximálnímu počtu překročení imisního limitu 26krát za rok dochází již 

ve stávajícím stavu ve výpočtovém bodě VB 90001 (p. č. 177, k. ú. Brozánky). 

Pro výhledový stav roku 2040 nebylo stanovení četností překročení 24hodinového imisního limitu  

pro suspendované částice PM10 provedeno. Imisní pozadí pro výhledový rok 2040 nelze predikovat. 

Porovnání variant  

Z níže uvedených tabulek porovnávajících stav v roce 2024 bez záměru se stavy v roce 2024  

se záměrem (varianta 1 a varianta 2) a stav v roce 2040 bez záměru se stavy v roce 2040 se záměrem 

(varianta 1 a varianta 2) vyplývá, že realizací záměru dojde převážně ke snížení příspěvků k imisní zátěži u 

řešených výpočtových bodů mimo výpočtovou síť reprezentující obytnou zástavbu. Změny v příspěvcích 

jsou malé a málo významné z důvodu hustoty komunikační sítě řešeného území. Z vyhodnocení rozptylové 

studie je zřejmé, že realizací záměru nedojde k překročení imisních limitů pro průměrné roční koncentrace 

suspendovaných částic PM10. 

Z vyhodnocení a porovnání četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice 

PM10 je zřejmé, že vlivem předmětného záměru ve variantě 1 i variantě 2 v roce 2024 nedojde k navýšení 

počtu překročení. Pro výhledový stav roku 2040 nebylo stanovení četností překročení 24hodinového 

imisního limitu pro suspendované částice PM10 provedeno. Imisní pozadí pro výhledový rok 2040 nelze 

predikovat. 

Tabulka 74 Porovnání příspěvků PM10 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2024 se záměrem 

– varianta 1 × stav v roce 2024 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

PM10 - Aritmetický 
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0002 0,0042 -0,0018 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0015 -0,0012 

PM10 - Aritmetický 
průměr 24 hod (µg.m-3) 

-0,0054 0,1029 -0,0437 -0,0040 -0,0039 -0,0047 -0,0359 -0,0297 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

PM10 - Aritmetický 
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0001 -0,0002 -0,0012 -0,0010 -0,0001 -0,0001 -0,0002 0,0042 

PM10 - Aritmetický 
průměr 24 hod (µg.m-3) 

-0,0032 -0,0039 -0,0294 -0,0243 -0,0026 -0,0032 -0,0054 0,1029 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

PM10 - Aritmetický 
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0002 0,0023 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 

PM10 - Aritmetický 
průměr 24 hod (µg.m-3) 

-0,0037 0,0558 -0,0026 -0,0022 -0,0019 -0,0016 -0,0013 -0,0031 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 
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Tabulka 75 Porovnání příspěvků PM10 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2024 se záměrem 

– varianta 2 × stav v roce 2024 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

PM10 - Aritmetický 
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0004 0,0039 -0,0004 -0,0003 -0,0003 -0,0004 -0,0003 -0,0003 

PM10 - Aritmetický 
průměr 24 hod (µg.m-3) 

-0,0102 0,0937 -0,0091 -0,0076 -0,0074 -0,0089 -0,0075 -0,0062 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

PM10 - Aritmetický 
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0002 -0,0003 -0,0003 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0004 0,0039 

PM10 - Aritmetický 
průměr 24 hod (µg.m-3) 

-0,0060 -0,0073 -0,0061 -0,0051 -0,0049 -0,0060 -0,0102 0,0937 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

PM10 - Aritmetický 
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0003 0,0021 -0,0002 -0,0002 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0002 

PM10 - Aritmetický 
průměr 24 hod (µg.m-3) 

-0,0070 0,0507 -0,0049 -0,0042 -0,0035 -0,0029 -0,0025 -0,0058 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 76 Porovnání příspěvků PM10 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se záměrem 

– varianta 1 × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

PM10 - Aritmetický 
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0002 0,0042 -0,0002 -0,0001 -0,0001 -0,0002 -0,0002 -0,0002 

PM10 - Aritmetický 
průměr 24 hod (µg.m-3) 

-0,0055 0,1029 -0,0048 -0,0040 -0,0039 -0,0047 -0,0040 -0,0033 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

PM10 - Aritmetický 
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0001 -0,0002 -0,0002 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0002 0,0042 

PM10 - Aritmetický 
průměr 24 hod (µg.m-3) 

-0,0032 -0,0039 -0,0033 -0,0027 -0,0026 -0,0032 -0,0055 0,1029 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

PM10 - Aritmetický 
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0002 0,0023 -0,0001 0,0000 -0,0001 -0,0001 0,0000 -0,0002 

PM10 - Aritmetický 
průměr 24 hod (µg.m-3) 

-0,0040 0,0557 -0,0026 -0,0022 -0,0018 -0,0016 -0,0013 -0,0031 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 77 Porovnání příspěvků PM10 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se záměrem 

– varianta 2 × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

PM10 - Aritmetický 
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0004 0,0039 -0,0004 -0,0003 -0,0003 -0,0004 -0,0003 -0,0003 

PM10 - Aritmetický 
průměr 24 hod  (µg.m-3) 

-0,0102 0,0936 -0,0091 -0,0076 -0,0073 -0,0089 -0,0075 -0,0062 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

PM10 - Aritmetický 
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0002 -0,0003 -0,0003 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0004 0,0039 

PM10 - Aritmetický 
průměr 24 hod (µg.m-3) 

-0,0060 -0,0073 -0,0061 -0,0051 -0,0049 -0,0060 -0,0102 0,0936 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

PM10 - Aritmetický 
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0003 0,0021 -0,0002 -0,0002 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0002 
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PM10 - Aritmetický 
průměr 24 hod (µg.m-3) 

-0,0075 0,0507 -0,0049 -0,0041 -0,0035 -0,0029 -0,0025 -0,0058 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Převážně pokles příspěvků k imisní zátěži u řešených výpočtových bodů mimo výpočtovou síť 

reprezentující obytnou zástavbu lze předpokládat i v případě stavů roce 2040, které uvažovaly provoz 

předmětného záměru vč. kumulativních vlivů plánovaného propojení I/16 a I/9. Porovnání variant v roce 

2040 se záměrem vč. kumulativních vlivů plánovaného propojení I/16 a I/9 se stavem v roce 2040 bez 

záměru je uvedeno v následujících tabulkách. 

Tabulka 78 Porovnání příspěvků PM10 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se záměrem 

– varianta 1 vč. kumulativních vlivů × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

PM10 - Aritmetický  
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0002 0,0042 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0001 

PM10 - Aritmetický  
průměr 24 hod  (µg.m-3) 

-0,0054 0,1028 -0,0048 -0,0040 -0,0039 -0,0047 -0,0039 -0,0033 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

PM10 - Aritmetický  
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0001 -0,0002 -0,0037 -0,0031 -0,0001 0,0080 -0,0002 0,0042 

PM10 - Aritmetický  
průměr 24 hod (µg.m-3) 

-0,0032 -0,0038 -0,0902 -0,0747 -0,0026 0,1951 -0,0054 0,1028 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

PM10 - Aritmetický  
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0002 0,0023 -0,0001 -0,0001 -0,0021 0,0039 0,0033 -0,0001 

PM10 - Aritmetický  
průměr 24 hod (µg.m-3) 

-0,0039 0,0557 -0,0026 -0,0022 -0,0513 0,0954 0,0801 -0,0031 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 79 Porovnání příspěvků PM10 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se záměrem 

– varianta 2 vč. kumulativních vlivů × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

PM10 - Aritmetický  
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0004 0,0046 -0,0004 -0,0003 -0,0003 -0,0004 -0,0003 -0,0003 

PM10 - Aritmetický  
průměr 24 hod  (µg.m-3) 

-0,0107 0,1122 -0,0095 -0,0079 -0,0077 -0,0093 -0,0078 -0,0065 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

PM10 - Aritmetický  
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0003 -0,0003 -0,0039 -0,0032 -0,0002 0,0079 -0,0004 0,0046 

PM10 - Aritmetický  
průměr 24 hod (µg.m-3) 

-0,0063 -0,0076 -0,0933 -0,0773 -0,0052 0,1917 -0,0107 0,1122 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

PM10 - Aritmetický  
průměr 1 rok (µg.m-3) 

-0,0002 0,0023 -0,0001 -0,0001 -0,0021 0,0039 0,0033 -0,0001 

PM10 - Aritmetický  
průměr 24 hod (µg.m-3) 

-0,0039 0,0557 -0,0026 -0,0022 -0,0513 0,0954 0,0801 -0,0031 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

PM2,5 – průměrné roční koncentrace  

Pro PM2,5 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit z hlediska ročního aritmetického průměru 

hodnotou 20 µg.m-3. 
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Stav v roce 2024 – bez záměru 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při nerealizaci záměru dosahovány u bodů ve 

výpočtové síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,532 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť 

maximálně do 0,102 µg.m-3. 

Stav v roce 2024 – se záměrem – varianta 1 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,531 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,104 

µg.m-3. 

Stav v roce 2024 – se záměrem – varianta 2 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,531 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,104 

µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – bez záměru 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při nerealizaci záměru dosahovány u bodů ve 

výpočtové síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,531 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť 

maximálně do 0,102 µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 1 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,531 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,102 

µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 2 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,530 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,102 

µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 1 vč. kumulativních vlivů (výhledové propojení silnic I/9 a I/16) 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,531 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,104 

µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 2 vč. kumulativních vlivů (výhledové propojení silnic I/9 a I/16) 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,530 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,104 

µg.m-3. 

Porovnání variant  

Z níže uvedených tabulek porovnávajících stav v roce 2024 bez záměru se stavy v roce 2024  

se záměrem (varianta 1 a varianta 2) a stav v roce 2040 bez záměru se stavy v roce 2040 se záměrem 

(varianta 1 a varianta 2) vyplývá, že realizací záměru dojde převážně ke snížení příspěvků k imisní zátěži u 
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řešených výpočtových bodů mimo výpočtovou síť reprezentující obytnou zástavbu. Změny v příspěvcích 

jsou malé a málo významné z důvodu hustoty komunikační sítě řešeného území. 

Nyní platná legislativa ochrany ovzduší umožňuje umísťování zdrojů znečišťování ovzduší i do území, kde 

dochází k překračování imisních limitů znečišťujících látek za situace, kdy příspěvky z provozu zdrojů 

k ročním koncentracím znečišťující látky nedosahují úrovně 1 % limitu roční průměrné koncentrace. 

Jak je patrné z výše uvedených výsledků výpočtu, příspěvky v řešených variantách budou pod 1 % imisního 

limitu PM2,5. 

Tabulka 80 Porovnání příspěvků PM2,5 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2024 se záměrem 

– varianta 1 × stav v roce 2024 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

PM2,5 - Aritmetický 
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0001 0,0020 -0,0009 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0007 -0,0006 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

PM2,5 - Aritmetický 
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0001 -0,0001 -0,0006 -0,0005 -0,0001 -0,0001 -0,0001 0,0000 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

PM2,5 - Aritmetický 
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0001 0,0011 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0001 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 81 Porovnání příspěvků PM2,5 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2024 se záměrem 

– varianta 2 × stav v roce 2024 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

PM2,5 - Aritmetický 
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0002 0,0019 -0,0002 -0,0001 -0,0001 -0,0002 -0,0001 -0,0001 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

PM2,5 - Aritmetický 
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0002 -0,0001 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

PM2,5 - Aritmetický 
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0001 0,0010 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 0,0000 -0,0001 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 82 Porovnání příspěvků PM2,5 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se záměrem 

– varianta 1 × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

PM2,5 - Aritmetický 
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0002 0,0020 -0,0001 -0,0001 -0,0001 0,0000 -0,0001 0,0000 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

PM2,5 - Aritmetický 
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 0,0000 -0,0001 -0,0001 -0,0001 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

PM2,5 - Aritmetický 
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0001 0,0011 -0,0001 -0,0001 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 
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Tabulka 83 Porovnání příspěvků PM2,5 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se záměrem 

– varianta 2 × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

PM2,5 - Aritmetický 
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0002 0,0019 -0,0002 -0,0001 -0,0001 -0,0002 -0,0001 -0,0001 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

PM2,5 - Aritmetický 
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0002 -0,0001 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

PM2,5 - Aritmetický 
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0001 0,0010 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 0,0000 -0,0001 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Převážně pokles příspěvků k imisní zátěži u řešených výpočtových bodů mimo výpočtovou síť 

reprezentující obytnou zástavbu lze předpokládat i v případě stavů roce 2040, které uvažovaly provoz 

předmětného záměru vč. kumulativních vlivů plánovaného propojení I/16 a I/9. Porovnání variant v roce 

2040 se záměrem vč. kumulativních vlivů plánovaného propojení I/16 a I/9 se stavem v roce 2040 bez 

záměru je uvedeno v následujících tabulkách. 

Tabulka 84 Porovnání příspěvků PM2,5 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se záměrem 

– varianta 1 vč. kumulativních vlivů × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

PM2,5 - Aritmetický  
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0001 0,0020 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

PM2,5 - Aritmetický  
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0001 -0,0001 -0,0018 -0,0015 -0,0001 0,0039 -0,0001 0,0000 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

PM2,5 - Aritmetický  
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0001 0,0011 -0,0001 0,0000 -0,0010 0,0019 0,0016 -0,0001 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 85 Porovnání příspěvků PM2,5 k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se záměrem 

– varianta 2 vč. kumulativních vlivů × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

PM2,5 - Aritmetický  
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0002 0,0022 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0002 -0,0001 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

PM2,5 - Aritmetický  
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0001 -0,0002 -0,0018 -0,0015 -0,0001 0,0038 -0,0001 0,0000 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

PM2,5 - Aritmetický  
průměr 1 rok  (µg.m-3) 

-0,0001 0,0011 -0,0001 0,0000 -0,0010 0,0019 0,0016 -0,0001 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Benzen – průměrné roční koncentrace  

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu pro roční 

aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3.  
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Stav v roce 2024 – bez záměru 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při nerealizaci záměru dosahovány u bodů ve 

výpočtové síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,0579 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť 

maximálně do 0,0111 µg.m-3. 

Stav v roce 2024 – se záměrem – varianta 1 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,0578 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 

0,0113 µg.m-3. 

Stav v roce 2024 – se záměrem – varianta 2 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,0578 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 

0,0113 µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – bez záměru 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při nerealizaci záměru dosahovány u bodů ve 

výpočtové síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,0578 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť 

maximálně do 0,0111 µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 1 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,0578 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 

0,0111 µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 2 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,0577 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 

0,0111 µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 1 vč. kumulativních vlivů (výhledové propojení silnic I/9 a I/16) 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,0578 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 

0,0113 µg.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 2 vč. kumulativních vlivů (výhledové propojení silnic I/9 a I/16) 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,0577 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 

0,0113 µg.m-3. 

Porovnání variant  

Z níže uvedených tabulek porovnávajících stav v roce 2024 bez záměru se stavy v roce 2024  

se záměrem (varianta 1 a varianta 2) a stav v roce 2040 bez záměru se stavy v roce 2040 se záměrem 

(varianta 1 a varianta 2) vyplývá, že realizací záměru dojde převážně ke snížení příspěvků k imisní zátěži u 
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řešených výpočtových bodů mimo výpočtovou síť reprezentující obytnou zástavbu. Změny v příspěvcích 

jsou malé a málo významné z důvodu hustoty komunikační sítě řešeného území. 

Z vyhodnocení v rozptylové studii je zřejmé, že realizací záměru nedojde k překračování imisního limitu 

pro benzen. 

Tabulka 86 Porovnání příspěvků benzenu k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2024 se 

záměrem – varianta 1 × stav v roce 2024 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

Benzen - Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0002 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0001 -0,0001 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

Benzen - Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0000 -0,0001 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

Benzen - Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 87 Porovnání příspěvků benzenu k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2024 se 

záměrem – varianta 2 × stav v roce 2024 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

Benzen - Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

Benzen - Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

Benzen - Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 88 Porovnání příspěvků benzenu k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se 

záměrem – varianta 1 × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

Benzen - Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

Benzen - Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0000 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

Benzen - Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 89 Porovnání příspěvků benzenu k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se 

záměrem – varianta 2 × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

Benzen - Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

Benzen - Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

Benzen - Aritmetický 
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Převážně pokles příspěvků k imisní zátěži u řešených výpočtových bodů mimo výpočtovou síť 

reprezentující obytnou zástavbu lze předpokládat i v případě stavů roce 2040, které uvažovaly provoz 

předmětného záměru vč. kumulativních vlivů plánovaného propojení I/16 a I/9. Porovnání variant v roce 

2040 se záměrem vč. kumulativních vlivů plánovaného propojení I/16 a I/9 se stavem v roce 2040 bez 

záměru je uvedeno v následujících tabulkách. 

Tabulka 90 Porovnání příspěvků benzenu k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se 

záměrem – varianta 1 vč. kumulativních vlivů × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

Benzen - Aritmetický  
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

Benzen - Aritmetický  
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0000 -0,0002 -0,0002 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

Benzen - Aritmetický  
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0002 0,0002 0,0000 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 91 Porovnání příspěvků benzenu k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 se 

záměrem – varianta 2 vč. kumulativních vlivů × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

Benzen - Aritmetický  
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

Benzen - Aritmetický  
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0000 -0,0002 -0,0002 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

Benzen - Aritmetický  
průměr /1 rok (µg.m-3) 

0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0002 0,0002 0,0000 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Benzo[a]pyren – průměrné roční koncentrace  

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu pro roční 

aritmetický průměr benzo(a)pyrenu 1 ng.m-3. 

Stav v roce 2024 – bez záměru 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při nerealizaci záměru dosahovány u bodů ve 
výpočtové síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,0570 ng.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť 
maximálně do 0,0109 ng.m-3. 

Stav v roce 2024 – se záměrem – varianta 1 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,0569 ng.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 

0,0111 ng.m-3. 
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Stav v roce 2024 – se záměrem – varianta 2 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 

síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,0568 ng.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 

0,0111 ng.m-3. 

Stav v roce 2040 – bez záměru 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při nerealizaci záměru dosahovány u bodů ve 

výpočtové síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,0569 ng.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť 

maximálně do 0,0109 ng.m-3.  

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 1 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 
síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,0568 ng.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 
0,0109 ng.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 2 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 
síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,568 ng.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,109 
ng.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 1 vč. kumulativních vlivů (výhledové propojení silnic I/9 a I/16) 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 
síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,0568 ng.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 
0,0111 ng.m-3. 

Stav v roce 2040 – se záměrem – varianta 2 vč. kumulativních vlivů (výhledové propojení silnic I/9 a I/16) 

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou při aktivní variantě dosahovány u bodů ve výpočtové 
síti příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,568 ng.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 
0,0111 ng.m-3. 

Porovnání variant  

Z níže uvedených tabulek porovnávajících stav v roce 2024 bez záměru se stavy v roce 2024  

se záměrem (varianta 1 a varianta 2) a stav v roce 2040 bez záměru se stavy v roce 2040 se záměrem 

(varianta 1 a varianta 2) vyplývá, že realizací záměru dojde převážně ke snížení příspěvků k imisní zátěži u 

řešených výpočtových bodů mimo výpočtovou síť reprezentující obytnou zástavbu. Změny v příspěvcích 

jsou malé a málo významné z důvodu hustoty komunikační sítě řešeného území.  

Nyní platná legislativa ochrany ovzduší umožňuje umísťování zdrojů znečišťování ovzduší i do území, kde 

dochází k překračování imisních limitů znečišťujících látek za situace, kdy příspěvky z provozu zdrojů 

k ročním koncentracím znečišťující látky nedosahují úrovně 1 % limitu roční průměrné koncentrace. 

Jak je patrné z výše uvedených výsledků výpočtu, příspěvky v řešených variantách budou pod 1 % imisního 

limitu.  
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Tabulka 92 Porovnání příspěvků benzo[a]pyrenu k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2024 

se záměrem – varianta 1 × stav v roce 2024 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

Benzo[a]pyren - 
Aritmetický průměr /1 rok 

(ng.m-3) 
0,0000 0,0002 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0001 -0,0001 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

Benzo[a]pyren - 
Aritmetický průměr /1 rok 

(ng.m-3) 
0,0000 0,0000 -0,0001 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

Benzo[a]pyren - 
Aritmetický průměr /1 rok 

(ng.m-3) 
0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 93 Porovnání příspěvků benzo[a]pyrenu k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2024 

se záměrem – varianta 2 × stav v roce 2024 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

Benzo[a]pyren - 
Aritmetický průměr /1 rok 

(ng.m-3) 
0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

Benzo[a]pyren - 
Aritmetický průměr /1 rok 

(ng.m-3) 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

Benzo[a]pyren - 
Aritmetický průměr /1 rok 

(ng.m-3) 
0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 94 Porovnání příspěvků benzo[a]pyrenu k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 

se záměrem – varianta 1 × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

Benzo[a]pyren - 
Aritmetický průměr /1 rok 

(ng.m-3) 
0,0000 0,0002 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

Benzo[a]pyren - 
Aritmetický průměr /1 rok 

(ng.m-3) 
0,0000 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

Benzo[a]pyren - 
Aritmetický průměr /1 rok 

(ng.m-3) 
0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0001 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 
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Tabulka 95 Porovnání příspěvků benzo[a]pyrenu k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 

se záměrem – varianta 2 × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

Benzo[a]pyren - 
Aritmetický průměr /1 rok 

(ng.m-3) 
0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

Benzo[a]pyren - 
Aritmetický průměr /1 rok 

(ng.m-3) 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

Benzo[a]pyren - 
Aritmetický průměr /1 rok 

(ng.m-3) 
0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Převážně pokles příspěvků k imisní zátěži u řešených výpočtových bodů mimo výpočtovou síť 

reprezentující obytnou zástavbu lze předpokládat i v případě stavů roce 2040, které uvažovaly provoz 

předmětného záměru vč. kumulativních vlivů plánovaného propojení I/16 a I/9. Porovnání variant v roce 

2040 se záměrem vč. kumulativních vlivů plánovaného propojení I/16 a I/9 se stavem v roce 2040 bez 

záměru je uvedeno v následujících tabulkách. 

Tabulka 96 Porovnání příspěvků benzo[a]pyrenu k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 

se záměrem – varianta 1 vč. kumulativních vlivů × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

Benzo[a]pyren -  
Aritmetický průměr /1 rok (ng.m-3) 

0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

Benzo[a]pyren -  
Aritmetický průměr /1 rok (ng.m-3) 

0,0000 0,0000 -0,0002 -0,0002 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

Benzo[a]pyren -  
Aritmetický průměr /1 rok (ng.m-3) 

0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0002 0,0002 0,0000 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 

Tabulka 97 Porovnání příspěvků benzo[a]pyrenu k imisní zátěži v bodech mimo výpočtovou síť – stav v roce 2040 

se záměrem – varianta 2 vč. kumulativních vlivů × stav v roce 2040 bez záměru 

Polutant 90001 90002 90003 90004 90005 90006 90007 90008 

Benzo[a]pyren -  

Aritmetický průměr /1 rok (ng.m-3) 
0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Polutant 90009 90010 90011 90012 90013 90014 90015 90016 

Benzo[a]pyren -  

Aritmetický průměr /1 rok (ng.m-3) 
0,0000 0,0000 -0,0002 -0,0002 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 

Polutant 90017 90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 

Benzo[a]pyren -  

Aritmetický průměr /1 rok (ng.m-3) 
0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 -0,0001 0,0002 0,0002 0,0000 

Zdroj: Rozptylová studie (příloha č. 3 dokumentace EIA) 
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Vyhodnocení kumulativních vlivů s plánovaným provozem ZEVO 

Pro vyhodnocení kumulativních vlivů s plánovaným provozem stacionárních zdrojů ZEVO a elektrárny 

Mělník zpracovatel Rozptylové studie (příloha č. 3 předkládané dokumentace EIA) vycházel z Rozptylové 

studie – Výstavba ZEVO v lokalitě EMĚ (ORGREZ a.s., září 2017, aktualizace 2018), která zohledňuje změnu 

koncepce provozu elektrárny Mělník ve výhledovém stavu v roce 2024. Tato koncepce je založena na 

útlumu výroby elektrické energie při zachování zásobování teplem a předpokládá výstavbu dvou nových 

spalovacích jednotek, z nichž jedna bude uvedena do provozu v roce 2021 (plynová kotelna) a další v roce 

2022 (fluidní kotel). Ukončení provozu EMĚ II je uvažován k roku 2022 a EMĚ III je plánováno ukončit 

k roku 2024 (po uvedení ZEVO do provozu). 

Z vyhodnocení provozu předmětného záměru v kumulaci s plánovaným provozem stacionárních zdrojů 

ZEVO a elektrárny Mělník v kap. 6 Rozptylové studie je zřejmé, že u hodnocených škodlivin kromě benzenu 

a benzo[a]pyrenu dochází oproti stávajícímu stavu v roce 2020 k významnému snížení emisí. Příspěvky 

benzenu a benzo[a]pyrenu ke stávající imisní zátěži lze však označit za malé a málo významné, jelikož se 

pohybují hluboko pod 1 % imisního limitu. 

Celkově lze konstatovat, že při realizaci všech opatření týkajících se elektrárny Mělník a při realizaci 

záměru ZEVO ve stanovených parametrech a při realizaci záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní 

Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ lze očekávat většinově významný pokles příspěvků k imisní zátěži  

v rámci celého řešeného zájmového území. Pokud dochází u modelově zvolených výpočtových bodů 

hodnotících kumulativní vlivy k absolutnímu nárůstu příspěvků k imisní zátěži (benzen a benzo[a]pyren), 

lze tyto příspěvky označit za zcela zanedbatelné. 

Národní program snižování emisí ČR ve vztahu k hodnocenému záměru 

Příloha č. 3 Aktualizace Národního programu snižování emisí ČR (listopad 2019) vyhodnocuje plnění 

opatření stanovených v rámci Národního programu snižování emisí ČR z listopadu 2015. Jako jedno 

z vyhodnocených opatření je opatření AB2 – Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí. Opatření AB2 je 

v rámci Národního programu snižování emisí ČR nadále platné. 

Součástí předmětného záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ 

jsou stavby Obchvat obce Cítov a Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel, které přispějí ke snížení 

dopravní zátěže v obcích a zlepší tak imisní situaci. Z tohoto pohledu je tedy možné označit předmětný 

záměr jako opatření naplňující cíle Národního programu snižování emisí. 

Program zlepšování kvality ovzduší – Zóna Střední Čechy ve vztahu k hodnocenému záměru 

Jedním z cílů Programu zlepšování kvality ovzduší – Zóna Střední Čechy (květen 2016) je stanovení 

takových opatření, která povedou ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění 

ovzduší. Opatření ke snížení emisí a k požadovanému zlepšení kvality ovzduší jsou definována v kap. E. 4 

tohoto programu. 

Vztah k hodnocenému záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ 

mají především následující opatření: 

• opatření AB2 – Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí, 

• opatření AB8 – Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu, 

• opatření AB15 – Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu, 

• opatření AB17 – Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně, 
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• opatření BD3 – Omezování prašnosti ze stavební činnosti. 

Nejvýznamnějším opatřením, které je třeba ve vztahu k posuzovanému záměru zmínit, je opatření AB2 – 

Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí. V popisu opatření je mj. uvedeno následující: 

• Primárním cílem tohoto opatření je odvedení tranzitní dopravy, především nákladní, jež je 

významným zdrojem znečištění ovzduší, z prostoru obytné zástavby do extravilánu či periferních částí 

měst a obcí. Opatření se však netýká pouze tranzitní dopravy (tj. dopravy se zdrojem i cílem cesty 

mimo dotčené město/obec), ale zajistí také přenesení části vnitroměstské, cílové i zdrojové dopravy, 

čímž opět odlehčí centrálním částem města/obce. 

• Zásadní význam má však budování obchvatů i ve vztahu k dalším opatřením dopravně-organizačního 

charakteru, jejichž účelem je snížení celkového objemu dopravy ve městě. Podstatnějšího účinku 

těchto opatření lze dosáhnout až v situaci, kdy budou zajištěny vhodné objízdné trasy. V prostoru 

vymezeném obchvatem pak je možné realizovat např. nízkoemisní zóny, selektivní zákazy vjezdu, 

omezovat parkování atd.  

Jednou z doporučených akcí v souvislosti s opatřením AB2 – Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí je ve 

variantě 1 i variantě 2 stavba Obchvat obce Cítov, která je součástí předmětného záměru „Nové dopravní 

řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“. Realizací předmětného záměru tak dojde 

k dílčímu naplnění výše uvedeného opatření definovaného v Programu zlepšování kvality ovzduší – Zóna 

Střední Čechy. 

Realizací předmětného záměru lze předpokládat pozitivní vliv na opatření AB8 – Selektivní nebo úplné 

zákazy vjezdu, kdy součástí navrhovaného dopravního řešení je umístění organizačního opatření – „zákaz 

jízd nákladních vozidel nad 3,5 t (mimo dopravní obsluhy)“, které bude umístěno na sjezdu z obchvatu 

obce Cítov (varianta 1 i varianta 2) na stávající komunikaci III/24633 v úseku Cítov–Spomyšl a zajistí tak 

odvedení tranzitní dopravy na komunikace II/246 a I/6 mimo zastavěné území. 

Stavba předmětného záměru bude mít pozitivní vliv i na opatření AB15 – Zvýšení plynulosti dopravy 

v intravilánu, kdy záměr bude mít pozitivní dopad na snížení dopravní zátěže na stávajících komunikacích 

v intravilánech přilehlých obcí (II/246 v obci Cítov, III/24050 v úseku Vliněves–Horní Počaply) a tím i 

pozitivní dopad na zvýšení plynulosti dopravy na těchto komunikacích. 

Přímou součástí stavby předmětného záměru, resp. její projektové dokumentace bude návrh sadových 

úprav podél jednotlivých komunikací. Bude tak naplněno další z opatření Programu zlepšování kvality 

ovzduší – Zóna Střední Čechy, konkrétně opatření AB17 – Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně. 

V souvislosti s výstavbou záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ 

bude realizována celá řada opatření k omezení negativních vlivů výstavby na kvalitu ovzduší. Tato opatření 

jsou podrobně popsána v kapitole B. I. 6. dokumentace EIA a plně korespondují s opatřením BD3 – 

Omezování prašnosti ze stavební činnosti uvedeným v Programu zlepšování kvality ovzduší – Zóna Střední 

Čechy. 

Kompenzační opatření ke snížení vlivu provozu záměru na kvalitu ovzduší 

V následujícím textu je provedeno posouzení nutnosti aplikace kompenzačních opatření podle § 11 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů ve vztahu k hodnocenému 

záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“. 

V řešeném území jsou splněny všechny imisní limity kromě denního imisního limitu suspendovaných částic 

PM10 a ročních průměrných koncentrací suspendovaných částic PM2,5, přičemž k překročení imisních 
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limitů dochází pouze v centru města Mělník a Štětí. Přímo v místě navrženého záměru k překročení 

imisních limitů pro denní koncentrace PM10 a průměrné roční koncentrace PM2,5 nedochází. V části území 

dochází k překračování limitu pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se však pouze 

přihlíží (viz § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). 

Realizací záměru dojde převážně ke snížení příspěvků k imisní zátěži u řešených výpočtových bodů mimo 

výpočtovou síť reprezentující obytnou zástavbu. V případech, kdy jsou v území překročeny imisní limity již 

ve stávajícím stavu, budou příspěvky vlivem provozu řešených variant předmětného záměru (vč. stavů 

v roce 2040 při uvažování kumulativních vlivů s výhledovým propojením silnic I/9 a I/16) pod 1 % imisního 

limitu.  

Zároveň je nutné konstatovat, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů se v souvislosti s předmětným záměrem nepředpokládá intenzita 

dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 h v návrhovém období. 

Z pohledu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů tedy nejsou 

vyžadována kompenzační opatření. 

Pozitivní vliv předmětného záměru na klima a kvalitu ovzduší lze očekávat v souvislosti s vegetačními 

úpravami podél předmětných komunikací, jejichž návrh bude proveden v rámci navazujících stupňů 

projektových příprav. 

Shrnutí  

V Rozptylové studii (příloha č. 3 předkládané dokumentace EIA) byl řešen výpočet imisní zátěže, pomocí 

kterého byly hodnoceny příspěvky k imisní zátěži ve stávajícím stavu, výhledovém roce 2024 (stav bez 

záměru, stav se záměrem – varianta 1, stav se záměrem – varianta 2) a v roce 2040 (stav bez záměru, stav 

se záměrem – varianta 1, stav se záměrem – varianta 2). Ve výhledovém roce 2040 bylo nad rámec 

uvedených stavů provedeno posouzení příspěvků záměru k imisní zátěži s kumulací plánovaného 

propojení silnic I/16 a I/9. Pro zahrnutí všech kumulativních vlivů z hlediska kvality ovzduší v území byly 

dále vyhodnoceny výše uvedené výhledové stavy se záměrem ve variantě 1 a variantě 2 (rok 2024 a 2040) 

se zahrnutím imisních příspěvků z provozu stacionárních zdrojů ZEVO a elektrárny Mělník. 

Dle pětiletých průměrů koncentrací znečišťujících látek publikovaných ČHMÚ pro potřeby zákona  

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší jsou v řešeném území splněny všechny imisní limity kromě denního 

imisního limitu suspendovaných částic PM10 a ročních průměrných koncentrací suspendovaných částic 

PM2,5, přičemž k překročení imisních limitů dochází pouze v centru města Mělník a Štětí. Přímo v místě 

navrženého záměru k překročení imisních limitů pro denní koncentrace PM10 a průměrné roční 

koncentrace PM2,5 nedochází. V části území dochází k překračování limitu pro průměrné roční 

koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se však pouze přihlíží (viz § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). 

Z výsledků výpočtu Rozptylové studie (příloha č. 3 předkládané dokumentace EIA) lze předpokládat, že 

realizací záměru dojde převážně ke snížení příspěvků k imisní zátěži u řešených výpočtových bodů mimo 

výpočtovou síť reprezentující obytnou zástavbu. V případech, kdy jsou v území překročeny imisní limity již 

ve stávajícím stavu, budou příspěvky vlivem provozu řešených variant předmětného záměru (vč. stavů 

v roce 2040 při uvažování kumulativních vlivů s výhledovým propojením silnic I/9 a I/16) pod 1 % imisního 

limitu. Totožný vliv lze předpokládat i pro kumulaci předmětného záměru s plánovaným propojením I/16 

a I/9 vč. plánovaného provozu stacionárních zdrojů ZEVO a elektrárny Mělník. 
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Pokles příspěvků k imisní zátěži lze předpokládat zejména u nejbližších objektů obytné zástavby podél 

stávajících komunikací při průtahu obcemi vlivem převedení tranzitní silniční dopravy mimo tyto obce. 

Z posouzení nutnosti aplikace kompenzačních opatření podle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, vyplynulo, že v místech, kde jsou překročeny imisní limity pro průměrné roční 

koncentrace PM2,5 a benzo[a]pyrenu, nedochází realizací záměru k navýšení imisních příspěvků o více jak 

1 %.  

Z pohledu výše uvedeného zákona proto nejsou vyžadována kompenzační opatření. 

Závěr 

Z hlediska znečištění ovzduší je záměr Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice 

– Cítov akceptovatelný. Příspěvky záměru k imisní situaci lze označit za malé a málo významné. 

Rozložení příspěvků jednotlivých variant předmětného záměru k imisní zátěži je téměř rovnocenné. 

 D. I. 2. 2. Vlivy na klima 

Pro vyhodnocení vlivů předmětného záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov“ na klimatický vliv Země a rovněž zhodnocení rizik, spojených s klimatickými změnami, 

z hlediska jejich vlivu na uvedený záměr, byla vypracována studie Vlivy na klima, která tvoří přílohu č. 9 

předkládané dokumentace EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V následujícím 

textu je uvedeno stručné shrnutí závěrů této studie. 

Při hodnocení možných vlivů záměru na klima je nutno uvažovat klima v jednotlivých prostorových 

měřítcích, tj. v měřítku makroklimatu, mezoklimatu, místního klimatu a mikroklimatu. 

U stavby tohoto rozsahu lze teoreticky uvažovat ovlivnění mikroklima. 

Identifikace a posouzení adaptačních opatření  

Pro identifikaci a posouzení adaptačních opatření vycházela studie Vlivy na klima z Odborného podkladu 

k zohlednění dopadů změny klimatu při přípravě projektů dopravní infrastruktury (Český 

hydrometeorologický ústav a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, květen 2017). 

V Odborném podkladu byly použity modelové simulace pro dva různé emisní scénáře označované jako 

RCP4.5 a RCP8.5.  

Scénář RCP4.5 představuje středně optimistickou variantu vývoje emisí skleníkových plynů s mírným 

nárůstem do poloviny 21. století a poté s předpokládaným pomalým poklesem. Druhý použitý scénář 

RCP8.5 předpokládá naopak poměrně rychlý růst emisí skleníkových plynů v průběhu celého 21. století. 

V následujících odstavcích je uveden předpokládaný vývoj vybraných klimatických charakteristik a srážek 

na základě výše uvedených emisních scénářů pro území předmětného záměru „Nové dopravní řešení 

v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov. Podrobnější výčet informací o předpokládaném vývoji 

klimatu je uveden v příloze č. 9 předkládané dokumentace EIA. 

Předpokládaný vývoj klimatických charakteristik 

Průměrná roční teplota vzduchu – Za předpokladu naplnění scénáře emisí RCP4.5 dojde k nárůstu 

průměrné teploty o 0,9693 °C. Scénář emisí RCP8.5 naopak představuje nárůst průměrné teploty  

o 1,1190 °C. 
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Průměrný roční počet dní s maximální teplotou nad 34 °C – Za předpokladu naplnění scénáře emisí RCP4.5 

dojde k nárůstu tohoto počtu o 1,0430 dne za rok. Scénář emisí RCP8.5 naopak představuje nárůst  

o 0,9419 dne za rok. 

Průměrný roční počet dní s minimální teplotou pod -20 °C – Za předpokladu naplnění scénáře emisí RCP4.5 

dojde k poklesu tohoto počtu o 0,2021 dne za rok. Scénář emisí RCP8.5 naopak představuje pokles  

o 0,2818 dne za rok. 

Sucho – Pro hodnocení sucha byl využit Standardizovaný srážkový evapotranspirační index (SPEI). SPEI je 

definován jako normovaná hodnota rozdílu úhrnu srážek a potenciální evapotranspirace. 

Změny rozložení SPEI, ke kterým povede emisní scénář RCP4.5 je zřejmý z následující tabulky: 

Tabulka 98 Průměrný podíl měsíců zasažených epizodami sucha v zájmové oblasti předmětného záměru – RCP4.5 

 

Scénář emisí RCP4.5 rok 2021–2050 

hodnota  
jednotka min. max. 

Průměrný podíl měsíců zasažených epizodami sucha 
podle hodnot 6–měsíčního SPEI v % za duben až září 

40 45 % 

Průměrný podíl měsíců zasažených epizodami sucha 
podle hodnot 12–měsíčního SPEI v % za leden až prosinec 

40 45 % 

Zdroj: Vlivy na klima (ECO-ENVI-CONSULT, srpen 2020) 

Změny rozložení SPEI, ke kterým povede emisní scénář RCP8.5 je zřejmý z následující tabulky: 

Tabulka 99 Průměrný podíl měsíců zasažených epizodami sucha v zájmové oblasti předmětného záměru – RCP8.5 

 

Scénář emisí RCP8.5 rok 2021–2050 

hodnota  
jednotka min. max. 

Průměrný podíl měsíců zasažených epizodami sucha 
podle hodnot 6–měsíčního SPEI v % za duben až září 

40 45 % 

Průměrný podíl měsíců zasažených epizodami sucha 
podle hodnot 12–měsíčního SPEI v % za leden až prosinec 

40 45 % 

Zdroj: Vlivy na klima (ECO-ENVI-CONSULT, srpen 2020) 

Průměrná roční rychlost větru – Za předpokladu naplnění scénáře emisí RCP4.5 dojde k poklesu  

o 0,0124 m/s. Scénář emisí RCP8.5 naopak představuje pokles o 0,0123 m/s. 

Průměrný sezónní (listopad – březen) počet dní s novým sněhem 5 cm a více – Za předpokladu naplnění 

scénáře emisí RCP4.5 dojde k poklesu o 0,3379 dne. Scénář emisí RCP8.5 naopak představuje pokles  

o 0,4725 dne. 

Průměrný sezónní (říjen až duben) počet dní s přechodem teploty přes 0 °C – Pro oba emisní scénáře je 

očekáván pokles, pro mírnější scénář RCP4.5 je v oblasti očekáván pokles o 8,1246 dní, pro druhý scénář 

RCP8.5 se jedná o 10,7861 dní. 

Sezónní (listopad až březen) počet dní se zhoršenými rozptylovými podmínkami – Pro scénář RCP4.5 jsou 

predikovány následující změny v rozptylových podmínkách (následující charakteristiky nejsou pro model 

RCP8.5 k dispozici): 

Tabulka 100 Předpokládané změny v rozptylových podmínkách zájmové oblasti předmětného záměru 

Počet dní s nepříznivými rozptylovými podmínkami Nárůst o 0,9748 dne 

Ventilační index  Pokles o 442,0104 m2.s-1 

Výška mezní vrstvy Pokles o 10,1354 m 

Průměrná rychlost větru v mezní vrstvě Pokles o 0,4454 m.s-1 
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Zdroj: Vlivy na klima (ECO-ENVI-CONSULT, srpen 2020) 

Předpokládaný vývoj srážek 

Za předpokladu naplnění scénáře emisí RCP4.5 dojde k nárůstu množství srážek na 515–566 mm. Scénář 

emisí RCP8.5 naopak představuje nárůst průměrného množství srážek na 582–595 mm. 

Emisní model RCP4.5 vede k následujícím změnám průměrných sezónních srážek: 

Tabulka 101 Předpokládané změny v průměrných sezónních srážkách v zájmové oblasti předmětného záměru – 

RCP4.5 

 

Scénář emisí RCP4.5 rok 2021–2050 

hodnota  
jednotka min. max. 

Průměrný roční úhrn srážek - jaro < 131,5800 mm 

Průměrný roční úhrn srážek - léto 198,7980 223,6478 mm 

Průměrný roční úhrn srážek - podzim < 124,4763 mm 

Průměrný roční úhrn srážek - zima < 84,0323 mm 

Zdroj: Vlivy na klima (ECO-ENVI-CONSULT, srpen 2020) 

Emisní model RCP8.5 vede k následujícím změnám průměrné sezónních srážek: 

Tabulka 102 Předpokládané změny v průměrných sezónních srážkách v zájmové oblasti předmětného záměru – 

RCP8.5 

  

Scénář emisí RCP8.5 rok 2021–2050 

hodnota   
jednotka min. max. 

Průměrný roční úhrn srážek - jaro < 135,8625 mm 

Průměrný roční úhrn srážek - léto 202,5200 227,8350 mm 

Průměrný roční úhrn srážek - podzim  < 130,7750 mm 

Průměrný roční úhrn srážek - zima < 85,4100 mm 

Zdroj: Vlivy na klima (ECO-ENVI-CONSULT, srpen 2020) 

Předpokládané změny v počtech srážkových dnů s úhrnem srážek více jak 10, 20 a 30 mm pro jednotlivé 

emisní scénáře jsou zřejmé z následujících tabulek. 

Tabulka 103 Předpokládané změny v počtech srážkových dnů s úhrnem srážek více jak 10, 20 a 30 mm v zájmové 

oblasti předmětného záměru – RCP4.5 

 

Scénář emisí RCP4.5 rok 2021–2050 

hodnota  
jednotka min. max. 

Průměrný roční počet dní se srážkami s denním úhrnem 
alespoň 10 mm 

12,9586 14,9586 dní/rok 

Průměrný roční počet dní se srážkami s denním úhrnem 
alespoň 20 mm 

3,1770 4,1770 dní/rok 

Průměrný roční počet dní se srážkami s denním úhrnem 
alespoň 30 mm 

< 0,9889 dní/rok 

Zdroj: Vlivy na klima (ECO-ENVI-CONSULT, srpen 2020) 
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Tabulka 104 Předpokládané změny v počtech srážkových dnů s úhrnem srážek více jak 10, 20 a 30 mm v zájmové 

oblasti předmětného záměru – RCP8.5 

 

Scénář emisí RCP8.5 rok 2021–2050 

hodnota  
jednotka min. max. 

Průměrný roční počet dní se srážkami s denním úhrnem 
alespoň 10 mm 

13,5190 15,5190 dní/rok 

Průměrný roční počet dní se srážkami s denním úhrnem 
alespoň 20 mm 

3,3015 4,3015 dní/rok 

Průměrný roční počet dní se srážkami s denním úhrnem 
alespoň 30 mm 

< 1,0894 dní/rok 

Zdroj: Vlivy na klima (ECO-ENVI-CONSULT, srpen 2020) 

Z hlediska umístění záměru nelze předpokládat, že by bylo nezbytné v území realizovat nadstandardní 

projektové řešení jiná, než jsou běžná opatření. Charakter počasí nepředpokládá významnější anomálie 

z hlediska umístění záměru. 

Identifikace a posouzení zmírňujících opatření 

Vyhodnocení vlivů na klima dále identifikuje a posuzuje zmírňující opatření, která vyplývají z bilance 

skleníkových plynů a CO2 a souvisejícím tepelným ostrovem města. Podrobné vyhodnocení je součástí 

kap. 3 studie Vlivy na klima (příloha č. 9 předkládané dokumentace EIA). V následující tabulce je uvedeno 

porovnání celkových emisí CO2 ze silniční dopravy na stávající komunikační síti ve stávajícím stavu (rok 

2020) a ve výhledovém stavu 2024 se záměrem, resp. s variantou 1 a 2. 

Tabulka 105 Porovnání bilance emisí CO2 ze silničního provozu pro stávající stav 2020 a výhledový stav 2024  

se záměrem, resp. s variantou 1 a 2 

Horizont CO2 (kg/24 hodin) 

Stávající stav 2020 18 254,14 

Výhledový stav 2024 se záměrem – varianta 1 11 98,36 

Výhledový stav 2024 se záměrem – varianta 2 10 126,99 

Zdroj: Vlivy na klima (ECO-ENVI-CONSULT, srpen 2020) 

Výzkum ohledně celkových emisí a emisí v silniční dopravě naznačuje, že: 

• Celkové emise CO2 se zvyšují ve všech státech OECD, přičemž rychleji narůstají v nově 

industrializovaných zemích. 

• S celkovým počtem tun emisí CO2 v silniční dopravě se podobně zvyšuje i podíl silniční dopravy  

na celkových emisích CO2. 

Na základě všech výše uvedených skutečností lze vyslovit závěr, že realizace navrhovaného záměru bude 

z hlediska vlivů na tepelný ostrov města jednoznačným přínosem, protože odvede dopravu ze stávajících 

průtahů obcemi do volné krajiny, což je patrné porovnáním bilancí CO2 ve stávajícím stavu (rok 2020) a po 

realizaci záměru na navrhované obchvaty (rok 2024) s tím, že realizace záměru bude znamenat pokles 

produkce CO2 na stávající komunikační síti. 

Posouzení vlivu stavby na ovzduší je podrobně řešeno v rámci Rozptylové studie, která je samostatnou 

přílohou č. 3 předmětné dokumentace EIA. V Rozptylové studii jsou uvedeny metody zpracování 

a podrobné výsledky, včetně grafického znázornění imisních příspěvků z dopravy. 

Na základě provedených modelových výpočtů byly konstatovány následující skutečnosti:   
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• Realizací aktivních variant (varianta 1 a varianta 2) dojde k poklesu emisí hlavních škodlivin  

ze silničního provozu v dotčených obcích vlivem převedení podstatné části provozu na nově řešené 

úseky komunikací. 

• Vybudování posuzovaného záměru vnáší do území imisní zátěž; tato imisní zátěž bude způsobena 

zejména tranzitní dopravou využívající tuto novou komunikaci; realizací záměru dojde k přesunutí 

imisní zátěže z průjezdu obcemi na obchvatové komunikace mimo trvale obydlená sídla a tím dochází 

ke snížení imisní zátěže v obcích, kterými nyní procházejí stávající komunikace. 

• Veškeré imisní příspěvky koncentrací uvažovaných hlavních škodlivin emitovaných silniční dopravou 

budou podél posuzovaných komunikací pod v současnosti povolenými imisními limity. 

Posouzení adaptačních opatření 

Dle studie Vlivu na klima (ECO-ENVI-CONSULT, srpen 2020) není nezbytné do navrhovaného projektu 

adaptovat žádná integrační opatření. 

Do projektu je žádoucí zahrnout výsadbu doprovodné vegetace s cílem omezit zátěž území vysokými 

teplotami. Tímto rovněž dochází ke snižování emisí oxidu uhlíku. Doprovodná vegetace kolem silnice 

působí také jako protihluková clona, větrolam a zásněžka. Pro takovou výsadbu musí být zvolena vhodná 

druhová skladba, která odolá i silným nárazům větru. 

Vysazování zeleně je z toho pohledu doporučeno, neboť přispěje k přizpůsobení se změně klimatu a ke 

zmírnění jejich dopadů ochlazováním okolí, navíc poskytuje útočiště živočichům a zlepšuje celkovou 

funkčnost okolních ekosystémů, přispívá ke zvýšení biologické rozmanitosti ve sledovaném území.  

Díky opakovaným a déle trvajícím vlnám veder a častému střídání mrazových dní se dny tání bude 

docházet k degradaci povrchového materiálu vozovky a ovlivnění samotné bezpečnosti provozu spojenou 

se sníženou pozornosti řidičů. Proto je nutné zvolit vhodnou technologii a kvalitu materiálů se zaměřením 

na zvýšení životnosti prováděné dopravní stavby s požadavkem na mnoholeté záruky na kvalitu 

zhotoveného díla a časově i finančně zefektivnit opravy poškozené komunikace. 

Riziku námrazy na mostních konstrukcích lze předcházet vhodným dopravním značením.  

Převedení srážkových vod při přívalových deštích u drobných vodotečí v místech kritických bodů nutno 

řešit dostatečnou velikostí profilu nebo dílčím přemostěním vodoteče. 

Závěr 

Z hlediska vlivu záměru na klimatický systém lze konstatovat, že záměr „Nové dopravní řešení v lokalitě 

Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ nebude představovat významnější riziko a je akceptovatelný. 

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

D. I. 3. 1. Vlivy na hlukovou situaci 

Pro předkládaný záměr „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ bylo pro 

účely vyhodnocení akustické situace zpracováno Akustické posouzení, které tvoří přílohu č. 2 předkládané 

dokumentace EIA. 

K vyhodnocení akustické situace v řešeném území byl použit program CadnaA, verze 2020 a 3D model 

zájmového území. 
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Hygienické limity 

Zjištěný stav akustické situace v zájmovém území se posuzuje dle platné legislativy: 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů, 

• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Na základě nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,  

ve znění pozdějších předpisů jsou stanoveny hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 

v chráněném venkovním prostoru staveb u pozemních komunikací. 

Tabulka 106 Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb 

Silniční doprava 
Den 

(6–22 h) 
Noc 

(22–6 h) 

Hluk z provozu dopravy na pozemních komunikacích s hygienickým limitem 
staré hlukové zátěže 

LAeq,16h 

70 dB 
LAeq,8h 

60 dB 

Hluk z provozu dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních 
komunikacích I. a II. třídy 

LAeq,16h 

60 dB 
LAeq,8h 

50 dB 

Hluk z provozu dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy 
LAeq,16h 

55 dB 
LAeq,8h 

45 dB 

Hluk z provozu dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních 
komunikacích I. a II. třídy dle § 12, odst. 6 NV č. 272/2011 Sb. 

LAeq,16h 

65 dB 
LAeq,8h 

55 dB 

Hluk z provozu dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy 
dle § 12, odst. 6 NV č. 272/2011 Sb. 

LAeq,16h 

60 dB 
LAeq,8h 

50 dB 

Stavební činnost (7–21 h) 
(21–22 h, 

6–7 h) 
(22–6 h) 

Hluk z výstavby 
LAeq,s 

65 dB 
LAeq,s 

60 dB 
LAeq,s 

45 dB 

Zdroj: Akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., listopad 2020) 

Pozn. k tabulce: Stanovení průkazu použití limitu staré hlukové zátěže je součástí Akustického posouzení  

(EKOLA group, spol. s r.o., listopad 2020), které je přílohou č. 2 předkládané dokumentace EIA. 

Na základě legislativních požadavků byly pro hodnocení stávající a výhledové akustické situace 

posuzovaného území použity následující deskriptory: 

• LAeq,16h – ekvivalentní hladina akustického tlaku v dB v denní době (6–22 hod.), 

• LAeg,8h – ekvivalentní hladina akustického tlaku v dB v noční době (22–6 hod.). 

Jako vstupní údaj pro hodnocení zdravotních rizik byl použit i deskriptor Ldn specifikující jednočíselnou 

hodnotou akustickou situaci za 24 hodin. 

• Ldn – časově vážený součet Ld a Ln, kdy hodnota pro noční dobu je korigována hodnotou +10 dB. 

Výpočtové body 

Kontrolní výpočtové body byly umístěny v chráněném venkovním prostoru staveb v obcích v okolí 

předpokládaných tras pozemních komunikací záměru, a dále také v širším okolí řešeného území, a to ve 

vzdálenosti 2 metry od fasády nejbližších chráněných staveb. Výčet kontrolních výpočtových bodů je 

uveden v následujících tabulkách. Umístění jednotlivých výpočtových bodů je pak uvedeno v kap. 6.1 

Akustického posouzení – příloha č. 2 dokumentace EIA. 
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Pozn.: Vyhodnocení, tedy i rozmístění kontrolních bodů bylo provedeno pro jednotlivé obce (případně 

katastrální území) v řešeném území, a to následovně: 

Obec Cítov (k. ú. Cítov, Daminěves) 

Tabulka 107 Popis kontrolních výpočtových bodů v obci Cítov 

Výpočtový bod 
Způsob využití 
objektu dle KN 

Obec Katastrální území Č. p. 

Cit_01 RD Cítov Cítov 65 

Cit_02a,b * Cítov Cítov parc č. 681/8 

Cit_03a,b OB Cítov Cítov 320 

Cit_04a,b RD Cítov Cítov 390 

Cit_05 RD Cítov Cítov 259 

Cit_06 OB Cítov Cítov 52 

Cit_07a, b OB Cítov Cítov 379 

Cit_08 OB Cítov Cítov 279 

Cit_09a,b RD Cítov Cítov 472 

Cit_10 OB Cítov Cítov 271 

Cit_11 OB Cítov Cítov 264 

Dam_01 RD Cítov Daminěves 36 

Zdroj: Akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., listopad 2020) 

Vysv.: RD rodinný dům; OB objekt k bydlení; * novostavba. 

Obec Dolní Beřkovice (k. ú. Dolní Beřkovice, Vliněves) 

Tabulka 108 Popis kontrolních výpočtových bodů v obci Dolní Beřkovice 

Výpočtový bod 
Způsob využití 
objektu dle KN 

Obec Katastrální území Č. p. 

DB_01a,b,c OB Dolní Beřkovice Dolní Beřkovice 57 

DB_02 OB Dolní Beřkovice Dolní Beřkovice 171 

DB_03 OB Dolní Beřkovice Dolní Beřkovice 326 

DB_04 OB Dolní Beřkovice Dolní Beřkovice 252 

DB_05 OB Dolní Beřkovice Dolní Beřkovice 26 

DB_06a,b OB Dolní Beřkovice Dolní Beřkovice 30 

DB_07 OB Dolní Beřkovice Dolní Beřkovice 21 

Vli_01 OB Dolní Beřkovice Vliněves 103 

Vli_02 OB Dolní Beřkovice Vliněves 5 

Zdroj: Akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., listopad 2020) 

Vysv.: OB – objekt k bydlení 

Obec Horní Počaply (k. ú. Horní Počaply, Křivenice) 

Tabulka 109 Popis kontrolních výpočtových bodů v obci Horní Počaply 

Výpočtový bod 
Způsob využití 
objektu dle KN 

Obec Katastrální území Č. p. 

Kri_01 OB Horní Počaply Křivenice 47 

HP_01 OB Horní Počaply Horní Počaply 230 

HP_02 OB Horní Počaply Horní Počaply 215 

HP_03 RD Horní Počaply Horní Počaply 271 

HP_04 OB Horní Počaply Horní Počaply 136 
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Výpočtový bod 
Způsob využití 
objektu dle KN 

Obec Katastrální území Č. p. 

HP_05 RD Horní Počaply Horní Počaply 166 

HP_06 OB Horní Počaply Horní Počaply 162 

Zdroj: Akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., listopad 2020) 

Vysv.: RD – rodinný dům, OB – objekt k bydlení 

Obec Býkev (k. ú. Býkev), obec Hořín (k. ú. Brozánky) 

Tabulka 110 Popis kontrolních výpočtových bodů v obci Býkev a Hořín 

Výpočtový bod 
Způsob využití 
objektu dle KN 

Obec Katastrální území Č. p. 

Byk_01 RD Býkev Býkev 122 

Byk_02 RD Býkev Býkev 79 

Byk_03 RD Býkev Býkev 131 

Byk_04 RD Býkev Býkev 95 

Byk_05 RD Býkev Býkev 145 

Bro_01 RD Hořín Brozánky 77 

Bro_02 BD Hořín Brozánky 104 

Bro_03 RD Hořín Brozánky 30 

Zdroj: Akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., listopad 2020) 

Vysv.: RD – rodinný dům 

Obce v širším okolí záměru (Štětí, Liběchov a Mělník) 

Tabulka 111 Popis kontrolních výpočtových bodů v obcích v širším okolí záměru 

Výpočtový bod 
Způsob využití 
objektu dle KN 

Obec Katastrální území Č. p. 

Hne_01 RD Štětí Hněvice 56 

Poč_01 RD Štětí Počeplice 79 

Lib_01 OB Liběchov Liběchov 21 

Mel_01 RD Mělník Mělník 881 

Mel_02 RD Mělník Mělník 786 

Mel_03 SOV Mělník Mělník 751 

Zel_01 OB Želízy Želízy 89 

Tup_01 OB Tupadly Tupadly 47 

Ste_01 BD Štětí Štětí I 113 

Ste_02 OB Štětí Štětí I 286 

Hne_02 RD Štětí Hněvice 48 

Rac_01 RD Račice Račice u Štětí 118 

Zdroj: Akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., listopad 2020) 

Vysv.: RD – rodinný dům, OB – objekt k bydlení, SOV – SOV Stavba občanského vybavení 

Hodnocené stavy 

Pro posouzení fáze provozu byly uvažovány následující stavy: 

• S01: Stav v roce 2000 

• S02: Stávající stav 2020 

• S03: Stav v roce 2024 bez záměru 



Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov        

D o k u m e n t a c e  E I A  dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 - EKOLA group, spol. s r.o. - 215 

• S04: Stav v roce 2024 se záměrem – varianta 1 

• S05: Stav v roce 2024 se záměrem – varianta 2 

• S06: Stav v roce 2040 bez záměru 

• S07: Stav v roce 2040 se záměrem – varianta 1 

• S08: Stav v roce 2040 se záměrem – varianta 2 

• S09: Stav v roce 2040 se záměrem – varianta 1 vč. propojení silnic I/9 a I/16 

• S10: Stav v roce 2040 se záměrem – varianta 2 vč. propojení silnic I/9 a I/16 

• Subvariantní řešení: 

o Subvarianta 1 – Odlišné napojení místní části Podvlčí (ve variantách 1 i 2) 

o Subvarianta 2 – Situace při uzavření železničního přejezdu na silnici III/24636 Cítov–Dolní 

Beřkovice (ve variantě 2) 

Protihluková opatření  

Návrh protihlukových opatření plánovaných pozemních komunikací ve variantě 1 předmětného záměru 

je proveden protihlukovými stěnami. Protihlukové stěny jsou přímou součástí vlastního záměru ve 

variantě 1, s jejichž realizací se v dalších fázích projektových příprav záměru počítá. Popis protihlukových 

stěn je podrobně uveden v kapitole B. I. 6. předkládané dokumentace EIA. Varianta 2 nevyžaduje realizaci 

protihlukových opatření. 

Tabulka 112 Popis navržených protihlukových stěn 

Označení 
Výška PHS nad niveletou 

komunikace (m) 
Délka PHS 

(m) 
Umístění 

PHS 01 2,0 100 
Jižně od obce Cítov,  

podél obchvatu obce Cítov, část 1 

PHS 02 3,0 115 
Jihovýchodně od obce Cítov, podél obchvatu obce 

Cítov, část 2 

PHS 03* 9,0 115 
Jihovýchodně od obce Cítov, podél upravované silnice 

II/246 (Brozánky–Cítov) 

PHS 04** 6,0 45 
U objektu Dolní Beřkovice čp. 57 (Josefka), podél 

stávající rozšiřované komunikace III/24636 

* PHS 03 je navržena tak, aby bylo legislativně zajištěno dodržení příslušného hygienického limitu u objektu k bydlení 

Cítov čp. 320. Návrh této PHS však zamezuje přístup na pozemek chráněného rodinného domu. V dalším stupni 

projektové dokumentace bude proto nutné najít technické řešení, kterým by se přístup na pozemek zajistil. Případně 

budou prověřeny alternativní způsoby zajištění protihlukové ochrany OB Cítov čp. 320 (např. formou nuceného 

větrání objektu, změnou využití objektu, popř. jeho výkupem). 

** Alternativním řešením pro objekt k bydlení čp. 57 v Dolních Beřkovicích je po dohodě s vlatníkem objektu např. 

zajištění nuceného větrání objektu, dispoziční uspořádání chráněných místností, změna využití objektu, popř. jeho 

vykoupení. 

Hluk z provozu silniční dopravy 

V rámci Akustického posouzení, které tvoří přílohu č. 2 předkládané dokumentace EIA, byl hodnocen hluk 

z provozu silniční dopravy na sledované síti pozemních komunikacích v celém hodnoceném území. 
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Vyhodnocení akustické situace bylo provedeno pro výhledové stavy v roce 2024 a 2040 (bez záměru, se 

záměrem), včetně jednotlivých variant záměru, a to pro jednotlivé obce (případně katastrální území). 

Výsledky výpočtu LAeq,T z provozu silniční dopravy jsou shrnuty v následujících odstavcích. Podrobné 

vyhodnocení je pak součástí Akustického posouzení (kapitola 6.1). 

Obec Cítov (k. ú. Cítov, Daminěves) 

Stav 2024 a 2040 bez záměru 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové dopravy se ve stavu 

v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 41,1 dB do LAeq,16h = 67,0 dB a v noční době od LAeq,8h = 34,5 

dB do LAeq,8h = 60,2 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 2024 dojde oproti stavu v roce 

2020 k nárůstu LAeq,T od 0,1 do 0,4 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 2040 dojde 

oproti stavu v roce 2020 k nárůstu LAeq,T od 0,7 do 1,3 dB. 

Stav 2024 a 2040 se záměrem 

Výpočet akustické situace z provozu automobilové dopravy prokázal, že realizace posuzovaného nového 

dopravního řešení (v tomto území především obchvat Cítova) způsobí pokles LAeq,T u stávajících místních 

komunikací v katastrálním území Cítov (viz výpočtové body Cit_05, Cit_06, Cit_07a, Cit_08, Cit_10 

a Cit_11). Pokles akustické situace oproti variantě bez záměru se při realizaci varianty 1 pohybuje mezi 2,8 

až 6,6 dB a při realizaci varianty 2 se pohybuje mezi 1,2 až 19,2 dB. Tento trend je stejný ve všech 

posuzovaných stavech a variantách, a to i po realizaci propojky silnic I/9 a I/16. Výpočet hluku z provozu 

na místních komunikacích v těchto bodech prokázal, že je dodržen limit staré hlukové zátěže 70/60 dB 

v denním/nočním období ve všech posuzovaných stavech a variantách, výjimkou je bod Cit_05 (výška 2,5 

m), ve kterém je příslušný hygienický limit překročen v roce 2040 ve variantě 0 (stav bez záměru) v noční 

době. Ve stavech se záměrem je vlivem zlepšení akustické situace hygienický limit dodržen. 

Ve výpočtovém bodě umístěném v katastrálním území Daminěves lze v roce 2024 očekávat max. nárůst 

akustické situace 1,3 dB v denním období a 1,2 dB v nočním období. Tento trend platí pro oba výhledové 

roky a obě varianty řešení obchvatu. V případě realizace propojky I/9 a I/16 lze očekávat pokles akustické 

situace o 3,5 dB až 4,0 dB v závislosti na realizaci varianty 1 či varianty 2 posuzovaného záměru. Limit staré 

hlukové zátěže 70/60 dB v denním/nočním období je dodržen ve všech posuzovaných stavech a 

variantách. 

Výpočet akustické situace z provozu automobilové dopravy dále prokázal, že u plánovaných tras nových 

pozemních komunikací obchvatu obce Cítov dojde ke změně akustické situace. V obou posuzovaných 

variantách řešení záměru a ve všech posuzovaných stavech se záměrem bude dodržen hygienický limit 

hluku v chráněném venkovním prostoru staveb z provozu na místních komunikacích II. třídy 60/50 dB 

v denním/nočním období (viz výpočtové body Cit_01, Cit_02a, Cit_02b, Cit_03a, Cit_03b, Cit_04a, 

Cit_04b, Cit_07b, Cit_09a a Cit_09b). V rámci předloženého návrhu bylo ve variantě 1 řešení záměru 

počítáno s návrhem PHS. Dodržení zmíněného hygienického limitu hluku ve výpočtových bodech Cit_01, 

Cit_02a, Cit_02b, Cit_03a a Cit_03b lze ve variantě 1 očekávat za předpokladu návrhu těchto 

protihlukových stěn. V dalším stupni projektové dokumentace bude v případě realizace varianty 1 nutné 

podrobněji prověřit technickou realizovatelnost protihlukové stěny PHS_03 umístěné u výpočtového 

bodu Cit_03a a Cit_03b. 
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Obec Dolní Beřkovice (k. ú. Dolní Beřkovice, Vliněves) 

Stav 2024 a 2040 bez záměru 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové dopravy se ve stavu 

v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 34,8 dB do LAeq,16h = 67,7 dB a v noční době od LAeq,8h = 28,4 

dB do LAeq,8h = 61,4 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 2024 dojde oproti stavu v roce 

2020 k nárůstu LAeq,T od 0,2 do 0,5 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 2040 dojde 

oproti stavu v roce 2020 k nárůstu LAeq,T od 0,9 do 1,5 dB. 

Stav 2024 a 2040 se záměrem 

Výpočet akustické situace z provozu automobilové dopravy prokázal, že realizace posuzovaného nového 

dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Cítov způsobí změnu LAeq,T u stávajících 

místních komunikací v katastrálním území Dolní Beřkovice a Vliněves (viz výpočtové body DB_01a, 

DB_01b, DB_01c, DB_02, DB_04, DB_05, DB_06a, DB_06b, DB07 a Vli_01). U výpočtových bodů DB_01a 

a DB_01b (v lokalitě Josefka) dojde vlivem realizace záměru k významnému poklesu akustické situace, 

v případě realizace varianty 1 vlivem navržené PHS 04 a v případě realizace varianty 2 vlivem přerozdělení 

dopravy v lokalitě. Ve výpočtových bodech DB_01c (v případě realizace varianty 2), DB_02, DB_04 a Vli_01 

dojde k poklesu akustické situace v rozmezí 1,2 až 8,3 dB způsobené vlivem změny intenzit dopravy 

v lokalitě. Tento trend je stejný ve všech posuzovaných stavech a variantách. Ve výpočtových bodech 

DB_01c (v případě realizace varianty 1), DB_03, DB_05, DB_06a, DB_06b, DB_07 a Vli_02 lze očekávat 

nárůst akustické situace od 0,2 dB do 11,3 dB. V roce 2040 se akustická situace v bodě DB_01c v případě 

realizace propojky I/9 a I/16 zlepší o 4,1 dB v případě realizace varianty 1 řešení záměru, popřípadě až o 

5,9 dB v případě realizace varianty 2 řešení záměru oproti stavu bez záměru. 

Výpočet hluku z provozu silniční dopravy na místních komunikacích v bodech DB_01 a DB_02 prokázal, že 

je dodržen limit staré hlukové zátěže 70/60 dB v denním/nočním období ve všech posuzovaných stavech 

a variantách. V bodě Vli_01 je tento hygienický limit překročen v noční době již ve stávajícím stavu, ale ve 

stavech se záměrem dochází ve všech posuzovaných stavech a variantách ke zlepšení akustické situace 

oproti stavu bez záměru. V případě realizace propojení silnic I/9 a I/16 bude tento hygienický limit vlivem 

přerozdělení dopravy dodržen v denní i noční době. Ve výpočtových bodech DB_05, DB_06a, DB_06b 

a DB_07 je dodržen hygienický limit hluku z provozu silniční dopravy na místních komunikacích III. třídy 

55/45 dB v denním/nočním období. V kontrolním výpočtovém bodě DB_04 je tento hygienický limit 

splněn v případě realizace záměru. V bodech DB_03 a Vli_02 je ve stavech bez realizace propojení silnice 

I/16 a I/9 dodržen hygienický limit 55/45 dB v denním/nočním období a ve stavech s realizací propojení je 

dodržen hygienický limit 60/50 dB v denním/nočním období.  

Výpočet akustické situace z provozu automobilové dopravy dále prokázal, že u plánovaných tras nových 

pozemních komunikací obchvatu obce Dolní Beřkovice dojde ke změně akustické situace. V obou 

posuzovaných variantách a ve všech posuzovaných stavech bez realizace propojky I/9 a I/16 bude dodržen 

hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb z provozu na místních komunikacích III. 

třídy 55/45 dB v denním/nočním období (viz výpočtový bod DB_03 a Vli_02). V roce 2040 v případě 

realizace propojky I/9 a I/16 je zde dodržen příslušný hygienický limit hluku z provozu na místních 

komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB v denním/nočním období. 

Subvarianta 1 – odlišné napojení místní části Podvlčí 

Z porovnání výsledků základní varianty a subvarinty 1 napojení místní části Podvlčí vyplývá, že při přiblížení 

napojení k zástavbě dochází  k nárůstu LAeq,T  maximálně o 0,8 dB v denním i nočním období. Pro napojení 
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místní části Podvlčí je v obou posuzovaných způsobech řešení v kontrolních výpočtových bodech 

umístěných v chráněných venkovních prostorech staveb nejblíže napojení dodržen hygienický limit hluku 

z provozu silniční dopravy na místních komunikacích III. třídy 55/45 dB (den/noc) ve všech posuzovaných 

variantách se záměrem. 

Obec Horní Počaply (k. ú. Horní Počaply, Křivenice) 

Stav 2024 a 2040 bez záměru 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové dopravy se ve stavu 

v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 34,5 dB do LAeq,16h = 67,8 dB a v noční době od LAeq,8h = 28,0 

dB do LAeq,8h = 61,5 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 2024 dojde oproti stavu v roce 

2020 k nárůstu LAeq,T od 0,2 do 0,4 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 2040 dojde 

oproti stavu v roce 2020 k nárůstu LAeq,T od 0,8 do 1,2 dB. 

Stav 2024 a 2040 se záměrem 

Výpočet akustické situace z provozu automobilové dopravy prokázal, že realizace posuzovaného nového 

dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Cítov způsobí změnu LAeq,T u stávajících 

místních komunikací v katastrálním území Horní Počaply a Křivenice (viz výpočtové body Kri_01, HP_02, 

HP_04 a HP_05). Ve výpočtových bodech Kri_01, HP_04 a HP_05 dojde k poklesu akustické situace v 

rozmezí 1,3 až 4,1 dB způsobené vlivem změny intenzit dopravy. Tento trend je stejný ve všech 

posuzovaných stavech a variantách. V případě realizace propojky I/9 a I/16 lze v k. ú. Křivenice (Kri_01) 

očekávat významnější zlepšení akustické situace v rozmezí 9,4 dB. Ve výpočtovém bodě HP_02 lze 

očekávat nárůst akustické situace od 0,1 dB do 0,2 dB. Výpočet hluku z provozu na místních komunikacích 

v bodech HP_02, HP_04 a HP_05 prokázal, že je dodržen limit staré hlukové zátěže 70/60 dB 

v denním/nočním období ve všech posuzovaných stavech a variantách. V případě bodu Kri_01 bude 

příslušný hygienický limit dodržen ve stavech se záměrem ve všech variantách. 

Výpočet akustické situace z provozu automobilové dopravy dále prokázal, že u plánovaných tras nových 

pozemních komunikací obchvatu obce Horní Počaply dojde ke změně akustické situace (viz výpočtové 

body HP_01, HP_03 a HP_06). V obou posuzovaných variantách a ve všech posuzovaných stavech bude 

dodržen hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb z provozu na místních 

komunikacích III. třídy 55/45 dB v denním/nočním období. 

Obec Býkev (k. ú. Býkev), obec Hořín (k. ú. Brozánky) 

Stav 2024 a 2040 bez záměru 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové dopravy se ve stavu 

v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 52,6 dB do LAeq,16h = 60,2 dB a v noční době od LAeq,8h = 46,5 

dB do LAeq,8h = 53,6 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 2024 dojde oproti stavu v roce 

2020 k nárůstu LAeq,T od 0,1 do 1,4 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 2040 dojde 

oproti stavu v roce 2020 k nárůstu LAeq,T od 0,7 do 2,2 dB. 

Stav 2024 a 2040 se záměrem 

Výpočet akustické situace z provozu automobilové dopravy prokázal, že realizace posuzovaného nového 

dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Cítov způsobí jen minimální změnu LAeq,T u 

stávajících silnic a místních komunikací v katastrálním území Býkev a Brozánky (viz výpočtové body 
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Byk_01, Byk_02, Byk_03, Byk_04, Byk_05, Bro_01, Bro_02 a Bro_03). Ve výpočtových bodech Byk_01, 

Byk_02, Byk_03, Byk_04, Byk_05, Bro_01, Bro_02 a Bro_03 dojde ve stavech bez realizace propojení silnic 

I/9 a I/16 ke změně akustické situace v rozmezí od –0,9 do 0,2 dB. Tento trend je stejný ve všech 

posuzovaných stavech a variantách bez realizace propojení I/9 s I/16. Pouze v případě realizace propojky 

I/9 a I/16 lze v k. ú. Býkev a Brozánky očekávat významnější zlepšení akustické situace. 

Výpočet hluku z provozu na místních komunikacích v bodě Bro_03 prokázal, že je dodržen limit staré 

hlukové zátěže 70/60 dB v denním/nočním období ve všech posuzovaných stavech a variantách. Ve 

výpočtových bodech Byk_01 a Bro_01 je dodržen hygienický limit hluku z provozu na místních 

komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB v denním/nočním období ve všech posuzovaných stavech a variantách. 

Ve výpočtovém bodě Byk_02 je dodržen hygienický limit 60/60 dB v denním/nočním období stanovený 

v Akustickém posouzení na základě § 12, odst. 6 NV č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 

všech posuzovaných stavech a variantách. V kontrolních výpočtových bodech Byk_03, Byk_04 a Byk_05 je 

ve všech posuzovaných stavech a variantách překročen hygienický limit 60/50 dB (den/noc) v noční době, 

ale vlivem realizace záměru dochází ke zlepšení akustické situace oproti stavu bez záměru, popřípadě 

nedochází ke změně hodnot LAeq,T ve všech posuzovaných stavech. Ve stavech s realizací propojky I/9 a 

I/16 dokonce dochází ke zlepšení oproti stavu bez záměru až o 2,0 dB. V kontrolním výpočtovém bodě 

Bro_02 je překročen hygienický limit hluku z provozu silniční dopravy na místních komunikacích III. třídy 

55/45 dB (den/noc) v denním i nočním období, avšak vlivem realizace záměru dochází ke zlepšení 

akustické situace ve všech řešených variantách. Realizace posuzovaného nového dopravního řešení 

v lokalitě Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Cítov téměř nezpůsobí žádné navýšení LAeq,T v k. ú. Býkev a 

Brozánky, oproti stavu bez záměru zde ve většině bodů dochází ke zlepšení ve všech posuzovaných stavech 

a variantách. V bodech, kde dochází k mírnému zhoršení akustické situace (maximálně do 0,2 dB), 

nedochází k překročení příslušných hygienických limitů. 

Obce v širším okolí záměru (Štětí, Hněvice, Počeplice, Liběchov, Mělník, Tupadly, Želízy a Račice) 

Stav 2024 a 2040 bez záměru 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové dopravy se ve stavu 

v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 54,7 dB do LAeq,16h = 73,3 dB a v noční době od LAeq,8h = 48,1 

dB do LAeq,8h = 67,2 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 2024 dojde oproti stavu v roce 

2020 k nárůstu LAeq,T od 0,2 do 1,1 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 2040 dojde 

oproti stavu v roce 2020 ke změnám LAeq,T od –1,3 do 1,9 dB. Zlepšení akustické situace v roce 2040 bylo 

zjištěno v Mělníku (výpočtové body Mel_01 a Mel_02) a je způsobeno zohledněním obchvatu Mělníka 

v tomto výhledovém horizontu. 

Stav 2024 a 2040 se záměrem 

Město Štětí, k. ú. Hněvice 

Realizace posuzovaného nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Cítov 

způsobí navýšení LAeq,T u stávající místní komunikace v katastrálním území Hněvice (viz výpočtové body 

Hne_01 a Hne_02) do 2,6 dB, ale výpočet hluku z provozu na místních komunikacích v bodech Hne_01 

a Hne_02 prokázal, že je dodržen limit staré hlukové zátěže 70/60 dB v denním/nočním období ve všech 

posuzovaných stavech a variantách. V případě realizace propojení silnic I/9 a I/16 navíc dochází ke zlepšení 

akustické situace oproti stavu v roce 2040 bez záměru. 
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Město Štětí, k. ú. Počeplice: 

Výpočet akustické situace z provozu automobilové dopravy prokázal, že realizace posuzovaného nového 

dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Cítov přinese zlepšení LAeq,T u stávající místní 

komunikace v katastrálním území Počeplice (viz výpočtový bod Poč_01). Výpočet hluku z provozu na 

místních komunikacích v bodě Poč_01 prokázal, že je dodržen limit staré hlukové zátěže 70/60 dB 

v denním/nočním období ve všech posuzovaných stavech a variantách. 

Město Štětí, k. ú. Štětí I: 

Výpočet akustické situace z provozu automobilové dopravy prokázal, že realizace posuzovaného nového 

dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Cítov přinese zlepšení LAeq,T u stávající silnice 

II. třídy v katastrálním území Štětí I v bodě Ste_01 a nezpůsobí zhoršení v bodě Ste_02. Výpočet hluku 

z provozu na místních komunikacích v bodě Ste_01 prokázal, že je dodržen limit staré hlukové zátěže 

70/60 dB v denním/nočním období ve všech posuzovaných stavech a variantách, v bodě Ste_02 je tento 

hygienický limit překročen ve výhledovém roce 2040 ve variantách bez záměru, se záměrem (varianta 1 a 

i varianta 2) bez realizace propojení silnic I/9 a I/16, ale nedochází zde ke zhoršení akustické situace oproti 

stavu bez záměru. 

Město Liběchov, k. ú. Liběchov: 

Výpočet akustické situace z provozu automobilové dopravy prokázal, že realizace posuzovaného nového 

dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Cítov přinese zlepšení LAeq,T u stávající místní 

komunikace v katastrálním území Liběchov (viz výpočtový bod Lib_01). Výpočet hluku z provozu na 

místních komunikacích v bodě Lib_01 prokázal, že je překračován limit staré hlukové zátěže 70/60 dB 

v denním/nočním období ve všech posuzovaných stavech a variantách, kromě stavu v roce 2040 v případě 

zprovoznění propojky I/9 s I/16 (viz výpočtové stavy S09 a S10). V těchto stavech je příslušný hygienický 

limit dodržen. Vlivem realizace posuzovaného nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply, Dolní 

Beřkovice a Cítov dochází ke snížení hodnot LAeq,T u stávající místní komunikace, tedy ke zlepšení akustické 

situace. 

Město Mělník: 

Výpočet akustické situace z provozu automobilové dopravy prokázal, že realizace posuzovaného nového 

dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Cítov nezpůsobí zhoršení LAeq,T u stávajících 

místních komunikací v Mělníku (viz výpočtové body Mel_01, Mel_02, Mel_03). Průkaz o možnosti 

uplatnění limitu SHZ, že ve výpočtových bodech Mel_01 a Mel_02 lze limit SHZ použít. Ve výpočtovém 

bodě Mel_03 nelze použít hygienický limit staré hlukové zátěže LAeq,16h = 70 dB pro den, LAeq,8h = 60 dB pro 

noc. Výsledný hygienický limit hluku v tomto bodě je při zohlednění § 12, odst. 6 NV č. 272/2011 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, LAeq,16h = 60 dB pro den, LAeq,8h = 50 dB pro noc. Na základě provedeného 

hodnocení bylo prokázáno, že výše uvedené hygienické limity jsou v některých posuzovaných stavech 

překračovány, vždy jsou však překračovány jak ve stavu bez realizace záměru, tak i ve stavu s realizací 

záměru s tím, že realizace posuzovaného nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply, Dolní 

Beřkovice a Cítov vede ke zlepšení akustické situace, tedy dochází ke snížení hodnot LAeq,T u stávajících 

místních komunikací v Mělníku při porovnání stavu bez záměru a se záměrem. 

Obec Želízy, k. ú. Želízy: 

Výpočet akustické situace z provozu automobilové dopravy prokázal, že realizace posuzovaného nového 

dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Cítov nepřinese změnu LAeq,T u stávající silnice 
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I. třídy v katastrálním území Želízy (viz výpočtový bod Zel_01). Výpočet hluku z provozu na silnicích I. třídy 

v bodě Zel_01 prokázal, že limit staré hlukové zátěže 70/60 dB je ve výšce 2,0 m překročen 

v denním/nočním období a ve výšce 5,0 m v nočním období ve všech posuzovaných stavech a variantách 

bez realizace propojení silnic I/9 a I/16. Nedochází zde ovšem vlivem realizace záměru ke zhoršení 

akustické situace z provozu automobilové dopravy. 

Obec Tupadly, k. ú. Tupadly: 

Výpočet akustické situace z provozu automobilové dopravy prokázal, že realizace posuzovaného nového 

dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Cítov nepřinese změnu LAeq,T u stávající silnice 

I. třídy v katastrálním území Tupadly (viz výpočtový bod Tup_01). Výpočet hluku z provozu na silnicích I. 

třídy v bodě Tup_01 prokázal, že limit staré hlukové zátěže 70/60 dB je překročen v nočním období ve 

všech posuzovaných stavech a variantách. Nedochází zde ovšem vlivem realizace záměru ke zhoršení 

akustické situace z provozu automobilové dopravy. 

Obec Račice, k. ú. Račice: 

Realizace posuzovaného nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Cítov 

způsobí navýšení LAeq,T u stávající místní komunikace v katastrálním území Račice (viz výpočtový bod 

Rac_01) do 0,1 dB, ale výpočet hluku z provozu na místních komunikacích v bodě Rac_01 prokázal, že je 

dodržen limit staré hlukové zátěže 70/60 dB v denním/nočním období ve všech posuzovaných stavech a 

variantách. 

Varianta 2, subvarianta 2: Uzavření železničního přejezdu na silnici III/26436 

Vyhodnocení bylo provedeno pro výhledový stav v roce 2040 varianta 2 bez realizace propojení silnic I/9 

a I/16, ve kterém jsou nejvýraznější rozdíly v intenzitách silniční dopravy oproti řešení bez uzavření 

železničního přejezdu. 

Z porovnání LAeq,T subvarianty s uzavřením přejezdu a stavu bez uzavření přejezdu vyplývá, že k největším 

nárůstům LAeq,T dochází v lokalitě Cítov a k nejvýraznějším poklesům LAeq,T dochází v lokalitě Dolní 

Beřkovice. Obecně lze na základě výsledků v kontrolních výpočtových bodech konstatovat, že v bodech, 

kde dochází při realizaci subvarianty 2 (uzavření železničního přejezdu na silnici III/26436) ke zhoršení 

akustické situace oproti stavu bez záměru, nedochází k překročení příslušných hygienických limitů. Ty jsou 

dodrženy ve všech kontrolních výpočtových bodech, s výjimkou bodu Vli_01, kde je hygienický limit 70/60 

dB (den/noc) překročen v noční době. V tomto bodě ovšem dochází ke zlepšení akustické situace oproti 

stavu bez záměru. 

Hluk z kumulace provozu silniční a železniční dopravy 

V rámci Akustického posouzení, které je přílohou č. 2 dokumentace EIA, byla hodnocena celková 

(kumulativní) akustická situace z provozu automobilové a železniční dopravy. V následujícím textu jsou 

uvedeny souhrnně výsledky vyhodnocení. Je však nezbytné konstatovat, že pro kumulativní posouzení 

provozu silniční a železniční dopravy nejsou dle platné legislativy stanoveny hygienické limity hluku, a 

proto nelze vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z kumulace provozu železniční a silniční 

dopravy porovnat s hygienickým limitem. 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z kumulace provozu železniční a silniční dopravy slouží 

pouze ke znázornění celkové akustické situace v dotčených lokalitách. Podrobné vyhodnocení celkové 

akustické situace kumulativního vlivu provozu automobilové a železniční dopravy je součástí Akustického 

posouzení (kapitola 6.2). 
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Obec Cítov (k. ú. Cítov, Daminěves) 

Stav 2024 a 2040 bez záměru 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 41,1 dB do LAeq,16h = 67,0 dB a v noční době od 

LAeq,8h = 34,5 dB do LAeq,8h = 60,4 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 2024 dojde oproti 

stavu v roce 2020 k nárůstu LAeq,T do 0,4 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 2040 

dojde oproti stavu v roce 2020 k nárůstu LAeq,T do 1,3 dB. 

Stav 2024 a 2040 se záměrem 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2024 ve variantě 1 v denní době pohybují od LAeq,16h = 48,5 dB do LAeq,16h = 65,1 dB a 

v noční době od LAeq,8h = 41,9 dB do LAeq,8h = 58,3 dB. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2024 ve variantě 2 v denní době pohybují od LAeq,16h = 42,1 dB do LAeq,16h = 65,8 dB a 

v noční době od LAeq,8h = 35,4 dB do LAeq,8h = 59,2 dB. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2040 ve variantě 1 (v případě, že není zprovozněna propojka I/9 a I/16) v denní době 

pohybují od LAeq,16h = 49,2 dB do LAeq,16h = 65,9 dB a v noční době od LAeq,8h = 42,5 dB do LAeq,8h = 59,1 dB. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2040 ve variantě 2 (v případě, že není zprovozněna propojka I/9 a I/16) v denní době 

pohybují od LAeq,16h = 42,7 dB do LAeq,16h = 66,6 dB a v noční době od LAeq,8h = 36,1 dB do LAeq,8h = 60,0 dB. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2040 ve variantě 1 (v případě, že je zprovozněna propojka I/9 a I/16) v denní době 

pohybují od LAeq,16h = 49,4 dB do LAeq,16h = 62,7 dB a v noční době od LAeq,8h = 42,7 dB do LAeq,8h = 56,3 dB. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2040 ve variantě 2 (v případě, že je zprovozněna propojka I/9 a I/16) v denní době 

pohybují od LAeq,16h = 42,2 dB do LAeq,16h = 66,5 dB a v noční době od LAeq,8h = 35,6 dB do LAeq,8h = 59,8 dB. 

Obec Dolní Beřkovice (k. ú. Dolní Beřkovice, Vliněves) 

Stav 2024 a 2040 bez záměru 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 47,8 dB do LAeq,16h = 68,9 dB a v noční době od 

LAeq,8h = 45,3 dB do LAeq,8h = 66,2 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 2024 dojde oproti 

stavu v roce 2020 ke změnám LAeq,T v noční době od –0,9 do 0,4 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění 

záměru v roce 2040 dojde oproti stavu v roce 2020 ke zhoršení do 1,1 dB. 

Stav 2024 a 2040 se záměrem 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2024 ve variantě 1 v denní době pohybují od LAeq,16h = 44,5 dB do LAeq,16h = 66,7 dB a 

v noční době od LAeq,8h = 44,8 dB do LAeq,8h =65,2 dB. 
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Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2024 ve variantě 2 v denní době pohybují od LAeq,16h = 44,7 dB do LAeq,16h = 66,7 dB a 

v noční době od LAeq,8h = 45,0 dB do LAeq,8h = 65,3 dB. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2040 ve variantě 1 (v případě, že není zprovozněna propojka I/9 a I/16) v denní době 

pohybují od LAeq,16h = 44,7 dB do LAeq,16h = 67,3 dB a v noční době od LAeq,8h = 45,5 dB do LAeq,8h = 66,1 dB. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2040 ve variantě 2 (v případě, že není zprovozněna propojka I/9 a I/16) v denní době 

pohybují od LAeq,16h = 45,0 dB do LAeq,16h = 67,4 dB a v noční době od LAeq,8h = 45,9 dB do LAeq,8h = 66,1 dB. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2040 ve variantě 1 (v případě, že je zprovozněna propojka I/9 a I/16) v denní době 

pohybují od LAeq,16h = 45,2 dB do LAeq,16h = 65,2 dB a v noční době od LAeq,8h = 43,8 dB do LAeq,8h = 66,0 dB. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2040 ve variantě 2 (v případě, že je zprovozněna propojka I/9 a I/16) v denní době 

pohybují od LAeq,16h = 45,0 dB do LAeq,16h = 65,2 dB a v noční době od LAeq,8h = 45,1 dB do LAeq,8h = 66,0 dB. 

Obec Horní Počaply (k. ú. Horní Počaply, Křivenice) 

Stav 2024 a 2040 bez záměru 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 51,4 dB do LAeq,16h = 67,8 dB a v noční době od 

LAeq,8h = 49,5 dB do LAeq,8h = 64,4 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 2024 dojde oproti 

stavu v roce 2020 ke změnám LAeq,T od –4,1 do 0,3 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 

2040 dojde oproti stavu v roce 2020 ke změnám LAeq,T od –3,8 do 1,0 dB. 

Stav 2024 a 2040 se záměrem 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2024 ve variantě 1 i ve variantě 2 v denní době pohybují od LAeq,16h = 48,0 dB do LAeq,16h 

= 65,2 dB a v noční době od LAeq,8h = 47,9 dB do LAeq,8h = 63,6 dB. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2040 ve variantě 1 i ve variantě 2 (v případě, že není zprovozněna propojka I/9 a I/16) 

v denní době pohybují od LAeq,16h = 48,3 dB do LAeq,16h = 65,8 dB a v noční době od LAeq,8h = 48,7 dB do LAeq,8h 

= 64,4 dB. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2040 ve variantě 1 i ve variantě 2 (v případě, že je zprovozněna propojka I/9 a I/16) 

v denní době pohybují od LAeq,16h = 47,2 dB do LAeq,16h = 64,5 dB a v noční době od LAeq,8h = 48,5 dB do LAeq,8h 

= 64,4 dB. 

Obec Býkev (k. ú. Býkev), obec Hořín (k. ú. Brozánky) 

Stav 2024 a 2040 bez záměru 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 52,6 dB do LAeq,16h = 60,2 dB a v noční době od 

LAeq,8h = 46,5 dB do LAeq,8h = 53,6 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 2024 dojde oproti 
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stavu v roce 2020 k nárůstu LAeq,T od 0,2 do 1,4 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 

2040 dojde oproti stavu v roce 2020 k nárůstu LAeq,T od 0,7 do 2,2 dB. 

Stav 2024 a 2040 se záměrem 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2024 ve variantě 1 i ve variantě 2 v denní době pohybují od LAeq,16h = 52,7 dB do LAeq,16h 

= 60,5 dB a v noční době od LAeq,8h = 46,7 dB do LAeq,8h = 53,9 dB. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2040 ve variantě 1 i ve variantě 2 (v případě, že není zprovozněna propojka I/9 a I/16) 

v denní době pohybují od LAeq,16h = 53,3 dB do LAeq,16h = 61,8 dB a v noční době od LAeq,8h = 47,3 dB do LAeq,8h 

= 55,2 dB. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2040 ve variantě 1 i ve variantě 2 (v případě, že je zprovozněna propojka I/9 a I/16) 

v denní době pohybují od LAeq,16h = 51,7 dB do LAeq,16h = 61,1 dB a v noční době od LAeq,8h = 45,6 dB do LAeq,8h 

= 54,5 dB. 

Obce v širším okolí záměru (Štětí, Hněvice, Počeplice Liběchov, Mělník, Tupadly, Želízy a Račice) 

Stav 2024 a 2040 bez záměru 

ypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2020 v denní době pohybují od LAeq,16h = 56,0 dB do LAeq,16h = 73,3 dB a v noční době od 

LAeq,8h = 51,0 dB do LAeq,8h = 67,2 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 2024 dojde oproti 

stavu v roce 2020 ke změnám LAeq,T od –2,3 do 1,1 dB. Ve výhledovém stavu bez zprovoznění záměru v roce 

2040 dojde oproti stavu v roce 2020 ke změnám LAeq,T od –1,8 do 1,9 dB. 

Stav 2024 a 2040 se záměrem 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2024 ve variantě 1 i ve variantě 2 v denní době pohybují od LAeq,16h = 55,4 dB do LAeq,16h 

= 73,1 dB a v noční době od LAeq,8h = 50,8 dB do LAeq,8h = 67,1 dB. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2040 ve variantě 1 i ve variantě 2 (v případě, že není zprovozněna propojka I/9 a I/16) 

v denní době pohybují od LAeq,16h = 55,9 dB do LAeq,16h = 73,6 dB (ve variantě 2 do LAeq,16h = 73,7 dB) a v noční 

době od LAeq,8h = 51,4 dB do LAeq,8h = 67,5 dB. 

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu automobilové a železniční dopravy 

se ve stavu v roce 2040 ve variantě 1 i ve variantě 2 (v případě, že je zprovozněna propojka I/9 a I/16) 

v denní době pohybují od LAeq,16h = 55,9 do LAeq,16h = 71,3 dB a v noční době od LAeq,8h = 51,4 dB do LAeq,8h = 

65,3 dB. 

Analýza počtu obyvatel zasažených hlukem z dopravy 

V Akustickém posouzení (příloha č. 2 dokumentace EIA) byla provedena analýza počtu ovlivněných 

obyvatel v 5 dB pásmech. 

Analýza počtu obyvatel ovlivněných hlukem z provozu pozemní dopravy (silniční a železniční) byla 

provedena v předmětném území, které je tvořeno 8 katastrálními územími (k. ú. Horní Počaply, Křivenice, 

Dolní Beřkovice, Vliněves, Brozánky, Býkev, Cítov, Daminěves). Celkem bylo hodnoceno 1 557 obytných 



Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov        

D o k u m e n t a c e  E I A  dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 - EKOLA group, spol. s r.o. - 225 

objektů, ve kterých bylo v oblasti vymezené hodnoceným územím počítáno s celkovým počtem 4 699 

obyvatel. 

Počty obyvatel v objektech byly generovány na základě znalostí aktuálních souhrnných počtů obyvatel 

v jednotlivých dotčených obcích, které byly získány ze serveru Registru sčítacích obvodů a budov. 

Analýza počtu obyvatel ve výhledovém období byla provedena na základě dat o výše uvedeném aktuálním 

počtu obyvatel. Stanovení výhledového počtu obyvatel v roce 2024 a 2040 nebylo ve výpočtu zohledněno, 

neboť se jedná pouze o odhady s neznámou distribucí v jednotlivých výhledových plochách. 

Pomocí analytického nástroje programu CadnaA byly hodnocení obyvatelé v objektech rozděleny do 5dB 

pásem vždy dle nejvyšší zjištěné hodnoty LAeq,T vypočtené na fasádě objektu. 

Podrobné výsledky analýzy pro hluk ze silniční dopravy jsou uvedeny v kapitole 7. Akustického posouzení 

(příloha č. 2 dokumentace EIA). 

Při porovnání výsledků analýz všech posuzovaných stavů lze vyvodit závěr, že stav s realizací záměru bude 

z hlediska celkového počtu všech hodnocených obyvatel v rámci posuzovaného území z akustického 

hlediska příznivější než stav bez realizace záměru. Ve vyšších hlukových pásmech je ve všech stavech se 

záměrem vždy nižší počet ovlivněných obyvatel než ve stavech bez záměru. Uvedená skutečnost je 

způsobena vlivem zprovoznění nových komunikací (obchvatů kolem obcí), které se výrazně podílejí na 

snížení dopravního zatížení stávajících komunikací. 

Při porovnání výsledků analýz všech posuzovaných stavů pro jednotlivá katastrální území v hodnoceném 

území je výše uvedený trend zřejmý v katastrálních územích Cítov, Horní Počaply, Křivenice, Dolní 

Beřkovice a Vliněves. V katastrálních územích Brozánky a Býkev je ve stavech se záměrem počet 

hodnocených obyvatel v 5dB pásmech téměř stejný jako ve stavech bez záměru. V katastrálním území 

Daminěves dochází ve vyšších pásmech se záměrem k mírnému nárustu počtu ovlivněných obyvatel, ale 

v žádném posuzovaném stavu nedochází k nadlimitnímu zasažení obyvatel z hlediska hluku.  

Shrnutí 

Z Akustického posouzení vyplývá, že vlivem zprovoznění záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní 

Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ dojde při porovnání výhledových stavů v hodnoceném území  

ke změnám akustické situace z provozu automobilové dopravy.  

Ke zlepšení akustické situace dochází především u objektů umístěných v blízkosti stávajících komunikací 

v posuzovaných obcích, u kterých dochází vlivem zprovoznění záměru ke snížení dopravní zátěže. Ke 

zhoršení akustické situace naopak dochází zpravidla u fasád objektů, které jsou orientované směrem 

k plánovaným obchvatům (Cítova, Dolních Beřkovic a Horních Počapel) a zároveň nejsou situovány 

v blízkosti stávajících silnic II. a III. třídy. U těchto staveb jsou však primárně splněny příslušné hygienické 

limity pro hluk z provozu dopravy na místních komunikacích II. třídy 60/50 dB v denním/nočním období, 

případně hygienické limity pro hluk z provozu dopravy na místních komunikacích III. třídy 55/45 dB 

v denním/nočním období. 

U stávajících místních komunikací byl proveden průkaz limitu staré hlukové zátěže 70/60 dB 

v denním/nočním období. Obecně lze vyslovit závěr, že tam, kde provoz posuzovaného záměru přispívá 

k navýšení akustické situace z provozu automobilové dopravy, jsou splněny příslušné hygienické limity 

hluku a tam, kde jsou tyto limity překročeny již ve stavech bez záměru, nedochází ke zhoršení akustické 

situace. V rámci předloženého návrhu bylo ve variantě 1 počítáno s návrhem PHS. Dodržení příslušného 

hygienického limitu hluku ve výpočtových bodech Cit_01, Cit_02a, Cit_02b, Cit_03a, Cit_03b, DB_01 ve 

variantě 1 lze očekávat za předpokladu návrhu těchto protihlukových stěn. V dalším stupni projektové 
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dokumentace bude nutné podrobněji prověřit technickou realizovatelnost protihlukové stěny PHS_03 

umístěné u výpočtového bodu Cit_03a a Cit_03b. Pro PHS_04 navrhovanou u objektu čp. 57 v Dolních 

Beřkovicích (lokalita Josefka) je také vhodné v dalším stupni projektové dokumentace prověřit alternativní 

ochranu této stavby. 

Varianta 2 nevyžaduje realizaci protihlukových stěn. 

Vyhodnocení akustické situace z provozu automobilové dopravy v širším okolí záměru (Štětí – k. ú. 

Hněvice, Počeplice a Štětí I; Liběchov, Mělník, Želízy, Tupadly a Račice) prokázalo, že jsou splněny příslušné 

hygienické limity hluku. V případech, kde dochází k překračování hygienických limitů hluku, bylo 

prokázáno, že v těchto místech dochází ke zlepšení akustické situace, popřípadě nemá posuzovaný záměr 

na akustickou situaci vliv. 

Pro jednotlivé obce v hodnoceném území bylo provedeno kumulativní posouzení hluku ze silniční 

a železniční dopravy. Pro kumulativní posouzení provozu silniční a železniční dopravy nejsou dle platné 

legislativy stanoveny hygienické limity hluku, proto není možné vypočtené ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku A z kumulace provozu železniční a silniční dopravy porovnávat s hygienickým limitem. 

Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z kumulace provozu silniční a železniční dopravy slouží 

ke znázornění celkové akustické situace v dotčených lokalitách. 

V rámci zpracování akustického posouzení byly dále provedeny výpočty a analýzy počtu ovlivněných 

obyvatel v 5dB pásmech pro hluk z provozu silniční dopravy a pro kumulaci hluku z provozu silniční 

a železniční dopravy v území. Při porovnání výsledků analýz všech posuzovaných stavů lze vyvodit závěr, 

že stav s realizací záměru bude z hlediska celkového počtu všech hodnocených obyvatel v rámci 

posuzovaného území z akustického hlediska příznivější než stav bez realizace záměru. Ve vyšších 

hlukových pásmech je ve všech stavech se záměrem vždy nižší počet ovlivněných obyvatel než ve stavech 

bez záměru. Uvedená skutečnost je způsobena vlivem zprovoznění nových komunikací (obchvatů kolem 

obcí), které se výrazně podílejí na snížení dopravního zatížení stávajících komunikací. Při porovnání 

výsledků analýz všech posuzovaných stavů pro jednotlivá katastrální území v hodnoceném území je 

uvedený trend zřejmý v katastrálních územích Cítov, Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice a Vliněves. 

V katastrálních územích Brozánky a Býkev je ve stavech se záměrem počet hodnocených obyvatel v 5dB 

pásmech téměř stejný jako ve stavech bez záměru. V katastrálním území Daminěves dochází ve vyšších 

pásmech se záměrem k mírnému nárůstu počtu ovlivněných obyvatel, ale v žádném posuzovaném stavu 

nedochází k nadlimitnímu ovlivnění obyvatel z hlediska hluku. 

Závěr 

Z hlediska vlivu záměru na akustickou situaci lze konstatovat, že záměr „Nové dopravní řešení v lokalitě 

Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ bude mít příznivý dopad na akustickou situaci u objektů 

umístěných v blízkosti stávajících průtahových komunikací v posuzovaných obcích, u kterých dochází 

vlivem zprovoznění záměru ke snížení dopravní zátěže. 

Ke zhoršení akustické situace naopak dochází zpravidla u fasád objektů, které jsou orientované směrem 

k plánovaným obchvatům a zároveň nejsou situovány v blízkosti stávajících silnic II. a III. třídy. U těchto 

staveb jsou však primárně splněny příslušné hygienické limity pro hluk z provozu silniční dopravy. 

Předmětný záměr ve variantě 1 lze z akustického hlediska doporučit k realizaci za předpokladu realizace 

protihlukových opatření uvedených v kap. B. I. 6. Varianta 2 předmětného záměru nevyžaduje realizaci 

protihlukových opatření. Variantu 2 předmětného záměru tak lze z pohledu vlivu na akustickou situaci 

považovat za mírně příznivější. 
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D. I. 3. 2. Vliv na vibrace 

K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních strojů 

(kompresory, sbíjecí kladiva, pěchy, vibrační válce apod.) nebo při průjezdu těžkých nákladních 

automobilů. Projevy vibrací z těchto zdrojů lze očekávat do vzdálenosti několika metrů od zdroje. 

Vzhledem k blízkosti obchvatu obce Cítov a jeho napojení na stávající komunikaci II/246 východně od obce 

Cítov vůči nejbližší zástavbě nelze zcela vyloučit riziko přenosu vibrací v souvislosti se stavební činností 

k chráněné zástavbě. Míra přenosu vibrací je závislá na geologických a půdně mechanických poměrech 

v dotčené lokalitě. Pro účely hodnocení vibrací z hlediska vlivu na zdraví obyvatel a vlivu na budovy a 

stavební konstrukce byl v kap. D.IV. předkládané dokumentace EIA navržen monitoring vibrací, který bude 

nutné realizovat ve stanovených etapách výstavby. 

Vznik vibrací v období provozu záměru, který by měl vliv na obytnou zástavbu, se nepředpokládá. 

Z preventivních důvodů však byl navržen kontrolní monitoring vibrací i ve fázi provozu záměru. 

Závěr 

Z hlediska problematiky vibrací je navrhovaný záměr při respektování opatření navržených v kapitole 

D. IV. akceptovatelný. 

D. I. 3. 3. Vliv na světelné znečištění 

Světelnými zdroji ve fázi výstavby mohou být jak vlastní osvětlení stavebních dvorů, tak i světlomety 

stavebních strojů/mechanismů na stavbě. Tyto zdroje budou působit po časově omezenou dobu. 

Světelné zdroje ve fázi provozu záměru budou osazeny v místě plánovaného přechodu pro chodce přes 

silnici III. třídy obchvatu Horních Počapel a Dolních Beřkovic – část 1 ve variantě 2 záměru cca v km 0,900. 

Dále budou světelné zdroje osazeny v místech okružních křižovatek jednotlivých variant. 

Zdrojem světelného znečištění budou rovněž i světlomety projíždějících automobilů po komunikacích 

nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov.  

V případě světelných zdrojů, u kterých je možné v souvislosti s realizací záměru ovlivnit jejich návrh (tj. 

osvětlení přechodu pro chodce, osvětlení okružních křižovatek, příp. osvětlení staveniště), bude důsledně 

postupováno v souladu s obecnými doporučeními k zamezení výskytu světelného znečištění dle 

Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí (č. j. MZP/2020/710/2387) ze dne 30. 6. 2020. Bude 

třeba se v dalším stupni projektových příprav zaměřit na správnou volbu typu osvětlení, které omezí 

světelní znečištění. Při návrhu opatření bude nutné dodržovat obecná opatření, která jsou uvedena v kap. 

B. I. 6.  předkládané dokumentace EIA. 

Vliv nočního osvětlení krajiny reflektory aut je typickým jevem provozu na každé silniční komunikaci. Dané 

problematice je nezbytné se věnovat především pokud může být dotčena obytná zástavba nebo zvláště 

chráněná či jinak hodnotná území přírody s citlivými druhy na světelné znečištění (např. někteří ptáci). 

Míra světelného znečištění je závislá jak na samotném typu reflektoru (světlomety halogenové, xenonové, 

LED a nově i laserové), jejich seřízení apod., tak i na možnostech šíření světelného znečištění do okolí.  

Řešené varianty předmětného záměru nezasahuje do zvláště chráněných území, ani z pohledu migrace se 

nejedná významné území. Lokalita vodní nádrže bývalé pískovny Vliněves s výskytem řady ptačích druhů 

je již ve stávajícím stavu odstíněna od šíření světleného znečištění z komunikace II/246 obvodovou zelení, 

do které nebude v souvislosti s úpravou silnice II/246 zasahováno. 

Částečné odstínění šíření světelného znečištění do okolního prostředí může být dále zajištěno např. 

realizovanými protihlukovými stěnami.  
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Primárním negativním vlivem nočního osvětlení krajiny reflektory aut je rušení živočichů. Uvedený jev 

bude částečně minimalizován vhodně navrženou zelení, která zabrání pronikání světelného smogu dále 

od komunikace.  

Závěr 

Z hlediska problematiky světelného znečištění nebude výstavba ani provoz záměru představovat 

významné riziko pro životní prostředí v daném území. Vliv záměru na světelné znečištění lze  

za předpokladu realizace navržených opatření v kapitole D. IV. označit jako malý. 

D. I. 3. 4. Vliv na zápach 

Předložený záměr nebude ve fázi výstavby ani provozu záměru zdrojem zápachu. 

Závěr 

Z hlediska problematiky šíření zápachu nebude výstavba ani provoz záměru představovat riziko 

pro životní prostředí v daném území. Vliv záměru na šíření zápachu lze označit za nulový. 

D. I. 3. 5. Vliv na radioaktivní či elektromagnetické záření 

Předložený záměr nebude ve fázi výstavby ani provozu záměru zdrojem radioaktivního ani 

elektromagnetického záření. 

Závěr 

Z hlediska problematiky radioaktivního či elektromagnetického záření nebude výstavba ani provoz 

záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území. Vliv záměru lze označit za nulový. 

D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Niveleta vozovek jednotlivých komunikací ve variantě 1 předmětného záměru se pohybuje do 3 m p. t. 

Komunikace ve variantě 2 předmětného záměru pod úroveň stávajícího terénu téměř nezasahují. Pouze 

v km 1,000 obchvatu obce Cítov dojde k zářezu až 7,2 m pod terén z důvodu stávající terénní nerovnosti. 

Realizací záměru se tak nepředpokládá ovlivnění režimu podzemních vod. V dotčeném území však 

vzniknou nové zpevněné plochy, čímž může dojít ke změně odtokových poměrů, resp. režimu povrchových 

vod. 

Pro potřeby dokumentace EIA byla zpracována studie Posouzení vlivů na povrchové a podzemní vody, 

která je přílohou č. 8 předkládané dokumentace EIA. 

Fáze výstavby 

Odpadní vody 

Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby bude proveden v souladu s platnou legislativou, 

konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Přesné množství produkovaných odpadních vod bude 

upřesněno po výběru zhotovitele stavby. 

Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí  

v rámci zařízení stavenišť (např. z mytí). Množství splaškových odpadních vod bude adekvátní počtu 
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pracovníků. Předpokládá se, že vzniklé splaškové vody budou zachyceny v bezodtoké jímce a následně 

odvezeny na ČOV. Množství těchto vod nebude významné. 

Vznik splaškových vod z hygienického zařízení (toalet) se nepředpokládá. Na staveništi budou umístěny 

chemické toalety, nebudou tedy vznikat běžné splaškové vody, ale odpady, se kterými bude nakládáno 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění specializovanou firmou zajišťující i 

běžný provoz těchto zařízení. 

Produkce technologických odpadních vod při výstavbě předmětného záměru nebude významná, odpadní 

vody budou vznikat např. při čištění stavebních mechanismů, vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby 

budou důsledně realizována opatření zabraňující kontaminaci povrchových či podzemních vod, půdního 

a horninového prostředí. Tato opatření budou součástí projektové dokumentace stavby a jsou uvedena v   

kap. B. I. 6. předkládané dokumentace EIA. 

Dešťové vody ze staveniště budou zachytávány příkopy a svedeny do bezodtokých usazovacích jímek,  

ve kterých budou před dalším nakládáním předčištěny. Usazené kaly z jímek budou pravidelně vybírány a 

následně odváženy na skládku k tomu účelu určenou. Předčištěné dešťové vody budou odváděny  

do vodotečí. 

Zhotovitel stavby musí dodržovat zejména ustanovení uvedená v zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách  

a o změně některých zákonů (vodní zákon) a nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví 

ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. 

Během výstavby může být v případě havárie podzemní i povrchová voda kontaminována úniky pohonných 

hmot, olejů a mazadel z dopravních či stavebních mechanismů. Při případné havárii bude zahájeno sanační 

čerpání, výstavba norných stěn na vodních tocích a v dekontaminační jednotce budou odstraněny ropné 

produkty z čerpané vody. 

Pro období výstavby bude vypracován Plán opatření pro případ havárie (tzv. „havarijní plán“) dle zákona 

č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

který bude následně schválen vodoprávním orgánem. 

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr bude zasahovat do záplavového území řeky Labe, bude 

vypracován povodňový plán stavby dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a 

dle TNV 75 2931 „Povodňové plány“. 

Následné dodržování obou výše uvedených plánů je z hlediska ochrany povrchových vod bezpodmínečné. 

Vlivy na povrchové vody 

Z celého souboru činností plánovaných při realizaci záměru výstavby nového silničního řešení jsou 

relevantní vzhledem k potenciálnímu ovlivnění stavu útvarů povrchových vod zejména vlivy realizace 

stavebních objektů křížících vodní toky a vodní plochy, popřípadě terénní deprese, realizace vyústění 

dešťových usazovacích nádrží a retenčních nádrží a další zásahy související s vodohospodářským řešením.  

V souvislosti s výstavbou záměru bude třeba důsledně dodržovat veškerá opatření, která zabrání 

možnému negativnímu ovlivnění vodních toků a vodních ploch. Tato opatření jsou součástí kapitoly B. I. 

6. této dokumentace EIA. 

Úpravy toků musí být v dalších stupních projektových příprav projednány s jejich správci a s příslušným 

vodohospodářským orgánem. 

Pro monitoring kvality je u povrchových vod v profilech na Cítovském potoce, bezejmenném toku od 

lokality Bažantnice a na 2 umělých odvodňovacích kanálech odkaliště Panský les navržena vstupní analýza 
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před zahájením stavby a následně po jejím ukončení. Konkrétní rozsahu monitoringu je uveden v kap. D. 

IV.  předkládané dokumentace EIA. 

Vlivy na podzemní vody 

Ovlivnění množství podzemních vod (kvantitativní vlivy) 

Dle studie Posouzení vlivů na povrchové a podzemní vody, která je přílohou č. 8 předkládané 

dokumentace EIA, se hladina podzemní vody v řešeném území pohybuje v rozsahu 3–8 m p. t. Niveleta 

vozovek jednotlivých komunikací ve variantě 1 předmětného záměru se pohybuje do 3 m p. t. Komunikace 

ve variantě 2 předmětného záměru pod úroveň stávajícího terénu téměř nezasahují. Pouze v km 1,000 

obchvatu obce Cítov dojde k zářezu až 7,2 m pod terén z důvodu stávající terénní nerovnosti.  

Zasažení hladiny podzemní vody bude v následujících stupních projektových příprav prověřeno v rámci 

podrobného inženýrskogeologického průzkumu. V případě zjištění možného zásahu hladiny podzemních 

vod, bude postupováno v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 254/2001 Sb., zákon  

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými 

technickými normami a předpisy, zejména ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ a TP 83 – Odvodnění 

pozemních komunikací. 

Vzhledem k výše uvedenému se nepředpokládá ovlivnění režimu podzemních vod. Nepředpokládá se tedy 

kvantitativní ovlivnění žádných domovních studní v blízkosti tras jednotlivých variant řešeného záměru 

v průběhu výstavby. 

V místech nejvyšších násypových těles (např. u přemostění přes železniční trať u obce Cítov a obce Horní 

Počaply) lze očekávat nevýznamné stlačení kvartérních zemin, které může vést k nevýznamnému snížení 

efektivní pórovitosti kvartérních zemin a tím i k nevýznamnému zhoršení hydraulických parametrů 

podložních zemin.  

Projektované mostní objekty nebudou mít významný trvalý vliv na lokální hydrogeologický režim. Vlastní 

výstavba mostů a eventuální čerpání, nebo odvod vod během stavebních prací neovlivní své okolí ve 

smyslu trvalého ohrožení místního přirozeného hydrogeologického režimu s případnými dopady na 

stávající jímané zdroje podzemních vod. Po dokončení mostů bude původní hydrogeologický režim 

obnoven. 

Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že vlivem výstavby záměru nedojde k zásadnímu kvantitativnímu 

ovlivnění útvarů podzemních vod, vliv výstavby řešeného záměru je tedy málo významný. 

I přes výše uvedené je pro ochranu kvantity podzemních vod navržen monitoring domovních studní v okolí 

předmětného záměru. Konkrétní rozsahu monitoringu je uveden v kap. D. IV.  předkládané dokumentace 

EIA. Během realizace vrtných prací pro pilotové základy či realizace plošných základů v místech propustků 

je dále doporučeno zajistit staveniště před přívaly srážkových vod (obvodová drenáž, izolace, pažení 

apod.) a zamezit tak průniku povrchových vod do podzemního kolektoru či stavební jámy. 

Ovlivnění jakosti podzemních vod (kvalitativní vlivy) 

V případě, že bude v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu předpokládáno zasažení 

hladiny podzemní vody, bude pro fázi výstavby nutné počítat se snižováním úrovně hladiny podzemní 

vody jejím čerpáním či odvodem po spádnici. Podzemní vody by měly být čerpány do bezodtokých 

usazovacích jímek, ve kterých dojde k jejich předčištění před dalším nakládání. Tyto jímky je nutné dle 

potřeby vyvážet a s vodou nakládat dle platné legislativy. 
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Usazené kaly z jímek by měly být pravidelně vybírány a následně odváženy na skládku k tomu účelu 

určenou. 

Při všech činnostech v rámci výstavby předmětného záměru je tedy třeba důsledně dbát na to,  

aby jakost podzemních vod nebyla znehodnocena havarijním únikem ropných látek ze stavebních strojů. 

Trasa obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho část 2 ve variantě 2 předmětného záměru 

bude v km 2,150–2,400 zasahovat do ochranného pásma vodního zdroje 2. stupně „Horní Počaply vrt 

EMĚ“ (stanoveno rozhodnutím ONV Mělník, ze dne 5. 6. 1989). Pro účely umístění a provedení stavby 

v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně bude nutné zažádat o výjimku k povolení zásahu dle zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů u 

vodoprávního úřadu.  

Vzhledem ke vzdálenosti vodního zdroje od stavby obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, 

charakteru a směru proudění podzemních vod a exploatovanému kolektoru (relativně homogenní 

štěrkopísčité terasy řeky Labe s dobrou propustností) lze předpokládat potenciální kvalitativní ovlivnění 

vodního zdroje vlivem výstavby. V exponovaném úseku proto bude nutné v etapě výstavby zajistit 

odborný hydrogeologický dozor a průběžně kontrolovat všechna ochranná opatření stanovená 

vodoprávním úřadem, která zajistí náležitou ochranu vodního zdroje. 

V rámci studie Posouzení vlivů záměru na povrchové a podzemní vody (příloha č. 8 předkládané 

dokumentace EIA) byly mimo výše uvedeného vodního zdroje s ochranným pásmem vytipovány 

individuální vodní zdroje, u nichž lze předpokládat možné ovlivnění kvality podzemních vod vlivem 

výstavby komunikací v rámci řešených variant záměru. Z tohoto důvodu byl navržen monitoring kvality 

podzemních vod, jehož konkrétní rozsah je uveden v kap. D. I.V předkládané dokumentace EIA.  

Součástí dokumentace EIA je dále řada opatření na ochranu povrchových a podzemních vod ve fázi 

výstavby, které jsou uvedeny v kapitole B. I. 6. a D. IV. 

Fáze provozu 

Odpadní vody 

Během provozu samotných úseků silničních komunikací se nepředpokládá vznik splaškových odpadních 

vod. 

Technologické odpadní vody budou vznikat pouze v minimálním množství, a to v souvislosti s údržbou 

komunikací. Budou mít obdobný charakter, jako vzniklé vody po dešťových srážkách.  

Povrchové vody 

Návrh vodohospodářského řešení variant předmětného záměru vychází z Technické studie (4roads s.r.o., 

březen 2020). 

Odvádění srážkových vod ze silničního tělesa je navrženo otevřeným systémem, tedy příčným a podélným 

sklonem do postranních retenčních a vsakovacích příkopů s vyústěním do nejbližších recipientů. Retenční 

a vsakovací příkopy budou splňovat standardizované řešení pro vsakovací zařízení dle TP 83 – Odvodnění 

pozemních komunikací. V některých případech jsou dále z důvodu konfigurace stávajícího terénu 

navrženy přelivné příkopy s propustným dnem a přelivnou hranou na povrch terénu. U přelivného příkopu 

bude použito standardizované řešení v souladu s TP 83 – Odvodnění pozemních komunikací. Na části 

stavby obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel je navržena dešťová kanalizace především z důvodu 

konfigurace terénu a z důvodu existence ochranného pásma vodního zdroje. Před vyústěním dešťové 
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kanalizace do recipientů jsou navrženy retenční nádrže s regulovaným odtokem dle TNV 75 9011 – 

Hospodaření se srážkovými vodami. 

Návrh odvodnění je rozdělen na jednotlivé úseky s ohledem na směr odtoku srážkových vod v závislosti 

na stávajícím terénu. 

Dešťová kanalizace je navržena z plastových trub. Před vyústěním dešťové kanalizace z jednotlivých úseků 

předmětných komunikací do recipientů jsou navrženy retenční nádrže (RN) s regulovaným otokem dle 

TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami, se specifickým odtokem 3 l/s/ha z neredukované 

plochy. Minimální regulovaný odtok j navržen 0,5 l/s. Odtok z retenčních nádrží bude regulován vírovým 

ventilem. Retenční nádrže budou navrženy jako zemní otevřené nádrže, případně jako prefabrikované 

podzemní nádrže. Pro omezení vnosu nerozpuštěných látek a sedimentů budou retenční nádrže vybaveny 

usazovacím prostorem v souladu s TNV 75 9011. Konkrétní návrh bude součástí dalšího stupně projektové 

dokumentace. 

Výpočty odtoku z nově navržených ploch pozemních komunikací byly provedeny v souladu ČSN 75 5101 

Stokové a kanalizační přípojky a dle TP 83 „Odvodnění pozemních komunikací“. Ve výpočtech je 

uvažováno s intenzitou 15minutového deště 126 l/s/ha. 

Ovlivnění množství povrchových vod (kvantitativní vlivy) 

Dle studie Posouzení vlivů záměru na povrchové a podzemní vod (příloha č. 8 předkládané dokumentace 

EIA) navržené řešení nakládání se srážkovými vodami zajistí odlehčení povrchových toků při vyšších 

srážkových úhrnech a umožní návrat části srážkových vod do míst přirozeného následného určení – do 

vod podzemních. V úseku s dešťovou kanalizací bude zdržení odtoku při vyšších srážkových úhrnech 

zajištěno retenčními nádržemi s regulovaným odtokem dle TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými 

vodami, se specifickým odtokem 3 l/s/ha z neredukované plochy. 

V důsledku výstavby silničních těles nového dopravního řešení (zpevněné plochy a hrázový efekt) dojde 

ke zvýšení povrchových povodňových odtoků z území. Toto zvýšení činí do 0,02 % plochy povodí 

dotčeného útvaru povrchových vod, takže není zásadního charakteru a není významně negativní. Navíc 

bude významně tlumeno navrhovanými četnými retenčními a vsakovacími či přelivnými příkopy u obou 

řešených variant záměru (varianta 1 a varianta 2), jejichž rozsah je uveden v kap. B. I. 6.  a B. III. 2. 

dokumentace EIA. 

V rámci navrhovaných komunikací jednotlivých variant předmětného záměru jsou uvažována následující 

křížení se záplavovým územím Q100 řeky Labe: 

• Upravovaná silnice II/246 v obou řešených variantách předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2) 

v km 0,600–0,750 – k zásahu dochází již ve stávajícím stavu; 

• Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. část 2 v případě varianty 2 v km 6,821–7,000 v 

místě překročení železniční tratě č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem – křížení náspem 

a mostním objektem; 

• Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. část 2 v případě varianty 2 v km 7,400–KÚ – 

napojení na stávající silnici III/24050, která do záplavového území zasahuje již ve stávajícím stavu. 

Pro úsek km 7,400–KÚ obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. části 2 v případě varianty 2 

bude vhodné v dalším stupni projektových příprav prověřit možnost vedení až ke konci úseku nad úrovní 

Q100 v souladu s požadavky normy ČSN 73 6101, a to na dostatečně dimenzovaném násypu. Tato norma 

současně umožňuje dle článku 10.1.2.4 zvážit po projednání s příslušným silničním správním úřadem a 
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vodoprávním úřadem možnost zatopení, jestliže by byl návrh nivelety nad hladinou Q100 vyhodnocen jako 

nehospodárný a v době záplav může být tato komunikace vyřazena z provozu. 

Ovlivnění jakosti povrchových vod (kvalitativní vlivy) 

Nejvýznamnějším zdrojem znečištění, vyplývajícím z dopravního provozu na komunikaci, je nesporně 

zimní údržba vozovky, zpravidla spojená s aplikací posypových materiálů s obsahem velkého množství 

chloridových iontů. 

Odtok dešťových vod z vozovky silnice nemá charakter průběžného vypouštění jako u odpadních vod. 

Vypouštění je nárazové a krátkodobé, je závislé na usazování látek ze vzduchu, na trvání srážky a sněhové 

pokrývky i na dopravní zátěži komunikace. Je přímo úměrné dešťovým srážkám, kterými je stejnou měrou 

ovlivňován také recipient. Občas může dojít k velkému (až 20krát většímu než referenční) krátkodobému 

zvýšení chloridů ve vodách odtékajících během srážek ze silnice. Tyto extrémní hodnoty však mají velmi 

krátké trvání a nemají podstatný vliv na flóru a faunu v toku. 

Vyhodnocení vlivů zimní údržby na komunikacích jednotlivých variant předmětného záměru řeší studie 

Posouzení vlivů na povrchové a podzemní vody (viz příloha č. 8 dokumentace EIA). Výsledky výpočtu 

zatížení vodních toků chloridy jsou zřejmé z následující tabulky. 

Tabulka 113 Výsledky výpočtu zatížení vodních toků chloridy ve fázi provozu řešených variant záměru 

Varianta 
záměru 

Staničení 
(km) 

Finální recipient 
Q1 

[l.s–1] 
C1 

[mg/l] 
Q2 

[l.s–1] 
C2 

[mg/l] 
Cv 

[mg/l] 

I 

Obchvat obce Cítov (část 1) v km 
0,462 – 2,890 a Obchvat obce 

Cítov (část 2) v km 0,000 – 0,200 
Úprava silnice II/246 v km 0,803 – 

3,293 

 
 

Cítovský potok 
 

3,8 68,6 0,271 977 129,1 

II 

Obchvat obce Cítov (část 1) v km 
1,000 – 3,441 

Úprava silnice II/246 v km 0,803 – 
3,040 

Obchvat Dolních Beřkovic a 
Horních Počapel (část 1) v km 

0,000 – 1,250 

Cítovský potok 3,8 68,6 0,314 977 137,9 

I 
Úprava silnice III/24636 v km 0,4 – 

1,15 
Potok od Bažantnice 2,4 68,6 0,040 977 83,5 

II 
Obchvat Dolních Beřkovic a 

Horních Počapel (část 1) v km 
1,250 – 3,059 

Potok od Bažantnice 2,4 68,6 0,096 977 103,5 

I a II 
Obchvat Dolních Beřkovic a 

Horních Počapel v km 3,300 – 
4,700 

Odvodňovací kanál I 0,15 40,3 0,074 977 349,7 

I a II 
Obchvat Dolních Beřkovic a 

Horních Počapel v km 4,700 – 
5,738 

Odvodňovací kanál II 0,06 40,3 0,055 977 488,3 

Zdroj: Posouzení vlivů záměru na podzemní a povrchové vody (NORTHGEO – RNDr. Jiří Starý, červenec 2020) 

Vysv.: Q1 – průtok v recipientu = Q355d; c1 – koncentrace chloridů v recipientu; c2 – obsah chloridů v zimní období; Q2 

– zimní odtok z vozovky; cv – výsledná koncentrace chloridových iontů v toku 

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že v obou variantách vedení komunikace (varianty 1 a 2) při 

hodnotách Q355d bude nárůst obsahu chloridů v přirozených recipientech (Cítovský potok a potok vedoucí 
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od lokality Bažantnice) přijatelný – v rozsahu 22–101 % výše od původní koncentrace a nedosáhne limitu 

dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ve výši 150 mg/l (výsledné koncentrace se pohybují mezi 83–140 mg/l). 

Při hodnotách Q355d obsah chloridů v umělých recipientech (odvodňovací kanály I a II) vzhledem k nízkému 

průtoku překročí limit dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ve výši 150 mg/l (výsledné koncentrace se 

pohybují mezi 350–488 mg/l). Jedná se však o umělé recipienty s regulovaným betonovým korytem a ve 

spodních částech s podzemním zatrubněným vedením. Celkové průtoky jsou zde oproti přirozeným tokům 

řádově nižší a odvodňovací kanály následně ústí přímo do řeky Labe, kde dojde zpětně 

k mnohanásobnému zředění solného roztoku. Z tohoto důvodu lze považovat takto zvýšené koncentrace 

za akceptovatelné. 

Pro účely zajištění kvalitativní ochrany povrchových vod vodní nádrže bývalé pískovny Vliněves (Baraba) 

je doporučeno příčný sklon upravované komunikace II/246 v obou variantách řešeného záměru v dalších 

stupních projektových příprav vyspádovat jižním směrem, na odvrácenou stranu od nádrže, a to zejména 

v úseku km 1,000 – 2,600 silnice II/246. 

Kvalitativní ochrana vodních toků proti proniknutí škodlivých látek ze splachů z komunikací předmětného 

záměru bude v místech s dešťovou kanalizací zajištěna retenčními nádržemi s usazovacím prostorem pro 

zachycení nerozpuštěných látek a sedimentů. V místech bez dešťové kanalizace budou dešťové vody 

z komunikací vsakovány přes zatravněnou humusovou vrstvu. Dešťové vody z komunikací obou řešených 

variant záměru spadají do kategorie podmínečně přípustné znečištění, které je vhodné přednostně 

vsakovat v souladu s TNV 75 9011. 

Pro křížené vodoteče v době přívalových dešťů, dlouhotrvajících srážek a v záplavovém území platí 

možnost ohrožení stavby povodní a z toho vyplývající znečištění. Pro stavební objekty ohrožené povodní 

musí být vypracován povodňový plán stavby, který splňuje náležitosti určené zákonem 254/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a TNV 752931 – Povodňové plány. 

V souvislosti s variantou 1 předmětného záměru budou nutné úpravy/přeložky trasy koryta Cítovského 

potoka na třech místech křížení s navrhovanými komunikacemi: km 1,379–1,412 obchvatu obce Cítov 

(část 1), km 2,437–2,600 obchvatu obce Cítov (část 1), km 2,700–2,800 úpravy silnice II/246. Dále bude 

nutné v případě realizace varianty 1 předmětného záměru upravit trasu hlavního odvodňovacího zařízení 

(meliorace) v km 0,462 obchvatu obce Cítov (část 1) z důvodu kolmého křížení s komunikací. Podrobný 

návrh úprav/přeložek Cítovského potoka a dotčené meliorace bude řešen v dalších stupních projektových 

příprav a bude projednán s jejich správci a příslušným vodohospodářským orgánem. Úpravy dotčených 

toků budou prováděny v co nejmenším možném rozsahu s cílem minimálního zásahu do stávajících 

přírodních a odtokových poměrů. 

Varianta 2 předmětného záměru dle Technické studie (4roads s.r.o., březen 2020) nevyžaduje přeložky 

ani úpravy vodních toků. 

S ohledem na navrhovaný způsob odvodnění srážkových vod lze předpokládat, že oproti současnému 

stavu nebudou z tohoto pohledu záměrem ovlivněny žádné parametry hodnocení ekologického a 

chemického stavu útvaru povrchových vod, v jejichž povodích se posuzovaný záměr nachází.  

Na základě studie Posouzení vlivů záměru na podzemní a povrchové vody (příloha č. 8 dokumentace EIA) 

byl navržen monitoring kvality povrchových vod (Cítovského potoka, bezejmenné vodoteče z lokality 

Bažantnice, odvodňovacích kanálů I a II z odkaliště Panský les). Návrh monitoringu je uveden v kap. D. IV. 

dokumentace EIA. 
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Podzemní vody 

Ovlivnění množství podzemních vod (kvantitativní vliv) 

Niveleta vozovek jednotlivých komunikací ve variantě 1 předmětného záměru se pohybuje do 3 m p. t. 

Navržené komunikace ve variantě 2 předmětného záměru pod úroveň stávajícího terénu téměř 

nezasahují. Pouze v km 1,000 obchvatu obce Cítov dojde k zářezu až 7,2 m pod terén z důvodu stávající 

terénní nerovnosti. Dle studie Posouzení vlivů záměru na povrchové a podzemní vody, která je přílohou č. 

8 předkládané dokumentace EIA, se hladina podzemní vody v řešeném území pohybuje v rozsahu 3–8 m 

p. t. Stavbou předmětného záměru se tak nepředpokládá zasažení hladiny podzemní vody ani následná 

drenáž podzemních vod. Nedojde k vytváření depresních kuželů ani ke snižování hladiny podzemní vody 

vodního útvaru v místě zářezů samotných a v jejich širším okolí.  

Zasažení hladiny podzemní vody bude v následujících stupních projektových příprav prověřeno v rámci 

podrobného inženýrskogeologického průzkumu. V případě zjištění možného zásahu hladiny podzemních 

vod, bude postupováno v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 254/2001 Sb., zákon  

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými 

technickými normami a předpisy, zejména ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ a TP 83 – Odvodnění 

pozemních komunikací. 

Pro účely vyhodnocení vlivu předmětného záměru na kvalitu a kvantitu podzemních vod byla v rámci 

studie Posouzení vlivů záměru na podzemní a povrchové vody (viz příloha č. 8 předkládané dokumentace 

EIA) provedena pasportizace potenciálně dotčených jímacích objektů. Situace jímacích objektů, výsledky 

měření vč. protokolů laboratorních měření jsou součástí příloh výše uvedené studie.  

V rámci útvaru podzemní vody 11720 Kvartér Labe po Vltavu budou vybudovány nové zpevněné plochy, 

které činí cca 0,02 % z celkové ploch útvaru. U útvaru podzemních vod 45300 Roudnická křída bude podíl 

nových zpevněných ploch činit cca 0,017 % z celkové plochy útvaru. Zmenšení infiltrační plochy útvarů 

podzemních vod 11720 a 45300 v řádu setin % je málo významné. Lze tedy konstatovat, že vlivem výstavby 

záměru nedojde k zásadní změně odtokových poměrů. 

Dle zhodnocení vsakovací rychlosti srážkových vod do horninového prostředí na základě geologických 

profilů archivních sond v rámci studie Posouzení vlivů záměru na povrchové a podzemní vody (příloha č. 

8 dokumentace EIA) lze konstatovat, že ve větší části navržených retenčních a vsakovacích příkopů u 

komunikací předmětného záměru dojde k úplnému vsaku srážkových vod. Navrhované řešení nakládání 

s dešťovými vodami umožní návrat části srážkových vod do míst přirozeného následného určení – do vod 

podzemních. 

Pro detailní zhodnocení vsakovacích poměrů řešeného území navrhovaných variant předmětného záměru 

bude nutné v dalších stupních projektových příprav provést vsakovací zkoušky na průzkumných sondách 

v jednotlivých úsecích budoucích vsakovacích příkopů v souladu s ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení 

srážkových vod“. 

Dle vyhodnocení ve studii Posouzení vlivů záměru na podzemní a povrchové vody lze konstatovat, že 

předmětný záměr znamená pouze mírný dopad do hydrogeologických poměrů v dotčeném území. Vlivem 

předmětného záměru se nepředpokládá kvantitativní ovlivnění dokumentovaných domovních studní 

(individuálních jímacích objektů). 

I přes výše uvedené byl na základě studie Posouzení vlivů záměru na podzemní a povrchové vody navržen 

monitoring kvantity podzemních vod u individuálních jímacích objektů, které mohou být předmětným 
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záměrem potenciálně ovlivněny. Rozsah monitoringu s výčtem jímacích objektů a frekvencí záměrů hladin 

podzemních vod je uveden v kap. D. IV. dokumentace EIA. 

Ovlivnění jakosti podzemních vod (kvalitativní vliv) 

Trasa obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho část 2 ve variantě 2 předmětného záměru 

bude v km 2,150–2,400 zasahovat do ochranného pásma vodního zdroje 2. stupně „Horní Počaply vrt 

EMĚ“ (stanoveno rozhodnutím ONV Mělník, ze dne 5. 6. 1989). Z pohledu potenciálního vlivu 

předmětného záměru na kvalitu podzemních vod se tak jedná o nejvíce exponované místo řešeného 

území.  

Pozn.: Dle ústního sdělení pracovníka Elektrárny Mělník je v plánu v horizontu 2 let zrušení jímacích vrtů 

EM-1 až EM-3 v rámci výše uvedeného OPVZ a vybudování nových jímacích objektů přímo v prostoru 

Elektrárny Mělník. Z hlediska principu předběžné opatrnosti je však potřeba počítat s variantou, že jímací 

vrty EM-1 až EM-3 zůstanou nadále v provozu a ochranná pásma vodního zdroje nebudou zrušena. 

V exponovaném úseku obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho části 2 ve variantě 2 

záměru bude pro nakládání s dešťovými vodami vybudována dešťová kanalizace z plastových trub. 

Dešťová kanalizace zajistí odvedení dešťových vod z komunikace tak, aby nedošlo ke kvalitativnímu 

ovlivnění jímacího objektu, pro který je ochranné pásmo stanoveno. 

Obdobné řešení odvodu dešťových vod bude nutné prověřit u obchvatu obce Cítov ve variantě 1 

předmětného záměru, který je navržen v bezprostřední blízkosti individuálních jímacích objektů S14 (st. 

329) a S16 (p. č. 681/8) v k. ú. Cítov. Uvedené individuální jímací objekty jsou jediným zdrojem užitkové a 

pitné vody pro přilehlé nemovitosti. Pro adekvátní ochranu jímacích objektů by bylo nutné realizovat 

odvodnění dešťových vod prostřednictvím dešťové kanalizace v délce min. 50 m na obě strany od objektů. 

Pro účely umístění stavby v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně bude nutné zažádat o výjimku 

k povolení zásahu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů u vodoprávního úřadu. 

V místech bez dešťové kanalizace budou dešťové vody z komunikací předmětného záměru vsakovány do 

horninového prostředí přes zatravněnou humusovou vrstvu. Dešťové vody z komunikací obou řešených 

variant záměru spadají do kategorie podmínečně přípustné znečištění, které je vhodné přednostně 

vsakovat v souladu s TNV 75 9011. 

Na základě studie Posouzení vlivů záměru na podzemní a povrchové vody (viz příloha č. 8 dokumentace 

EIA) byl navržen monitoring kvality podzemních vod u vybraných jímacích objektů v k. ú. Cítov, Dolní 

Beřkovice a Horní Počaply, které mohou být předmětným záměrem potenciálně ovlivněny. Konkrétní 

rozsahu monitoringu podzemních vod je uveden v kap. D. IV. předkládané dokumentace EIA. 

Dle podrobného posouzení vlivů předmětného záměru na kvalitu podzemních vod i v rámci samostatné 

studie (příloha č. 8 dokumentace EIA) lze konstatovat, že za předpokladu dodržení všech navržených 

opatření budou vlivy obou variant předmětného záměru minimální a akceptovatelné. Z hlediska vlivů na 

útvary podzemních vod a jímací objekty podzemních vod je příznivější varianta 2 navrhující vedení 

obchvatu obce Cítov ve větší vzdálenosti o obytné zástavby. 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Velká část zájmového území obou řešených variant předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2) se 

nachází na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída Grafické znázornění 
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umístění předmětného záměru v souvislosti s CHOPAV je zřejmé z kap. C. II. 2. této dokumentace EIA. 

Budou tak respektovány náležitosti nařízení vlády č. 85/1981 Sb., v platném znění. 

Zranitelné oblasti  

Řešené varianty předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2) se nachází v tzv. zranitelné oblasti dle § 33 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.  

Dle § 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění 

pozdějších předpisů jsou zranitelné oblasti územně vymezeny katastrálními územími, jejichž seznam je 

uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Z hlediska navrhovaného záměru jsou všechna katastrální území 

dotčená záměrem evidována ve výše uvedeném seznamu zranitelných oblastí. Mapovou podobu 

zranitelných oblastí lze zobrazit na národním geoportálu INSPIRE. Jedná se o území, kde se 

vyskytují povrchové nebo podzemní vody, využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž 

koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, 

nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází 

nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

Vliv záměru se však na zranitelnou oblast nepředpokládá. V území zranitelné oblasti jsou z důvodu 

ochrany podzemních a povrchových vod upraveny druhy, způsob a množství používání hnojiv a způsob 

hospodaření na zemědělských půdách. Umístění liniové dopravní stavby nemá na uvedená opatření vliv a 

není ani v rozporu s účelem vymezení zranitelných oblastí. 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Trasa obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho část 2 ve variantě 2 předmětného záměru 

bude v km 2,150–2,400 zasahovat do ochranného pásma vodního zdroje 2. stupně „Horní Počaply vrt 

EMĚ“ (stanoveno rozhodnutím ONV Mělník, ze dne 5. 6. 1989). Jedná se o jímací zdroje pitné a užitkové 

vody pro Elektrárnu Mělník. Odvedení dešťových vod z komunikace tak bude v tomto místě zajištěno tak, 

aby nedošlo ke kvalitativnímu ovlivňování těchto jímací objektů. Tento požadavek bude zajištěn 

vybudováním dešťové kanalizace v km 0,000–1,850; 1,850–3,300 a 3,300–4,700 obchvatu Dolních 

Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho druhé části ve variantě 2 záměru. Dešťová kanalizace je navržena 

z plastových trub. Před vyústěním dešťové kanalizace z jednotlivých úseků předmětných komunikací do 

recipientů jsou navrženy retenční nádrže. 

Pozn.: Dle ústního sdělení pracovníka Elektrárny Mělník je v plánu v horizontu 2 let zrušení jímacích vrtů 

EM-1 až EM-3 v rámci výše uvedeného OPVZ a vybudování nových jímacích objektů přímo v prostoru 

Elektrárny Mělník. Z hlediska principu předběžné opatrnosti je však potřeba počítat s variantou, že jímací 

vrty EM-1 až EM-3 zůstanou nadále v provozu a ochranná pásma vodního zdroje nebudou zrušena. 

Záplavová území 

Upravovaná silnice II/246 v obou řešených variantách předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2) v km 

0,600–0,750 zasahuje do záplavového území dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o vodách“) Q100 řeky Labe. Jedná se však o úsek silnice II/246, který do 

záplavového území zasahuje již ve stávajícím stavu. 

Záplavové území Q100 řeky Labe je dále vymezeno v severní části obou řešených variant předmětného 

záměru (varianta 1 a varianta 2) v místě napojení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. části 

2 v případě varianty 2, na stávající komunikaci III/24050. Jedná se o úsek km 6,821–7,000 a úsek v km 

7,400–KÚ. Úsek v km 6,821–7,000 bude v místě záplavového území veden na náspu a mostním objektu, 
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který v tomto místě zároveň překonává železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem. 

Úsek v km 7,400–KÚ představuje napojení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. části 2 

v případě varianty 2, na stávající silnici III/24050, která do záplavového území zasahuje již ve stávajícím 

stavu. Zde bude v dalším stupni projektových příprav prověřena možnost vedení komunikace nad úrovní 

Q100 v souladu s požadavky normy ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“, a to na dostatečně 

dimenzovaném násypu. Možnost zatopení komunikace bude v souladu s výše uvedenou normou 

projednána s příslušným vodoprávním úřadem. V navazujících stupních projektových příprav bude rovněž 

vypracován povodňový plán stavby dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a 

dle TNV 75 2931 „Povodňové plány“. 

Návrh monitoringu 

Součástí kapitoly D. IV. této dokumentace EIA je návrh monitoringu vod, který je třeba respektovat. 

Závěr 

Z hlediska problematiky povrchových a podzemních vod nebude v případě dodržení stanovených 

opatření výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném 

území. Vliv záměru lze označit za přijatelný. 

Z pohledu povrchových vod lze jako příznivější vyhodnotit variantu 2 předmětného záměru, která oproti 

variantě 1 nevyžaduje přeložky vodních toků. V souvislosti s variantou 2 lze rovněž předpokládat 

příznivější vliv na podzemní vody, jelikož navrhuje vedení obchvatu obce Cítov ve větší vzdálenosti  

o obytné zástavby, resp. od potenciálně dotčených individuálních zdrojů podzemních vod oproti 

variantě 1. 

D. I. 5. Vlivy na půdu 

Trasa komunikací předmětného záměru je vedena převážně volným nezastavěným územím  

po zemědělsky využívaných pozemcích a ve stopě stávajících komunikací. Dotčené pozemky jsou dle 

výpisu z Katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, orná půda, zahrada, vodní plocha, trvalý travní 

porost, lesní pozemek a chmelnice. Realizací stavby tedy dojde k trvalému i dočasnému záboru 

zemědělského půdního fondu, v menší míře i k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

Pro jednotlivé řešené varianty předmětného záměru byl pro účely Technické studie (4roads s.r.o., březen 

2020) zpracován záborový elaborát.  

Zábor ZPF 

Vlivem realizace jednotlivých variant předmětného záměru je předpokládán zábor ZPF o celkové výměře 

do 284 153 m2 (varianta 1), resp. do 336 989 m2 (varianta 2) trvalého záboru a do 45 908 m2 (varianta 1), 

resp. do 55 106 m2 (varianta 2) dočasného záboru. 

Předpokládaný rozsah a procentuální podíl trvalého i dočasného záboru ZPF jednotlivými variantami 

předmětného záměru je zřejmý z následující tabulky. 

Tabulka 114 Procentuální podíl trvalého záboru ZPF varianty 1 a varianty 2 předmětného záměru 

Varianta předmětného záměru 
Trvalý zábor ZPF Dočasný zábor 

(m2) (m2) 

Varianta 1 284 153 45 908 

Varianta 1, subvarianta 1 281 319 43 681 
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Varianta předmětného záměru 
Trvalý zábor ZPF Dočasný zábor 

(m2) (m2) 

Varianta 2 336 989 55 106 

Varianta 2, subvarianta 1 334 155 52 865 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 
březen 2020) 

Na základě analýzy dotčených BPEJ (viz kap. B. II. 1.) bylo provedeno vyhodnocení předpokládaného 

záboru půd stavbou z hlediska tříd ochrany ZPF. Trvalým záborem varianty 1 i 2 předmětného záměru 

budou dotčeny především půdy I. třídy ochrany ZPF (do 53,11 % – varianta 1, resp. do 48,28 % – varianta 

2 z celkového záboru ZPF), II. třídy ochrany ZPF (do 28,09 % – varianta 1, resp. do 34,67 % – varianta 2 

z celkového záboru ZPF) a IV. třídy ochrany ZPF (do 15,13 % – varianta 1, resp. do 14,19 % – varianta 2 

z celkového záboru ZPF). 

V souvislosti se stavbou předmětného záměru bude nutné zažádat příslušný úřad o souhlas s odnětím 

zemědělské půdy ze ZPF podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,  

ve znění pozdějších předpisů. 

Z hlediska ochrany ZPF lze vliv záměru považovat za významný, nicméně odpovídající parametrům, 

charakteru i významnosti stavby a za předpokladu dodržení podmínek uvedených v kapitolách B. I. 6. 

a D. IV. jako akceptovatelný. 

Dočasné zábory budou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Poté, co 

nezemědělské využití těchto ploch v souvislosti s výstavbou předmětného záměru skončí, tj. účel  

i vynětí, budou dotčené plochy rekultivovány podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohly být 

vráceny do zemědělského půdního fondu. Předpokládá se, že půdy dočasně vyňaté ze ZPF budou 

navráceny k původnímu využití. 

Zábor PUPFL 

Na základě Technické studie (4roads s.r.o., březen 2020) si předmětný záměr vyžádá trvalý a dočasný 

zábor lesních porostů (ploch PUPFL). Předpokládá se trvalý zábor o celkové výměře do 498 m2 (varianta 

1), resp. do 851 m2 (varianta 2) a dočasný zábor o celkové výměře do 356 m2 (varianta 1), resp. do 489 m2 

(varianta 2). 

V kap. B. II. 1. jsou uvedeny předpokládané trvalé a dočasné zábory pozemků chráněných jako PUPFL 

v jednotlivých dotčených katastrálních územích. 

Dočasné zábory PUPFL mohou v průběhu výstavby záměru vznikat v těsné blízkosti samotné stavby, při 

dočasných přeložkách inženýrských sítí a komunikací. Poté, co dočasné využití těchto ploch v souvislosti 

s výstavbou záměru skončí, tj. účel i odnětí, budou dotčené plochy rekultivovány podle schváleného plánu 

rekultivace tak, aby mohly být vráceny do PUPFL. 

Obecně je možné konstatovat, že na všech dotčených lesních pozemcích je třeba stavební práce provádět 

co nejšetrněji k okolním ponechaným lesním porostům a vyhnout se zbytečnému kácení  

v okolí tělesa záměru. 

V dalším stupni projektových příprav bude nezbytné získat souhlas příslušného orgánu ochrany PUPFL 

k odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů.  

Umístění stavby je podmíněno souhlasem orgánu státní správy lesů, a to i u pozemků 50 m od okraje lesa 

(ochranné pásmo), viz § 14 odst. 2 lesního zákona.  
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K zajištění ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa musí být bezpodmínečně dodržovány základní 

povinnosti ochrany PUPFL uvedené v § 13 zák. č. 289/1995 Sb., a podmínky z rozhodnutí orgánu státní 

správy lesů. Využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům je zakázáno. Výjimka z tohoto 

ustanovení podléhá souhlasu orgánu státní správy lesů. 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu trvalých a dočasných záborů pozemků PUPFL lze záměr považovat  

za akceptovatelný. 

Bilance zemin ve fázi výstavby 

Předpokládané množství výkopové zeminy a zeminy potřebné do násypů pro jednotlivé varianty 

předmětného záměru vychází z Technické studie (4roads s.r.o., březen 2020) a je uvedeno v následující 

tabulce. 

Tabulka 115 Předpokládané množství výkopové zeminy a zeminy potřebné do násypů pro jednotlivé varianty 

předmětného záměru 

Varianta 
předmětného 

záměru 
Stavba 

Množství výkopové 
zeminy (m3) 

Množství zeminy  
do násypů (m3) 

Rozdíl (m3) 

Varianta 1 

Obchvat obce Cítov 
– část 1 

25 131,68 16 122,37 9 009,31 

Obchvat obce Cítov 
– část 2 

2 503,94 2 005,79 498,15 

Úprava silnice 
II/246 

8 728,48 8 511,79 216,69 

Úprava silnice 
II/246 (mostní 

objekt) 
6 621,20 79 414,61 -72 793,41 

Obchvat Dolních 
Beřkovic a Horních 

Počapel 
25 834,13 145 681,47 -119 847,34 

Celkem 68 819,43 251 735,48 -182 916,05 

Varianta 2 

Obchvat obce Cítov 67 470,75 2 528,22 64 942,53 

Úprava silnice 
II/246 

8 728,48 8 511,24 217,24 

Úprava silnice 
II/246 (mostní 

objekt) 
8 047,30 85 357,06 -77 309,76 

Obchvat Dolních 
Beřkovic a Horních 

Počapel – část 1 
17 782,04 39 713,85 -21 931,81 

Obchvat Dolních 
Beřkovic a Horních 

Počapel – část 2 
25 834,13 145 681,47 -119 847,34 

Celkem 127 862,70 281 791,84 -153 929,14 

Zdroj: Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, Technická studie (4roads s.r.o., 
březen 2020) 

Z bilance zemin uvedených v tabulce výše vyplývá, že při výstavbě jednotlivých variant předmětného 

záměru lze předpokládat nedostatek zeminy do násypů. Zdroj zeminy do násypů bude nutné specifikovat 

v dalších stupních projektových příprav. Dle Technické studie „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní 

Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ (4roads s.r.o., březen 2020) lze v případě vhodnosti uvažovat o tvorbě 

vrstevnatých násypů dle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ 
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s využitím alternativních či druhotných surovin z Elektrárny Mělník. Tuto možnost je potřeba ověřit 

v dalších stupních projektových příprav na základě podrobného hydrogeologického průzkumu lokality.  

V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/199 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, je 

stanovena povinnost odděleně skrývat svrchní kulturní vrstvy půdy, případně i hlouběji uložené zúrodnění 

schopné zeminy zajistit jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo 

zajistit jejich rozprostření na plochy určené orgánem ochrany ZPF. 

Po skrývce svrchní kulturní vrstvy půdy (ornice), případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin 

(podorničí) zůstane deponováno na stavbě jen takové množství skrývky, které bude zpětně použito pro 

ohumusování ploch stavby.  

Přebytek ornice (svrchní kulturní vrstvy půdy) a případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin 

(podorničí) bude přednostně nabídnut hospodařícím organizacím nebo soukromým osobám v okolí stavby 

pro zemědělské využití, případně bude dále využit pro biologickou rekultivaci nebo pro zlepšení kvality 

okolních zemědělských pozemků. 

Vliv záměru na znečištění půdy a horninového prostředí 

Ke kontaminaci půd či horninového prostředí může u hodnocené stavby dojít: 

• v průběhu výstavby (úkapy, výfukové plyny, příp. havárie spojené s únikem nebezpečných látek), 

• provozem na silnicích (úkapy, výfukové plyny, případně solením v zimním období, případně havárie 

spojené s únikem nebezpečných látek). 

Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno zejména do prostoru staveniště (znečišťování 

půd/horninového prostředí povrchovými splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). 

K znečištění půdy může dojít při zemních pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích 

látek. Tato nebezpečí budou minimalizována zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní 

a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním 

bezpečnostních opatření při manipulaci s nebezpečnými látkami. Současně během výstavby může dojít 

k zhutnění půdy a zhoršení jejích fyzikálních a chemických vlastností (zejména podorničí) v plochách 

dočasného záboru. V případě kontaminace půdního prostředí bude postupováno v souladu s platnou 

legislativou. 

Vliv solení i působení těžkých kovů je závislý na vlastnostech půdy, propustnosti podloží, svažitosti a také 

na intenzitě a úhrnu dešťových srážek.  

Působením posypových materiálů ze zimní údržby (anorganické posypové soli) komunikace dochází  

ke zvýšení pH okolní půdy. Nejvyšší koncentrace chloridů lze očekávat maximálně do vzdálenosti 2 – 3 m 

od hrany komunikace, ve vzdálenosti cca 10 m dosahují koncentrace chloridů již spíše pozaďových hodnot. 

Obsah těžkých kovů (Pb, Cd, Cu, Ni, Zn) se bude projevovat zejména do vzdálenosti 5 m od komunikace. 

Se zvyšující se vzdáleností od komunikace se koncentrace škodlivých látek postupně snižují. 

Nejvýznamnější vliv se tedy projeví zejména v těsné blízkosti komunikace.  

Z hlediska havárií se jedná o akutní a časově nepředvídatelný stav. Při haváriích s únikem nebezpečných 

látek je třeba co nejrychleji zabránit jejich dalšímu úniku a pomocí sorpčních materiálů, příp. 

mechanických zábran zabránit dalšímu šíření. Při likvidaci důsledků havárie je nezbytné postupovat podle 

platné legislativy. 

Obecně však lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je 

riziko kontaminace půd minimální. 
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Vliv na horninové prostředí a stabilitu půdy, změna místní topografie 

Niveleta vozovek jednotlivých komunikací ve variantě 1 předmětného záměru se pohybuje do 3 m p. t. 

Komunikace ve variantě 2 předmětného záměru pod úroveň stávajícího terénu téměř nezasahují. 

Komunikace obou řešených variant jsou navrženy převážně v úrovni terénu a lehce nad stávajícím 

terénem (1–2 m n. t.). Pouze v km 1,000 obchvatu obce Cítov ve variantě 2 dojde k zářezu až 7,2 m pod 

terén z důvodu stávající terénní nerovnosti a v km 3,000–3,350 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel, část 1 ve variantě 2 je navržen násyp do 4 m n. t. z důvodu dosažení dostatečného podélného 

sklonu pro odvodnění. V případě upravovaných komunikací (II/246, III/24636) budou silniční tělesa 

vedena v úrovni stávajících tras komunikací.  

Výraznější násypy budou realizovány především v souvislosti s mostními objekty, které jsou navrženy ve 

výšce 10 m nad terénem. Jedná se o následující mostní objekty: 

• Varianta 1 

o 1 mostní objekt na upravované silnici II/246 – Mostní objekt přes železniční trať v km 2,512–

3,293 – je samostatnou investicí SŽ s.o. a vychází ze záměru projektu „Náhrada přejezdu 

P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. – Děčín hl. n.“ (SUDOP PRAHA a.s., květen 

2019). 

o 4 mostní objekty na obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – Mostní objekt nad 

vedením produktovodů elektrárny Mělník v km 3,667; Mostní objekt přes železniční trať a 

obchvat v km 3,924; Mostní objekt přes železniční trať a obchvat v km 4,567; Mostní objekt 

přes železniční trať a záplavové území Q100 řeky Labe v km 6,737. 

• Varianta 2 

o 1 mostní objekt na upravované silnici II/246 – Mostní objekt přes železniční trať a 1. část 

obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel v km 3,040;  

o 4 mostní objekty na 2. části obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – Most nad vedením 

produktovodů elektrárny Mělník v km 3,667; Mostní objekt přes železniční trať a obchvat v 

km 3,924; Mostní objekt přes železniční trať a obchvat v km 4,567; Mostní objekt přes 

železniční trať a záplavové území Q100 řeky Labe v km 6,737. 

Geologické podmínky pro zakládání mostních objektů budou prověřeny v rámci podrobného 

inženýrskogeologického průzkumu, který bude zpracován v dalších stupních projektových příprav. 

Zejména bude prověřeno, zda podloží komunikací splňuje požadavky ČSN 73 6133 „Návrh a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací“, popř. zda bude potřeba provést určitou formu sanačních úprav, 

aby bylo dosaženo zvýšení únosnosti podloží. 

Plánovanou výstavbou nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, 

především pak v souvislosti s obchvatem obce Cítov a obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel 

vznikne nový liniový útvar v území, který bude mít zejména v souvislosti s vedením těles komunikací na 

náspech vliv na změnu topografie území.   

V zájmovém území obou řešených variant předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2) se nenachází 

sesuvná ani poddolovaná území. V blízkosti obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel (km 6,500), se 

nachází ve vzdálenosti nejblíže cca 450 m potenciální sesuvná území. 
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Předmětný záměr nebude představovat významný zásah do geologických poměrů. Zásahy do geologických 

poměrů se předpokládají pouze v souvislosti s plánovanými zářezy, realizací mostních objektů a 

zakládáním protihlukových stěn. 

Závěr 

Z hlediska vlivu na půdu je navrhovaný záměr při respektování opatření uvedených v kapitole B. I. 6., 

resp. podmínek uvedených v kapitole D. IV. akceptovatelný. 

Varianta 1 je z hlediska vlivů na ZPF a PUPFL mírně příznivější než varianta 2. V ostatních aspektech vlivů 

na půdní prostředí jsou řešené varianty srovnatelné. 

D. I. 6. Vlivy na přírodní zdroje 

Definice přírodních zdrojů vyplývá z § 7, odst. 1 a 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů. Přírodní zdroje jsou definovány jako části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat 

k uspokojování svých potřeb. Zákon dále rozlišuje obnovitelné přírodní zdroje, které mají schopnost  

se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka  

a neobnovitelné přírodní zdroje, které spotřebováváním zanikají. 

V souvislosti s realizací předmětného záměru je třeba se zaměřit na možné ovlivnění následujících 

přírodních zdrojů: biota, vody (povrchové a podzemní), horninové prostředí a půdy.  

Problematika vlivu záměru na biotu je podrobněji komentována v kapitole D. I. 7. vlivy záměru na 

povrchové a podzemní vody jsou posouzeny v kapitole D. I. 5. Z tohoto důvodu nejsou vlivy na tyto 

přírodní zdroje v této kapitole více komentovány. Souhrnně lze konstatovat, že nebyly zjištěny významné 

nepříznivé vlivy záměru na tyto přírodní zdroje. 

Dále v textu je věnována pozornost vlivu řešených variant záměru na přírodní zdroje z horninového 

prostředí. 

Varianta 1 

Podle údajů z informačního serveru České geologické služby trasa předmětného záměru ve variantě 1 

prochází územím schváleného prognózního zdroje nevyhrazených nerostů „ID 9164600 Cítov – 

štěrkopísky“. Do vymezeného území schváleného prognózního zdroje nevyhrazených nerostů zasahuje 

obchvat obce Cítov – část 1 v km 0,700–1,400. Je nutné konstatovat, že trasa obchvatu obce Cítov ve 

variantě 1 je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Cítov, na jejímž území je výše 

uvedená lokalita vymezena. 

Dále je trasa předmětného záměru ve variantě 1, resp. obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel 

vymezena na území ložisek nevyhrazených nerostů „ID 3205500 Křivenice – Mělnicko – štěrkopísky“ a „ID 

3205501 Horní Počaply – štěrkopísky“. Dle § 7 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou 

ložiska nevyhrazených nerostů součástí pozemku, na kterém se nachází. Pro jednodušší přehled jsou 

jednotlivé střety varianty 1 předmětného záměru s ložisky nevyhrazených nerostů uvedeny v následující 

tabulce. 
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Tabulka 116 Výčet střetů varianty 1 předmětného záměru s ložisky nevyhrazených nerostů 

Dotčené ložisko 
nevyhrazených nerostů 

Varianta 
záměru 

Stavba varianty záměru 
Staničení střetu 

(km) 

ID 3205500 (Křivenice – 
Mělnicko – štěrkopísky) 

Varianta 1 
Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel 
0,000–0,615; 
1,350–2500 

Varianta 1 – 
subvarianta 1 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel 

0,000–0,615; 
1,600 

ID 3205501 (Horní Počaply 
– štěrkopísky) 

Varianta 1 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel (sjezd na účelovou komunikaci) 

3,667 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel (napojení areálu ZEVO) 

3,868–4,029 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel (napojení komunikace III/24050 

a areálu Rigips) 
4,554–4,705 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel 

4,800–4,950; 
5,060–5,150; 
5,300–5,700 

Varianta 1 – 
subvarianta 1 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel 

1,350–1,600 

Dle údajů z informačního serveru České geologické služby se v trase komunikací předmětného záměru ve 

variantě 1 nenachází chráněná ložisková území, výhradní ložiska ani dobývací prostory. 

Další zásahy do horninového prostředí se v souvislosti s realizací předmětného záměru ve variantě 1 

nepředpokládají.  

Varianta 2 

Podle údajů z informačního serveru České geologické služby trasa předmětného záměru ve variantě 2 

prochází územím schválených prognózních zdrojů nevyhrazených nerostů „ID 9164600 Cítov – 

štěrkopísky“ a „ID 9370020 Býkev – štěrkopísky“. Pro jednodušší přehled jsou jednotlivé střety varianty 2 

předmětného záměru se schválenými prognózními zdroji nevyhrazených nerostů uvedeny v následující 

tabulce.  

Tabulka 117 Výčet střetů varianty 2 předmětného záměru s prognózními zdroji nevyhrazených nerostů 

Dotčený prognózní zdroj 
nevyhrazeného nerostu 

Varianta 
záměru 

Stavba varianty záměru 
Staničení střetu 

(km) 

ID 9164600 Cítov – štěrkopísky 
Varianta 2 

Obchvat obce Cítov 1,200–2,100 

Obchvat obce Cítov 2,250–2,350 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel – část 1 

0,100–0,550 

ID 9370020 Býkev – štěrkopísky Úprava silnice II/246 2,550–2,900 

Dále je trasa předmětného záměru ve variantě 2, resp. obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 

2 vymezena na území ložisek nevyhrazených nerostů „ID 3205500 Křivenice – Mělnicko – štěrkopísky“ a 

„ID 3205501 Horní Počaply – štěrkopísky“. Pro jednodušší přehled jsou jednotlivé střety varianty 2 

předmětného záměru s ložisky nevyhrazených nerostů uvedeny v následující tabulce. Dle § 7 zákona č. 

44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou ložiska nevyhrazených nerostů součástí pozemku, na 

kterém se nachází. 
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Tabulka 118 Výčet střetů varianty 2 předmětného záměru s ložisky nevyhrazených nerostů 

Dotčené ložisko 
nevyhrazených nerostů 

Varianta 
záměru 

Stavba varianty záměru 
Staničení střetu 

(km) 

ID 3205500 (Křivenice – 
Mělnicko – štěrkopísky) 

Varianta 2 
Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel – část 2 
0,000–0,615; 
1,350–2500 

Varianta 2 – 
subvarianta 1 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel – část 2 

0,000–0,615; 
1,600 

ID 3205501 (Horní 
Počaply – štěrkopísky) 

Varianta 2 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel – část 2 (sjezd na účelovou 

komunikaci) 
3,667 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel – část 2 (napojení areálu ZEVO) 

3,868–4,029 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel – část 2 (napojení komunikace 

III/24050 a areálu Rigips) 
4,554–4,705 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel – část 2 

4,800–4,950; 
5,060–5,150; 
5,300–5,700 

Varianta 2 – 
subvarianta 1 

Obchvat Dolních Beřkovic a Horních 
Počapel – část 2 

1,350–1,600 

Podle údajů z informačního serveru České geologické služby je trasa obchvatu obce Cítov předmětného 

záměru ve variantě 2 v km 0,000–0,300 vymezena v těsném souběhu s hranicí chráněného ložiskového 

území „ID 15830002 Kostomlaty pod Řípem – štěrkopísky“ a dobývacího prostoru netěženého „ID 71144 

Kostomlaty pod Řípem I – štěrkopísek“. Jedná se o místo napojení obchvatu na stávající komunikaci II/246 

západně od obce Cítov. Vzhledem k návrhu napojení obchvatu do stávající stopy komunikace II/246 lze 

předpokládat jen okrajové dotčení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru po omezenou 

dobu v průběhu výstavby záměru. Rozsah případných zásahů v průběhu realizace varianty 2 předmětného 

záměru do chráněného ložiskové území a dobývacího prostoru bude nutné prověřit na základě 

podrobných zásad organizace výstavby, které budou zpracovány v dalších stupních projektových příprav. 

V případě zásahu stavby do chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru v průběhu výstavby 

bude nutné zažádat o závazné stanovisko báňského úřadu dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Další zásahy do horninového prostředí se v souvislosti s realizací předmětného záměru ve variantě 1 

nepředpokládají.  

Pro ekologickou a ekonomickou únosnost projektu je žádoucí, aby potřebné surovinové zdroje vhodné 

kvality pro realizaci silnic byly lokalizovány co nejblíže k místu výstavby záměru. Toto opatření je převzato 

jako součást záměru (viz kapitola B. I. 6. předkládané dokumentace EIA). 

Závěr 

Z hlediska vlivu na přírodní zdroje je navrhovaný záměr při respektování opatření uvedených v kapitole 

B. I. 6. a D. IV. akceptovatelný. 

D. I. 7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy) 

Biologickou rozmanitost je třeba v souladu s článkem 2 Úmluvy o biologické rozmanitosti (biodiverzitě) 

chápat jako rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Biodiverzita zahrnuje 

různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy. Nejedná se tedy o pouhý součet všech genů, 

druhů a ekosystémů. 
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Následující posouzení vychází z metodického výkladu k aplikaci vybraných nových pojmů (biologická 

rozmanitost, změna klimatu) a požadavků zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

a zejména ve znění zákona č. 326/2017 Sb. vydaného Ministerstvem životního prostředí  

(č. j. MZP/2017/710/1985) dne 20. října 2017. 

Pozornost je tak věnována především vlivům záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – 

Dolní Beřkovice – Cítov“ na druhovou diverzitu i diverzitu ekosystémů. V úvahu byly mj. brány vlivy záměru 

na evropsky významné druhy (vč. ptáků) a přírodní evropská stanoviště. Hodnocení je dále zaměřeno na 

posouzení vlivu na biologickou rozmanitost druhů, stanovišť a ekosystémů, které jsou součástí chráněných 

území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě provedeného hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., v platném znění (viz příloha č. 5 

dokumentace EIA) byla specifikována opatření k prevenci, vyloučení a snížení případných nepříznivých 

vlivů, případně kompenzační opatření, která jsou uvedena v kap. D. IV. Zvláštní pozornost byla věnována 

posouzení nezbytnosti návrhu specifických opatření k podpoře druhů klíčových pro zachování biologické 

rozmanitosti a k bránění introdukce a zdomácnění nepůvodních invazních druhů. 

D. I. 7. 1. Vlivy na faunu 

Pro předmětný záměr bylo zpracováno hodnocení vlivů zamýšleného závažného zásahu, které je součástí 

přílohy č. 5 předkládané dokumentace EIA. Aktuální komplexní přírodovědný průzkum pro účely 

Hodnocení byl z hlediska fauny zaměřen zejména na zjištění výskytu jednotlivých taxonů a posouzení 

vhodnosti území pro život a rozmnožování živočichů, zahrnující pohyby a migraci živočichů v území. 

V rámci průzkumů provedených pro účely hodnocení (příloha č. 5 dokumentace EIA) a dalších dříve 

provedených průzkumů byly zaznamenány zvláště chráněné druhy živočichů ve smyslu přílohy č. III 

vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které mají vazbu na dotčené území. Vliv na 

jednotlivé zvláště chráněné druhy živočichů dle přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, které byly v zájmovém území předmětného záměru zaznamenány, je uveden v následujícím 

textu. U každého druhu je uveden stupeň ohrožení, a to podle přílohy č. III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále je uvedeno, zda se druh nachází v Příloze I Směrnice 2009/147/ES 

nebo v příloze II nebo IV Směrnice 92/43/ES. Zákonem chráněné druhy: O – Ohrožený druh, SO – Silně 

ohrožený druh, KO – Kriticky ohrožený druh. 

Bezobratlí 

Velevrub malířský Unio pictorum – KO. Potvrzen ve štěrkopískovně Baraba, mimo dotčené území záměru. 

Kudlanka nábožná Mantis religiosa – KO, VU. Aktuálně potvrzena západně od Cítova ve staré pískovně u 

polní cesty. Není v území ohrožena, dojde k lokálnímu zásahu do biotopu druhu trasou komunikace ve 

variantě 1 (obchvat obce Cítov, část 1). Ovlivnění druhu na úrovni jeho populace je zcela zanedbatelné. 

Lišaj pryšcový Hyles euphorbiae – O. Pískovnu západně Cítova je možno označit za biotop lišaje 

pryšcového. V regionálním kontextu se tak jedná o významný biotop pro ohrožené, a zvláště chráněné 

xerotermofilní druhy. Nalezena housenka v západní části pískovny u Cítova mimo plochu zásahů řešených 

variant záměru. Dotčení druhu se neuvažuje. 

Batolec červený Apatura ilia – O. Poblíž trasy upravované silniční komunikace II/246 (varianta 1 i varianta 

2) byl druh pozorován na lesní nezpevněné komunikaci v okolí vytěžených jezer Baraba u Vliněvsi. Dotčení 

druhu se neuvažuje, nebudou dotčeny porosty kde se vyvíjí. 
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Otakárek ovocný Iphiclides podalirius – O. V trase uvažovaného koridoru obchvatu obce Cítov ve variantě 

1 byl druh nalezen jednotlivě v bývalém těžebním prostoru západně od Cítova. Zde druh nachází také 

vhodné podmínky pro vývoj housenek (viz přítomnost hlohů a trnky). Dotčení je pouze lokální bez vlivu na 

populaci druhu v území. 

Otakárek fenyklový Papilio machaon – O. V trase uvažovaného koridoru komunikace (obchvat obce Cíto, 

část 1 ve variantě 1) byl druh nalezen jednotlivě v bývalém těžebním prostoru u Cítova a v prostoru 

motokrosové dráhy u Dolních Beřkovic (v blízkosti upravované silnice III/24636 ve variantě 1). Na obou 

lokalitách druh nachází také vhodné podmínky pro vývoj housenek (viz přítomnost mrkvovitých rostlin). 

Dotčení je pouze lokální bez vlivu na populaci druhu v území. 

Svižník polní Cicindela campestris – O. V území potvrzen na polní cestě pří západním okraji areálu EMĚ 

(trasa varianty 1 i 2), rovněž v rámci polní cesty a pískovny západně od Cítova (trasa varianty 1). Druh bude 

lokálně dotčen zásahem do biotopu druhu, bez výraznějšího vlivu na jeho lokální populace. 

Svižník zvrhlý Cicindela hybrida – O. V území potvrzen v rámci polní cesty a pískovny západně od Cítova 

(trasa varianty 1). Druh bude lokálně dotčen zásahem do biotopu druhu, bez výraznějšího vlivu na jeho 

lokální populace. 

Lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus – SO, VU, II. V rámci dotčených úseků s dřevinami nepotvrzen, 

místa záměru nepředstavují vhodný biotop druhu. Z území znám z pobřežních porostů při Labi – Křivenice 

a Horní Počaply (Anonymus 2020). Dotčení druhu se neuvažuje. 

Roháč obecný Lucanus cervus – O, VU, II. Z území uváděn z pobřežních porostů Labe (Vliněves, Brozánky), 

Anonymus (2020). V rámci dotčených dřevin se druh nevyvíjí, aktuálně zastižen 28. 6. 2018 ve večerních 

hodinách při přeletu na okraji lesa u Podvlčí. Dotčení druhu se neuvažuje. 

Nosorožík kapucínek Oryctes nasicornis – O, NT. V rámci aktuálního průzkumu nepozorován, z území 

uváděn z okraje Křivenic a lipové aleje při silnici Brozánky – Býkev (Anonymus 2020) (trasa varianty 1 i 2). 

Dotčení druhu se neuvažuje, záměr nezasahuje biotopy druhu. 

Páchník hnědý Osmoderma barnabita – SO, VU, II, IV. V rámci aktuálního průzkumu nepozorován, 

z území uváděn z lipové aleje při silnici Brozánky – Býkev (Anonymus 2020) (trasa varianty 1 i 2). Dotčení 

druhu se neuvažuje, záměr nezasahuje biotopy druhu. 

Zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta – O. V území jednotlivě v lemu cest, okraji štěrkopískovny Baraba 

(trasa varianty 1 i 2) i staré pískovny západně od Cítova (trasa varianty 1). Celkové ovlivnění populace 

druhu je zcela zanedbatelné, dojde k lokálním zásahům do biotopu druhu. 

Chroust mlynařík Polyphylla fullo – O, VU. V rámci aktuálního průzkumu nepozorován, z území uváděn z 

okraje Vliněvsi (ANONYMUS 2020). Potenciálně vhodný biotop druhu představují písčiny v bývalé pískovně 

západně od Cítova, do jejíhož okraje záměr zasahuje (trasa varianty 1). Dle aktuálního průzkumu se 

dotčení druhu neuvažuje, nicméně bude vhodné ověřit výskyt druhu v rámci dalšího posuzování záměru 

před jeho realizací. I v případě potvrzení výskytu pak lze uvažovat zanedbatelný vliv, s ohledem na zásah 

pouze do okrajové části pískovny, a možnosti podpory druhu v podobě navržených opatření na podporu 

biotopu písčin v okolí nové komunikace. 

Zlatohlávek skvostný Protaetia speciosissima – O, EN. V rámci aktuálního průzkumu zastižen na okraji 

lesního porostu u Podvlčí, z území rovněž uváděn z lipové aleje při silnici Brozánky – Býkev (Anonymus 

2020) (trasa varianty 1 i 2). Dotčení druhu se neuvažuje, záměr nezasahuje biotopy druhu. 

Čmeláci Bombus sp. – O. Výskyt je v území lokálně hojný, zejména na plochách při okrajích železnice, 

v lemu cest. Čmeláci představují významnou gildu opylovačů a v lučním ekosystému tak zastávají 
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konstitutivní funkci ve vztahu k vegetaci. Ekologické požadavky čmeláků jsou vesměs obdobné a vychází z 

extenzívního obhospodařování krajiny, které vede k rozvoji květnatých lučních ekosystémů, zachování 

mezí, solitérně rostoucí keřostromové vegetace, s vyloučením aplikace chemických látek. Dotčení taxonu 

se uvažuje lokálními zásahy do biotopu druhu, bez významnějšího vlivu na jejich populace v území. 

Mravenci Formica sp. – O. Těžiště výskytu mravenců je stejně jako u čmeláků a motýlů soustředěno do 

klidových nekosených ploch a lemů komunikací (trasa varianta 1 i varianta 2), včetně okrajů železnice 

(trasa varianta 1 i 2) a pískovny západně od Cítova (trasa varianty 1). Dotčení taxonu se uvažuje lokálními 

zásahy do biotopu druhu včetně hnízd, bez významnějšího vlivu na jejich populace v území.

Obratlovci 

Čolek obecný Lissotriton vulgaris – SO, VU. Z území jsou známy recentní údaje o výskytu ze 

štěrkopískoven u Vliněvsi (Baraba) a pískovny u trati jižně od Cítova (pískovna Býkev) (r. 2011, Anonymus 

2020).  

Čolek velký Triturus cristatus – SO, EN, II, IV. Z území jsou známy recentní údaje o výskytu ze 

štěrkopískoven u Vliněvsi (Baraba) z r. 2011 a historický výskyt z pískovny u trati jižně od Cítova (pískovna 

Býkev) (Anonymus 2020). 

Skokan zelený Pelophylax esculentus – SO, NT. Potvrzen v rámci vodního prostředí – odtokové kanály 

u obce Horní Počaply a štěrkopískovny Baraba (trasa varianty 1 i 2). U druhu je velmi pravděpodobné 

obsazování kaluží v rámci stavby zejména v letních měsících. 

Skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus – KO, NT. Potvrzen v rámci vodního prostředí – odtokové 

kanály u obce Horní Počaply a štěrkopískovny Baraba (trasa varianty 1 i 2). U druhu je velmi 

pravděpodobné obsazování kaluží v rámci stavby zejména v letních měsících. 

Ropucha obecná Bufo bufo – O, VU. Aktuálně nebyla pozorována, nejblíže je uváděna z tůní na Labi a 

plochy rekultivace jižně od obce Horní Počaply (Anonymus 2020). 

Ropucha zelená Bufotes viridis – SO, EN. Z území je uváděna z více lokalit v okolí záměru, aktuálně byl 

zastižen 20. 7. 2018 1 ex. v nočních hodinách ve staré pískovně západně od Cítova (trasa varianty 1) a 28. 

6. 1 ex. hlas z okraje štěrkopískovny Baraba (v blízkosti trasa varianty 1 i 2). 

Samotný záměr nepředstavuje bariéru pro migrující obojživelníky, v rámci křížení vodních toků a liniových 

prvků bude dostatečně zachován migrační profil v rámci propustků. V území lze očekávat, že při jednotlivé 

migraci na většině území budou jedinci zejména kopírovat lemy vodotečí a liniových prvků v území. Nikde 

v území nebyla při aktuálním průzkumu ani dříve (AOPK ČR 2020) identifikována kritická místa tahu 

obojživelníků a jejich zvýšená mortalita.  

Hlavní riziko pro obojživelníky lze spatřovat při samotné realizaci záměru, kdy změnou podmínek v území 

(přeměna ploch zemědělské půdy na plochy neudržované se vznikem kaluží) může pravidelně docházet 

k dočasné migraci a obsazování nových biotopů většinou druhů žab. Řešením je stanovení biologického 

dozoru, který provede včas transfery z dotčených ploch i v průběhu výstavby, případně zajistí vhodnou 

instalaci migračních bariér. 

Užovka obojková Natrix natrix – O, NT. Aktuálně pozorována ve vodoteči u obce Horní Počaply (trasa 

varianty 1 i 2) a štěrkopískovně Baraba (v blízkosti trasa varianty 1 i 2). Při migraci lze předpokládat výskyt 

druhu na dalších lokalitách v okolí. Lze uvažovat lokální dotčení biotopu druhu a potřebu transferu 

jedinců. 
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Užovka podplamatá Natrix tessellata – KO, EN, IV. Výskyty uváděny z břehového úseku Labe. Dotčení 

druhu se s ohledem na biotopové nároky a místa zásahů neuvažuje.  

Ještěrka obecná Lacerta agilis– SO, VU, IV. Aktuálně zastižena na řadě míst na okraji obcí, u 

štěrkopískoven Baraba, podél železnice, v pískovně západně od Cítova (trasa varianty 1 i 2). Druh bude 

dotčen zásahy do biotopu druhu a lokálními transfery z plochy zásahů. 

Slepýš křehký Anguis fragilis – SO, NT. V území byl zastižen 1 ex. 12. 7. 2018 na okraji lesa západně od 

Podvlčí. Druh bude dotčen zásahy do biotopu druhu a lokálními transfery z plochy zásahů. 

Užovka hladká Coronella austriaca – SO, VU, IV. Výskyt je považován za velmi pravděpodobný v lemu 

železnice (trasa varianty 1 i 2), případně pískovně západně od Cítova (trasa varianty 1). Zásah představuje 

dočasně negativní vliv v podobě rušení jedinců, s ohledem na výskyt druhů bude vhodné stanovení 

biologického dozoru a provedení kontroly lokality před zahájením prací a transfer jedinců do nedotčených 

částí území s vhodnými biotopy, v případě potřeby s lokální realizací dočasných migračních bariér 

Volavka bílá Egretta alba – SO, I. Výskyt jednotlivě mimo hnízdní období. Dotčení je vyloučeno. 

Krahujec obecný Accipiter nisus – SO, VU. Pozorován jednotlivě na přeletu a při lovu potravy. 

V bezprostředním okolí druh nehnízdí. Dotčení taxonu je zanedbatelné. 

Moták pochop Circus aeruginosus – O, VU, I. Aktuálně zastižen při lovu a migraci. Lze předpokládat 

hnízdění v západní části štěrkopískoven Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2), v území jinak na tahu. 

Moták lužní Circus pygargus – SO, EN, I. Aktuálně pozorován na přeletu. Dotčení tohoto druhu je zcela 

zanedbatelné, není hnízděním ani potravně vázáni na plochy dotčené záměrem. 

Sokol stěhovavý Falco peregrinus – KO, EN, I. Aktuálně pozorován na přeletu. Dotčení tohoto druhu je 

zcela zanedbatelné, není hnízděním ani potravně vázáni na plochy dotčené záměrem. 

Křepelka polní Coturnix coturnix – SO, NT. Registrována na poli jižně od štěrkopískoven Baraba. Druh 

v širší oblasti na polích jednotlivě hnízdí, dotčení realizací záměru se však neuvažuje. Z důvodu realizace 

v rámci stávajících komunikací i přimknutí k již stávající infrastruktuře bez zásahu do větších otevřených 

ploch. 

Chřástal vodní Rallus aquaticus – SO, VU. Registrován v nočních hodinách ze západní části bývalé 

štěrkopískovny Baraba. Dotčení druhu je vyloučeno. 

Vodouš kropenatý Tringa ochropus – SO, EN. Aktuálně byl pozorován patrně na tahu u bývalé 

štěrkopískovny Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2). Dotčení realizací záměru se neuvažuje. 

Pisík obecný Actitis hypoleucos – SO, EN. Aktuálně byl pozorován při přeletu nad Labem u Vliněvsi. 

Dotčení realizací záměru se neuvažuje.  

Rorýs obecný Apus apus – O. V území jednotlivě loví potravu, a to ve vzdušném prostoru nad lokalitou, 

druh hnízdí ve vzdálenějším okolí na budovách. Dotčení lze vyloučit. 

Ledňáček říční Alcedo atthis – SO, VU, I. Byl opakovaně zastižen při přeletu a lovu potravy nad Labem a u 

bývalé štěrkopískovny Baraba. V rámci křížených vodních toků druh pozorován nebyl. Dle průzkumů 

v letech 2018 i 2020 v okrajových částech bývalé štěrkopískovny Baraba přiléhajících ke komunikaci II/246 

druh nehnízdí, nebyly zde nalezeny nory ani příhodné stěny. Ty jsou přítomny až ve vzdálenějších částech 

štěrkopískovny. Druh tak v dotčeném území ani jeho bezprostředním okolo nehnízdí, jeho dotčení je 

vyloučeno. 

Krutihlav obecný Jynx torquilla – SO, VU. V území patrně jen protahuje a v rámci ploch dotčených 

záměrem nehnízdí. Dotčení druhu záměrem lze vyloučit. 
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Břehule říční Riparia riparia – O, NT. V území jednotlivě registrována při lovu nad štěrkopískovnami 

Baraba. Hnízdění nebylo zjištěno, dle charakteru výskytu je však pravděpodobné v břehové hraně některé 

ze štěrkopískoven či širším okolí (Labe). Záměr do hnízdiště nezasahuje, dotčení lze vyloučit. 

Vlaštovka obecná Hirundo rustica – O, NT. Na lokalitě záměru nehnízdí, v území jednotlivě loví potravu a 

hnízdí v okolních obcích. Dotčení je vyloučeno. 

Slavík obecný Luscinia megarhynchos – O. V území jednotlivě hnízdí, patrně na více lokalitách ve vazbě 

na plochy hustších křovin. Registrován v lemu železnice u štěrkopískoven Baraba a při jižním okraji 

štěrkopískoven (v blízkosti trasy varianty 1 i 2). V roce 2020 potvrzen na stejných lokalitách, rovněž 

v křovinách kolem železnice, včetně trasy komunikace u žel. St. Citov. Lze předpokládat hnízdění na dalších 

lokalitách v území. Lze uvažovat dotčení části hnízdního biotopu druhu variantou 1 i 2 záměru 

s minimálním vlivem na jeho populaci v území. 

Cvrčilka slavíková Locustella luscinioides – O, EN. Registrován zpívající samec v západní části 

štěrkopískovny Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2), druh zde pravděpodobně hnízdí. Bez ovlivnění 

záměrem. 

Rákosník velký Acrocephalus arundinaceus – SO, VU. Registrován zpívající samec v západní části 

štěrkopískovny Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2), druh zde pravděpodobně hnízdí. Bez ovlivnění 

záměrem. 

Lejsek šedý Muscicapa striata – O. V území hnízdí min. jeden pár v dřevinných porostech při západním 

okraji štěrkopískoven Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2), opakovaně registrován dle hlasových 

projevů. Bez ovlivnění záměrem. 

Moudivláček lužní Remiz pendulinus – O, VU. Registrován v západní části v pobřežním porostu 

štěrkopískoven Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2). Je pravděpodobné, že zde druh hnízdí. Bez vlivu 

záměru. 

Žluva hajní Oriolus oriolus – SO. V územní opakovaně registrována v porostech v okolí štěrkopískoven 

Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2). Hnízdí zde min. dva páry. Bez vlivu záměru. 

Ťuhýk obecný Lanius collurio – O, NT, I. V území pravděpodobně hnízdí na více místech, v rámci blízkosti 

trasy záměru registrován v porostech křovin u železnice u elektrárny Mělník, na svahu jihozápadně od 

kóty Vejčina, v pískovně západně od Cítova a v porostech západně od štěrkopískoven Baraba (v blízkosti a 

v trase varianty 1 i 2). Druh bude lokálně dotčen zásahy do biotopu, s minimálním předpokládaným vlivem 

na jeho hnízdění v území. 

Kavka obecná Corvus monedula – SO, NT. V území pozorována při západním okraji elektrárny Mělník. 

Dotčení druhu záměrem se neuvažuje. 

Krkavec velký Corvus corax – O. Opakovaně zastižen při přeletu nad lokalitou, pravděpodobně hnízdí 

v širším okolí. Dotčení druhu záměrem se neuvažuje. 

Strnad luční Miliaria calandra – KO, VU. V území pravděpodobně hnízdí jeden pár v pískovně západně od 

Cítova (v blízkosti trasy varianty 1), zde byl registrován zpívající samec v úseku mimo záměr. Dotčení druhu 

se uvažuje ve formě lokálního rušení a zásahu do části biotopu druhu. 

Letouni (Netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus – SO, IV, netopýr parkový Pipistrellus nathusii – SO, 

IV, netopýr rezavý Nyctalus noctula – SO, IV, netopýr večerní Eptesicus serotinus – SO, IV, netopýr 

nejmenší Pipistrellus pygmaeus – SO, IV, netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus – SO, IV, netopýr 

stromový Nyctalus leisleri – SO, DD, IV, netopýr pestrý Vespertilio murinus – SO, IV, netopýr velký 

Myotis myotis – KO, NT, II, IV). Dle provedených průzkumů včetně kontroly dřevin v trase záměru bylo 
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zjištěno, že dotčená lokalita není vhodná pro trvalý výskyt netopýrů, tito zde pouze jednotlivě přeletují a 

loví potravu. Vyšší početnost lovících netopýrů byla v území zaznamenána pouze v rámci štěrkopískoven 

Baraba (v blízkosti trasy varianty 1 i 2), kde řada druhů loví nad vodní plochou a v lemech přilehlých 

porostů dřevin. V území nebyla zaznamenána zvýšená letová aktivita v rámci některého z liniových 

porostů, křížených řešenou komunikací, podobně nebyla zjištěna mortalita na stávajících silnicích. Zvláštní 

opatření v rámci řešeného záměru se tak neuvažují. 

Bobr evropský Castor fiber – SO, II, IV. V rámci území stavby se druh nevyskytuje, pobytové stopy (okusy) 

byly registrovány pouze při břehu Labe, výskyt lze dále předpokládat v rámci štěrkopískoven Baraba  

(v blízkosti trasy varianty 1 i 2). Dotčení záměrem je vyloučeno. 

Křeček polní Cricetus cricetus – SO, IV. V území byla nalezena starší nora na okraji hrany vyschlé vodoteče 

(příkop u silnice) při JZ okraji Cítova (v blízkosti trasy varianty 1 i 2). Z území jsou dále registrovány nálezy 

sražených jedinců na silnici u Brozánků, Vliněvsi a Dolních Beřkovic (Centrum dopravního výzkumu 2020). 

Druh je tak považován za dotčený. Pro účely zohlednění výskytu tohoto druhu budou realizována opatření, 

která jsou součástí kap. D. IV. předkládané dokumentace EIA. 

Vydra říční Lutra lutra – SO, NT, II, IV. Aktuálně nebyl druh zastižen, pronikání do vodotečí v území je 

s ohledem na jejich stav a migrační překážky krajně nepravděpodobné. Tomu odpovídají i dosavadní 

pozorování pouze v rámci toku Labe. Cílená opatření pro vydru v daném území nejsou nutná, je však 

doporučeno respektovat obecné požadavky na charakter propustků, které odpovídají i potřebám tohoto 

druhu.  

Z důvodu výše zmíněných nálezů zvláště chráněných druhů živočichů, u kterých se předpokládá ovlivnění 

předmětným záměrem (např. v podobě zásahu do biotopů, rušení), bude v následujících fázích projektové 

přípravy podána žádost o výjimku ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Přesný výčet druhů, pro které bude podána žádost o udělení výjimky, je vhodné konzultovat s Krajským 

úřadem Středočeského kraje (popř. i s Krajským úřadem Ústeckého kraje v případě varianty 2 záměru) 

v návaznosti na rozsah opatření, dobu a rozsah prováděných prací, která budou přímou součástí 

projektové dokumentace stavby.  

Navrhovaná opatření na ochranu fauny jsou uvedena v kap. B. I. 6. a D. IV. předkládané dokumentace EIA. 

Dále lze vlivem předmětného záměru ve variantě 1 předpokládat negativní vliv na izolovanou populaci 

ohrožené vřetenušky pozdní (Zygaena laeta), která byla pozorována na lokalitě bývalé pískovny západně 

od obce Cítov. Vzhledem k přítomnosti živné rostliny, máčky ladní (Eryngium campestre), lze očekávat 

vývoj tohoto druhu přímo na lokalitě. Biotop druhu je žádoucí zachovat s cílenou podporou živné rostliny 

housenek, a proto zde bude podpořena managementovým opatřením – dosev máčky ladní v místech, 

která nebudou stavbou dotčena. Toto opatření je uvedeno v kap. D. IV. předkládané dokumentace EIA. 

Variantou 2 záměru se dotčení výše uvedeného druhu nepředpokládá. 

Záměr nebude zasahovat do lokalit NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti), nebude 

mít negativní vliv na evropsky významné druhy a evropsky významná stanoviště, která jsou předmětem 

ochrany lokalit NATURA 2000 v dotčeném území. 

V zájmovém území bylo zaznamenáno celkem 8 živočišných druhů, které jsou dle Přílohy I Směrnice 

2009/147/EHS, o ochraně volně žijících ptáků uvedeny v seznamu chráněných druhů a poddruhů ptáků. 

Dále bylo v zájmovém území zaznamenáno celkem 8 živočišných druhů, které jsou dle Přílohy II Směrnice 

92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících ptáků a planě rostoucích 

rostlin v zájmu Společenství a jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany a 18 

živočišných druhů, které jsou dle Přílohy IV Směrnice 92/43/EHS ze dne 21. května 1992, o ochraně 
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přírodních stanovišť, volně žijících ptáků a planě rostoucích rostlin v zájmu společenství a vyžadují přísnou 

ochranu. 

Obecně lze konstatovat, že převážná většina výše uvedených druhů citovaných ve směrnici 92/43/EHS,  

o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících ptáků a planě rostoucích rostlin, resp. 2009/147/EHS,  

o ochraně volně žijících ptáků je chráněna rovněž vyhláškou č. 395/1992 Sb. Komentář k dotčení těchto 

druhů je uveden výše v textu a v příloze č. 5 předkládané dokumentace EIA. Výjimku tvoří pouze 

následující druhy, které nejsou uvedeny v citované vyhlášce: lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a datel 

černý (Dryocopus martius). Negativní vliv předmětného záměru na tyto druhy živočichů nelze 

předpokládat. Do zájmového území tyto druhy především zalétávají za potravou, hnízdí mimo řešené 

území záměru. Pro účely ochrany ptáků v průběhu výstavby budou realizována opatření, která jsou 

uvedena v kap. B. I. 6. a D. IV. předkládané dokumentace EIA. 

Ovlivnění fauny předmětným záměrem ve všech navržených variantách/subvariantách lze při realizaci 

navržených opatření k ochraně fauny v kapitole B. I. 6. a D. IV. považovat za přijatelné.  

Migrace živočichů 

Posouzení ovlivnění migrace živočichů v území bylo provedeno v rámci hodnocení dle § 67 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., 

v platném znění, které je přílohou č. 5 předkládané dokumentace EIA.  

Při stanovení migrační významnosti tras bylo v rámci studie hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů vycházeno z lokalizace prvků ÚSES a jejich funkčnosti, ze struktury krajiny, 

map dálkových koridorů a významných území pro velké savce. Rovněž bylo vycházeno z monitoringu 

srážek se zvěří a vlastního průzkumu území. 

Dle výše uvedené studie zájmové území není součástí evropské sítě EECONET, tj. není součástí zóny 

zvýšené péče o krajinu. Zároveň se nejedná o území migračně významné z hlediska dálkových migračních 

koridorů ani není součástí území zvýšené hodnoty pro trvalý výskyt nebo migraci druhů větších savců 

lesního ekosystému. Nejbližší migračně významné území je vymezeno v rámci CHKO Kokořínsko – Máchův 

kraj ve vzdálenosti cca 2,3 km severovýchodně od předmětného záměru. 

Dle kategorizace území ČR z hlediska výskytu a migrací velkých savců je lokalita součástí území kategorie 

IV. – území méně významné. Zároveň dle vymezení polygonů UAT lokalita nezasahuje do 

oblasti nefragmentovaných celků. Území je součástí širšího území, které je silně odlesněno  

a fragmentováno dopravou a pro dálkovou migraci je nevhodné. 

Dle hodnocení předmětný záměr nepředstavuje fragmentaci biotopů v území, která by mohla omezit 

šíření nebo výskyty některých cennějších druhů nad rámec současného využití území. U řady zjištěných 

druhů lze očekávat kolonizaci náspů nových komunikací a migraci těmito biotopy v části území, kde dojde 

k propojení některých liniových prvků, do kterých komunikace zasahují (pískovna západně od Cítova 

v případě trasy obchvatu obce Cítov ve variantě 1).  

Ovlivnění migrace ryb a obecně vodních živočichů je vyloučeno. Při zásazích nevznikají nové překážky, 

dotčené části toků jsou v současnosti upraveny a opevněny. Vzhledem k tomu, že se jedná o pramenné 

úseky toků s žádným, případně pouze omezeným výskytem ryb, nepředstavují mostní objekty a úpravy 

toků v území ovlivnění významnější migrační trasy. Na úpravu toků pod mostními objekty tak není nutné 

brát zvláštní ohledy nad rámec obecných doporučení – viz opatření v kap. D. IV. 
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Samotný záměr nepředstavuje bariéru ani pro migrující obojživelníky, v rámci jednotlivých přemostění 

vodních toků a liniových prvků bude ideálně zachován migrační profil pod přemostěními a v rámci 

propustků.  

V případě plazů lze konstatovat, že výskyty jsou soustředěny do travnatých lemů cest a ruderálních 

stanovišť. Omezení migrace v území se neuvažuje.  

Z pohledu omezení migrace není u ptáků uvažován výraznější negativní vliv. Nejsou dotčena místa 

početnějšího výskytu, komunikace není lokalizována mezi místa častějších přeletů. 

V území nebyl identifikován žádný problematický úsek, který by představoval zvýšené riziko  

pro netopýry. Zvláštní opatření tak nejsou navrhována. 

Vzhledem k tomu, že lokalita není součástí území zvýšené hodnoty pro trvalý výskyt nebo pro migraci 

druhů větších savců lesního ekosystému (území kategorie IV. – území méně významné), z větších druhů 

lze v zájmovém území zaznamenat pouze výskyt srnce obecného a prasete divokého. Maximální 

doporučená vzdálenost průchodu dle Hlaváč & Anděl 2001 pro živočichy kategorie B činí 5–8 km a pro 

živočichy kategorie C je to 1 km. Stávající charakter komunikací v obou variantách nevyžaduje řešení 

doplnění migračního objektu kategorii B. Podmínky na realizaci migračních objektů jsou tak na lokalitě 

splněny, při zohlednění charakteru území a při realizaci navržených rámových propustků pro drobné 

živočichy. Migračně vhodným objektem pro živočichy kategorie B bude mostní objekt přes železniční 

koridor Praha–Ústí nad Labem v km 3,000 (ve variantě 1), resp. v km 3,050 (ve variantě 2) plánované 

úpravy stávající silnice II/246 o délce přemostění cca 60 m a výšce 10 m n. t. Pro účely zajištění migrační 

prostupnosti předmětného záměru pro živočichy kategorie C je v místech křížení prvků ÚSES a lokálních 

vodotečí s trasami komunikací předmětného záměru (viz níže uvedený výčet) je nad rámec navrženého 

technického řešení v kap. B. I. 6. navržena realizace rámových propustků o minimálních rozměrech 2×2 

m: 

• Křížení lokálního biokoridoru LBK 105 dle platného ÚP obce Cítov  

• Křížení lokálního biokoridoru LBK 113 dle platného ÚP obce Býkev  

• Křížení lokálního biokoridoru LBK 112 dle platného ÚP Dolní Beřkovice 

• Křížení regionálního biokoridoru RBK 36/RBK 629/Beřkovice–Žerka dle platného ÚP obce Dolní 

Beřkovice 

Opatření pro technické řešení propustků a způsoby úpravy koryta jsou uvedena v kap. D. IV. předkládané 

dokumentace EIA. 

Na základě zpracovaného hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., v platném znění (příloha č. 5 dokumentace EIA) je 

zřejmé, že území není součástí migračně významných území, dálkových migračních koridorů a míst 

omezení v územním plánování. Trasy navrhovaných komunikací v žádné z řešených variant nekříží dálkový 

migrační koridor, nejedná se o území zvýšené hodnoty pro trvalý výskyt nebo pro migraci druhů větších 

savců lesního ekosystému.  

Navržené řešení stavby „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ v obou 

řešených variantách včetně všech subvariant tak při zohlednění charakteru území, navazujících biotopů 

a liniových prvků území splňuje požadavky na zajištění konektivity pro volně žijící živočichy v dotčeném 

území. 
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D. I. 7. 2. Vlivy na flóru 

Pro předmětný záměr bylo zpracováno hodnocení vlivů zamýšleného závažného zásahu, které je součástí 

přílohy č. 5 předkládané dokumentace EIA. Cílem aktuálního botanického průzkumu bylo ověřit výskyty 

zvláště chráněných druhů vyšších rostlin, se zohledněním dřívějších nálezů v území. 

Předmětný záměr se nedotýká zvláště chráněných druhů rostlin ve smyslu Přílohy č. II vyhlášky č. 

395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 1 zvláště chráněný druh rostliny silně ohrožený byl 

zaznamenán na území bývalé štěrkopískovny Baraba – leknín bílý (Nymphaea alba). Dotčení rostlin 

záměrem lze vyloučit. 

V rámci provedených průzkumů pro účely hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., v platném znění (příloha č. 5 

dokumentace EIA) bylo zaznamenáno 17 vzácnějších druhů rostlin. Nejcennějším zaznamenaným druhem 

v zájmovém území je dejvorec velkoplodý pravý (Caucalis platycarpos subsp. platycarpos), který je 

typickým zástupcem teplomilné plevelné vegetace, roste zejména na okrajích polí, vinic a na mladých 

úhorech, méně vstupuje do xerotermních stepních formací. Druh byl zjištěn v místě bývalé pískovny 

západně od obce Cítov (v místě plánované trasy obchvatu obce Cítov, část 1 ve variantě 1). Dotčení je 

považováno za nevýznamné. V případě varianty 2 se dotčení druhu neuvažuje. Na podporu biotopu druhu 

bylo definováno opatření, které je uvedeno v následujících odstavcích a v kap. D. IV. předkládané 

dokumentace EIA. 

Vlivem řešených variant záměru bude nejvíce patrný zásah v podobě dotčení porostů dřevin kolem 

stávajících komunikací, který však byl rovněž vyhodnocen jako akceptovatelný. Zásah lze zmírnit 

upřesněním kácení dřevin dle přesného vymezení rozsahu stavby v další fázi projektové dokumentace a 

následně doplňující výsadbou dřevin v chybějících a nově vzniklých úsecích komunikací. 

K nejhodnotnějším dřevinám pak patří právě staří jedinci lip Tilia spp. a dále např. dubů Quercus spp. 

V případě varianty 1 záměru lze předpokládat zásah do biotopů xerotermních trávníků písčin, zejména 

v rámci bývalé pískovny západně od Cítova. Tento biotop bude nutné podpořit v rámci nově 

disturbovaných ploch v lemu obchvatu obce Cítov, část 1 ve variantě 1, jejichž rekultivace bude 

podmíněna právě cílením na xerotermní stanoviště písčin bez ohumusování a výsadeb. Opatření je 

součástí kap. D. IV. předkládané dokumentace EIA. 

Z významných invazních druhů rostlin byla v zájmovém území zaznamenána křídlatka japonská 

(Reynoutria japonica), jejíž šíření lze předpokládat zejména v rámci břehových porostů bývalé 

štěrkopískovny Baraba. S ohledem na výskyt tohoto invazního druhu bude realizováno opatření, které je 

uvedeno v kap. D. IV. předkládané dokumentace EIA. 

Ovlivnění flóry předmětným záměrem lze v případě obou řešených variant včetně všech subvariant za 

předpokladu realizace navržených opatření v kap. B. I. 6. a D. IV. dokumentace EIA hodnotit jako 

přijatelné. 

Lesní porosty 

Předmětný záměr v obou řešených variantách zasahuje především do zemědělsky využívaných pozemků, 

v malé míře však zasahuje i do lesních pozemků. Předpokládaný rozsah trvalých a dočasných záborů 

lesních porostů jednotlivými variantami a subvariantami předmětného záměru je uveden v kap. C. II. 4. 

dokumentace EIA. V řešeném území se jedná o hospodářské lesy. 

Podle porostní mapy Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů jsou variantou 1 předmětného záměru 

dotčeny následující soubory lesních typů: 
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• lesní pozemky v k. ú. Křivenice – 1L – nížinný luh a 1H – hlinitá habrová doubrava; 

• lesní porost jižně od místní části Podvlčí – 1M – chudá borová doubrava; 

Podle porostní mapy Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů jsou variantou 2 předmětného záměru 

dotčeny následující soubory lesních typů: 

• Lesní porost v k. ú. Cítov – 1S – svěží doubrava; 

• lesní pozemky v k. ú. Křivenice – 1L – nížinný luh a 1H – hlinitá habrová doubrava; 

• lesní porost jižně od místní části Podvlčí – 1M – chudá borová doubrava; 

Na všech dotčených lesních pozemcích je třeba, aby byly stavební práce prováděny co nejšetrněji 

k okolním ponechaným lesním porostům, nezbytné je vyhnout se zbytečnému kácení v okolí tělesa 

záměru. 

V rámci navazujících stupňů projektových příprav budou navrženy vegetační úpravy komunikací 

předmětného záměru, které lze považovat i za opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů v souvislosti se 

zábory PUPFL. 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu trvalých záborů pozemků PUPFL v rámci všech řešených variant 

a subvariant předmětného záměru lze vliv záměru považovat za akceptovatelný. 

Dřeviny rostoucí mimo les 

Pro účely identifikace lokalit mimolesní zeleně a obecné zhodnocení stávajícího stavu dřevin a porostů, 

které mohou být v souvislosti s navrženými novostavbami komunikací a úpravami stávajících komunikací 

dotčeny, byl proveden Dendrologický průzkum, který tvoří přílohu č. 7 dokumentace EIA. 

V rámci dendrologických průzkumů bylo v území řešených variant nového dopravního řešení 

identifikováno 26 dendrologických lokalit, v rámci nichž jsou charakterizovány druhy stromového i 

keřového patra s orientačním zhodnocením dendrometrických veličin a kvality porostů v území.  

Podrobný popis dendrologických lokalit a výčet identifikovaných dřevin je součástí přílohy č. 7 

předkládané dokumentace EIA. V území jsou zastoupeny dřeviny s převážně průměrnou sadovnickou 

hodnotou. 

Podrobnější dendrologický průzkum, zaměřený na dřeviny, které budou ve střetu se s plánovanou 

stavbou, tj. určeny ke kácení, bude nezbytné zpracovat v dalších fázích projektové dokumentace 

plánované stavby. Součástí projektové dokumentace by měl být mj. návrh sadových úprav, který navrhne 

rozsah nových výsadeb. Ozelenění nových i upravených komunikací je žádoucí zejména kvůli zvýšení 

biodiverzity řešeného území, které je v současnosti intenzivně zemědělsky využívané. 

Součástí Dendrologického průzkumu a kapitoly B. I. 6. je rovněž výčet opatření, která budou realizována 

pro účely minimalizace negativních vlivů realizace záměru na stávající dřeviny. S těmito opatřeními je 

počítáno jako se součástí projektu do navazujících stupňů projektových příprav. 

Ovlivnění dřevin rostoucích mimo les předmětným záměrem lze hodnotit jako přijatelné.  

D. I. 7. 3. Vlivy na ekosystémy  

Záměr se dotýká přírodních biotopů pouze okrajově. V území lze vymezit zejména dvě lokality, a to 

fragmenty druhotně vyvinutých Kostřavových trávníků písčin (T5.3) u západního okraje obce Cítov a 

mozaiku druhotně vyvinutých Kostřavových trávníků písčin (T5.3), Vysokých mezofilních a xerofilních 

křovin (K3), Úzkolistých suchých trávníků, porostů bez význačného výskytu vstavačovitých (T3.3D) a 
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Mezofilních ovsíkových luk (T1.1) v lemech silnice II/246 (úsek Cítov – Brozánky) u bývalé štěrkopískovny 

Baraba. 

Do obou těchto lokalit záměr zasahuje pouze poměrově malou částí. Varianta 2 záměru navíc do biotopů 

bývalé pískovny západně od Cítova nezasahuje. V případě okraje porostů u štěrkopískoven Baraba je zásah 

v případě obou řešených varianta záměru hodnocen s malým zanedbatelným vlivem (v lemu převažují 

druhotné porosty, vítána a doporučena je likvidace invazního javoru jasanolistého Acer negundo).  

V případě okraje pískovny u Cítova předmětný záměr ve variantě 1 zasahuje do části hodnotného území. 

Většina zasažených ploch pak je již silněji ruderalizována a zarůstá dřevinami, zde naopak může mít 

realizace záměru naopak dílčí pozitivní vliv zejména při vhodné rekultivaci dotčených ploch. Tím je 

myšleno ponechání rostlého písčitého terénu bez úprav a bez ohumusování. Pro potřeby dalšího řešení 

záměru a minimalizaci negativního ovlivnění byla v rámci hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., v platném znění 

(příloha č. 5 dokumentace EIA) vymezena nejcennější plocha biotopů v rámci pískovny u Cítova (viz 

následující obrázek, pro kterou jsou navržena opatření v kap. D. IV. dokumentace EIA.  

Obrázek 28 Vymezení nejcennější lokality bývalé pískovny západně od obce Cítov ve vztahu k variantě 1 záměru 

 
Zdroj: Příloha č. 5 předkládané dokumentace EIA  

Z hlediska dotčení ekosystémů nebude vliv předmětného záměru významný, neboť nikde v území 

nedojde k dotčení větší plochy (biotopu, stanoviště) či větší populace některého z druhů. Vždy se jedná 

o zásah dotýkající se poměrově menší plochy a současně biotopu zastoupeného výrazně více  

i v okolí (tj. nejen na ploše předmětného záměru). S menšími vlivy na ekosystémy lze klasifikovat 

variantu 2. Obě varianty záměru včetně všech subvariant jsou při respektování navržených opatření 

v kap. B. I. 6. a D. IV. dokumentace EIA akceptovatelné. 

D. I. 7. 4. Vlivy na biologickou rozmanitost  

Záměr se v předmětném území dotýká převážně ploch polních monokultur, které jsou intenzivně 

využívány k pěstování kulturních plodin, a na které nejsou výhradně vázány některé z druhů vyskytujících 
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se v okolí. Pouze lokálně záměr zasahuje/případně je v těsné blízkosti cennějších biotopů, ke kterým patří 

zejména okraje štěrkopískoven Baraba a okraje pískovny západně od Cítova. Důležitá je z pohledu záměru 

skutečnost, že tento zasahuje převážně do méně hodnotných biotopů, v případě hodnotnějších pak pouze 

do jejich částí. Všechny dotčené biotopy jsou pak ve větším poměru zastoupeny mimo plochu záměru.   

Na dotčené plochy pak nejsou výhradně vázány žádné druhy. Všechny druhy pozorované v místě záměru 

se vyskytují i v okolí. V případě většiny druhů navíc i v silnějších populacích, než budou dotčeny. Zábor 

biotopu v podobném případě nepřestavuje negativní vliv na biologickou rozmanitost. Tam, kde se záměr 

dotýká většího počtu jedinců zvláště chráněných druhů v území rozšířených, či vyloženě vzácných druhů, 

jsou navrženy jejich transfery. 

Tam, kde záměr kříží hodnotnější či přírodní biotopy (v území se jedná zejména o chudé travnaté plochy, 

liniové prvky s dřevinami a křovinami), dojde pouze k lokálnímu ovlivnění druhů vázaných zejména na 

otevřené biotopy. Toto ovlivnění není v rámci tohoto hodnocení posuzováno jako významné, neboť nikde 

v území nedojde k dotčení větší plochy (biotopu, stanoviště) či větší populace některého z druhů. Vždy se 

jedná o zásah, dotýkající se poměrově menší plochy, a současně biotopu zastoupeného výrazně více i v 

okolí (tj. nejen na ploše záměru).  

Ovlivnění biodiverzity ve smyslu snížení kontaktu populací, omezení migrace, či mortality jedinců je zcela 

minimalizováno řadou navržených opatření (kap. B. I. 6 a D. IV. dokumentace EIA), ke kterým patří úprava 

a doporučení pro stavební objekty, prostorové a časové termínování prací a zajištění odborného dozoru, 

který bude postup prací monitorovat a bude dohlížet nad nutností a realizací jednotlivých opatření a bude 

provádět transfery jedinců.  

Ačkoli dojde k záboru zemědělské půdy, v kontextu dotčeného fragmentovaného území dojde lokálně i k 

podpoře biodiverzity, a to právě v případě nejvíce ohrožených druhů vázaných na nelesní (chudá travní) 

společenstva. Na náspech/svazích komunikace a disturbancí v území vzniknou dočasně, ale i trvale 

příhodné nelesní biotopy, které bude řada druhů obsazovat a využívat jak k rozmnožování, tak šíření či 

komunikaci mezi mikropopulacemi. To platí zejména pro bezobratlé vázané na luční ekosystémy. Za tímto 

účelem byla rovněž navržena řada opatření pro podporu nelesních biotopů v rámci takto vzniklých ploch 

podél nových komunikací.  

Pozitivní ovlivnění včetně lokálního zvýšení biodiverzity lze spatřovat i v doplňující výsadbě dřevin, která 

bude navržena v rámci navazujících stupňů projektových příprav. Nedojde k izolaci některých biotopů či 

liniových prvků v území. 

Závěr 

Vliv předmětného záměru na biologickou rozmanitost živočišných druhů, omezení jejich migrace,  

či mortality jedinců je v rámci předmětného záměru minimalizován, resp. eliminován řadou navržených 

opatření, která jsou uvedena v kap. B. I. 6. a D. IV. dokumentace EIA. Jedná se např. o úpravu a 

doporučení pro stavební objekty, prostorové a časové termínování prací a zajištění odborného dozoru, 

který bude postup prací ve fázi výstavby monitorovat a bude dohlížet nad nutností a realizací 

jednotlivých opatření, případně bude dohlížet na transfery jedinců či managementová opatření.  

Vhodné nelesní biotopy pro podporu biodiverzity budou vytvořeny na náspech a svazích navrhovaných 

komunikací v rámci řešených variant záměru. Za tímto účelem byla rovněž navržena řada opatření pro 

podporu nelesních biotopů v rámci takto vzniklých ploch podél nových a upravovaných komunikací 

(kap. B. I. 6. a D. IV. dokumentace EIA). 
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Posuzovaný záměr je z hlediska vlivu na biologickou rozmanitost za předpokladu dodržení navržených 

opatření v této dokumentace EIA akceptovatelný.  

D. I. 8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce 

D. I. 8. 1. Vlivy na územní systém ekologické stability (ÚSES) 

V zájmovém území posuzované stavby se nachází několik prvků ÚSES dle odst. 1a, § 3 zákona 

č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které budou v souvislosti s posuzovaným záměrem 

dotčeny. Zmíněná křížení s prvky ÚSES jsou vždy řešena tak, aby byla funkčnost a provázanost těchto 

prvků v maximálně možné míře zachována. 

Níže je uveden soupis prvků ÚSES, které jsou dotčeny variantou 1 a 2 předmětného záměru. Prvky ÚSES 

jsou řazeny dle vymezení v jednotlivých územních plánech dotčených obcí. Přehled dotčených prvků ÚSES 

a místa jejich křížení s řešenými variantami záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov“ jsou zobrazena v mapách č. 2a a 2b Přehled prvků ÚSES, které jsou součástí přílohy č. 

11 předkládané dokumentace EIA. V této mapě jsou znázorněny prvky ÚSES nacházející se do vzdálenosti 

200 m od komunikací navrhovaného záměru. Jednotlivé prvky ÚSES jsou zakresleny v souladu s grafickými 

částmi příslušných územně plánovacích dokumentací, popřípadě územně plánovacích podkladů. 

Níže je uveden soupis dotčených prvků ÚSES, který je uveden dle platných ÚP obcí dotčených předmětným 

záměrem. 

Interakční prvek 6 (funkční) – vymezený dle platného ÚP obce Býkev 

Dle platného ÚP obce Býkev se jedná o keřový doprovod horkovodu, který vede z elektrárny Mělník 

Upravovaná silnice II/246 (varianta 1 i varianta 2) kříží tento interakční prvek cca v km 2,361. Je však nutné 

konstatovat, že ke křížení silnice II/246 s interakčním prvkem v daném místě dochází již ve stávajícím 

stavu. Prostupnost tohoto interakčního prvku nebude negativně ovlivněna. Zásahy do porostů zeleně 

tohoto navrhovaného prvku budou minimalizovány návrhem sadových úprav podél upravované 

komunikace a napojení, který bude proveden v rámci navazujících stupňů projektových příprav. 

Interakční prvek 11 (navrhovaný) – vymezený dle platného ÚP obce Býkev 

Dle platného ÚP obce Býkev byl interakční prvek navržen za účelem doplnění keřového a stromového 

doprovodu silnice II/246 do Cítova. Interakční prvek bude dotčen především související investicí SŽ s.o. 

„Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. – Děčín hl. n.“ (SUDOP PRAHA a.s., 

květen 2019) v případě varianty 1 (km 2,300–3,000 upravované silnice II/246).  Přímo předmětným 

záměrem ve variantě 1 tedy nebude interakční prvek dotčen. Ve variantě 2 předmětného záměru bude 

interakční prvek dotčen sjezdem z upravované silnice II/246 pro napojení vlakové zastávky Cítov v km 

2,300–2,450 upravované silnice. Zásahy do porostů zeleně tohoto navrhovaného prvku budou 

minimalizovány návrhem sadových úprav podél upravované komunikace a napojení, který bude proveden 

v rámci navazujících stupňů projektových příprav. 

Lokální biokoridor 113 (funkční) – vymezený dle platného ÚP obce Býkev 

Jedná se o pás keřové zeleně podél polní cesty z obce Býkev k nádržím bývalé štěrkopískovny Baraba. 

Upravovaná silnice II/246 (varianta 1 i varianta 2) kříží tento biokoridor cca v km 2,450. Je však nutné 

konstatovat, že ke křížení silnice II/246 s lokální biokoridorem v daném místě dochází již ve stávajícím 

stavu. Prostupnost tohoto lokálního biokoridoru nebude negativně ovlivněna. Zásahy do porostů zeleně 
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tohoto prvku budou minimalizovány návrhem sadových úprav podél upravované komunikace a napojení, 

který bude proveden v rámci navazujících stupňů projektových příprav. Prostupnost lokálního biokoridoru 

pro menší živočichy kategorie C bude nutné zajistit realizací rámového propustku o minimální světlosti 2 

x 2 m. 

Interakční prvky IP 1, IP 5a, IP 6a (navrhované) – vymezené dle platného ÚP obce Hořín 

Jedná se o interakční prvky navržené podél jižní strany silnice II/246 s předpokládanou funkcí izolační 

zeleně a aleje. Upravovaná silnice II/246 (varianta 1 i varianta 2) je vedena v souběhu s uvedenými 

interakčními prvky, kromě úseku v km 0,250–1,215, ve kterém je navržena směrová úpravu oblouků dojde 

k zásahu do navrhovaných interakčních prvků. Zásahy do porostů zeleně těchto navrhovaných prvků 

budou minimalizovány návrhem sadových úprav podél upravované komunikace, který bude proveden 

v rámci navazujících stupňů projektových příprav. 

Interakční prvky IP 5b, IP 6b (stávající) – vymezené dle platného ÚP obce Hořín 

Jedná se interakční prvky navržené podél severní strany silnice II/246 s funkcí izolační zeleně a aleje. 

V rámci úpravy silnice II/246 (varianta 1 i varianta 2) je uvažováno s úpravou směrových oblouků v úseku 

km 0,250–1,215. V uvedeném úseku tak dojde k zásahu do stávajících interakčních prvků. Zásahy do 

porostů zeleně těchto prvků budou minimalizovány návrhem sadových úprav podél upravované 

komunikace, který bude proveden v rámci navazujících stupňů projektových příprav. 

Interakční prvek IP 2 (navrhovaný) – vymezený dle platného ÚP obce Hořín 

Jedná se o navržený interakční prvek podél polní cesty západně od silnice II/246 s funkcí keřového 

doprovodu polní cesty. Stávající stopa komunikace II/246 bude v místě napojení navrhovaného 

interakčního prvku na silnici rekultivována (varianta 1 i varianta 2). V rámci úpravy směrových oblouků 

v úseku 0,250–1,215 úpravy silnice II/246 bude stávající těleso komunikace odsunuto dále od interakčního 

prvku. Interakční prvek nebude vlivem předmětného záměru zasažen. 

Interakční prvek IP 2a (navrhovaný) – vymezený dle platného ÚP obce Hořín 

Jedná se o navržený interakční prvek podél polní cesty západně od silnice II/246 s funkcí keřového 

doprovodu polní cesty. Interakční prvek bude okrajově dotčen cca v km 0,360 úpravy silnice II/246 

(varianta 1 i varianta 2) v místě napojení interakčního prvku na silnici II/246 ve stávajícím stavu. Zásahy 

do porostů zeleně těchto prvků budou minimalizovány návrhem sadových úprav podél upravované 

komunikace, který bude proveden v rámci navazujících stupňů projektových příprav. 

Interakční prvek IP 3 (stávající) – vymezený dle platného ÚP obce Hořín 

Interakční prvek představuje nízkou zeleň podél zaniklé cesty na severní hranici k. ú. Hořín. Stávající stopa 

komunikace II/246 bude v místě napojení navrhovaného interakčního prvku na silnici rekultivována 

(varianta 1 i varianta 2). V rámci úpravy směrových oblouků v úseku 0,250–1,215 úpravy silnice II/246 

bude stávající těleso komunikace odsunuto dále od interakčního prvku. Interakční prvek nebude vlivem 

předmětného záměru zasažen. 

Lokální biokoridor 105 (nefunkční) – vymezený dle platného ÚP obce Cítov 

Jedná se převážně o ornou půdu, běžné polní agrocenózy v některých místech s pásy keřové zeleně. 

Lokální biokoridor by měl dle grafického vymezení v platném ÚP obce Cítov propojit plochy zeleně severně 
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a jižně od komunikace II/246 v západní části obce Cítov. Obchvat obce Cítov – část 1 ve variantě 1 záměru 

kříží nefunkční biokoridor cca v km 0,590. V místě křížení je obchvat obce Cítov navržen v úrovni terénu. 

Trasa obchvatu obce Cítov ve variantě 2 kříží lokální biokoridor v km 1,000 v místě navrženého násypu. 

Z tohoto důvodu byla navržena směrová přeložka účelové komunikace včetně navrhovaného lokálního 

biokoridoru do místa (km 1,168), kde již trasa obchvatu vede po povrchu, aby bylo křížení úrovňové.  

Prostupnost lokálního biokoridoru pro menší živočichy kategorie C bude nutné v rámci obou řešených 

variant zajistit realizací rámového propustku o minimální světlosti 2 x 2 m. Při respektování navržené 

přeložky lokálního biokoridoru ve variantě 2 záměru bude potřebná průchodnost biokoridoru zachována. 

Vliv obou řešených variant záměru na lokální biokoridor tak bude akceptovatelný. 

Lokální biokoridor 112 (nefunkční) – vymezený dle platného ÚP obce Cítov a dle platného ÚP Dolní 

Beřkovice 

Lokální biokoridor je v současné době tvořen pásem keřové a stromové zeleně podél horkovodu 

z elektrárny Mělník. Trasa upravované silnice II/246 ve variantě 1 záměru se nachází v blízkosti lokálního 

biokoridoru v km 2,361. Dále varianta 1 předmětného záměru kříží lokální biokoridor trasou upravované 

silnice III/24636 cca v km 0,690. Úpravou silnice III/24636 nebude průchodnost lokálního biokoridoru 

narušena. Případné zásahy do porostů zeleně tohoto prvku ÚSES budou minimalizovány návrhem 

sadových úprav podél upravované komunikace, který bude proveden v rámci navazujících stupňů 

projektových příprav. Průchodnost silnice III/24636 pro živočichy kategorie C v širším okolí lokálního 

biokoridoru bude dále zajištěna rámovým propustkem o rozměrech 2×2 m v místě křížení bezejmenné 

vodoteče od lokality Bažantnice v km 0,850.  

 Trasa upravované silnice II/246 ve variantě 2 záměru se nachází v blízkosti lokálního biokoridoru cca v km 

2,361. Dále varianta 2 předmětného záměru kříží lokální biokoridor trasou obchvatu Dolních Beřkovic a 

Horních Počapel – část 1 v km 1,421. V místě křížení je obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 

1 navržen v nízkém násypu do 0,5 m, téměř v úrovni terénu.  

V místě křížení lokálního biokoridoru stávající silnicí II/246 bude v rámci obou řešených variant nad rámec 

technického řešení v kap. B. I. 6. realizovat rámovým propustkem o rozměrech 2×2 m pro zajištění 

průchodnosti silnice pro menší živočichy kategorie C. 

Vliv obou řešených variant záměru na lokální biokoridor bude při respektování navržených opatření 

akceptovatelný. 

Lokální biokoridor 113 (funkční) – vymezený dle platného ÚP obce Cítov 

Jedná se lokální biokoridor, který zahrnuje Cítovský potok a jeho nivu. Lokální biokoridor navazuje na 

lokální biocentrum v rámci štěrkopískovny Baraba a lokální biokoridor, který zahrnuje okrajové porosty 

mezi stávající silnicí II/246 a nádržemi bývalé štěrkopískovny Baraba. Trasa upravované silnice II/246 ve 

variantě 1 se nachází v těsném souběhu s lokálním biokoridorem ve staničení km 2,200–2,600. Trasa 

upravované silnice II/246 ve variantě 2 se nachází v těsném souběhu s lokálním biokoridorem ve 

staničení km 2,200–2,400. Vzhledem k charakteru úpravy silnice nelze předpokládat významné zásahy do 

biokoridoru. Případné zásahy do porostů zeleně tohoto prvku ÚSES budou minimalizovány návrhem 

sadových úprav podél upravované komunikace, který bude proveden v rámci navazujících stupňů 

projektových příprav. Biokoridor navazuje na stejnojmenný biokoridor vymezený dle platného ÚP obce 

Býkev. Prostupnost tohoto lokálního biokoridoru (v místě křížení se silnicí II/246) pro menší živočichy 

kategorie C bude zajištěna realizací rámového propustku o minimální světlosti 2 x 2 m. 
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Lokální biokoridor 114 (funkční) – vymezený dle platného ÚP obce Dolní Beřkovice 

Tento lokální biokoridor zahrnuje okrajové porosty mezi stávající silnicí II/246 a nádržemi bývalé 

štěrkopískovny Baraba. Trasa upravované silnice II/246 (varianta 1 i varianta 2) se nachází v těsném 

souběhu s lokálním biokoridorem cca v km 1,000–1,700. Vzhledem k charakteru úpravy silnice nelze 

předpokládat významné zásahy do biokoridoru. Případné zásahy do porostů zeleně tohoto biokoridoru 

budou minimalizovány návrhem sadových úprav podél rozšiřované komunikace, který bude proveden 

v rámci navazujících stupňů projektových příprav. 

Lokální biocentrum 202 (funkční) – vymezené dle platného ÚP obce Dolní Beřkovice 

Lokální biocentrum vymezuje jednu z nádrží v místě bývalé štěrkopískovny Baraba vč. jejího litorálního 

pásma. Trasa upravované silnice II/246 (varianta 1 i varianta 2) se nachází v těsném souběhu s lokálním 

biocentrem cca v km 1,700–2,200. Vzhledem k charakteru úpravy silnice nelze předpokládat významné 

zásahy do biocentra. Případné zásahy do porostů zeleně tohoto biocentra budou minimalizovány návrhem 

sadových úprav podél rozšiřované komunikace, který bude proveden v rámci navazujících stupňů 

projektových příprav. 

Interakční prvek (podél stávající silnice III/24636) – vymezený dle platného ÚP obce Dolní Beřkovice 

Jedná se o interakční prvek, který je vymezený po obou stranách stávající silnice III/24636. Upravovaná 

silnice III/24636 (varianta 1) se nachází v těsném souběhu s interakčním prvkem cca v km 0,680–KÚ. 

Vzhledem k charakteru úpravy silnice nelze předpokládat významné negativní ovlivnění uvedeného 

interakčního prvku. Zásahy do doprovodných porostů zeleně podél stávající komunikace III/24636 budou 

minimalizovány návrhem sadových úprav podél rozšiřované komunikace, který bude proveden v rámci 

navazujících stupňů projektových příprav. V případě varianty 2 dojde ke křížení interakčního prvku 

obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel v místě konce úseku části 1 a začátku úseku části 2 

obchvatu, resp. v místě křížení se silnicí III/24636. Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci II. třídy, 

nepředpokládá se ovlivnění průchodnosti tohoto prvku ÚSES. Případné zásahy do porostů zeleně tohoto 

prvku budou minimalizovány návrhem sadových úprav podél rozšiřované komunikace, který bude 

proveden v rámci navazujících stupňů projektových příprav. 

Interakční prvek (podél stávajícího železničního koridoru Praha – Ústí n. L. – Děčín) – vymezený dle 

platného ÚP obce Dolní Beřkovice 

Jedná se o interakční prvek, který je vymezený z obou stran stávající trati železničního koridoru Praha – 

Ústí n. L. – Děčín. Obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel ve variantě 1 je navržen v souběhu s tímto 

interakčním prvkem ve staničení km 0,848–2,130. V případě varianty 2 dojde k souběhu interakčního 

prvku s obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 1 v km 1,000–2,410 a s obchvatem Dolních 

Beřkovic a Horních Počapel – část 2 v km 0,848–2,130. Případné zásahy do tohoto prvku v souvislosti 

s realizací předmětného záměru budou minimalizovány návrhem sadových úprav podél navrhované 

komunikace, který bude proveden v rámci navazujících stupňů projektových příprav. 

Lokální biocentrum LBC 191 (funkční) – vymezené dle platného ÚP obce Dolní Beřkovice 

Lokální biocentrum vymezuje lesní porosty a část orné půdy jižně od místní části Podvlčí. Základní varianta 

napojení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho části 2 ve variantě 2 předmětného 

záměru na místní část Podvlčí je navržena ve vzdálenosti nejblíže cca 15 m od tohoto biocentra v km 0,635. 

Subvarianta 1 napojení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho části 2 ve variantě 2 
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předmětného záměru na místní část Podvlčí je navržena ve vzdálenosti cca 150 m od lokálního biocentra. 

Realizací záměru (ve variantě 1 i variantě 2) nelze předpokládat negativní ovlivnění tohoto biocentra. 

Regionální biokoridor RBK 36/RBK 629/Beřkovice–Žerka (nefunkční) – vymezený dle platného ÚP obce 

Dolní Beřkovice 

Regionální biokoridor je vymezený v trase elektrického vedení na orné půdě. Trasa je přerušena 

prostorem nádraží v obci Dolní Beřkovice a tedy koridorem železniční trati č. 527A (traťový úsek č. 090) 

Praha–Ústí nad Labem. Trasa obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho části 2 ve variantě 

2 (vč. subvarianty 1) předmětného záměru kříží regionální biokoridor cca v km 0,900. Migrační potenciál 

tohoto biokoridoru bude nutné zajistit navrhovaným rámovým propustkem o rozměrech 2×2 m, který 

umožní migraci živočichů kategorie C. Při realizaci uvedeného opatření lze konstatovat, že prostupnost 

tohoto biokoridoru nebude předmětným záměrem v žádné z řešených variant negativně ovlivněna. 

Nadregionální biokoridor NRBK 35/NRBK 10 – vymezený dle platného ÚP obce Dolní Beřkovice 

Nadregionální biokoridor je vymezen vlastním tokem řeky Labe, pásmem břehových porostů na levé 

straně břehu, v nichž se mozaikovitě střídají luční travinobylinná společenstva s liniemi dřevin a keřů. V 

úseku podél obcí, kde zástavba sahá téměř ke břehu Labe, je koridor omezen na úzký většinou 

ruderalizovaný pruh. Předmětný záměr v žádné z řešených variant do nadregionálního biokoridoru 

nezasahuje. Celá trasa obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel ve variantě 1 zasahuje pouze do 

ochranné zóny nadregionálního biokoridoru. Ve variantě 2 do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 

zasahuje celá trasa obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 a obchvat Dolních Beřkovic a 

Horních Počapel – část 1 v úseku km 1,880–KÚ. Prostupnost regionálních a lokálních prvků ÚSES v rámci 

ochranného pásma nadregionálního biokoridoru bude zajištěna. Negativní vliv předmětného záměru  

na nadregionální biokoridor se tak nepředpokládá v žádné z řešených variant. 

Závěr 

Z hlediska vlivů na prvky územního systému ekologické stability je předmětný záměr ve všech řešených 

variantách akceptovatelný. Výstavba ani provoz posuzovaného záměru v žádné z řešených variant 

nebude představovat významné riziko pro vymezené prvky ÚSES v daném území.  

D. I. 8. 2. Vlivy na významné krajinné prvky VKP 

V zájmovém území posuzovaného záměru se nachází několik významných krajinných prvků (dále jen 

„VKP“) daných § 3 písm. b) a § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Navrhovaný záměr nezasahuje do registrovaných VKP podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dva registrované VKP se nachází v blízkosti předmětného záměru. 

Konkrétně se jedná o následující prvky: 

VKP 109 – Vejčina 

Uvedený prvek je veden jako registrovaný dle platného ÚP obce Dolní Beřkovice. Jedná se o VKP 

s výměrou 11,25 ha, který se nachází ve vzdálenosti nejblíže cca 120 m od upravované silnice III/24636 

cca km 1,260 varianty 1. V případě varianty 2 záměru se uvedený VKP nachází ve vzdálenosti nejblíže cca 

800 m od začátku obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2. Důvodem registrace tohoto VKP 

je výsek typické krajiny lokalizovaný v mělkém údolí s nápadným střídáním celků s nižší a vyšší diverzitou. 

Svah a podsvahový úpad Krabčické plošiny na slínovém podkladu, s převahou polí, s křovinatými 
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terasovými mezemi a subhalofilním mokřadem. Na mezích dominují husté, místy velkoplošné a 

neprůlezné křoviny s pestrou skladbou křovinného patra, ale s velmi silně ruderalizovaným, nitrofilním 

podrostem. Navazují ruderální trávníky s místy přežívajícími teplomilnými druhy. Pod svahem je mokřad 

na pramenném vývěru.  

Lze konstatovat, že tento prvek nebude vlivem navrhovaného záměru v žádné z řešených variant 

negativně ovlivněn. Negativní vliv stavby předmětného záměru (ve variantě 1 i 2) na ekologicko-

stabilizační funkci tohoto prvku v krajině se nepředpokládá. 

VKP 110 – Pískovna Vliněves 

Uvedený prvek je veden jako registrovaný dle platného ÚP obce Dolní Beřkovice. Jedná se o VKP 

s výměrou 66 ha, který se nachází v těsné blízkosti upravované silnice II/246 cca v km 1,000–2,200 ve 

variantě 1 i 2 záměru. Důvodem registrace tohoto VKP je rozsáhlý komplex zatopených vytěžených 

pískoven, sukcesní stadium zarůstání břehů rákosovými porosty, skupiny stromů a keřů, hnízdiště vodního 

ptactva a výskyt subhalofylní flóry. 

Vzhledem k tomu, že v místě dojde k úpravě silnice II/246 (varianta 1 i varianta 2), lze předpokládat mírný 

zásah do tohoto prvku. Zásahy do porostů zeleně tohoto prvku budou minimalizovány návrhem sadových 

úprav podél rozšiřované komunikace, jejichž návrh bude proveden v rámci navazujících stupňů 

projektových příprav. Lze konstatovat, že tento prvek nebude vlivem navrhovaného záměru v žádné 

z řešených variant významně negativně ovlivněn. Negativní vliv stavby předmětného záměru (ve variantě 

1 i variantě 2) na ekostabilizující funkci tohoto prvku v krajině se nepředpokládá. 

VKP 107 (VKP 261 – Pískovna Býkev) 

Uvedený prvek je veden jako registrovaný dle platného ÚP obce Býkev. Jedná se o VKP s výměrou 8,675 

ha, který představuje opuštěná pískovna za železniční tratí s mokřadem v depresi po těžbě.  Ve vztahu 

k variantě 1 se registrovaný VKP nachází nejblíže cca 950 m od chvatu obce Cítov – část 1 (cca v km 2,700). 

Ve vztahu k variantě 2 se VKP nachází ve vzdálenosti nejblíže cca 700 m od obchvatu Dolních Beřkovic a 

Horních Počapel – část 1 (cca v km 0,300). Jedná se o VKP s výměrou 8,675 ha, který představuje opuštěná 

pískovna za železniční tratí s mokřadem v depresi po těžbě.  

Uvedený VKP nebude vlivem navrhovaného záměru v žádné z řešených variant negativně ovlivněn. 

Negativní vliv stavby předmětného záměru (ve variantě 1 i 2) na ekologicko-stabilizační funkci tohoto 

prvku v krajině se nepředpokládá 

Navrhovaný záměr ve variantě 1 i variantě 2 současně zasahuje do pěti VKP dle § 3 písm. b) zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o níže 

uvedená VKP. 

Cítovský potok (Daminěveská strouha) s údolní nivou  

Ve variantě 1 předmětného záměru dojde ke křížení Cítovského potoka obchvatem obce Cítov – část 1 cca 

v km 1,379–1,412 a v km 2,437. Dále dojde ke křížení v km 2,690 upravované silnice II/246.  

Ve variantě 2 předmětného záměru dojde ke křížení Cítovského potoka obchvatem obce Cítov v km 2,036 

a v km 3,440. Dále dojde ke křížení obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 1 v km 0,756. 

V místech křížení jsou navrženy propustky pro převedení potoka. Propustky bude nutné realizovat jako 

rámové o rozměrech 2×2 m. Při dodržení uvedeného opatření bude vliv předmětného záměru ve variantě 

1 i variantě 2 na uvedený VKP, resp. jeho ekologicko-stabilizační funkci v krajině akceptovatelný.  
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Bezejmenná vodoteč od lokality Bažantnice 

Ve variantě 1 předmětného záměru kříží bezejmennou vodoteč upravovaná silnice III/24636 cca v km 

0,850.  

Ve variantě 2 předmětného záměru dojde ke křížení bezejmenné vodoteče obchvatem Dolních Beřkovic 

a Horních Počapel – část 1 v km 1,950. 

V místech křížení je navržena realizace rámových propustků o rozměrech 2×2 m. Při dodržení uvedeného 

opatření bude vliv předmětného záměru ve variantě 1 i variantě 2 na uvedený VKP, resp. jeho ekologicko-

stabilizační funkci v krajině akceptovatelný. 

Bezejmenná vodoteč – odvodňovací kanál 1 odkaliště Panský les 

Ke křížení bezejmenné vodoteče dojde obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel ve variantě 1, resp.  

obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 ve variantě 2 v km 4,567. V místě křížení je navržen 

propustek pro převedení toku. Propustek bude nutné realizovat jako rámový o rozměrech 2×2 m. Při 

dodržení uvedeného opatření bude vliv předmětného záměru ve variantě 1 i variantě 2 na uvedený VKP, 

resp. jeho ekologicko-stabilizační funkci v krajině akceptovatelný. 

Bezejmenná vodoteč – odvodňovací kanál 2 odkaliště Panský les  

Ke křížení bezejmenné vodoteče dojde obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel ve variantě 1, resp.  

obchvatem Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 ve variantě 2 v km 5,231. V místě křížení je navržen 

propustek pro převedení toku. Propustek bude nutné realizovat jako rámový o rozměrech 2×2 m. Při 

dodržení uvedeného opatření bude vliv předmětného záměru ve variantě 1 i variantě 2 na uvedený VKP, 

resp. jeho ekologicko-stabilizační funkci v krajině akceptovatelný. 

Lesní porost v k. ú. Cítov 

Jedná se o lesní porost o velikosti 2 407 m2 nacházející se mezi polními monokulturami jihozápadně  

od obce Cítov. Zásah do lesního porostu je předpokládán v souvislosti s obchvatem obce Cítov  

ve variantě 2 cca v km 1,000. Rozsah zásahu činí 354 m2 trvalého záboru a 133 m2 dočasného záboru. 

Vzhledem k velikosti zásahu je dotčení lesního porostu předmětným záměrem zanedbatelné. Vliv záměru 

na uvedený lesní porost, resp. na jeho ekologicko-stabilizační funkci v krajině je akceptovatelný. 

Lesní pozemek v k. ú. Křivenice 

Jedná se o pozemek o velikosti 682 m2, který je součástí liniového porostu zeleně podél cyklostezky u řeky 

Labe. V obou variantách předmětného záměru (varianta 1 i varianta 2) lze předpokládat zásah umístěním 

odvodňovacího příkopu A02 v km 2,540 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel ve variantě 1, resp. 

obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 ve variantě 2. Zásah do lesního pozemku je 

předpokládán o velikosti 46 m2 trvalého záboru a 43 m2 dočasného záboru. Vzhledem k velikosti zásahu 

je dotčení lesního pozemku předmětným záměrem zanedbatelné. Vliv záměru na uvedený lesní pozemek, 

resp. na jeho ekologicko-stabilizační funkci v krajině je akceptovatelný. 

Lesní porost v k. ú. Dolní Beřkovice – jižně od místní části Podvlčí 

Dotčené pozemky lesního porostu (výměra 26 835 m2)  jižně od místní části Podvlčí jsou součástí lesního 

celku pod vrchem Vejčina. V obou variantách předmětného záměru (varianta 1 i varianta 2) lze 

předpokládat zásah napojením subvarianty 1 na komunikaci III/24638 cca v km 1,500 obchvatu Dolních 

Beřkovic a Horních Počapel ve variantě 1, resp. obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel – část 2 ve 
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variantě 2. Zásah do lesního porostu je předpokládán o velikosti 313 m2 trvalého záboru a 173 m2 

dočasného záboru. Vzhledem k velikosti zásahu je dotčení lesního porostu předmětným záměrem 

zanedbatelné. Vliv záměru na uvedený lesní porost, resp. na jeho ekologicko-stabilizační funkci v krajině 

je akceptovatelný. 

Závěr 

Z hlediska vlivu na významné krajinné prvky a jejich ekologicko-stabilizační funkci v krajině je 

předmětný záměr v obou řešených variantách akceptovatelný. Výstavba ani provoz posuzovaného 

záměru nebude představovat riziko pro životní prostředí v daném území.  

D. I. 8. 3. Vlivy na zvláště chráněná území, památné stromy a přírodní parky 

Řešenými variantami předmětného záměru nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území podle § 14 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

ve znění pozdějších předpisů rovněž nedojde.  

Řešenými variantami předmětného záměru nezasahují do přírodních parků dle § 12 zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

Závěr 

Z hlediska vlivu na zvláště chráněná území, památné stromy a přírodní parky je předmětný záměr 

akceptovatelný. Vliv záměru lze označit za nulový. 

D. I. 8. 4. Vlivy na soustavu NATURA 2000 

V zájmovém území se nenacházejí ptačí oblasti ani evropsky významné lokality sítě NATURA 2000.  

Nejbližší lokalitou soustavy NATURA 2000 od navrhovaných variant záměru ve vzdálenosti cca 500 m je 

evropsky významná lokalita Labe – Liběchov [CZ0213039]. Dalšími lokalitami jsou ve vzdálenosti  

cca 1,8 km evropsky významná lokalita Úpor – Černínovsko [CZ0210186], ve vzdálenosti cca 3,3 km 

evropsky významná lokalita Bílé stráně u Štětí [CZ0424135] a ve vzdálenosti cca 3,4 km evropsky významná 

lokalita Kokořínsko [CZ0214013].  

Předmětem ochrany evropsky významné lokality Labe – Liběchov je lokalita výskytu hořavky duhové 

(Rhodeus sericeus). Výskyt hořavky je umožněn existencí hostitelských vodních mlžů.  

Evropský významná lokalita Úpor – Černínovsko je cenná svým rozsáhlým lužním komplexem na soutoku 

Vltavy a Labe. Bohatá flóra je proslulá především velkolepým jarním aspektem lužního lesa s hojným 

výskytem sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis). Hodnotné jsou i luční biotopy, především Kelské 

louky. Specifická fauna je vázána na periodické tůně a slepá ramena s výskytem např. žábronožky sněžní 

(Siphonophanes grubii).  

Dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje (Odbor životního prostředí a zemědělství) ze dne 8. 7. 

2020 (č. j. 089714/2020/KUSK) lze vyloučit významný vliv předmětného záměru na lokality soustavy 

NATURA 2000 i vzhledem ke vzdálenosti od předmětného záměru. Dále také vzhledem k charakteru 

záměru, jeho umístění vůči EVL a charakteru předmětu ochrany nelze očekávat významný vliv.  

Evropsky významná lokalita Bílé stráně u Štětí je chráněna pro nelesní stanoviště – polopřirozené suché 

trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), s významným nalezištěm 
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vstavačovitých rostlin. Pro tento biotop je reálnou hrozbou zejména zarůstání náletovými dřevinami  

při absenci pravidelného obhospodařování nebo znečištění závadnými látkami – hnojivy či pesticidy. 

Dle vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje (Odbor životního prostředí a zemědělství) ze dne 30. 7. 

2020 lze pro předmětný záměr vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost 

evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje i 

s ohledem na umístění a charakter předmětného záměru. 

Evropsky významná lokalita Kokořínsko je chráněna pro tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací 

parožnatek, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápenitých podložích, bezkolencové louky na 

vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva 

nížin a horského až alpínského stupně, extenzivně sečené louky nížin až podhůří, vápnitá slatiniště s mařicí 

pilovitou a druhy svazu Caricion davallianae, zásaditá slatiniště, chasmofytickou vegetaci silikátových 

skalnatých svahů, pionýrskou vegetaci silikátových skal, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny asociace 

Luzulo-Fagetum a především smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy. Z evropsky 

významných druhů se jedná o piskoře pruhovaného, sekavce, střevíčníka pantoflíčka, vláskatce 

tajemného, vrkoče bažinného a vrkoče útlého.  

Dle vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (Správa chráněné krajinné oblasti 

Kokořínsko-Máchův kraj) ze dne 23. 7. 2020 (č. j. 01396/KK/20) nemůže mít předmětný záměr významný 

vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality i vzhledem ke 

vzdálenosti od lokality. 

Výše uvedená vyjádření jsou součástí kap. H předkládané dokumentace EIA. 

Závěr 

Z hlediska vlivu na lokality sítě NATURA 2000 je předmětný záměr akceptovatelný. Vliv záměru lze 

označit za nulový. 

D. I. 8. 5. Vlivy na krajinu a krajinný ráz  

Detailní vyhodnocení vlivu navrhovaného záměru na jednotlivé identifikované znaky a charakteristiky 

krajinného rázu je součástí posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz dle ustanovení § 12 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (EKOLA group,  

spol. s r.o., listopad 2020). Toto posouzení tvoří samostatnou přílohu č. 6 předkládané dokumentace EIA. 

Podstatným krokem při posuzování vlivu plánovaného záměru na krajinný ráz, vizuální a estetické 

charakteristiky území je posouzení vlivu navrhovaného záměru na zákonná kritéria krajinného rázu  

dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

V úvahu byla vzata následující zákonná kritéria krajinného rázu: 

• Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky 

• Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky 

• Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

• Vliv na významné krajinné prvky (VKP) 

• Vliv na kulturní dominanty 

• Vliv na estetické hodnoty 

• Vliv na harmonické měřítko krajiny 
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• Vliv na harmonické vztahy v krajině 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky 

Ráz krajiny v potenciálně dotčeném krajinném prostoru se vyznačuje znaky a hodnotami přírodní 

charakteristiky krajinného rázu, které byly identifikovány především ve vazbě na koridor vodního toku 

řeky Labe, intenzivní zemědělskou kultivaci krajiny a lesnatou hranu koridoru řeky Labe (situovanou 

v PDoKP 2 – Koridor Labe).  

Z těchto prvků stojí za zdůraznění kromě samotného vodního toku řeky Labe také morfologie terénu 

v jeho okolí, která s tímto vodním tokem úzce souvisí a vytváří místy velmi působivé scenérie, které se 

dále pojí s hodnotami kulturní a historické charakteristiky. Znakem s jedinečnou cenností je přítomnost 

soutoku dvou nejvýznamnějších českých řek – Vltavy a Labe. Z hlediska zemědělské kultivace krajiny, kdy 

v krajinné matrici zcela převažuje vliv rozlehlých lánů zemědělské půdy hraje svou roli také několik vinic 

na svazích a stráních, především při okrajích potenciálně dotčených krajinných prostorů. Z lesních celků 

hraje nejvýraznější roli mohutná lesnatá hrana na spojnici vrchů Vejčina 200 m n. m. – Na Vrších 240 m n. 

m. – bezejmenného vrchu v lokalitě Nad Skalkou 247 m n. m. a Hněvického vrchu 213 m n. m. lemující 

západní hranici PDoKP 2 – Koridor Labe. 

Vliv navrhovaného záměru je z hlediska zásahu do identifikovaných přírodních znaků a hodnot hodnocen 

nejčastěji jako žádný, v případě varianty 1 v šesti případech jako slabý a v případě varianty 2 v pěti 

případech jako slabý a v jednom případě jako středně silný. Záměr tedy nebude v žádné z variant 

představovat zásadnější negativní vliv na přírodní charakteristiky území. V žádném z případů nebyl vliv 

navrhovaného záměru identifikován jako stírající. Žádný z ovlivněných znaků a hodnot této charakteristiky 

není možno klasifikovat jako jedinečný v rámci regionu nebo státu – znak související se soutokem Vltavy 

a Labe nebude žádným způsobem dotčen. 

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr v obou variantách výrazněji neovlivní přírodní charakteristiku 

v potenciálně dotčených krajinných prostorech a jeho vliv je hodnocen většinově hodnocen jako žádný, 

případně slabý, lze vliv navrhovaného záměru na rysy a hodnoty této charakteristiky považovat souhrnně 

ve variantě 1 i variantě 2 za slabý. 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky 

V zájmovém území můžeme identifikovat řadu hodnot kulturní a historické charakteristiky. Jeden znak se 

vyznačuje jedinečnou cenností v rámci regionu nebo státu – jedná se o znak spojený s horou Říp a jejím 

přilehlým okolím. 

V obou PDoKP lze ve variantě 1 identifikovat slabý vliv na historicky zemědělsky kultivovanou krajinu, a to 

v souvislosti s novou fragmentací lánu zemědělské půdy, která však nebude mít z hlediska kulturně-

historické charakteristiky území významnější dopady. Tento závěr lze konstatovat i ve vztahu k variantě 2, 

která však bude mít v rámci PDokP 1 – Cítov – Mělník středné silný vliv na výše uvedený znak. 

Vzhledem k charakteru záměru lze také v obou prostorech uvažovat se zásahem do znaku historicky 

dochované cestní sítě, který je ve variantě 1 v obou případech hodnocen jako slabý. Ve variantě 2 lze vliv 

na tento znak v rámci PDokP 1 – Cítov – Mělník považovat za středně silný. 

U jednoho znaku kulturní a historické charakteristiky může potenciálně dojít v obou variantách 

posuzovaného záměru k posílení jeho negativního projevu.  

35 z celkových 40 identifikovaných znaků a hodnot kulturní a historické charakteristiky nebude 

v souvislosti s posuzovaným záměrem žádným způsobem ovlivněno. 
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Na základě výše uvedeného shrnutí lze konstatovat, že zásadní dopad na rysy a hodnoty kulturní 

a historické charakteristiky nelze vlivem navrhovaného záměru v žádné z posuzovaných variant 

předpokládat. Záměr bude mít ve variantě 1 maximálně slabý vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické 

charakteristiky krajinného rázu a ve variantě 2 maximálně slabý až středné silný vliv na tuto 

charakteristiku. 

Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ) a soustavu NATURA 2000 

Koridor navrhovaného záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani lokality soustavy 

NATURA 2000. 

V těsné blízkosti jihovýchodní hranice PDoKP 1 – Cítov - Mělník lze identifikovat přírodní rezervaci  

a evropsky významnou lokalitu Úpor – Černínovsko. V návaznosti na koridor vodního toku řeky Labe lze 

v tomto PDoKP identifikovat rovněž evropsky významnou lokalitu Labe – Liběchov. Tuto evropsky 

významnou lokalitu lze v návaznosti na koridor vodního toku řeky Labe identifikovat rovněž v PDoKP 2 – 

Koridor Labe. V rámci tohoto PDoKP lze v jeho jihovýchodní části identifikovat také přírodní památku 

Vehlovické opuky. 

Vzhledem k předmětu ochrany a vzdálenosti výše uvedených zvláště chráněných území a lokalit soustavy 

NATURA 2000 od trasy navrhovaného záměru nebudou tato území z hlediska krajinného rázu ve variantě 

1 ani variantě 2 nijak dotčena. 

Vzhledem k výše uvedenému je možno pro obě varianty souhrnně konstatovat, že navrhovaný záměr 

nebude mít z hlediska krajinného rázu žádný vliv na zvláště chráněná území a lokality soustavy NATURA 

2000. 

Vliv na významné krajinné prvky (VKP) 

V potenciálně dotčených krajinných prostorech se nachází několik VKP ze zákona. Především se jedná 

o vodní toky a jejich údolní nivy. V omezené míře lze identifikovat vodní nádrže (rybníky) a lesní porosty 

(především v PDoKP 2 – Koridor Labe). 

V blízkosti záměru v obou variantách můžeme identifikovat také tři registrované VKP. Jedná se o pískovnu 

Býkev, pískovnu Vliněves (soubor vodních ploch situovaných v dřívějším lomu Baraba) a vrch Vejčina.  

V případě pískovny Vliněves (souboru vodních ploch situovaných v dřívějším lomu Baraba) lze trasu 

posuzovaného záměru v obou variantách identifikovat v těsné blízkosti tohoto prvku. Je však nutno 

konstatovat, že se v této lokalitě nebude jednat o umístění nové komunikace, ale pouze rozšíření stávající 

komunikace II/246. Ve stávajícím stavu má tato komunikace šířku cca 6,4 m, v rámci nyní posuzovaného 

záměru Nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov je plánováno rozšíření 

na 7,5 m. Vzhledem k dimenzi tohoto rozšíření nelze z hlediska krajinného rázu předpokládat jakékoli 

ovlivnění tohoto registrovaného VKP.  

U zbylých registrovaných VKP (pískovna Býkev a vrch Vejčina) nelze vzhledem k trasování posuzovaného 

záměru ve vztahu k těmto prvkům předpokládat jejich dotčení. 

Souhrnný vliv na identifikované VKP je klasifikován pro obě varianty jako slabý. K této klasifikaci bylo 

přistoupeno vzhledem ke skutečnosti, že trasa přechází v obou variantách několik linií vodních toků, 

včetně jejich údolních niv a také vzhledem k situování trasy v údolní nivě řeky Labe. Z hlediska ostatních 

identifikovaných VKP (rybníků a lesních porostů) nelze jejich dotčení z hlediska krajinného rázu 

předpokládat.  
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Vliv na kulturní dominanty 

V zájmových PDoKP lze v rámci trasy identifikovat sedm kulturních dominant.  

První kulturní dominantou je Laterální plavební kanál Mělník – Vraňany vystavěný v letech 1902 – 1905 

zprostředkovávající bezpečnou říční plavbu na Vltavě před jejím soutokem s Labem. Tato liniová kulturní 

dominanta nebude vzhledem k její vzdálenosti od posuzovaného záměru (cca 1 500 m v obou variantách) 

z hlediska krajinného rázu posuzovaným záměrem nijak dotčena. 

Druhou kulturní dominantou je hora Říp s jejím přilehlým okolím a rotundou sv. Jiří. Posuzovaný záměr ve 

variantě 2 okrajově zasahuje do ochranného pásma Národní kulturní památky Říp. Z hlediska vymezených 

potenciálně dotčených krajinných prostorů zasahují do ochranného pásma obě posuzované varianty. 

Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru v obou variantách a vzhledem ke vzdálenosti samotné 

národní kulturní památky od konce posuzovaného záměru (téměř 6 km pro obě varianty) nelze negativní 

ovlivnění této kulturní dominanty předpokládat.  

Další identifikovanou kulturní dominantou je dominanta historického jádra města Mělník (městská 

památková zóna Mělník), nacházející se na výrazném ostrohu Turbovického hřbetu s dominantami 

mělnického zámku a kostela sv. Petra a Pavla. Lze konstatovat, že vzhledem k dimenzi, výškovému 

a směrovému řešení posuzovaného záměru nebude tato kulturní dominanta z hlediska krajinného rázu 

v žádné z variant nijak dotčena. 

Kulturní dominantu tvoří také soubor nemovitých kulturních památek navázaných na historické jádro 

Hořína, představované především Hořínským zámkem a na něj navázanými relikty komponované krajiny. 

Posuzovaný záměr do této hodnoty ve variantě 1 ani variantě 2 žádným způsobem nezasahuje a z hlediska 

krajinného rázu nedojde ve vazbě na tuto kulturní dominantu k žádnému dotčení. 

Významným souborem kulturních dominant a místem se zřejmým kulturním významem a geniem loci je 

historické jádro Liběchova s kulturní dominantou kostela sv. Ducha a křížové cesty, která prostorově 

spojuje kostel sv. Ducha s kostelem sv. Havla. Vzhledem k dimenzi, výškovému  

a směrovému řešení posuzovaného záměru a vzdálenosti souboru těchto dominant od posuzovaného 

záměru (cca 1 700 m v obou variantách) nelze z hlediska krajinného rázu předpokládat jejich negativní 

ovlivnění. 

Kulturní dominantou je rovněž částečně dochovaná struktura komponované krajiny navázaná na zámecký 

areál v obci Dolní Beřkovice. Posuzovaný záměr ve variantě 1 ani variantě 2 do této hodnoty žádným 

způsobem nezasahuje a z hlediska krajinného rázu nedojde ve vazbě na tuto kulturní dominantu k 

žádnému dotčení. 

V souvislosti s kulturní dominantou elektrárenského komplexu mělnické elektrárny – významného 

antropogenního prvku spojeného s výrobou elektrické energie nelze předpokládat její významné 

ovlivnění. Zároveň je nutno počítat se skutečností, že realizací posuzovaného záměru vznikne nová 

antropogenní dominanta, která může v rámci spolupůsobení s tímto znakem posílit identifikovaný 

negativní projev. Vzhledem ke stávajícímu stavu posuzovaného území a identifikovaným vlivům řešeného 

záměru na jednotlivá zákonná kritéria ochrany krajinného rázu lze konstatovat, že bude toto 

spolupůsobení v rámci obou variant minimální a z hlediska krajinného rázu přijatelné. 

Souhrnně lze konstatovat, že vliv navrhovaného záměru na kulturní dominanty je přijatelný  

a z hlediska klasifikace míry vlivu navrhovaného záměru je hodnocen jako žádný. 
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Vliv na estetické hodnoty 

Z hlediska vlivu na estetické hodnoty je důležitá skutečnost, že je trasa navrhovaného záměru vedena 

v maximální možné míře mimo esteticky hodnotné lokality.  

Vliv na znaky vizuální charakteristiky lze nejčastěji klasifikovat jako žádný. Ve variantě 1 lze v pěti 

případech vliv navrhovaného záměru na znaky této charakteristiky klasifikovat jako slabý. Ve variantě 2 

lze ve čtyřech případech vliv navrhovaného záměru hodnotit jako slabý a v jednom případě jako středně 

silný. 

Charakterově je pro krajinu v okolí navržené trasy hlavními determinantou koridor vodního toku řeky 

Labe, se kterým souvisí i řada identifikovaných znaků estetických hodnot krajiny. Významným vliv má dále 

intenzivní obdělávání zemědělské půdy. Znaky estetických hodnot spojené se strukturou posuzovaného 

území patří vzhledem k liniovému charakteru posuzovaného záměru v obou variantách mezi ovlivněné 

znaky. Konkrétně se jedná především o strukturu lánů orné půdy, která je dochována z velké části včetně 

členění polními cestami. Tento znak je v rámci PDoKP 1 – Cítov – Mělník ve variantě 1 ovlivněn slabě a ve 

variantě 2 středně silně. Dále přítomnost krajinné zeleně přirozeně členící krajinnou strukturu. Tento znak 

je v obou variantách ovlivněn slabě. Uvedené vlivy lze z hlediska krajinného rázu pro obě varianty hodnotit 

jako přijatelné. V PDoKP 2 – Koridor Labe může mít posuzovaný záměr v obou variantách slabý vliv na 

koridor řeky Labe, vytvářející zásadní krajinnou osu území. Toto lze konstatovat vzhledem ke skutečnosti, 

že dojde realizací posuzovaného záměru ke vzniku nové bariéry, která může ve spolupůsobení s tratí č. 90 

Kralupy nad Vltavou – Děčín vytvořit novou osu, jež může drobně snížit významnost přírodní osy koridoru 

řeky Labe. 

Zároveň je nutno počítat se skutečností, že u některých znaků může posuzovaný záměr ve vazbě na 

estetické hodnoty území posílit v rámci negativního spolupůsobení jejich negativní projev (např. 

v souvislosti se znakem vizuální charakteristiky týkajícím se elektrárenského komplexu, liniových prvků 

nadzemního vedení VN a VVN, již zmiňované liniové bariéry trati č. 90 Kralupy nad Vltavou – Děčín nebo 

rušivému vlivu novodobé zástavby nerespektujícímu historické uspořádání sídel). Vzhledem ke 

stávajícímu stavu posuzovaného území a identifikovaným vlivům řešeného záměru na jednotlivá zákonná 

kritéria ochrany krajinného rázu lze konstatovat, že bude toto spolupůsobení minimální a z hlediska 

krajinného rázu přijatelné. 

Celkový vliv navrhovaného záměru na estetické hodnoty je souhrnně klasifikován ve variantě 1 jako slabý 

a ve variantě 2 jako slabý až středně silný. 

Vliv na harmonické měřítko a harmonické vztahy v krajině 

Posuzovaný záměr se nachází v lokalitě, kde je harmonické měřítko narušováno velkoplošnou strukturou 

otevřených ploch s polnostmi, liniovými bariérami železničních tratí č. 072 Lysá nad Labe – Ústí nad Labem 

západ a č. 90 Kralupy nad Vltavou – Děčín a dále především stávající hmotou elektrárenského komplexu 

mělnické Elektrárny, se kterou souvisí i hustá síť nadzemního elektrického vedení VN a VVN či teplovod  

Mělník – Praha. 

Pozitivní projevy harmonického měřítka a vztahů v krajině lze pozorovat především v těsné návaznosti na 

řeku Labe a zástavbu (interiéry) některých sídel v okolí trasy (Liběchov, historické jádro Mělníka, Hořín, 

Cítov nebo Dolní Beřkovice). Harmonické měřítko lze identifikovat také v rámci některých lesních 

interiérů. Vzhledem k dosavadnímu stavu území a k omezenému výskytu hodnot, které jsou spojeny 

s harmonickým měřítkem a vztahy v krajině nebude mít navrhovaný záměr ve variantě 1 ani ve variantě 2 

na tyto hodnoty souhrnně žádný vliv. 
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Vliv na přírodní parky (PPk) 

Přírodní parky jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů zřizovány k ochraně 

krajinného rázu lokalit s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, které nejsou zvláště chráněny podle 

části třetí výše uvedeného zákona. Přírodní parky jsou zřizovány orgánem ochrany přírody obecně závazným předpisem, ve kterém 

je možno stanovit omezení využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. 

Přírodní park nepatří mezi explicitně vyjmenovaná zákonná kritéria ochrany krajinného rázu, ale vzhledem ke skutečnosti, že je 

dle § 12, odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů hlavním nástrojem ochrany 

krajinného rázu, je do této kapitoly zahrnuta i tato tematika. 

Nejblíže navrhovanému záměru se nachází PPk Rymáň, který je v obou posuzovaných variantách vzdálen 

cca 1 700 m východně od navrhovaného záměru. Vzhledem ke vzdálenosti od navrhovaného záměru nelze 

předpokládat jakékoliv negativní ovlivnění PPk. 

Souhrnná tabulka vlivu záměru na zákonná kritéria ochrany krajinného rázu je uvedena níže. 

Tabulka 119 Tabulka vlivu záměru na zákonná kritéria krajinného rázu 

Zákonná kritéria krajinného rázu (dle § 12 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 

Souhrnná míra vlivu 
navrhovaného záměru ve 

variantě 1 

Souhrnná míra vlivu 
navrhovaného záměru ve 

variantě 2 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky Slabý Slabý 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické 
charakteristiky 

Slabý Slabý až středně silný 

Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ) Žádný Žádný 

Vliv na významné krajinné prvky (VKP) Slabý Slabý 

Vliv na kulturní dominanty Žádný Žádný 

Vliv na estetické hodnoty Slabý Slabý až středně silný 

Vliv na harmonické měřítko krajiny Žádný Žádný 

Vliv na harmonické vztahy v krajině Žádný Žádný 

Zdroj: Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz (EKOLA group, spol. s r.o., listopad 2020)  

Závěr 

Plánovaný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vliv navrhovaného záměru 

je hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu v obou posuzovaných variantách. 

D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických  
a archeologických aspektů 

D. I. 9. 1. Vlivy na hmotný majetek 

Předmětný záměr si vyžádá zásah do stávajících komunikací II. a III. třídy (II/246, III/24636 – pouze 

v případě varianty 1), které jsou předmětem této dokumentace EIA. Dále dojde k zásahu do komunikací 

v místech napojení na nové dopravní řešení (I/16, II/246, III/24633, III/24636, III/24638, III/24621, 

III/24050). 

Konkrétní způsob ochrany, úpravy tras a přeložek inženýrských sítí je nutné provést v dalším projekčním 

stupni. Zejména je nutné provedení ověření hloubek uložení sítí. 
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Křižující inženýrské sítě, které nejsou se stavbou v kolizi, budou pouze ochráněny. Inženýrské sítě vedoucí 

v souběhu s komunikací v nedostatečné vzdálenosti budou přeloženy. U křížení komunikací s nadzemními 

vedení NN, VN a VVN bude v dalším projekčním stupni posouzena svislá vzdálenost průvěsu vodičů od 

nivelety komunikací (v místě násypových těles, kde komunikace nevede přímo po terénu).  Stožáry vedení 

nadzemních sítí v blízkosti komunikace budou ochráněny svodidly dle ČSN 73 6101 „Projektování silnic a 

dálnic“ a TP 114 „Svodidla na pozemních komunikacích“. 

Pro další stupeň projektové dokumentace je nezbytně nutné provést pasport stávajících křižujících 

produktovodů (horkovod, produktovody EMĚ, produktovod RIGIPS) a zvolit nejvhodnější způsob úpravy 

vedení nebo částečné přeložky. Úpravu je nutné konzultovat se správcem produktovodů tak, aby 

technický návrh odpovídal požadavkům správce a byla minimalizována doba odstávek. 

Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po 

předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. 

D. I. 9. 2. Vlivy na kulturní památky 

Dle Národního památkového ústavu se záměr nedotkne žádné památkové rezervace či zóny. 

Nejblíže předmětnému záměru ve variantě 1 (cca 600 m od obchvatu obce Cítov) se nachází kulturní 

nemovité památky v obci Cítov. Jedná se o sochu Panny Marie, kostel sv. Linharta a faru. Tyto nemovité 

kulturní památky nebudou navrhovaným záměrem dotčeny. 

Nejblíže předmětnému záměru ve variantě 2 (cca 800 m od obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, 

část 2) se nachází kulturní nemovitá památka v k. ú. Křivenice. Jedná se o zvoničku se zvonem. Tato 

nemovitá kulturní památka nebudou navrhovaným záměrem dotčena. 

Napojení obchvatu obce Cítov na silnici II/246 západně od obce Cítov ve variantě 2 okrajově zasahuje do 

k. ú. Kostomlaty pod Řípem, které je zařazeno do vnější zóny (zóna 2) ochranného pásma Národní kulturní 

památky Říp. Ve vnější zóně ochranného pásma (stanovené rozhodnutím Okresního úřadu Litoměřice ze 

dne 21. 1. 1998, č. j. RK 21/11/98) není přípustné zásadně měnit dochovaný vzhled krajiny pod Řípem a 

strukturu a vzhled jejího osídlení. Případné liniové stavby, lomy, průmyslová, zemědělská nebo dopravní 

zařízení a občanská vybavenost budou realizovány pouze po předchozím odsouhlasení příslušnými 

správními orgány – územního plánování, orgány a organizace státní památkové péče, ochrany přírody a 

ostatními dotčenými orgány a organizacemi. Respektovány budou podmínky Archeologického ústavu AV 

a organizací oprávněných k provádění archeologických průzkumů.  

Zásah do ochranného pásma národní kulturní památky představuje napojení obchvatu obce Cítov ve 

variantě 2 na stávající silnici II/246 západně od obce Cítov ve stávající stopě bez výškových a směrových 

změn. Lze konstatovat, že realizace předmětného záměru není v rozporu s výše uvedeným rozhodnutím 

o stanovení ochranného pásma národní kulturní památky. 

Pro účely umístění záměru ve variantě 2 do zóny 2 ochranného pásma národní kulturní památky bude 

nutné získat závazné stanovisko příslušného úřadu státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň před zahájením jakýchkoliv stavebních 

aktivit v území, zvláště zásahů do stávajícího terénu (zemní práce), při nichž může být učiněn archeologický 

nález ve smyslu § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je 

nutné v dostatečném předstihu informovat příslušný orgán památkové péče a v případě nutnosti zajistit 

archeologický dozor oprávněnou organizací. 

Vliv na kulturní památky a kulturní dominanty řešeného území je současně zhodnocen v rámci Posouzení 

vlivu stavby na krajinný ráz, které je přílohou č. 6 předkládané dokumentace EIA.  
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V Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz je konstatováno, že vliv předmětného záměru na rysy a hodnoty 

kulturní a historické charakteristiky lze hodnotit jako slabý ve variantě 1 a jako slabý až středně silný ve 

variantě 2. 

D. I. 9. 3. Vlivy na architektonické aspekty 

Co se týká architektonických aspektů nelze zájmové území považovat za významné. Výše uvedené kulturní 

památky, u nichž je možné identifikovat architektonickou významnost, se vyskytují v intravilánu přilehlých 

obcí mimo trasy komunikací obou řešených variant předmětného záměru. 

D. I. 9. 4. Vlivy na archeologické aspekty 

Dle státního archeologického seznamu ČR prochází navrhované varianty předmětného záměru „Nové 

dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ (varianta 1 a varianta 2) převážně 

územím s archeologickými nálezy III. kategorie, tj. území s možností archeologických nálezů. Jedná se o 

území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu 

nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, 

existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. 

Dále se v blízkosti zájmového území záměru nachází registrované lokality s archeologickými nálezy I. 

kategorie, tj. území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických 

nálezů a II. kategorie, tj. územím, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, 

ale určité indicie mu nasvědčují, nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě. Pravděpodobnost výskytu 

archeologických nálezů je 51–100 %. Záměr do těchto lokalit (UAN I a II) v několika místech drobně 

zasahuje. 

Podrobný popis zásahu jednotlivých variant předmětného záměru do lokalit s archeologickými nálezy je 

uveden v kap. C. I. 10.  předkládané dokumentace EIA. 

Území dotčené realizací záměru je typickým územím s možným výskytem archeologických nálezů. 

Předmětný záměr prochází místy s relativně nízkou stavební a jinou aktivitou (převážně mimo intravilán 

obcí). Proto je tedy toto území archeologicky méně prozkoumané, oproti zastavěnému či jinak intenzivně 

využívanému území. Důležitým faktem je i to, že předmětný záměr povede z části v místě stávajících 

komunikacích, kde již byl zásah pod povrch v souvislosti s výstavbou těchto komunikační sítí proveden. 

Obecně lze definovat potenciální místa kontaktu stavby a archeologických nálezů. Jedná se především  

o prostory v blízkosti a podél současných i bývalých vodotečí, kde lze očekávat sídlištní pravěké a raně 

středověké aktivity, či archeologické nálezy z dob pozdějších. Tento fakt je posílen především ve vazbě na 

blízkost vodního toku Labe, jakožto příhodného území pro zakládání sídel. Podle dosavadních zkušeností 

na bezvodých úsecích nelze vyloučit pravěká nebo raně středověká pohřebiště. 

Vzhledem k výše uvedeným nálezům nelze zcela vyloučit možný výskyt izolovaného archeologického 

nálezu v řešeném území obou variant předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2). V případě, že by 

došlo k archeologickému nálezu, bude postupováno podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Před zahájením jakýchkoliv stavebních aktivit v území, zvláště zásahů do stávajícího terénu (zemní práce), 

při nichž může být učiněn archeologický nález ve smyslu § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů, je nutné v dostatečném předstihu informovat příslušný orgán 

památkové péče a v případě nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou organizací. 
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Závěr 

Umístění posuzovaného záměru do území nepředstavuje z hlediska vlivu na hmotné statky, kulturní 

památky a architektonické a archeologické aspekty riziko z hlediska možného ovlivnění životního 

prostředí v daném území. Vliv záměru na tyto aspekty lze označit za akceptovatelný. 

Varianta 1 bude mít mírně příznivější vliv na kulturní památky vzhledem k zásahu varianty 2 do 2. zóny 

ochranného pásmu národní kulturní památky. 
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D. II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných 
nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich 
plynoucích 

Fáze výstavby 

Možná rizika pro veřejné zdraví v souvislosti s fází výstavby záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní 

Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ plynou především z produkce emisí znečišťujících látek do ovzduší, 

případně hlukem ze staveniště a obslužné staveništní dopravy. Tyto faktory jsou popsány v kapitolách B. 

III. a D. I. předkládané dokumentace EIA.  

Pozornost je třeba věnovat i ochraně zdraví pracovníků přímo na stavbě.  Zadavatel stavby zajistí, aby před 

zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve 

smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práci. Plán BOZP se vztahuje na všechny právnické a fyzické osoby, které se osobně podílí na 

zhotovení stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné zákony, předpisy, 

normy a nařízení potřebné k jejich činnosti, ani pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP. 

Při výstavbě záměru se nepředpokládá negativní vliv na kulturní dědictví v souvislosti s nehodami, 

katastrofami či nestandardními stavy (haváriemi).  

Během výstavby může být v případě havárie podzemní i povrchová voda kontaminována úniky pohonných 

hmot, olejů a mazadel z dopravních či stavebních mechanismů. Při případné havárii bude zahájeno sanační 

čerpání, výstavba norných stěn na vodních tocích a v dekontaminační jednotce budou odstraněny ropné 

produkty z čerpané vody. 

Pro období výstavby bude vypracován Plán opatření pro případ havárie (tzv. „havarijní plán“) dle zákona 

č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

který bude následně schválen vodoprávním orgánem. 

Předmětný záměr bude zasahovat do záplavového území řeky Labe. Vzhledem k tomu bude vypracován 

povodňový plán stavby dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů  

a dle TNV 75 2931 „Povodňové plány“. 

Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby záměru kontaminováno úniky 

ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě bude kontaminovaná 

zemina ihned vytěžena a odvezena na zabezpečenou skládku.  

Riziko teroristického činu ve fázi výstavby záměru je minimální, nepředpokládá se. 

Obecně lze konstatovat, že environmentální rizika při haváriích a nestandardních stavech budou 

minimalizována, resp. eliminována v souvislosti s realizací celé řady opatření ve fázi výstavby  

(viz kapitola B. I. 6., resp. D. IV.).  

Fáze provozu 

Potenciální rizika vzniku havárií či nestandardního stavu, která lze obecně identifikovat, jsou únik 

nebezpečných látek, požár, exploze atd. Tato rizika jsou spojená především s dopravními nehodami  

na dotčené komunikaci. 

Riziko teroristického činu ve fázi provozu záměru je nepravděpodobné, nepředpokládá se. 
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Předmětný záměr bude zasahovat do záplavového území řeky Labe. Vzhledem k tomu musí být 

vypracován povodňový plán stavby, který splňuje náležitosti určené zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, 

ve znění pozdějších předpisů a TNV 75 2931 „Povodňové plány“. 

Při provozu záměru se nepředpokládá negativní vliv na kulturní dědictví v souvislosti s nehodami, 

katastrofami či nestandardními stavy (haváriemi). 

Rozsáhlejší vliv může mít únik nebezpečných látek do podzemních a povrchových vod. Včasným zásahem 

lze rozsah havárie omezit na minimum. 

Nebezpečí pro širší okolí může nastat rovněž při vzniku většího požáru při dopravní nehodě. Negativním 

projevem požáru pro širší okolí je vznik jedovatých a dráždivých plynů. Dále pak při hasičském zásahu 

vznikají odpadní vody kontaminované směsí hasebných látek a látek vyplavených při hašení. 

Prevencí dopravních nehod je dodržování předpisů a dopravního značení.  

Při úniku nebezpečných látek bude co nejrychleji zabráněno jejich dalšímu úniku, zejména do kanalizace, 

v opačném případě pak budou co nejrychleji odčerpány kontaminanty z kanalizace. 

Veškeré havárie budou hlášeny příslušným orgánům (Policie ČR, Záchranný hasičský sbor apod.). 
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D. III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti 
a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost 
přeshraničních vlivů 

Předmětný záměr „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ zahrnuje 

dvě varianty řešení. Stavba předmětného záměru ve variantě 1 bude vedena na území Středočeského 

kraje, varianta 2 záměru částečně zasahuje i na území Ústeckého kraje. 

Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Pozitivním sociálním a ekonomickým vlivem záměru bude zlepšení životních podmínek obyvatel žijících 

podél stávajících komunikací, zejména v obci Cítov, Dolní Beřkovice a Horní Počaply. Pozitivem bude i 

zvýšení bezpečnosti provozu a snížení rizika nehod chodců a cyklistů s vozidly. Nové dopravní řešení 

v lokalitě rovněž zajistí lepší možnosti využití stávajících silnic (např. II/246 v obci Cítov, III/24050 v úseku 

Vliněves–Horní Počaply) pro místní dopravu. 

V současné době je pro obyvatele obcí zájmového území doprava významným zdrojem rizika nepříznivých 

zdravotních účinků hluku. Realizace navrženého nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov ve všech řešených variantách ovlivní tuto situaci příznivě především v částech obcí podél 

stávajících komunikací. V těchto částech obcí dojde k celkovému poklesu procent obyvatel obtěžovaných 

hlukem a obyvatel rušených hlukem ve spánku i k mírnému snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění 

z expozice hluku z dopravy. 

V celkovém souhrnu kvantitativních ukazatelů rizika hluku pro hodnocené soubory obyvatel se proto 

předpokládaná změna hlukové expozice projeví jen částečně (jedná se o soubor obyvatel, kde může být 

obtěžující a rušivý účinek hluku významně modifikován jak individuální vnímavostí konkrétních osob vůči 

hluku, tak jejich osobním vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních pobytových 

místností a dalšími faktory a významně se může lišit od vypočtených údajů). 

V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid dusičitý, 

oxid uhelnatý, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, benzen a benzo[a]pyren. Na základě výpočtů 

z rozptylové studie lze i přes uvedené nejistoty konstatovat, že realizací záměru ve všech řešených 

variantách nedojde v posuzovaných sídlech ke zvýšení zdravotních rizik. Změny imisní situace jsou 

z hlediska zdravotních rizik posuzovaných škodlivin v ovzduší nevýznamné. 

Ovzduší a klima 

Z výsledků výpočtu Rozptylové studie (příloha č. 3 předkládané dokumentace EIA) lze předpokládat, že 

realizací záměru dojde převážně ke snížení příspěvků k imisní zátěži u řešených výpočtových bodů mimo 

výpočtovou síť reprezentující obytnou zástavbu. V případech, kdy jsou v území překročeny imisní limity již 

ve stávajícím stavu, budou příspěvky vlivem provozu řešených variant předmětného záměru (vč. stavů 

v roce 2040 při uvažování kumulativních vlivů s výhledovým propojením silnic I/9 a I/16) pod 1 % imisního 

limitu. Totožný vliv lze předpokládat i pro kumulaci předmětného záměru s plánovaným propojením I/16 

a I/9 vč. plánovaného provozu stacionárních zdrojů ZEVO a elektrárny Mělník. Pokles příspěvků k imisní 

zátěži lze předpokládat zejména u nejbližších objektů obytné zástavby podél stávajících komunikací při 

průtahu obcemi vlivem převedení tranzitní silniční dopravy mimo tyto obce. 

Ve studii Vlivy na klima (příloha č. 9 dokumentace EIA) bylo vyhodnoceno, že z hlediska umístění záměru 

nelze předpokládat nutnost realizace nadstandardních projektových řešení v území, než jsou běžná 

opatření. Dále bylo vyhodnoceno, že realizací aktivních variant (varianta 1 a varianta 2) dojde k poklesu 
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emisí hlavních škodlivin ze silničního provozu v dotčených obcích vlivem převedení podstatné části 

provozu na nově řešené úseky komunikací.  

Hluk 

Z akustického posouzení (příloha č. 2 dokumentace EIA) vyplývá, že ke zlepšení akustické situace dochází 

především u objektů umístěných v blízkosti stávajících komunikací v posuzovaných obcích, u kterých 

dochází vlivem zprovoznění záměru ke snížení dopravní zátěže. Ke zhoršení akustické situace naopak 

dochází zpravidla u fasád objektů, které jsou orientované směrem k plánovaným obchvatům (Cítova, 

Dolních Beřkovic a Horních Počapel) a zároveň nejsou situovány v blízkosti stávajících silnic II. a III. třídy. 

Vyhodnocení akustické situace z provozu automobilové dopravy v širším okolí záměru (Štětí – k. ú. 

Hněvice, Počeplice a Štětí I; Liběchov, Mělník, Želízy, Tupadly a Račice) prokázalo, že jsou splněny příslušné 

hygienické limity hluku. V případech, kde dochází k překračování hygienických limitů hluku, bylo 

prokázáno, že v těchto místech dochází ke zlepšení akustické situace, popřípadě nemá posuzovaný záměr 

na akustickou situaci vliv. 

V rámci předloženého návrhu bylo ve variantě 1 počítáno s návrhem PHS. Dodržení příslušného 

hygienického limitu hluku ve výpočtových bodech Cit_01 (č. p. 65, k. ú. Cítov), Cit_02a,b (parc. č. 681/8, 

k. ú Cítov), Cit_03a,b (č. p. 320, k. ú. Cítov), DB_01 (57, k. ú. Dolní Beřkovice) ve variantě 1 lze očekávat za 

předpokladu návrhu těchto protihlukových stěn. V dalším stupni projektové dokumentace bude nutné 

podrobněji prověřit technickou realizovatelnost protihlukové stěny PHS_03 umístěné u výpočtového 

bodu Cit_03a,b (č. p. 320, k. ú. Cítov). Pro PHS_04 navrhovanou u objektu čp. 57 v Dolních Beřkovicích 

(lokalita Josefka) je také vhodné v dalším stupni projektové dokumentace prověřit alternativní ochranu 

této stavby. 

Varianta 2 nevyžaduje realizaci protihlukových stěn.  

Podzemní a povrchové vody 

Vliv záměru na povrchové a podzemní vody lze při dodržení navržených opatření, která jsou uvedena 

v kap. B. I. 6. a D. IV., považovat za akceptovatelný. Nebyly identifikovány žádné významné nepříznivé vlivy 

záměru na povrchové a podzemní vody. Součástí kapitoly D. IV. je rovněž návrh monitoringu povrchových 

a podzemních vod pro fázi výstavby a provozu záměru. Z pohledu povrchových vod lze jako příznivější 

vyhodnotit variantu 2 předmětného záměru, která oproti variantě 1 nevyžaduje přeložky vodních toků. 

V souvislosti s variantou 2 lze rovněž předpokládat příznivější vliv na podzemní vody, jelikož navrhuje 

vedení obchvatu obce Cítov ve větší vzdálenosti o obytné zástavby, resp. od potenciálně dotčených 

individuálních zdrojů podzemních vod oproti variantě 1. 

Půda 

Vlivem realizace jednotlivých variant předmětného záměru je předpokládán zábor ZPF o celkové výměře 

do 284 153 m2 (varianta 1), resp. do 336 989 m2 (varianta 2) trvalého záboru a do 45 908 m2 (varianta 1), 

resp. do 55 106 m2 (varianta 2) dočasného záboru. V souvislosti se stavbou předmětného záměru bude 

nutné zažádat příslušný úřad o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podle § 9 zákona č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Z bilance zemin vyčíslených 

v Technické studii (4roads s.r.o., březen 2020) vyplývá, že při výstavbě jednotlivých variant předmětného 

záměru lze předpokládat nedostatek zeminy do násypů. Zdroj zeminy do násypů bude nutné specifikovat 

v dalších stupních projektových příprav. Dle Technické studie „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní 

Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ (4roads s.r.o., březen 2020) lze v případě vhodnosti uvažovat o tvorbě 
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vrstevnatých násypů dle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ 

s využitím alternativních či druhotných surovin z Elektrárny Mělník. Tuto možnost je potřeba ověřit 

v dalších stupních projektových příprav na základě podrobného hydrogeologického průzkumu lokality. 

Z hlediska ochrany ZPF lze vliv záměru považovat za významný, nicméně odpovídající parametrům, 

charakteru i významnosti stavby a za předpokladu dodržení podmínek uvedených v kapitolách B. I. 6. 

a D. IV. jako akceptovatelný. 

Na základě Technické studie (4roads s.r.o., březen 2020) si předmětný záměr vyžádá trvalý a dočasný 

zábor lesních porostů (ploch PUPFL). Předpokládá se trvalý zábor o celkové výměře do 498 m2 (varianta 

1), resp. do 851 m2 (varianta 2) a dočasný zábor o celkové výměře do 356 m2 (varianta 1), resp. do 489 m2 

(varianta 2). Obecně je možné konstatovat, že na všech dotčených lesních pozemcích je třeba stavební 

práce provádět co nejšetrněji k okolním ponechaným lesním porostům a vyhnout se zbytečnému kácení 

v okolí tělesa záměru. V dalším stupni projektových příprav bude nezbytné získat souhlas příslušného 

orgánu ochrany PUPFL k odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů.  Umístění stavby je podmíněno 

souhlasem orgánu státní správy lesů, a to i u pozemků 50 m od okraje lesa (ochranné pásmo), viz § 14 

odst. 2 lesního zákona. 

Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Niveleta vozovek jednotlivých komunikací ve variantě 1 předmětného záměru se pohybuje do 3 m p. t. 

Komunikace ve variantě 2 předmětného záměru pod úroveň stávajícího terénu téměř nezasahují. 

Komunikace obou řešených variant jsou navrženy převážně v úrovni terénu a lehce nad stávajícím 

terénem (1–2 m n. t.). Pouze v km 1,000 obchvatu obce Cítov ve variantě 2 dojde k zářezu až 7,2 m pod 

terén z důvodu stávající terénní nerovnosti a v km 3,000–3,350 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel, část 1 ve variantě 2 je navržen násyp do 4 m n. t. z důvodu dosažení dostatečného podélného 

sklonu pro odvodnění. V případě upravovaných komunikací (II/246, III/24636) budou silniční tělesa 

vedena v úrovni stávajících tras komunikací. Výraznější násypy budou realizovány především v souvislosti 

s mostními objekty, které jsou navrženy ve výšce 10 m nad terénem. Geologické podmínky pro zakládání 

mostních objektů budou prověřeny v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu, který bude 

zpracován v dalších stupních projektových příprav. Navržená opatření ke snížení nepříznivých vlivů na 

horninové prostředí jsou v řadě případů identická s opatřeními na ochranu půd. To se týká především 

opatření na ochranu půd ve fázi výstavby záměru.  

Záměr nezasáhne do poddolovaných či sesuvných území.  

U varianty 2 bude nutné v dalších stupních projektových příprav prověřit rozsah případných zásahů do 

chráněného ložiskového území „ID 15830002 Kostomlaty pod Řípem – štěrkopísky“ a dobývacího prostoru 

netěženého „ID 71144 Kostomlaty pod Řípem I – štěrkopísek“, které se nachází v těsném souběhu s trasou 

obchvatu obce Cítov předmětného záměru ve variantě 2 v km 0,000–0,300. 

Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje lze z hlediska velikosti a významnosti označit jako 

akceptovatelné. Významný negativní vliv předmětného záměru lze vyloučit. 

Biologická rozmanitost 

Z hlediska fauny a flóry byly v zájmovém území zaznamenány zvláště chráněné druhy živočichů ve smyslu 

přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které mají vazbu na dotčené území. U 

těch druhů, u kterých se přepokládá ovlivnění předmětným záměrem (např. v podobě zásahu do biotopů, 

rušení), bude v následujících fázích projektové dokumentace podána žádost o výjimku ze zákazů dle § 56 

zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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Ovlivnění fauny předmětným záměrem v případě všech řešených variant a subvariant lze při realizaci 

navržených opatření k ochraně fauny v kapitole B. I. 6. a D. IV. dokumentace EIA považovat za přijatelné.  

Navržené řešení stavby předmětného záměru v obou řešených variantách včetně všech subvariant při 

zohlednění charakteru území, navazujících biotopů a liniových prvků území splňuje požadavky na zajištění 

konektivity pro volně žijící živočichy v dotčeném území. 

Ovlivnění flóry předmětným záměrem lze v případě obou řešených variant včetně všech subvariant za 

předpokladu realizace navržených opatření v dokumentaci EIA hodnotit jako přijatelné. 

Z hlediska dotčení ekosystémů nebude vliv předmětného záměru významný, neboť nikde v území nedojde 

k dotčení větší plochy (biotopu, stanoviště) či větší populace některého z druhů. Vždy se jedná o zásah 

dotýkající se poměrově menší plochy a současně biotopu zastoupeného výrazně více i v okolí (tj. nejen na 

ploše předmětného záměru). S menšími vlivy na ekosystémy lze klasifikovat variantu 2. Obě varianty 

záměru včetně všech subvariant jsou při respektování navržených opatření v dokumentaci EIA 

akceptovatelné. 

Za předpokladu dodržení uvažovaných opatření v kapitole B. I. 6. a D. IV. je předmětný záměr ve všech 

řešených variantách a subvariantách z hlediska vlivů na biologickou rozmanitost akceptovatelný. 

Krajina a její ekologické funkce 

Z hlediska vlivu na ÚSES a VKP je předmětný záměr ve všech řešených variantách akceptovatelný a 

v případě dodržení stanovených opatření uvedených v kapitole D. IV., resp. B. I. 6. nebude výstavba ani 

provoz posuzovaného záměru představovat riziko pro ÚSES a VKP v daném území.  

Řešenými variantami předmětného záměru nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území podle § 14 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. K dotčení památného 

stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

ve znění pozdějších předpisů rovněž nedojde. Řešené varianty předmětného záměru nezasahují do 

přírodních parků dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Předmětný záměr nezasahuje na území lokalit sítě NATURA 2000. Vliv záměru na lokality NATURA 2000 

lze označit za nulový. 

Předmětný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vliv navrhovaného záměru je 

hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu v obou posuzovaných variantách. 

Hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů 

Předmětný záměr si vyžádá zásah do stávajících komunikací II. a III. třídy (II/246, III/24636 – pouze 

v případě varianty 1), které jsou předmětem této dokumentace EIA. Dále dojde k zásahu do komunikací 

v místech napojení na nové dopravní řešení (I/16, II/246, III/24633, III/24636, III/24638, III/24621, 

III/24050). Konkrétní způsob ochrany, úpravy tras a přeložek inženýrských sítí je nutné provést v dalším 

projekčním stupni. Zejména je nutné provedení ověření hloubek uložení sítí. Pro další stupeň projektové 

dokumentace je nezbytně nutné provést pasport stávajících křižujících produktovodů (horkovod, 

produktovody EMĚ, produktovod RIGIPS) a zvolit nejvhodnější způsob úpravy vedení nebo částečné 

přeložky. Úpravu je nutné konzultovat se správcem produktovodů tak, aby technický návrh odpovídal 

požadavkům správce a byla minimalizována doba odstávek. 
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Napojení obchvatu obce Cítov na silnici II/246 západně od obce Cítov ve variantě 2 okrajově zasahuje do 

k. ú. Kostomlaty pod Řípem, které je zařazeno do vnější zóny (zóna 2) ochranného pásma Národní kulturní 

památky Říp. Zásah do ochranného pásma národní kulturní památky představuje napojení obchvatu obce 

Cítov ve variantě 2 na stávající silnici II/246 západně od obce Cítov ve stávající stopě bez výškových a 

směrových změn. Lze konstatovat, že realizace předmětného záměru není v rozporu s výše uvedeným 

rozhodnutím o stanovení ochranného pásma národní kulturní památky. Pro účely umístění záměru ve 

variantě 2 do zóny 2 ochranného pásma národní kulturní památky bude nutné získat závazné stanovisko 

příslušného úřadu státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů. Zároveň před zahájením jakýchkoliv stavebních aktivit v území, zvláště zásahů do 

stávajícího terénu (zemní práce), při nichž může být učiněn archeologický nález ve smyslu § 23 zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je nutné v dostatečném předstihu 

informovat příslušný orgán památkové péče a v případě nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou 

organizací. 

Co se týká architektonických aspektů nelze zájmové území považovat za významné. Výše uvedené kulturní 

památky, u nichž je možné identifikovat architektonickou významnost, se vyskytují v intravilánu přilehlých 

obcí mimo trasy komunikací obou řešených variant předmětného záměru. 

Před zahájením jakýchkoliv stavebních aktivit v území, zvláště zásahů do stávajícího terénu (zemní práce), 

při nichž může být učiněn archeologický nález ve smyslu § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů, je nutné v dostatečném předstihu informovat příslušný orgán 

památkové péče a v případě nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou organizací. 

Ostatní  

Celý investiční záměr v obou řešených variantách je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska 

celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí, a to jak ve fázi 

výstavby, tak ve fázi provozu záměru. 

Vlivy na ostatní hodnocení složky životního prostředí jsou buď málo významné, nebo se prakticky 

neprojeví. 

Rizika definovaná v kap. D. II. ve vztahu k posuzovanému záměru budou minimalizována v souvislosti 

s technickými či organizačními opatřeními uvedenými v kapitole B. I. 6., resp. D. IV. Nepředpokládá se 

vysoká míra rizik spojených s výstavbou či provozem posuzovaných variant záměru, která by z pohledu 

možných dopadů na životní prostředí bránila realizaci záměru. 

Negativní vlivy spojené s výstavbou předmětného záměru budou v potřebném rozsahu eliminovány 

navrženými opatřeními, která jsou uvedena v kap. B. I. 6. a D. IV. dokumentace EIA. 

Hodnocené vlivy záměru mají v převážné míře lokální charakter, jak z hlediska zasaženého území, tak  

i populace. Realizace záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice. 

Přesnější definování velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je předmětem 

předchozích kapitol D. I. a D. II. Na základě závěrů těchto kapitol vztažených k jednotlivým složkám 

životního prostředí lze konstatovat, že vlivem realizace záměru ve všech posuzovaných variantách 

nedojde k překročení hranice ekologické únosnosti území ani k negativní změně poměrů v území, které 

by výrazně ovlivnily míru jeho zatížení. Nepředpokládá se ani vysoká míra rizik spojených s výstavbou 

či provozem, která by z pohledu možných dopadů na životní prostředí bránila realizaci záměru. 
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D. IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a 
snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis 
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování 
možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se 
vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na 
mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně 

V souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzovaní vlivů na životní prostředí a integrované 

prevence č. j. 18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015 jsou základní opatření (viz závěrečná část kapitoly B. I. 6. 

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů) projednána s 

oznamovatelem a projektantem záměru a jsou chápana jako opatření, která jsou součástí záměru a s 

jejichž plněním se v projektu počítá. Tato opatření budou při přípravě projektu, realizaci i provozu plněna. 

Je nutné poukázat i na fakt, že vlastní technické řešení stavby již obsahuje řadu významných opatření 

k minimalizaci nepříznivých vlivů stavby na životní prostředí, např. v podobě retenčních a vsakovacích 

příkopů s nezpevněným dnem. 

V této kapitole jsou proto specifikována pouze ta opatření, která přímo vzešla z průběhu procesu 

posouzení vlivu stavby na životní prostředí a nejsou uvedena v kap. B. I. 6., resp. Technické studii (4roads 

s.r.o., březen 2020). 

Fáze projektových příprav 

Obecná opatření 

• V dalším stupni projektových příprav (DSP) zpracovat podrobný Projekt monitoringu ŽP, který bude 

vycházet z Návrhu monitoringu, který je součástí kapitoly D. IV. dokumentace EIA. 

• V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) zpracovat podrobné Zásady organizace výstavby 

(ZOV). 

Opatření na ochranu přírody a krajiny 

• V dalším stupni projektových příprav (DÚR) navrhnout pro účely zajištění migrační prostupnosti 

obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho části 2 ve variantě 2 v km 0,900 migrační 

objekt v podobě rámového propustku o minimálních rozměrech 2 x 2 m pro živočichy kategorie C.  

• V dalším stupni projektových příprav (DÚR) doplnit návrh propustků o propustky v místech křížení 

všech lokálních biokoridorů. Propustky musí být navrženy o minimálních rozměrech 2 x 2 m  

pro zajištění průchodnosti pro živočichy kategorie C. 

• V dalším stupni projektových příprav (DSP) v rámci podrobného návrhu migračních profilů (detailní 

migrační studie) věnovat pozornost řešení detailů, které povedou k eliminaci rušivých vlivů provozu 

komunikace a zvýšení faktorů pohody – zejména doplňující vegetační úpravy, přírodě blízký charakter 

povrchu, protihlukové stěny, stínění osvětlení. Je nutné se vyvarovat migračních překážek, terén 

navazovat na okolí bez výškových rozdílů. Povrch pod migračními objekty navrhovat jako nezpevněný. 

Je potřeba preferovat přirozený nezpevněný substrát navržené suché cesty, která musí být součástí 

propustku, včetně substrátu dna a břehů. Návrh všech propustků a mostních objektů na obou 

stranách komunikace plynule navázat na okolní terén. 
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• V případě nadzemních retenčních nádrží bude nutné v dalších stupních projektových příprav (DÚR) 

navrhnout, aby část břehů (alespoň jeden břeh) měla sklon cca 1:3 nebo pozvolnější pro zajištění úniku 

živočichů. 

• V dalším stupni projektových příprav (DÚR, resp. DSP) při návrhu venkovních světelných zdrojů 

respektovat, aby bylo osvětlení navrženo směrově tak, aby byly světelné emise do boku a vzhůru 

vyloučeny. Lze toho docílit speciálními světelnými zdroji, případně úpravou zdrojů stíněním seshora  

a ze stran. 

Opatření na ochranu podzemních a povrchových vod 

• V navazujících stupních projektových příprav (DÚR, resp. DSP) zpracovat podrobný  

geologický/geotechnický průzkum a provést vsakovací zkoušky na průzkumných sondách  

v jednotlivých úsecích budoucích vsakovacích příkopů (dle platné ČSN 75 9010) a specifikovat 

nejpropustnější vrstvy, do kterých následně budou zahloubeny vsakovací příkopy. 

• V dalším stupni projektových příprav (DÚR) prověřit možnost vedení úseku km 7,400–KÚ obchvatu 

Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. části 2 v případě varianty 2 až ke konci úseku nad úrovní 

Q100 v souladu s požadavky normy ČSN 73 6101, a to na dostatečně dimenzovaném násypu. Tato 

norma současně umožňuje dle článku 10.1.2.4 zvážit po projednání s příslušným silničním správním 

úřadem a vodoprávním úřadem možnost zatopení, jestliže by byl návrh nivelety nad hladinou Q100 

vyhodnocen jako nehospodárný a v době záplav může být tato komunikace vyřazena z provozu. 

• V dalším stupni projektových příprav návrh příčného sklonu upravované silnice II/246 (varianta 1  

i varianta 2) vyspádovat jižním směrem na odvrácenou stranu od nádrže, a to zejména v úseku  

km 1,000–2,600 z důvodu ochrany vodní nádrže bývalé pískovny Vliněves před negativním ovlivněním 

provozu na silnici II/246. 

• V dalším stupni projektových příprav (DÚR) v případě varianty 1 navrhnout řešení pro zajištění 

kvalitativní ochrany individuálních zdrojů podzemních vod u objektů st. 329 a č. p. 681/8 v k. ú. Cítov 

vhodným návrhem odvodnění obchvatu obce Cítov, část 1 a upravované silnice II/246 v rozsahu  

min. 50 m na obě strany od studen. Uvedený požadavek lze zajistit doplněním odvodňovacího žlábku 

za zpevněnou krajnici komunikace a zachycenou vodu pak pomocí skluzů s vývařišti odvést do patního 

příkopu těsněného v blízkosti individuálních zdrojů např. geosyntetickým jílovým těsněním. 

Opatření na ochranu ovzduší 

• V dalším stupni projektových příprav (DSP) upřesnit v případě plánovaného využití dieselagregátů jako 

zdrojů elektrické energie v rámci zařízení stavenišť konkrétní typ použitých dieselagregátů. 

V souvislosti s upřesněním těchto informací prověřit tyto zdroje z hlediska možného vlivu  

na znečištění ovzduší.  

• V dalším stupni projektových příprav (DSP) při zpracování návrhu ozelenění stavby (vegetačních 

úprav), jakožto prvku ke snížení vlivů záměru na kvalitu ovzduší, je doporučeno navrhnout 

nepravidelnou výsadbu stromů s podsadou hustého podrostu keřů v maximální možné míře.   

Fáze výstavby 

Obecná opatření 

• Před zahájením výstavby a v průběhu výstavby záměru Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply 

– Dolní Beřkovice – Cítov provádět monitoring hlavních složek životního prostředí (biomonitoring, 
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monitoring povrchových a podzemních vod, monitoring hluku a monitoring vibrací) v rozsahu  

dle Projektu monitoringu životního prostředí, který bude vycházet z Návrhu monitoringu uvedeného 

v kapitole D. IV. dokumentace EIA. 

• V případě, že by monitoring životního prostředí ve fázi výstavby prokázal jakékoliv negativní vlivy 

související s výstavbou záměru Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – 

Cítov neprodleně zahájit opatření k nápravě zjištěného stavu. 

Opatření na ochranu podzemních a povrchových vod 

• Během realizace vrtných prací pro pilotové základy či realizace plošných základů v místech propustků 

je doporučeno zajistit staveniště před přívaly srážkových vod (obvodová drenáž, izolace, pažení 

apod.) a zamezit tak průniku povrchových vod do podzemního kolektoru či stavební jámy. 

• Při realizaci obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho druhé části ve variantě 2 

v prostoru ochranného pásma 2. stupně zajistit odborný hydrogeologický dozor a průběžně 

kontrolovat všechna ochranná opatření stanovená vodoprávním úřadem, která zajistí náležitou 

ochranu vodního zdroje. 

Opatření na ochranu přírody a krajiny 

• Po dobu realizace stavby stanovit biologický dozor, který bude svou činnost koordinovat se zástupci 

Krajského úřadu Středočeského kraje (popř. i s Krajským úřadem Ústeckého kraje v případě varianty 

2), případně ČIŽP. Biologický dozor bude odsouhlasovat místa deponií zeminy a pohybu vozidel 

s ohledem na přítomnost některých cenných biotopů a výskyty zvláště chráněných druhů rostlin  

a živočichů v blízkosti stavby (pískovna Cítov, Baraba). 

• Činnosti, při kterých bude zásadně dotčeno stávající prostředí (větší zásahy do porostů a půdní 

skrývky) je obecně doporučeno realizovat mimo období reprodukce většiny živočišných druhů  

(tj. mimo 1. 4. až 31. 7.). S ohledem na možnosti realizace záměru a zkušenosti s podobnými stavbami 

lze konstatovat následující (z pohledu očekávaného vlivu na rostliny a živočichy): 

Plošné kácení dřevin bude realizováno v době vegetačního klidu (v době 1. 10. až 31. 3.). V případě 

dodatečných zjištění lze realizovat jednotlivá kácení v době mimo 1. 4. až 31. 7. bez omezení (viz dále). 

V případě jednotlivého kácení v hnízdním období lze toto realizovat pouze při zajištění biologického 

dozoru, který provede ohledání dřevin a jejich okolí před samotným kácením. 

Prvotní zásahy do přírodních částí území (tj. plochy mimo polní kultury a mimo pravidelně kosené 

luční plochy) je doporučeno realizovat v období mimo 15. 3. až 15. 7. kalendářního roku  

za předpokladu, že bezprostředně (myšleno do 10 dnů před zahájením) proběhne kontrola lokality 

odborně způsobilou osobou, která zajistí transfery živočichů.  

Následné provádění stavby v období 15. 3. až 15. 7. je možné při zajištění odborně způsobilé osoby, 

která zajistí naplnění obecné ochrany, tj. monitoring a následná ochrana průběhu hnízdění ptáků  

a výskytu živočichů, a s tím souvisejících transferů, případně omezování stavby (časové a prostorové 

v případě nutnosti, při absenci jiných zákonných řešení).  

Přítomnost biologického dozoru, zajišťovaná odborně způsobilou osobou, je pak doporučena 

i v období zbývající části roku z důvodu monitoringu migrace a transferu živočichů. 

• Za účelem ochrany křečka polního (Cricetus cricetus) na lokalitě plánovaného obchvatu obce Cítov, 

resp. jeho části 1 ve variantě 1 je doporučeno před realizací záměru změnit osevní postupy (vyloučení 

obilovin) jihozápadně od obce, aby došlo k přirozenému přesunu na jinou lokalitu. Rovněž je možné 
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prostor plánované komunikace nechat po sklizni alespoň sezónu před zahájením výstavby bez polní 

plodiny (obilovin) a povrch povláčet, popř. pěstovat plodiny, které jsou jako potrava pro křečka 

nevhodné (řepka, brambory, kukuřice) a průběžně kontrolovat výskyt aktivních nor. V případě 

absence druhu pak transfery nejsou nutné a k dotčení druhu nedojde. Pouze pokud se bude křeček 

polní vyskytovat v místě staveniště i po omezení potravní nabídky, bude přistoupeno k řízenému 

přesunu na náhradní lokalitu. 

V případě nutnosti transferu křečka polního je nejvhodnější období po první dekádě září,  

dle klimatických podmínek nejlépe do konce října, alternativně začátkem jara (v průběhu března  

před výchovou mláďat). Při vhodné přípravě náhradní lokality lze transfery šetrně provést od března 

do konce října, nejlépe do živolovných pastí s následným vykopáním nory pro ověření možného 

výskytu dalších jedinců (mláďat dle roční doby) a zabránění případnému opětovnému obsazení. 

Zásahy v zimním období jsou z důvodu hibernace nepřípustné. 

Doporučen je tak průzkum trasy plánovaného obchvatu obce Cítov, resp. jeho části 1 ve variantě 1  

po sklizni polních plodin, před zahájením realizace záměru a následný transfer v podzimním období 

na předem vytipovanou lokalitu v okolí, kde budou vytvořeny umělé nory (jedna nora pro jednoho 

křečka) o délce cca 50 cm. Na plochu do okolí nor bude deponováno obilí v množství cca 5 kg  

pro jednoho jedince. 

• Vzhledem k dotčení vodních toků je nutné v dostatečném předstihu před zahájením prací ve vodním 

prostředí informovat hospodáře MO ČRS (místní organizace Českého rybářského svazu) o termínu 

prací. Potřeba transferu ryb se dle aktuálního zjištění na lokalitě neuvažuje. Potřebu transferu je 

vhodné ponechat na rozhodnutí hospodáře MO ČRS a osobě dozoru dle aktuálního stavu vodních toků 

v době zásahu (řešený úsek patří k revíru 441 028 LABE 13, kde hospodaří MO ČRS Štětí). 

• Při stavebních zásazích v blízkosti vodních toků (mostní objekty, úpravy) postupovat tak,  

aby základové spáry byly hloubeny na sucho s odvedením vody obtokovým korytem (respektive 

dočasným zatrubněním). Účelem je eliminovat intenzitu zákalu vody a dobu jeho trvání. Každé 

takovéto činnosti bude předcházet průzkum dotčeného úseku a záchranný transfer, pokud bude 

nezbytný. 

• Na území všech významných krajinných prvků dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů nebudou v průběhu stavby zřizovány žádné mezideponie výkopové 

zeminy, stavebního materiálu nebo odpadních materiálů. Nebudou zde skladovány žádné závadné 

látky nebo velmi závadné látky (např. pohonné hmoty, oleje) ani nebude tento prostor narušen 

pojížděním stavebních mechanismů mimo trasu stavby. 

• Horninové a jiné na živiny chudé půdy ponechat obnažené (zejména zářezy, náspy), případně podobné 

prvky na náspech přímo vytvářet (pásy z kamení apod.). Neprovádět všude záměrně rekultivace typu 

převrstvení podobných výchozů zeminou. Nebude zde tedy plošně prováděno ohumusování a osetí 

kulturními travními směsmi. Na prudších svazích upřednostňovat namísto geotextilií přirozené 

materiály z kamení či přímo vytvářet pásy a terasy z kamení nebo zídky.   

• Doporučeno je realizovat různé drobné úkryty, ve formě kamenů, kmenů, pařezů apod. v blízkosti 

propustků a migračních objektů. Cílem je diverzifikovat povrch a poskytnout tak drobným živočichům 

úkryty, usnadnit jejich pohyb v rámci objektů. Tam, kde to není z konstrukčních důvodů možné, 

preferovat obložení kamenem namísto rovné hladké betonové plochy, či dodatečně konstrukční 

plochu přisypat přirozeným substrátem (např. štěrkopískem). 

• Obnažené svahy bývalé pískovny západně od Cítova (mimo řešený zásah) ponechat bez zásahu, 

zůstanou tak zachovány obnažené pískové plochy. Úsek přiléhající ke komunikaci upravit tak, že bude 
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ponechán rostlý terén, náletové dřeviny budou odstraněny (možno ponechat solitérní jedince 

borovice lesní a další, nehojné a nezmlazující druhy), plochy s úplným zápojem vegetace (třtina 

křovištní Calamagrostis epigejos) budou strženy. V případě potřeby zpevněné plochy realizovat 

výhradně pomocí pásů z kamení. Zcela vyloučit ohumusování ploch. 

• Při provádění prací je nezbytné maximum úkonů provádět ze břehu – bez pojezdu mechanizmů 

v korytě toku. Firma realizující práce v korytě musí přijmout taková opatření, která zamezí úniku 

pohonných hmot a stavebních hmot do vodního prostředí. Standardní podmínkou je trvalá přítomnost 

funkční záchytné stěny pod úsekem stavby. 

• Pro začlenění trasy a celkově celého záměru do okolní krajiny je žádoucí provádět zásahy do krajinných 

prvků v co nejmenší míře. Tím je především snaha zachovávat cenné porosty zeleně vázané  

na koridory vodotečí. Toto doporučení se vztahuje na rekultivaci území po provedení fáze výstavby. 

Zeleň, která bude v těchto plochách odstraněna, musí být v maximální možné míře nahrazena novými 

výsadbami tak, aby byl zachován liniový charakter zeleně podél vodních toků, vhodně možno i kolem 

komunikací. 

• Při výkopech zeminy v místě výskytu invazních druhů, zejména pak křídlatky japonské Reynoutria 

japonica (okraj štěrkopískoven Baraba) bude postupováno tak, aby rostliny nebyly rozšiřovány 

(především oddenky, zeminou se semeny). Kontaminovaná zemina (včetně nadzemních částí rostlin) 

bude deponována na skládku anebo bude zemina použita ve stejném místě k zásypu. Pak je 

doporučena následná péče, jejímž cílem bude chemická likvidace obou druhů. Doporučujeme tento 

druh v součinnosti s orgány ochrany přírody likvidovat dle tzv. Beskydského způsobu.  

• Dotčené luční plochy po ukončení stavebních prací uvést do původního stavu a osev provést výhradně 

luční směsí místní provenience, doporučeno je preferovat směsi s bohatým zastoupením 

autochtonních druhů bylin. 

Fáze provozu 

Obecná opatření 

• Po uvedení stavby do provozu realizovat kontrolní monitoring hlavních složek životního prostředí 

(biomonitoring, monitoring povrchových a podzemních vod, monitoring hluku a monitoring vibrací) 

v rozsahu dle Projektu monitoringu životního prostředí, který bude vycházet z Návrhu monitoringu 

uvedeného v kapitole D. IV. dokumentace EIA. 

• V případě, že by monitoring životního prostředí prokázal jakékoliv negativní vlivy související 

s provozem stavby Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov, budou 

neprodleně zahájena opatření k nápravě zjištěného stavu. 

• Na základě dodatku dopravně-inženýrských podkladů před sjezdem z obchvatu obce Cítov na silnici 

III/24633 směr Daminěves a Spomyšl umístit organizační opatření v podobě svislého dopravního 

značení, konkrétně „zákaz jízd nákladních vozidel nad 3,5 t (mimo dopravní obsluhy)“, které zajistí 

přemístění tranzitní dopravy na trasu po silnici II/246 a I/16. 

Opatření na ochranu podzemních a povrchových vod 

• Pro zimní údržbu preferovat používání soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání 

vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace vod a půd. 
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Opatření na ochranu přírody a krajiny 

• V rámci následné údržby travnatých ploch preferovat kosení namísto mulčování, rovněž lze využít 

některé přirozené biologické prvky potlačující ruderální druhy typu třtiny křovištní, a to cílený výsev 

např. kokrhele menšího (Rhinanthus major).  

• O veškeré provedené výsadby v souvislosti s ozeleněním řešených komunikací po dobu 5 let od jejich 

realizace řádně pečovat. Odumřelé stromy či keře či další neperspektivní jedince nahradit novými. 

Opatření na ochranu ovzduší 

• Během provozu pravidelně provádět čištění a údržbu komunikace. 

Předpokládaný účinek navrhovaných opatření 

Výše uvedená opatření pro fázi projektové přípravy, výstavby a provozu vychází především z jednotlivých 

odborných studií, které jsou součástí dokumentace EIA. Řada konkrétních opatření, která jsou v kapitole 

D. IV. navržena, vychází ze zaběhlé praxe, a proto bylo možné již v minulosti jejich efektivitu posoudit. 

Jednotlivá výše uvedená opatření či jejich kombinace budou dostatečně účinná a přispějí mj. 

k minimalizaci, eliminaci či kompenzaci případných negativních dopadů stavby na jednotlivé složky 

životního prostředí. 

Návrh monitoringu 

Součástí kapitoly D. IV. je dále návrh monitoringu, jehož cílem je mj. i ověření (potvrzení) účinnosti 

navržených opatření. 

Biomonitoring 

• Biomonitoring je doporučeno realizovat: 

- před zahájením výstavby (pro ověření stávajícího stavu),  

- v průběhu výstavby (především v době zemních prací),  

- po zahájení provozu.  

(Pozn.: Dle výsledků monitoringu po zahájení provozu nelze v odůvodněných případech vyloučit 

potřebu pokračování v monitoringu v dalším cyklu, např. za dalších pět let po zahájení provozu.) 

• Biomonitoring bude zaměřen na výskyt zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a druhů 

uvedených v Příloze II a Příloze IV směrnice Rady Evropského společenství 92/43/EHS, o ochraně 

přírodních stanovišť, volně žijících ptáků a planě rostoucích rostlin, dále pak druhů uvedených v 

Příloze I směrnice Rady Evropského společenství 2009/147/EHS, o ochraně volně žijících ptáků. 

V rámci monitoringu je doporučeno zaměřit se i na druhy uváděné v Červených seznamech 

(bezobratlé, obratlovce a rostliny). 

• Biomonitoring bude směrován do míst stavebních prací a nejbližšího okolí projektovaného záměru, 

které bude nebo by mohlo být stavbou dotčeno. Speciální pozornost bude věnována lokalitám,  

kde se stavba dotýká přírodě cenných území. 

• Cílem bude zjištění, resp. ověření druhové diverzity zkoumaného území, celkového rizika pro vybrané 

vyskytující se organizmy i pro ekosystémy. 



Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov        

D o k u m e n t a c e  E I A  dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 - EKOLA group, spol. s r.o. - 288 

• Zcela zásadní je monitoring průběhu stavebních prací, s prováděním bezprostředních kontrol území 

před zahájením jednotlivých zásahů do území. Za tímto účelem bude ustanoven biologický dozor 

stavby, který bude monitorovat řadu jevů na lokalitě a koordinovat se zhotovitelem stavebních prací 

s cílem minimalizovat dopady na chráněné zájmy. 

• Jako součást dozoru je navrženo monitorovat pohyby a migraci živočichů v území, a to nejen pro 

zajištění transferů, ale i pro následná opatření v podobě vhodného způsobu realizace prvků 

souvisejících s jednotlivými stavebními objekty. Vhodné je to zejména s ohledem na podchycení 

změn, které budou nastávat v průběhu realizace stavby a úpravám stávajícího prostředí.  

• Další náplní biomonitoringu bude mj. sledování výskytu nebezpečných invazních druhů a doporučení 

pro jejich včasnou likvidaci, zejména pokud se jedná o bolševník velkolepý (Heracleum 

mantegazzianum) a křídlatku japonskou (Reynoutria japonica). 

• Monitoring bude sloužit pro ověření účinnosti konkrétních opatření na ochranu přírody (vč. opatření 

na podporu migrace) uvedených výše v kapitole D. IV. Na základě zjištění následně mohou být 

v případě potřeby navržena další doplňující opatření. 

Monitoring povrchových vod 

U povrchových vod v profilech na Cítovském potoce (Daminěveské strouze), bezejmenném toku  

od lokality Bažantnice a na 2 umělých odvodňovacích kanálech odkaliště Panský les bude provedena 

vstupní analýza před zahájením stavby v rozsahu zjištění anorganických ukazatelů jakosti vody (ÚCHR), 

obsahu ropných uhlovodíků C10-C40 a dále obsahu těžkých kovů (As, Be, Cd, Hg, Pb, Ni). Vzorky budou 

odebírány při standartním průtoku v daném ročním období. Následný monitoring po ukončení stavby 

doporučujeme provádět 2 roky po ukončení stavby s intervalem odběrů 2x za rok (tak, aby alespoň  

2 odběry byly provedeny v období po ukončení zimní údržby). 

• Monitoring povrchových vod je doporučeno realizovat: 

- před zahájením výstavby (pro ověření stávajícího stavu),  

- v průběhu výstavby,  

- po zahájení provozu.  

Pozn.: Dle výsledků monitoringu po zahájení provozu nelze v odůvodněných případech vyloučit 

potřebu pokračování v monitoringu v dalším cyklu, např. za dalších pět let po zahájení provozu. 

• Odběrné profily povrchových vod budou stanoveny na Cítovském potoce (Daminěveské strouze), 

bezejmenném toku od lokality Bažantnice a na 2 umělých odvodňovacích kanálech odkaliště Panský 

les. 

• Odběry vzorků je navrženo provést v jarním období (po období tání) a v podzimním období.  

• Analýzy rozborů vzorků vody ve vodotečích by měly být zaměřeny na základní fyzikální a chemické 

ukazatele a dále na zjištění hodnot organických látek i obsahu těžkých kovů. 

Monitoring podzemních vod 

• Monitoring podzemních vod je doporučeno realizovat: 

- před zahájením výstavby (pro ověření stávajícího stavu),  

- v průběhu výstavby, 
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- po zahájení provozu. 

Pozn.: Sledování kvality podzemní vody je nezbytné realizovat i v případě havarijních stavů s rizikem 

ovlivnění kvality vod. 

• Monitoring je navrženo provést v podzimním období.  

V případě potřeby lze v průběhu výstavby nebo provozu změnit četnost monitoringu na dvě období, 

tj. jarní období a podzimní období. 

• V případě, že by monitoring vod prokázal jakékoliv negativní vlivy související s výstavbou  

či provozem stavby Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov budou 

neprodleně navržena a realizována opatření k nápravě zjištěného stavu. 

Kvantitativní vlivy 

Četnost záměrů hladin je doporučena 1x měsíčně tak, aby údaje o sezónním kolísání obsáhly alespoň jeden 

hydrologický rok. Sledování hladin je nutno zahájit nejméně rok před započetím stavby a pokračovat i v 

jejím průběhu a krátce po jejím dokončení. V následující tabulce jsou uvedeny doporučené jímací objekty 

pro monitoring kvantity podzemních vod. 

Tabulka 120 Doporučené jímací objekty pro monitoring kvantity podzemních vod  

Číslo jímacího objektu Parcelní číslo Katastrální území 

6 113/1 

Cítov 

7 1906 

9 330/2 

10 390/41 

14 st. 329 

16 681/8 

11 173/2 
Dolní Beřkovice 

13 461/6 

17 622/29 
Horní Počaply 

18 622/23 

Zdroj: Posouzení vlivů na povrchové a podzemní vody (příloha č. 8 dokumentace EIA) 

Kvalitativní vlivy 

Na jmenovaných studnách bude proveden pouze vstupní chemický rozbor před započetím stavby. U 

podzemních vod bude prováděna analýza v rozsahu zjištění anorganických ukazatelů jakosti vody ÚCHR 

(úplný chemický rozbor), obsah ropných uhlovodíků (C10-C40), obsah organického uhlíku (TOC) a dále obsah 

těžkých kovů (As, Be, Cd, Hg, Pb, Ni). V průběhu stavby bude prováděn monitoring pouze v případě havárie 

nebo reklamací ze strany některého z vlastníků výše uvedených studen (v rozsahu následného 

monitoringu). Následný monitoring v daných objektech bude prováděn 2 roky po ukončení stavby s 

intervalem odběrů 2x za rok (tak, aby alespoň 2 odběry byly provedeny v období po ukončení zimní 

údržby). 

Monitoring vlivu výstavby a provozu předmětného záměru na kvalitu podzemních vod je rozdělen pro 

řešené varianty záměru (varianta 1 a varianta 2) dle předpokládaného ovlivnění individuálních zdrojů 

podzemních vod. 
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Tabulka 121 Doporučené jímací objekty pro monitoring kvality podzemních vod v případě realizace varianty 1 

předmětného záměru 

Číslo jímacího objektu Parcelní číslo Katastrální území 

6 113/1 

Cítov 

7 1906 

9 330/2 

10 390/41 

14 st. 329 

15 st. 298/1 

16 681/8 

11 173/2 
Dolní Beřkovice 

13 461/6 

17 622/29 
Horní Počaply 

18 622/23 

Zdroj: Posouzení vlivů na povrchové a podzemní vody (příloha č. 8 dokumentace EIA) 

Tabulka 122 Doporučené jímací objekty pro monitoring kvality podzemních vod v případě realizace varianty 2 

předmětného záměru 

Číslo jímacího objektu Parcelní číslo Katastrální území 

15 st. 298/1 Cítov 

11 173/2 
Dolní Beřkovice 

13 461/6 

17 622/29 
Horní Počaply 

18 622/23 

Zdroj: Posouzení vlivů na povrchové a podzemní vody (příloha č. 8 dokumentace EIA) 

Monitoring hluku 

• Monitoring hluku bude realizován: 

- před zahájením výstavby (pro ověření stávajícího stavu),  

- po zahájení provozu.  

• Monitoring hluku bude realizován v obcích, které mohou být záměrem z hlediska akustické situace 

dotčeny. Místa monitoringu budou umístěna v chráněném venkovním prostoru staveb, které jsou 

situovány nejblíže směrem k předmětnému záměru. 

• Měření hluku ze silniční dopravy (před zahájením výstavby, po zahájení provozu) bude, pokud možno, 

prováděno synchronně a kontinuálně na všech navržených měřicích místech z důvodu zajištění 

stejných podmínek při měření pro následná porovnání výsledků. 

• V případě, že by monitoring hluku prokázal jakékoliv negativní vlivy související s provozem stavby 

nového dopravního řešení na lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov budou neprodleně 

navržena a realizována opatření k nápravě zjištěného stavu (např. dodatečná protihluková opatření). 

Monitoring vibrací 

• Vzhledem k blízkosti obchvatu obce Cítov a jeho napojení na stávající komunikaci II/246 východně od 

obce Cítov vůči nejbližší zástavbě nelze zcela vyloučit riziko přenosu vibrací v souvislosti se stavební 

činností k chráněné zástavbě (převážně ve variantě 1). 

• Monitoring vibrací bude realizován: 

- 1x před zahájením výstavby (pro ověření stávajícího stavu),  
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- po zahájení provozu. 

• Z hlediska hodnocení vlivu vibrací je třeba se zaměřit na vyhodnocení vlivu na zdraví obyvatel. Měření 

vibrací bude provedeno v souladu s § 32 a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve 

znění pozdějších předpisů. 

• Při výběru míst monitoringu je třeba zohlednit to, aby monitorovaná místa nebyla ovlivněna jinými 

zdroji vibrací. 

• V případě, že by monitoring vibrací prokázal jakékoliv negativní vlivy související s provozem záměru, 

budou neprodleně navržena a realizována opatření k nápravě zjištěného stavu. 

Monitoring ovzduší 

• Nenavrhuje se 

Monitoring půd 

• Nenavrhuje se 
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D. V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro 
zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 

Předkládaná dokumentace EIA je zpracována v souladu se současně platnými právními předpisy 

a normami. Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných vstupních informací.  

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s limity, které jsou obsaženy v právních 

předpisech pro jednotlivé složky životního prostředí. V oborech, v nichž normované limity neexistují, 

je předpokládaný dopad zhodnocen slovně. 

Údaje o stavu životního prostředí v dané lokalitě použité v této dokumentaci EIA byly získány: 

• literární rešerší (viz seznam použité literatury), 

• jednáním s dotčenými orgány a organizacemi, 

• archivními veřejně dostupnými podklady, 

• terénním průzkumem, 

• z odborně zpracovaných studií (viz seznam samostatných příloh dokumentace EIA). 

Hodnocení vlivu dopadů záměru bylo provedeno na základě: 

• aktuálně zpracované dokumentace EIA a vypracovaných odborných studií (viz seznam samostatných 

příloh dokumentace EIA), 

• podkladů dodaných investorem, resp. projektantem stavby, 

• terénního průzkumu, 

• územně plánovacích dokumentů a podkladů, 

• mapových podkladů, 

• jednání s dotčenými orgány a organizacemi. 

Použité metody prognózování  

Doprava  

Dopravně-inženýrské podklady k záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice 

– Cítov“, tvoří přílohu č. 1 této dokumentace EIA. 

Intenzity dopravy pro stávající stav (rok 2020) byly odvozeny na základě celostátního sčítání dopravy ŘSD 

ČR v letech 2000–2016 a příslušných koeficientů vývoje intenzit dopravy (TP č. 225 Prognóza intenzit 

automobilové dopravy). Dále dopravně-inženýrské podklady vycházejí z dat Studie nového dopravního 

řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov (Mott MacDonald CZ, spol s.r.o., 2018), z Dopravně-

inženýrských podkladů včetně Dodatku 1 „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice 

– Cítov“ (Mott MacDonald CZ, spol s.r.o., 2018), z  Dopravního modelu ZEVO Mělník (Středisko odpadů 

Mníšek s.r.o., 2017) a z Technické studie „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice 

– Cítov“ (4roads s.r.o., březen 2020). Všechny uvedené intenzity dopravy v tomto projektu jsou uvedeny 

v podobě ročních průměrných denních intenzit (RPDI) pracovního dne. 

V rámci Dopravně-inženýrských podkladů jsou řešeny dva výhledové časové horizonty, a to výhledový stav 

v roce 2024 a 2040. V rámci výhledových horizontů byly zpracovány vždy dvě varianty s realizací záměru 

a jedna varianta bez realizace záměru. Pro variantu 1 a 2 bylo počítáno se subvariantou 1. Pro variantu 2 
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bylo počítáno také se subvariantou 2. Obě varianty záměru zajistí napojení pro obsluhu ZEVO a ve 

výhledovém stavu řeší napojení silnic I/9 a I/16 pro odvedení tranzitní dopravy z Mělníka. 

Dopravní prognóza zatížení silniční sítě ve výhledových horizontech 2024 a 2040 řešených v dopravně-

inženýrských podkladech vychází z předpokládaného rozvoje území a demografie a byla zpracována na 

základě příslušných koeficientů vývoje intenzit dopravy (TP č. 225 Prognóza intenzit automobilové 

dopravy) ze kterého byly použity hodnoty pro Středočeský kraj. Generová doprava pro ZEVO je vypočtena 

odděleně a je pro oba časové horizonty konstantní. 

Rozsah a specifikace železniční dopravy (vč. intenzit dopravy na příslušných tratích) v současném stavu 

(2020) a ve výhledových stavech 2024 a 2040 byl poskytnut Správou železniční dopravy cesty, s. o. Údaje 

o železniční dopravě jsou uvedeny v kap. B. II. 6. předkládané dokumentace EIA. 

Akustická situace 

Výpočet akustické situace byl proveden v programu CadnaA, verze 2020 MR 2. 

Akustické parametry provozu na silničních komunikacích byly generovány v souladu s českou výpočtovou 

metodikou s využitím poznatků podkladu „Výpočet hluku z automobilové dopravy. Aktualizace metodiky. 

Manuál 2018“, který je aktualizací podkladů „Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy 

(VÚVA, Brno 1991)“, „Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Zpravodaj MŽP ČR č. 

3/1996)“, „Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy (Planeta č. 2/2005)“ a „Výpočet hluku 

z automobilové dopravy, Manuál 2011“. 

V rámci průkazu možného uplatnění limitu staré hlukové zátěže byla při výpočtu stavu v roce 2000 použita 

korekce v souladu s metodickým usměrněním a změnou kapitoly A.4 Přílohy A Manuálu 2018. 

Akustické parametry provozu železniční dopravy byly generovány v souladu s metodikou Schall03 2014. 

Ve výpočtových bodech v chráněném venkovním prostoru staveb je ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A stanovena pro dopadající zvukovou vlnu v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Ovzduší 

Pro výpočet znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů byla použita metodika SYMOS'97 verze 2013, 

která je dle vyhlášky č. 330/2012 Sb. uvedena jako jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu 

znečišťujících látek v ovzduší. Pro výpočet pod inverzní vrstvou je použit SYMOS ČHMÚ v 1.1.2. 

Metodika výpočtu znečištění ovzduší umožňuje: 

• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů, 

• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů, 

• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto 

způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů, 

• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy 

ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského, 

• odhad imisní koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu. 

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik znečištění ovzduší: 
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• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty imisních koncentrací znečišťujících látek, které se 

mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší, 

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty imisních koncentrací znečišťujících látek  

bez ohledu na třídu stability a rychlost větru, 

• roční průměrné imisní koncentrace, 

• dobu trvání imisních koncentrací převyšujících určité předem zadané hodnoty (např. imisní limity). 

Rozptylová studie je vypracována v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., vyhl. Č. 415/2012 Sb. v patném 

zněni a dle zadání objednavatele pro NO2, PM10, PM2,5, CO, benzen a benzo(a)pyren. 

V rámci rozptylové studie je zohledněno 8 variant. 

Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byl použit model MEFA 13, který obsahuje emisní faktory 

publikované MŽP ČR. Ve výpočtu byly zohledněny emise benzo[a]pyrenu a částice frakce PM2,5, emise 

ze studených startů při odjezdech zaparkovaných vozidel, dále byly zohledněny otěry z brzd a pneumatik, 

z resuspenze prachu ležícího na vozovce a samostatně i emise spojené s průjezdem automobilů 

křižovatkou. 

Ve výpočtu byl dále využit program „Emise resuspenze z dopravy verze 1.0“, který umožňuje provádět 

výpočty emisí částic pocházejících z resuspenze ze silniční dopravy v období před vydáním aktualizované 

verze programu MEFA (2019). 

V rámci předkládaného záměru bylo pracováno s emisními faktory pro rok 2020, 2024 a 2040. 

Ve výpočtu byly dále zohledněny následující vstupy: 

• skladba vozového parku – „města a ostatní silnice“,  

• klimatické charakteristiky pro Mělník – 95 dní v roce s úhrnem srážek 1 mm a více, 4 zimní měsíce 

v roce, 

• vytížení TNA 50 %, 

• výpočet uveden v g/s/m, 

• v rámci bilancí emisí byl využit koeficient Kj pro přepočet 24hodinové intenzity dopravy na denní 

maximum 1hodinové intenzity dle TPP 219 (únor 2019). 

Pro zpracování Rozptylové studie byly dále použity následují podklady: 

• Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník (dokumentace EIA, SOM s.r.o., Ing. J. 

Tomášek CSc., 2017) 

• Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník (dokumentace EIA, SOM s.r.o., Ing. J. 

Tomášek CSc., 2017) 

• Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) v lokalitě EMĚ (Rozptylová studie, ORGREZ, a.s., 

březen 2018) 

Klima 

Vyhodnocení vlivů na klima (příloha č. 9 dokumentace EIA) bylo provedeno v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování 

vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. 
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Informace o stávajících klimatických charakteristikách vychází především z dat Českého 

hydrometeorologického ústavu z dat meteostanic provozovaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

Data o předpokládaném vývoji klimatických charakteristik řešeného území byla čerpána z Odborného 

podkladu k zohlednění dopadů změny klimatu při přípravě projektů dopravní infrastruktur (Český 

hydrometeorologický ústav a Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, červen 2017). Z vedeného 

podkladu byly použity modelové simulace pro dva různé emisní scénáře označované jako RCP4.5 a RCP8.5. 

Scénář RCP4.5 představuje středně optimistickou variantu vývoje emisí skleníkových plynů s mírným 

nárůstem do poloviny 21. století a poté předpokládaným pomalým poklesem. Druhý použitý scénář 

RCP8.5 předpokládá naopak poměrně rychlý růst emisí skleníkových plynů v průběhu celého 21. století. 

Vlivy na zdraví obyvatel 

Použité metodiky hodnocení zdravotních rizik (hluk) a vlivu znečištění ovzduší na veřejné zdraví vycházely 

ze základních metodických postupů hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment) vypracovaných 

americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA): 

• Identifikace nebezpečnosti – zjišťování jakým způsobem a za jakých podmínek může daný faktor 

nepříznivě ovlivnit lidské zdraví.  

• Charakterizace nebezpečnosti - určení vztahu „dávka – odpověď„ – kvantitativní popis vztahů mezi 

dávkou a rozsahem poškození, škodlivého účinku. 

• Hodnocení expozice – na základě znalosti situace stanovení expozičního scénáře, podmínky expozice. 

• Charakterizace rizika – integrace (syntéza) dat získaných v předcházejících krocích, kvantitativní 

vyjádření míry reálného zdravotního rizika v posuzované situaci. 

Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví 

Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví bylo provedeno s využitím Autorizačního návodu 

AN 17/15 (Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve venkovním 

ovzduší) verze z října 2015. 

Pro účely hodnocení vlivů na veřejné zdraví – ovzduší (příloha č. 4 předkládané dokumentace EIA) byly 

počty obyvatel v pásmech imisní zátěže a v pásmech rozdílových hodnot byly zjištěny pomocí nástrojů GIS. 

Stanovení výhledového počtu obyvatel v roce 2024 a 2040 nebylo ve výpočtu zohledněno, neboť se jedná 

pouze o odhady s jejich neznámou distribucí v jednotlivých výhledových plochách a jedná se  

o relativní srovnání výhledových stavů. 

Vyhodnocení vlivů hluku na veřejné zdraví 

Vyhodnocení vlivů hluku na veřejné zdraví bylo provedeno s využitím Autorizačního návodu AN 15/04 

(Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku) verze 5 z října 2020. 

Pro účely hodnocení vlivů na veřejné zdraví – hluk (příloha č. 4 předkládané dokumentace EIA) byla 

provedena analýza počtu obyvatel ovlivněných hlukem z provozu pozemní dopravy (silniční a železniční) 

pomocí výpočtu vertikální hlukové mapy, tzv. hodnocení fasád v programu CadnaA. 

Analýza počtu obyvatel ve výhledovém období byla provedena na základě dat o výše uvedeném aktuálním 

počtu obyvatel. Stanovení výhledového počtu obyvatel v roce 2024 a 2040 nebylo  

ve výpočtu zohledněno, neboť se jedná pouze o odhady s jejich neznámou distribucí v jednotlivých 

výhledových plochách a jedná se o relativní srovnání výhledových stavů. 
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Zájmy ochrany přírody 

Pro účely dokumentace EIA bylo zpracováno hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky MŽP ČR č. 142/2018 Sb. v platném znění, kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. Hodnocení je přílohou č. 5 dokumentace EIA. Hodnocení se 

zabývá posouzením možného vlivu zamýšleného závažného zásahu na vymezené zájmy ochrany přírody. 

Ty jsou definovány jako všechny zájmy chráněné částí druhou (obecná ochrany přírody a krajiny), třetí 

(zvláště chráněná území) a pátou (památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů) 

zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Migrace živočichů 

Výchozím podkladem při hodnocení migrační prostupnosti v rámci hodnocení podle § 67 zákona č. 

114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 5 dokumentace EIA) byla metodická příručka 

k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy (Hlaváč a Anděl 2001). 

Při bližším popisu objektů a vyhodnocení migračních parametrů objektů bylo dále pracováno zejména s TP 

180 (Anděl et al. 2006: Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy. 

Technické podmínky. MD, 90 p. ISBN 80-903787-0-6).  

Při stanovení migrační významnosti tras bylo vycházeno z lokalizace prvků ÚSES a jejich funkčnosti, ze 

struktury krajiny (přítomnost prvků podporujících migraci jako vodní toky, rybníky, údolí, okraje lesů, 

mokřady, liniová zeleň), z map dálkových migračních koridorů a migračně významných území pro velké 

savce (Anděl et al. 2010). Rovněž z monitoringu srážek se zvěří (Centrum dopravního výzkumu 2020) a 

vlastního průzkumu území. Podrobně bylo mapováno prostředí vodních toků a byly zde identifikovány 

migrační překážky a rozsahy výskytu vodních živočichů. 

Vody 

Pro potřeby dokumentace EIA bylo aktualizováno vyhodnocení kvantitativního a kvalitativního vlivu 

předmětného záměru na podzemní a povrchové vody včetně zpracování a vyhodnocení aktualizovaných 

dat k červnu 2020 (viz příloha č. 8 předkládané dokumentace EIA). Konkrétní posouzení vychází z rešerše 

dostupných materiálů a ze zjištění aktualizovaného stavu v řešeném území. V rámci uvedené studie bylo 

rovněž posuzováno, zda záměr nezpůsobí zhoršení stavu vodního útvaru, případně nezpůsobí nedosažení 

dobrého stavu vod do budoucna. V rámci toho je provedeno také posouzení ve smyslu Rámcové směrnice 

o vodách 2000/60/ES (WFD) podle článku 4.1. 

Krajinný ráz 

Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz bylo zpracováno dle Posouzení navrhované stavby, činnosti nebo 

změny využití území na krajinný ráz (I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, 2004), který 

vychází z textu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Dendrologie 

Pro účely dendrologického průzkumu (příloha č. 7 dokumentace EIA) byly při terénním průzkumu 

identifikovány dendrologické lokality s výskytem mimolesní zeleně. V každé dendrologické lokalitě byly 

určeny vyskytující se druhy (český a latinský název) a zjištěn počet jedinců každého druhu. 

Z dendrometrických veličin byl měřen největší obvod kmene ve výšce 1,3 m (tzv. prsní výška) u každého 

druhu a odhadnuta výška dřevin. U druhů, které tvořily zapojený porost a jejich obvod byl menší než 80 

cm, je uvedeno „max. 80“. U křovin byla stanovena pokryvnost a výška. 
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Na všech lokalitách byl současně u dřevin vizuálně rámcově zhodnocen zdravotní stav, fyziologická vitalita 

a od toho se odvíjející sadovnická hodnota. 

Identifikace a rozdělení jednotlivých lokalit byly provedeny na základě terénního průzkumu území. 

Hodnocení a klasifikace dřevin vychází z Metodik Českého svazu ochránců přírody č. 5 a 6 (Kolařík J. a kol.:  

Péče o dřeviny rostoucí mimo les I. a II. Díl, 2003 a 2010) a příslušných Arboristických standardů Agentury 

ochrany přírody a krajiny České republiky (http://standardy.nature.cz/). 
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D. VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), 
které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích 

Dokumentace EIA byla zpracována na základě Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní 

Počaply – Liběchov (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2018) a Technické studie „Nové dopravní 

řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ (4roads s.r.o., březen 2020). Hodnocení vlivů 

záměru Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice záměru na životní prostředí a 

veřejné zdraví tedy odpovídá stupni projektové přípravy, resp. podrobnosti projektu dle výše uvedených 

studií. 

Fáze výstavby 

V době zpracování dokumentace EIA nebyl znám dodavatel stavby a nebyly zpracovány zásady organizace 

výstavby, a tedy nebyl znám průběh prací v rámci výstavby nového dopravního řešení v lokalitě Horní 

Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov. V rámci Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní 

Počaply – Liběchov byla nastíněna etapizace stavby, podrobný harmonogram výstavby vč. popisu činností 

v jednotlivých etapách výstavby bude až součástí zásad organizace výstavby, které budou zpracovány 

v dalších stupních projektové dokumentace (DSP). Akustická studie a Rozptylová studie tedy hodnotí ty 

vlivy, které lze již v současné době a na základě stávající podrobnosti plánované etapizace výstavby 

postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření. 

Součástí dokumentace EIA je řada opatření pro fázi výstavby, která jsou určena k prevenci, vyloučení, 

snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů hluku a znečištění ovzduší a jsou přímou součástí 

vlastního záměru, s jejich plněním se v další fázi projektových příprav. 

Doprava  

Dopravně-inženýrské podklady k záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice 

– Cítov“, tvoří přílohu č. 1 této dokumentace EIA. 

Intenzity dopravy pro stávající stav (rok 2020) byly odvozeny na základě celostátního sčítání dopravy ŘSD 

ČR v letech 2000–2016 a příslušných koeficientů vývoje intenzit dopravy (TP č. 225 Prognóza intenzit 

automobilové dopravy). Dále dopravně-inženýrské podklady vycházejí z dat Studie nového dopravního 

řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – Liběchov (Mott MacDonald CZ, spol s.r.o., 2018), z Dopravně-

inženýrských podkladů včetně Dodatku 1 „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice 

– Cítov“ (Mott MacDonald CZ, spol s.r.o., 2018), z  Dopravního modelu ZEVO Mělník (Středisko odpadů 

Mníšek s.r.o., 2017) a z Technické studie „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice 

– Cítov“ (4roads s.r.o., březen 2020). Všechny uvedené intenzity dopravy v tomto projektu jsou uvedeny 

v podobě ročních průměrných denních intenzit (RPDI) pracovního dne. 

V rámci Dopravně-inženýrských podkladů jsou řešeny dva výhledové časové horizonty, a to výhledový stav 

v roce 2024 a 2040. V rámci výhledových horizontů byly zpracovány vždy dvě varianty s realizací záměru 

a jedna varianta bez realizace záměru. Pro variantu 1 a 2 bylo počítáno se subvariantou 1. Pro variantu 2 

bylo počítáno také se subvariantou 2. Obě varianty záměru zajistí napojení pro obsluhu ZEVO a ve 

výhledovém stavu řeší napojení silnic I/9 a I/16 pro odvedení tranzitní dopravy z Mělníka. 

Dopravní prognóza zatížení silniční sítě ve výhledových horizontech 2024 a 2040 řešených v dopravně-

inženýrských podkladech vychází z předpokládaného rozvoje území a demografie a byla zpracována na 

základě příslušných koeficientů vývoje intenzit dopravy (TP č. 225 Prognóza intenzit automobilové 
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dopravy) ze kterého byly použity hodnoty pro Středočeský kraj. Generová doprava pro ZEVO je vypočtena 

odděleně a je pro oba časové horizonty konstantní. 

Rozsah a specifikace železniční dopravy (vč. intenzit dopravy na příslušných tratích) v současném stavu 

(2020) a ve výhledových stavech 2024 a 2040 byl poskytnut Správou železniční dopravy cesty, s. o. Údaje 

o železniční dopravě jsou uvedeny v kap. B. II. 6. předkládané dokumentace EIA. 

Předložené výsledky odborných studií, které pracují s dopravními podklady, odpovídají poskytnutým 

vstupním údajům o dopravě. 

Hluk a ovzduší 

Akustické posouzení a Rozptylová studie byly zpracovány na základě aktuálně dostupných technických 

(projektových) podkladů v době zpracování dokumentace EIA.  

Mezi faktory ovlivňující přesnost výsledku výpočtu patří především vstupní údaje, přesnost mapových 

podkladů, neurčitost výpočtu – zaokrouhlování výpočtu, stupeň projektové dokumentace apod. Vlastní 

3D výpočtový model byl ověřen na základě provedeného kontrolního měření hluku v zájmovém území a 

měření hluku provedených společností EKOLA group, spol. s r.o., u obdobného typu komunikací.  

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou při hodnocení akustické situace uváděny 

s přesností výsledků výpočtu ± 2 dB. 

Je třeba upozornit i na fakt, že jsou modelovány i daleké výhledy 2040, kdy je počítáno s parametry vozidel 

při stávajícím stupni znalostí, bez započítání možných vývojových trendů a tedy výpočty jsou  

na straně bezpečnosti.  

Vyhodnocení vlivu hluku na veřejné zdraví 

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými použitými 

daty, expozičními faktory, odhady chování populace apod.  

Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si obecně musíme být vědomi nejistot, kterými je tento 

proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních parametrů hluku, které 

máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události a druhé 

vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní nejen intraindividuálně, ale i situačně, sociálně, 

emocionálně a historicky. V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem 

v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se 

vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí mimo kvantitativní závislosti. 

Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru. 

Z hlediska zvýšené citlivosti některých populačních skupin vůči nepříznivým zdravotním účinkům hluku 

bylo např. prokázáno, že lidé starší, nemocní a lidé s potížemi se spaním jsou zvýšeně citliví vůči narušení 

spánku hlukem. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování hlukem je nutné počítat u lidí senzitivních, lidí 

majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří cítí, že nad danou hlukovou situací nemají možnost 

kontroly. 

Další nejistota tohoto hodnocení rizik je použití nejvyšších vypočtených hladin hluku na fasádách domů.  

V tomto hodnocení byly z konzervativních důvodů použity pro hodnocení rizik nejvyšší vypočtené hladiny 

hluku na fasádách s vědomím nadhodnocení rizika. Nejistotou je i neznalost dispozice domů a chování 

obyvatel, předpokládá se celodenní pobyt v místě.  
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S ohledem na výše uvedené nejistoty je nutné mít na paměti, že při kvantitativní charakterizaci rizika 

expozice hluku se jedná spíše o odborný (kvalifikovaný) odhad, nežli o přesný (exaktní) výpočet počtu 

pravděpodobně obtěžovaných osob. Je tedy nutné posuzovat trendy než jednotlivé počty osob 

pravděpodobně obtěžovaných. 

Hodnocení hlukové expozice, použití expozičního scénáře, výstupů a vztahů epidemiologických studií bylo 

vždy provedeno na straně bezpečnosti. 

Vyhodnocení vlivu znečištění ovzduší na veřejné zdraví 

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými použitými 

daty, expozičními faktory, odhady chování populace apod.  

Jedná se hlavně o tyto oblasti nejistot: 

Nejistoty výstupů rozptylové studie: Výsledky rozptylové studie jsou zatíženy nejenom nejistotou 

vkládaných dat do rozptylového modelu, ale i meteorologickými údaji a jejich platností v modelovaném 

území. V předložené rozptylové studii byly sice provedeny výpočty v pravidelné síti, přesto v tomto 

hodnocení zdravotních rizik při kvantitativním hodnocení rizika bylo použito výsledků vypočtených 

příspěvků u obytných zástaveb a tyto výsledky byly vztaženy pro obyvatele celých částí sídel. Nejistotou 

při odhadu expozice je také omezená spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitými 

rozptylovými modely, neboť v zástavbě dochází k turbulenci a změnám směru vzdušných proudů, které 

modely nezohledňují.  

Nejistoty imisního pozadí: Údaje o imisním pozadí, získané z pětiletých průměrů z let 2014 až 2018 jsou 

nezbytně zatíženy nejistotami při jejich stanovení. V posuzované lokalitě není měřeno pozadí 

hodnocených látek a nelze tedy porovnáním naměřených hodnot tuto nejistotu snížit.  

Další nejistota je v nedostatečných nebo nedostupných údajích vyplývající z úrovně současného 

vědeckého poznání vztahu mezi znečištěním ovzduší a poškozením zdraví. Nejistotu přináší i použití 

toxikologických dat ze zahraničních epidemiologických a klinických studií (EU, USA) včetně vztahů mezi 

koncentrací škodlivin a nepříznivými účinky platnými pro jiné prostředí, kdy tyto vztahy přenášíme do 

našeho prostředí s jinými zvyklostmi. Další nejistotu přináší extrapolace toxikologických dat ze zvířete na 

člověka. 

Nejistotou je zatížena i inhalační jednotka karcinogenního rizika pro benzen, která je odvozena ze studií 

na profesionálně exponované populaci a lze usuzovat, že riziko působení benzenu ve venkovním prostředí 

je vědomě nadhodnoceno. 

Předpokládá se, že k expozici z ovzduší dochází prakticky nepřetržitě, není uvažováno, že v průběhu dne 

dochází k rozdílným koncentracím škodlivin, rozdílné koncentrace jsou ve venkovním a vnitřním prostředí 

apod. Množství vdechnutého vzduchu za jednotku času se vyznačuje značnou variabilitou dle věku, 

pohlaví i fyzické aktivity. V tomto hodnocení byly použity zobecňující hodnoty. 

Jedna z vážných nejistot hodnocení expozice je pouze orientační znalost údajů o exponované populaci, i 

když počty obyvatel byly získány z evidence ČSÚ. Především zůstávají nejistoty v přesném složení obyvatel, 

ve znalostech o citlivých skupinách populace, o době trávené v místě bydliště apod. 

Významnou nejistotu představuje i současná úroveň poznání účinků hodnocených vlivů na zdraví. Je 

kladen velký důraz na čistotu ovzduší ve vnitřním prostředí.  

Přestože výzkumu nepříznivých zdravotních účinků znečištění ovzduší byla a stále je věnována velká 

pozornost, získané poznatky jsou stále poměrně omezené.  
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V hodnocení byl použit princip předběžné opatrnosti, který je velmi konzervativní a u látek s prahovým 

mechanismem účinku v oblasti nízkých dávek může vést k vysokému nadhodnocení skutečného rizika. 

Stejné nadhodnocení rizika je u benzo[a]pyrenu použitím nejvyšších vypočtených hodnot pro celé lokality. 

Shrnutí 

Při zpracování dokumentace EIA se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by 

znemožňovaly posouzení vlivu záměru na životní prostředí.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Předmětný záměr „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ je z hlediska 

technického řešení, resp. směrového vedení posuzován ve dvou základních variantách. Varianta 1 

představuje novostavby komunikací II. a III. tříd v délce 11,155 km a rozšíření či úpravu komunikací II. a III. 

třídy v délce 5,418 km, varianta 2 představuje novostavby komunikací II. a III. tříd v délce 14,530 km a 

rozšíření či úpravu komunikací II.  a III. třídy v délce 3,530 km.  

Technické řešení záměru vychází ze Studie nového dopravního řešení v lokalitě Mělník – Horní Počaply – 

Liběchov (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2018) a z Technické studie „Nové dopravní řešení 

v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ (4roads s.r.o., březen 2020). 

Varianta 1 i 2 předmětného záměru zahrnuje subvariantu 1 spočívající v odlišném napojení místní části 

Podvlčí v km 0,000–1,800 obchvatu Dolních Beřkovice a Horních Počapel, resp. v jeho druhé části (varianta 

2). Varianta 2 záměru dále zahrnuje subvariantu 2 spočívající ve změně organizace dopravy – dopravní 

situace při uzavření železničního přejezdu na silnici č. III/24636 Cítov–Dolní Beřkovice. 

Varianta 2 předmětného záměru dále zahrnuje dílčí varianty napojení obchvatu obce Cítov na stávající 

silnici II/246 západně od obce Cítov. Základní řešení navrhuje napojení průsečnou křižovatkou, další 

posuzované varianty zahrnují napojení stykovou křižovatkou nebo okružní křižovatkou. 

Varianta 1 zahrnuje: 

• obchvat obce Cítov v délce 3,560 km (část 1 – 2,891 km, část 2 – 0,669 km) v kategorii S 7,5/60;  

• úpravu stávající silnice II/246 mezi obcemi Cítov a Brozánky v délce 3,380 km – 1,547 km úprava 

podkladních vrstev a výměna krytu vozovky, 1,832 km úprava směrového a výškového vedení trasy; 

• úpravu stávající silnice III/24636 mezi obcemi Cítov a Dolní Beřkovice v délce 2,038 km – úprava 

podkladních vrstev a výměna krytu vozovky; 

• obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel v délce 7,595 km v kategorii S 7,5/60, která zahrnuje 

mimoúrovňové napojení areálu ZEVO Mělník v km 3,868 (o délce 703 m) a mimoúrovňové napojení 

areálu cementárny Rigips a silnice III/24050 v km 4,470 (o délce 719 m). 

Varianta 2 zahrnuje: 

• obchvat obce Cítov v délce 3,440 km v kategorii S7,5/60; 

• úpravu stávající silnice II/246 mezi obcemi Cítov a Brozánky v délce 3,530 km (z toho 1,212 km úprava 

podkladních vrstev a výměna krytu vozovky, 2,318 km úprava směrového a výškového vedení trasy); 

• obchvat Dolních Beřkovic a Horních Počapel v délce 11,090 km (1. část 3,495 km; 2. část 7,595 km) 

v kategorii S7,5/60, která zahrnuje mimoúrovňové napojení areálu ZEVO Mělník v km 3,868 2. části 

obchvatu (o délce 703 m) a mimoúrovňové napojení areálu cementárny Rigips a silnice III/24050 v km 

4,470 2. části obchvatu (o délce 719 m). 

V následující tabulce je uvedeno přehledné porovnání základních posuzovaných variant předmětného 

záměru (varianta 1 a varianta 2). Z hlediska subvariant záměru je provedeno porovnání pouze pro 

subvariantu 1, a to z hlediska záboru půd chráněných jako ZPF a PUPFL. Subvarianta 1 a subvarianta 2 jsou 

blíže komentovány v textu pod tabulkou.  

Z hlediska dílčích variant technického řešení napojení obchvatu obce Cítov na stávající silnici II/246 

západně od obce Cítov ve variantě 2 budou rozdíly ve vlivech na jednotlivé složky životního prostředí a 

veřejného zdraví zanedbatelné, a proto jim dále není v této kapitole věnována bližší pozornost. 
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Tabulka 123 Souhrnné porovnání vlivů variant předmětného záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ na životní prostředí a veřejné zdraví 

Parametry životního prostředí a veřejného zdraví Varianta 1 Varianta 2 

Akustická situace 

Umístění záměru do území s překročenými hygienickými limity ANO ANO 

Překročení hygienických limitů vlivem záměru (počet polutantů) NE (0)* NE (0) 

Nutnost realizace protihlukových stěn  
pro zajištění plnění hygienických limitů hluku z provozu silniční dopravy (počet 

protihlukových stěn) 
ANO (4) NE (0) 

Pořadí variant z hlediska vlivů na akustickou situaci 2. 1. 

Kvalita ovzduší 

Umístění záměru do území s překročenými imisními limity NE** NE** 

Překročení imisních limitů vlivem záměru (počet polutantů) NE (0) NE (0) 

Příspěvky záměru nad 1 % imisního limitu (počet polutantů) NE (0) NE (0) 

Pořadí variant z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší 2.*** 1. 

Klima 
Bilance emisí CO2 ze silniční dopravy na stávající komunikační síti (kg/24 h) – vliv 

na tepelný ostrov města/obce 
11 983 10 127 

Pořadí variant z hlediska vlivů na klima 2. 1. 

Vody 

Povrchové vody 

Křížení vodotečí (počet) ANO (4) ANO (4) 

Nutnost přeložek vodotečí (počet) ANO (3) NE (0) 

Zásah do záplavového území (počet) ANO (3) ANO (3) 

Podzemní vody 

Zásah do chráněné oblasti přirozené akumulace vod  ANO ANO 

Zásah do ochranného pásma vodního zdroje (počet) ANO (1) ANO (1) 

Potenciální dotčení individuálních zdrojů podzemních 
vod (počet) 

ANO (11) ANO (5) 

Pořadí variant z hlediska vlivů na vody 2. 1. 

Půdy 

Zábor ZPF 
Trvalý zábor (m2) 284 153 (varianta 1) / 281 319 (varianta 1, subvarianta 1) 336 989 (varianta 2) / 334 155 (varianta 2, subvarianta 1) 

Dočasný zábor (m2) 45 908 (varianta 1) / 43 681 (varianta 1, subvarianta 1) 55 106 (varianta 2) / 52 865 (varianta 2, subvarianta 1) 

Zábor PUPFL 
Trvalý zábor (m2) 184 (varianta 1) / 498 (varianta 1, subvarianta 1) 538 (varianta 2) / 851 (varianta 2, subvarianta 1) 

Dočasný zábor (m2) 183 (varianta 1) / 356 (varianta 1, subvarianta 1) 316 (varianta 2) / 489 (varianta 2, subvarianta 1) 

Bilance zemin 

Množství výkopové zeminy (m3) 68 819 127 863 

Množství zeminy  
do násypů (m3) 

251 735 281 792 

Pořadí variant z hlediska vlivů na půdy 1. 2. 

Horninové prostředí 
a přírodní zdroje 

Zásah do sesuvných území (počet) NE (0) NE (0) 

Zásah do poddolovaných území (počet) NE (0) NE (0) 

Zásah do ložisek nevyhrazených nerostů (počet) ANO (2) ANO (2) 

Zásah do prognózních zdrojů nevyhrazených nerostů (počet) ANO (1) ANO (2) 

Zásah do chráněných ložiskových území (počet) NE (0) ANO (1) 

Zásah do výhradních ložisek (počet) NE (0) NE (0) 

Zásah do dobývacích prostorů (počet) NE (0) ANO (1) 

Pořadí variant z hlediska vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje 1. 2. 

Krajina a její 
ekologické funkce 

Zásah do VKP dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. (počet) NE (0) NE (0) 

Zásah do VKP dle § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. (počet) ANO (5) ANO (5) 

Zásah do ÚSES (počet) ANO (14) ANO (14) 

Zásah do zvláště chráněných území (počet) NE (0) NE (0) 

Zásah do přírodních parků (počet) NE (0) NE (0) 

Zásah do lokalit NATURA 2000 (počet) NE (0) NE (0) 

Dotčení památných stromů (počet) NE (0) NE (0) 

Identifikovaná míra vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu  
dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. (počet případů) 

žádný (4), slabý (4) žádný (4), slabý (2), slabý až středně silný (2) 

Pořadí variant z hlediska vlivů na krajinu a její ekologické funkce 1. 2. 

Biologická 
rozmanitost 

Zásah do lokalit se zvláště chráněnými druhy živočichů a rostlin ANO ANO 

Potenciální dotčení zvláště chráněných druhů živočichů, resp. jejich biotopů 
(počet druhů) 

ANO (21) ANO (21) 
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Parametry životního prostředí a veřejného zdraví Varianta 1 Varianta 2 

Potenciální dotčení zvláště chráněných druhů rostlin, resp. jejich biotopů (počet 
druhů) 

NE (0) NE (0) 

Dotčení lesních porostů (počet lokalit) ANO (2) ANO (3) 

Dotčení cenných biotopů (počet lokalit) ANO (2) ANO (1) 

Pořadí variant z hlediska vlivů na biologickou rozmanitost 2.**** 1. 

Kulturní dědictví a 
archeologické 

aspekty 

Zásah do kulturních památek a jejich ochranných pásem NE ANO 

Přítomnost UAN kategorie I. ANO ANO 

Přítomnost UAN kategorie II. ANO ANO 

Pořadí variant z hlediska vlivů na kulturní dědictví a archeologické aspekty 1. 2. 

* Hygienické limity hluku z provozu silniční dopravy budou dodrženy při realizaci navržených protihlukových opatření. 

** V řešeném území jsou dle pětiletých průměrů koncentrací znečišťujících látek poskytovaných ČHMÚ splněny všechny imisní limity, ze kterých se vychází při hodnocení kvality ovzduší dle § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů. V území je překročen imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se pouze přihlíží (viz § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.). 

*** Při porovnání variant z hlediska příspěvků k imisní zátěži byly zjištěny minimální rozdíly v lokalitě Cítov. Variantu 2, která navrhuje obchvat obce Cítov dále od zástavby, lze považovat za nevýznamně příznivější. 

**** Jako mírně příznivější z pohledu vlivů na biologickou rozmanitost byla vyhodnocena varianta 2, která oproti variantě 1 nezasahuje do bývalé pískovny západně od obce Cítov (jedna z cennějších lokalit řešeného území záměru) a je z tohoto pohledu preferována 

v Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., v platném znění.
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Obyvatelstvo a veřejné zdraví  

Dle podrobného posouzení zdravotních rizik, resp. vlivů záměru na veřejné zdraví ve spojitosti s realizací 

řešených variant posuzovaného záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice 

– Cítov“ (příloha č. 4 dokumentace EIA) je zřejmé, že v současné době je především pro obyvatele území 

podél stávajících komunikací silniční doprava zdrojem rizika nepříznivých zdravotních účinků hluku včetně 

zvýšeného rizika kardiovaskulárních onemocnění.  

Rozdíl v akustickém vlivu hodnocených variant (varianta 1, varianta 2, subvarianta 1, subvarianta 2) i 

včetně propojení silnic I/9 a I/16 je z hlediska zdravotních rizik hluku nevýznamný. Realizací nového 

dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply, Dolní Beřkovice a Cítov ve všech řešených variantách dojde u 

obyvatel v obcích Cítov, Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice a Vliněves ke snížení nepříznivých 

účinků hluku z dopravy i ke snížení možných rizik kardiovaskulárních onemocnění z expozice hluku ze 

silniční dopravy. V obcích Býkev, Brozánky, Želízy a Tupadly nedojde provozem nového dopravního řešení 

ke změně akustické situace. 

V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid dusičitý, 

oxid uhelnatý, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, benzen a benzo[a]pyren. Na základě výpočtů 

z rozptylové studie lze i přes uvedené nejistoty konstatovat, že realizací záměru ve všech řešených 

variantách nedojde v posuzovaných sídlech ke zvýšení zdravotních rizik. Změny imisní situace jsou 

z hlediska zdravotních rizik posuzovaných škodlivin v ovzduší nevýznamné. 

Z hlediska vlivu na veřejné zdraví obyvatel lze obě varianty záměru včetně všech řešených subvariant 

považovat za srovnatelné a lze je doporučit k realizaci. 

Ovzduší 

Z výsledků výpočtu Rozptylové studie (příloha č. 3 předkládané dokumentace EIA) lze předpokládat, že 

realizací záměru dojde převážně ke snížení příspěvků k imisní zátěži u řešených výpočtových bodů mimo 

výpočtovou síť reprezentující obytnou zástavbu. V případech, kdy jsou v území překročeny imisní limity již 

ve stávajícím stavu, budou příspěvky vlivem provozu řešených variant předmětného záměru (vč. stavů 

v roce 2040 při uvažování kumulativních vlivů s výhledovým propojením silnic I/9 a I/16) pod 1 % imisního 

limitu. Totožný vliv lze předpokládat i pro kumulaci předmětného záměru s plánovaným propojením I/16 

a I/9 vč. plánovaného provozu stacionárních zdrojů ZEVO a elektrárny Mělník. Pokles příspěvků k imisní 

zátěži lze předpokládat zejména u nejbližších objektů obytné zástavby podél stávajících komunikací při 

průtahu obcemi vlivem převedení tranzitní silniční dopravy mimo tyto obce. 

V Rozptylové studii byly obě základní varianty (varianta 1 a varianta 2) posouzeny samostatně. 

Z provedených výpočtů vyplývá, že rozložení příspěvků uvedených variant záměru k imisní zátěži je téměř 

rovnocenné. Za nevýznamně příznivější lze označit variantu 2, která v lokalitě obce Cítov navrhuje trasu 

obchvatu obce Cítov dále od zástavby. Obě z variant je však možné z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší 

doporučit k realizaci. 

Subvarianta 1 spočívající v odlišném napojení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho 

druhé části ve variantě 2 na místní část Podvlčí byla v Rozptylové studii vyhodnocena jako mírně horší ve 

vztahu k zástavbě Dolních Beřkovic. Rozdíly mezi základní variantou a subvariantou jsou však i v tomto 

případě nevýznamné. Napojení místní části Podvlčí je možné z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší doporučit 

k realizaci jak v základní variantě, tak v subvariantě 1. 

V případě subvarianty 2 spočívající ve změně organizace dopravy při uzavření železničního přejezdu na 

silnici č. III/24636 Cítov–Dolní Beřkovice, lze přepokládat navýšení intenzit dopravy převážně v podobě 
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osobních vozidel v obci Vliněves a mírně vyšší příspěvky k imisní zátěži v této lokalitě oproti základnímu 

řešení varianty 2.  

Z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší lze obě varianty záměru včetně všech řešených subvariant doporučit 

k realizaci. 

Klima  

Z hlediska vlivů na klima lze na základě porovnání bilance emisí CO2 ze silničního provozu na stávající 

komunikační síti jako mírně příznivější vyhodnotit variantu 2 předmětného záměru. V případě subvarinty 

1 a subvarianty 2 nelze oproti základním variantám řešení z hlediska vlivů na klima předpokládat 

významné rozdíly.  

Obě řešené varianty záměru včetně všech řešených subvariant je možné z pohledu vlivů na klima 

doporučit k realizaci. 

Akustická situace 

Z vyhodnocení výsledků Akustického posouzení (příloha č. 2 dokumentace EIA) je zřejmé, že vlivem 

zprovoznění záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ dojde 

v hodnoceném území ke zlepšení akustické situace především u objektů umístěných v blízkosti stávajících 

komunikací v posuzovaných obcích, u kterých dochází vlivem zprovoznění záměru ke snížení dopravní 

zátěže. Ke zhoršení akustické situace naopak dochází zpravidla u fasád objektů, které jsou orientované 

směrem k plánovaným obchvatům (Cítova, Dolních Beřkovic a Horních Počapel) a zároveň nejsou 

situovány v blízkosti stávajících silnic II. a III. třídy. U těchto staveb jsou však primárně splněny příslušné 

hygienické limity pro hluk z provozu dopravy na místních komunikacích II. třídy 60/50 dB 

v denním/nočním období, případně hygienické limity pro hluk z provozu dopravy na místních 

komunikacích III. třídy 55/45 dB v denním/nočním období. 

Za účelem dodržení hygienických limitů bylo ve variantě 1 počítáno s návrhem protihlukových stěn, který 

je uveden v kap. B. I. 6. a D. I. 3. předkládané dokumentace EIA. Varianta 2 nevyžaduje realizaci 

protihlukových stěn v k. ú. Cítov a Dolní Beřkovice. Z tohoto důvodu byla varianta 2 vyhodnocena jako 

mírně příznivější z pohledu vlivu na akustickou situaci. 

Z porovnání výsledků subvarianty 1 se základní variantou napojení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel, resp. jeho druhé části ve variantě 2 na místní část Podvlčí je zřejmé, že maximální nárůsty hladin 

LAeq,T  při subvariantě 1 činí 0,8 dB v denním i noční době. Pro napojení místní části Podvlčí je v obou 

posuzovaných řešení v kontrolních výpočtových bodech umístěných v chráněných venkovních prostorech 

staveb nejblíže napojení dodržen hygienický limit hluku z provozu silniční dopravy na místních 

komunikacích III. třídy 55/45 dB (den/noc) ve všech posuzovaných variantách se záměrem.  

Subvarianta 2, která uvažuje s uzavřením železničního přejezdu na silnici III/26436 při variantě 2, bude 

v porovnání se základní variantou znamenat především nárůsty hladin LAeq,T ve východní částí obce Cítov 

u napojení na stávající silnici II/246 a poklesy hladin LAeq,T v lokalitě Dolních Beřkovic v blízkosti uvedeného 

železničního přejezdu. 

Z hlediska splnění hygienických limitů jsou obě řešené varianty záměru včetně všech řešených 

subvariant akceptovatelné. 
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Povrchové a podzemní vody 

Z pohledu povrchových vod lze jako příznivější vyhodnotit variantu 2 předmětného záměru, která oproti 

variantě 1 nevyžaduje přeložky vodních toků. V souvislosti s variantou 2 lze rovněž předpokládat 

příznivější vliv na podzemní vody, jelikož navrhuje vedení obchvatu obce Cítov ve větší vzdálenosti od 

obytné zástavby, resp. od potenciálně dotčených individuálních zdrojů podzemních vod oproti variantě 1. 

V případě dodržení navržených opatření v kap. B. I. 6. a D. IV. předkládané dokumentace EIA budou tyto 

vlivy významně minimalizovány, výstavba ani provoz žádné z řešených variant posuzovaného záměru tak 

nebude představovat riziko pro povrchové a podzemní vody v daném území.  

V souvislosti s dílčími subvariantami nebyly identifikovány odlišné vlivy od základních variant na 

povrchové a podzemní vody. 

Z hlediska vlivu na povrchové a podzemní vody jsou obě řešené varianty záměru včetně všech řešených 

subvariant akceptovatelné. 

Půda 

Dle porovnání záborů půd chráněných jako ZPF jednotlivými variantami předmětného záměru lze 

konstatovat, že varianta 2 záměru představuje významně větší zábor těchto půd. Z pohledu třídy ochrany 

ZPF jsou varianta 1 a varianta 2 srovnatelné z hlediska rozsahu záboru půd I., III., IV. a V. třídy ochrany, 

varianta 2 však představuje významně větší trvalý zábor půd II. třídy ochrany o 36 829 m2, z hlediska 

celkového záboru ZPF se jedná o 52 000 m2 větší trvalý zábor. 

Varianta 2 si rovněž vyžádá větší zábory půd chráněných jako PUPFL. Vzhledem k celkovému rozsahu 

trvalých záborů je zábor PUPFL v obou řešených variantách (varianta 1 a varianta 2) zanedbatelný. 

V případě subvarianty 1 lze očekávat větší zábor pozemků PUPFL, který bude rovněž vzhledem 

k celkovému rozsahu trvalých záborů předmětného záměru zanedbatelný. 

V souvislosti s dílčími variantami napojení obchvatu obce Cítov na silnici II/246 ve variantě 2 nelze 

předpokládat významně odlišné nároky na zábory půd chráněných jako ZPF a PUPFL. 

Při porovnání bilancí zemin lze u obou variant (varianta 1 a varianta 2) předpokládat nedostatek zemin do 

násypů. Zdroj zeminy do násypů bude nutné specifikovat v dalších stupních projektových příprav. Dle 

Technické studie „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ (4roads s.r.o., 

březen 2020) lze v případě vhodnosti uvažovat o tvorbě vrstevnatých násypů dle ČSN 73 6133 „Návrh a 

provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ s využitím alternativních či druhotných surovin 

z Elektrárny Mělník. Tuto možnost je potřeba ověřit v dalších stupních projektových příprav na základě 

podrobného hydrogeologického průzkumu lokality. 

Z hlediska vlivu na půdu je navrhovaný záměr ve všech řešených variantách i subvariantách při 

respektování opatření uvedených v kapitole B. I. 6., resp. podmínek uvedených v kapitole D. IV. 

akceptovatelný. 

Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Niveleta vozovek jednotlivých komunikací ve variantě 1 předmětného záměru se pohybuje do 3 m p. t. 

Komunikace ve variantě 2 předmětného záměru pod úroveň stávajícího terénu téměř nezasahují. 

Komunikace obou řešených variant jsou navrženy převážně v úrovni terénu a lehce nad stávajícím 

terénem (1–2 m n. t.). Pouze v km 1,000 obchvatu obce Cítov ve variantě 2 dojde k zářezu až 7,2 m pod 

terén z důvodu stávající terénní nerovnosti a v km 3,000–3,350 obchvatu Dolních Beřkovic a Horních 

Počapel, část 1 ve variantě 2 je navržen násyp do 4 m n. t. z důvodu dosažení dostatečného podélného 
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sklonu pro odvodnění. V případě upravovaných komunikací (II/246, III/24636) budou silniční tělesa 

vedena v úrovni stávajících tras komunikací. Výraznější násypy budou realizovány především v souvislosti 

s mostními objekty, které jsou navrženy ve výšce 10 m nad terénem. Geologické podmínky pro zakládání 

mostních objektů budou prověřeny v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu, který bude 

zpracován v dalších stupních projektových příprav. Z pohledu horninového prostředí jsou řešené 

varianty/subvarianty předmětného záměru srovnatelné. 

Záměr v žádné s posuzovaných variant nezasáhne do poddolovaných či sesuvných území.  

U varianty 2 bude nutné v dalších stupních projektových příprav prověřit rozsah případných zásahů do 

chráněného ložiskového území „ID 15830002 Kostomlaty pod Řípem – štěrkopísky“ a dobývacího prostoru 

netěženého „ID 71144 Kostomlaty pod Řípem I – štěrkopísek“, které se nachází v těsném souběhu s trasou 

obchvatu obce Cítov předmětného záměru ve variantě 2 v km 0,000–0,300. Zásah do uvedených území 

lze předpokládat minimálně v průběhu realizace varianty 2. Varianta 2 tedy představuje mírně 

nepříznivější vlivy na přírodní zdroje oproti variantě 1. 

V souvislosti s dílčími subvariantami předmětného záměru se nepředpokládají významně odlišné vlivy na 

horninové prostředí a přírodní zdroje. 

Z hlediska vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou obě řešené varianty záměru včetně všech 

řešených subvariant akceptovatelné. 

Biologická rozmanitost 

Z hlediska fauny a flóry byly v zájmovém území zaznamenány zvláště chráněné druhy živočichů ve smyslu 

přílohy č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které mají vazbu na dotčené území. U 

těch druhů, u kterých se přepokládá ovlivnění předmětným záměrem (např. v podobě zásahu do biotopů, 

rušení), bude v následujících fázích projektové dokumentace podána žádost o výjimku ze zákazů dle § 56 

zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaný rozsah dotčených zvláště 

chráněných druhů živočichů je u obou posuzovaných variant totožný. 

Ovlivnění fauny předmětným záměrem v případě všech řešených variant a subvariant lze při realizaci 

navržených opatření k ochraně fauny v kapitole B. I. 6. a D. IV. dokumentace EIA považovat za přijatelné 

bez významně odlišných vlivů mezi variantami. 

Navržené řešení stavby předmětného záměru v obou řešených variantách včetně všech subvariant při 

zohlednění charakteru území, navazujících biotopů a liniových prvků území splňuje požadavky na zajištění 

konektivity pro volně žijící živočichy v dotčeném území. Nebyly identifikovány odlišné vlivy z pohledu 

řešených variant a subvariant záměru. 

Z hlediska dotčení flory a ekosystémů lze s menšími vlivy klasifikovat variantu 2 záměru, která oproti 

variantě 1 nezasahuje do bývalé pískovny západně od obce Cítov (jedna z cennějších lokalit řešeného 

území záměru) a je z tohoto pohledu preferována v Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., v platném znění. 

Subvarianty 1 a 2 negenerují identifikovatelné odlišné vlivy na biologickou rozmanitost. S obdobnými vlivy 

z pohledu biologické rozmanitosti lze klasifikovat i dílčí varianty řešení napojení obchvatu obce Cítov ve 

variantě 2 na stávající silnici II/246 západně od obce Cítov. 

Celkově je varianta 2 záměru klasifikována jako příznivější z pohledu biologické rozmanitosti, oproti 

variantě 1. 
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Za předpokladu dodržení uvažovaných opatření je předmětný záměr ve všech řešených variantách a 

subvariantách z hlediska vlivů na biologickou rozmanitost akceptovatelný.  

Krajina a jej ekologické funkce 

Z hlediska vlivu na ÚSES a VKP je předmětný záměr ve všech řešených variantách akceptovatelný a 

srovnatelný. V případě dodržení stanovených opatření uvedených v kapitole D. IV., resp. B. I. 6. nebude 

výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat riziko pro ÚSES a VKP v daném území.  

Řešenými variantami předmětného záměru nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území podle § 14 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. K dotčení památného 

stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

ve znění pozdějších předpisů rovněž nedojde. Řešené varianty předmětného záměru nezasahují do 

přírodních parků dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Předmětný záměr v žádné z řešených variant nezasahuje na území lokalit sítě NATURA 2000. Vliv záměru 

na lokality NATURA 2000 lze označit za nulový. 

Předmětný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vliv navrhovaného záměru je 

hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu v obou posuzovaných variantách. Jako mírně nepříznivější 

byla vyhodnocena varianta 2 z pohledu vlivů na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky a na 

estetické hodnoty. 

Z hlediska vlivu na krajinu a krajinný ráz jsou obě řešené varianty záměru včetně všech řešených 

subvariant akceptovatelné. 

Hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů 

Předmětný záměr si vyžádá zásah do stávajících komunikací II. a III. třídy (II/246, III/24636 – pouze 

v případě varianty 1), které jsou předmětem této dokumentace EIA. Dále dojde k zásahu do komunikací 

v místech napojení na nové dopravní řešení (I/16, II/246, III/24633, III/24636, III/24638, III/24621, 

III/24050). Konkrétní způsob ochrany, úpravy tras a přeložek inženýrských sítí je nutné specifikovat 

v dalším projekčním stupni. Všechny řešené varianty předmětného záměru představují srovnatelné vlivy 

na hmotný majetek. 

Napojení obchvatu obce Cítov na silnici II/246 západně od obce Cítov ve variantě 2 okrajově zasahuje do 

k. ú. Kostomlaty pod Řípem, které je zařazeno do vnější zóny (zóna 2) ochranného pásma národní kulturní 

památky Říp. Ve vnější zóně ochranného pásma (stanovené rozhodnutím Okresního úřadu Litoměřice ze 

dne 21. 1. 1998, č. j. RK 21/11/98) není přípustné zásadně měnit dochovaný vzhled krajiny pod Řípem a 

strukturu a vzhled jejího osídlení. Zásah do ochranného pásma národní kulturní památky lze předpokládat 

i v souvislosti s dílčími variantami napojení obchvatu obce Cítov na stávající silnici II/246 ve variantě 2. Při 

dodržení veškerých opatření uvedených v kap. B. I. 6.  a D. IV. předkládané dokumentace EIA bude varianta 

2 akceptovatelná. Varianta 1 do kulturních památek ani jejich ochranných pásem nezasahuje, a proto je 

klasifikována jako mírně příznivější.  

Z pohledu archeologických a architektonických aspektů jsou všechny řešené varianty srovnatelné. Veškeré 

zemní zásahy budou posuzovány jako zásahy v území s archeologickými nálezy a bude postupováno podle 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V rámci dokumentace EIA 

jsou navržena běžná opatření k vyloučení nepříznivých vlivů na archeologické památky (např. v podobě 

realizace základního archeologického výzkumu). 
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Z hlediska vlivu na hmotný majetek, kulturní dědictví vč. architektonických a archeologických aspektů 

jsou obě řešené varianty záměru včetně všech řešených subvariant akceptovatelné. 

Ostatní 

Celý investiční záměr je ve všech řešených variantách/subvariantách spojen s produkcí odpadů, které by 

z hlediska celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí, a to 

jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu záměru. 

Vlivy na ostatní hodnocené složky životního prostředí jsou buď málo významné, nebo se prakticky 

neprojeví. 

Celkové vyhodnocení 

Z provedených vyhodnocení a porovnání vyplývá, že realizace záměru v obou řešených variantách 

(varianta 1 a varianta 2)/subvariantách nebude za předpokladu realizace opatření uvedených  

v kap. B. I. 6. a D. IV. představovat významný negativní vliv na životní prostředí v řešeném území, 

všechny předložené varianty/subvarianty jsou akceptovatelné. 

Vzhledem k tomu, že většinu identifikovaných vlivů variant předmětného záměru na jednotlivé složky 

životního prostředí a veřejného zdraví lze kompenzovat, resp. minimalizovat řadou navržených 

opatření, rozhodujícím faktorem pro stanovení pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí  

a veřejné zdraví je trvalý zábor půd (zejména ZPF), který je v případě realizace stavby nevratný. Varianta 

1 představuje menší trvalý zábor ZPF o cca 5,2 ha. Z tohoto důvodu je v souhrnu vyhodnocena varianta 

1 jako mírně příznivější z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví před variantou 2. 

Z hlediska pořadí posuzovaných základních variant a subvarianty 1 (napojení místní části Podvlčí) byla 

v souhrnu vyhodnocena základní varianta napojení jako mírně příznivější před subvariantou 1, a to 

z důvodu trvalého záboru půd PUPFL. Základní varianta napojení představuje menší trvalý zábor menší 

trvalý zábor PUPFL o cca 314 m2. 

Dle souhrnného vyhodnocení posuzované základní varianty 2 a subvarianty 2 nebyly identifikovány 

odlišné vlivy na složky životního prostředí a veřejného zdraví na základě kterých by bylo možné stanovit 

pořadí uvedených subvariant. Obě řešení jsou akceptovatelná. 

Subvarianty napojení obchvatu obce Cítov na silnici II/246 ve variantě 2 rovněž negenerují odlišné vlivy 

na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto pro ně nebylo stanoveno pořadí. Všechny subvarianty 

napojení na silnici II/246 ve variantě 2 jsou akceptovatelné. 
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F. ZÁVĚR 

Předkládaná dokumentace EIA záměru Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice 

– Cítov byla zpracována dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vychází 

z nejaktuálnějších projektové dokumentace, resp. technické studie záměru. 

Předmětný záměr je z hlediska technického řešení/resp. směrového vedení, posuzován ve dvou základních 

variantách. Varianta 1 představuje novostavby komunikací II. a III. tříd v délce 11,155 km a rozšíření  

či úpravu komunikací II. a III. třídy v délce 5,418 km, varianta 2 představuje novostavby komunikací II.  

a III. tříd v délce 14,530 km a rozšíření či úpravu komunikací II.  a III. třídy v délce 3,530 km. 

Varianta 1 i 2 předmětného záměru zahrnuje subvariantu 1 spočívající v odlišném napojení místní části 

Podvlčí v km 0,000–1,800 obchvatu Dolních Beřkovice a Horních Počapel, resp. v jeho 2. části (varianta 2). 

Varianta 2 záměru dále zahrnuje subvariantu 2 spočívající ve změně organizace dopravy – dopravní situace 

při uzavření železničního přejezdu na silnici č. III/24636 Cítov–Dolní Beřkovice. 

Varianta 2 předmětného záměru dále zahrnuje variantní řešení napojení obchvatu obce Cítov na stávající 

silnici II/246 západně od obce Cítov. Základní řešení navrhuje napojení průsečnou křižovatkou, dílčí 

varianty navrhují napojení stykovou nebo okružní křižovatkou.  

Nové dopravní řešení v území je plánováno mj. i v souvislosti s plánovanou realizací ZEVO v elektrárně 

Mělník. I přes plánovaný svoz odpadů do ZEVO Mělník převážně po železnici, bylo v rámci dokumentace 

EIA předmětného záměru Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov 

uvažováno se 100 % svozem odpadů po silniční síti tak, aby veškeré výstupy posouzení vlivů záměru  

na životní prostředí a veřejné zdraví byly s dostatečnou rezervou na straně bezpečnosti. K uvedenému 

postupu bylo přistoupeno mj. z důvodu kompetencí oznamovatele předmětného záměru, kterým je 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., tedy správce komunikací II. a III. třídy na území 

Středočeského kraje. Obecně však lze pro koncepci svozu odpadů do areálu ZEVO doporučit maximální 

využití železniční sítě z důvodu minimalizace negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí a zdraví 

obyvatel. 

V rámci předchozích kapitol (D. I. 1. až D. I. 9.) dokumentace EIA byly komplexně vyhodnoceny možné vlivy 

nové liniové stavby na jednotlivé složky životního prostředí (např. vlivy na obyvatelstvo a jejich zdraví, 

vlivy na ovzduší a klima, vlivy na akustickou situaci, vlivy na předměty ochrany přírody a krajiny, vlivy na 

povrchové a podzemní vody, vlivy na půdu a horninové prostředí, vlivy na biologickou rozmanitost, vlivy 

na krajinu atd.). 

Pro účely dokumentace EIA byla vypracována celá řada samostatných odborných studií (např. Akustické 

posouzení, Rozptylová studie, Posouzení vlivů na veřejné zdraví, Hodnocení zásahu na zájmy ochrany 

přírody a krajiny spolu s návrhy opatření k vyloučení či zmírnění negativních vlivů, Posouzení vlivů stavby 

na krajinný ráz, Dendrologický průzkum, Posouzení vlivů záměru na podzemní a povrchové vody, Vlivy na 

klima), které byly zpracovány jednotlivými specialisty zpracovatelského týmu dokumentace EIA a které 

umožnily věnovat se jednotlivým vlivům stavby Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov do větších detailů.  

Součástí dokumentace EIA je i výčet obecných a konkrétních opatření k eliminaci, minimalizaci či 

kompenzaci zjištěných nepříznivých vlivů záměru Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov na jednotlivé složky životního prostředí (viz kapitoly B. I. 6. a D. IV.). Tato opatření jsou 

navržena adekvátně k velikosti zjištěných vlivů stavby Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – 

Dolní Beřkovice – Cítov na životní prostředí.  
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Z provedených posouzení uvedených v kapitolách D. I. 1. až D. I. 9. dokumentace EIA vyplývá,  

že realizace záměru nebude představovat významné zhoršení životního prostředí a že záměr Nové 

dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov z hlediska vlivů na jednotlivé složky 

životního prostředí bude akceptovatelný.  

V důsledku výstavby a provozu záměru Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice 

– Cítov nedojde k výrazným negativním změnám, které by nebylo možné eliminovat vhodně navrženými 

opatřeními a které by bránily realizaci stavby. 

 

Posuzovaný záměr Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – 
Dolní Beřkovice – Cítov lze při respektování navržených opatření 
k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí 
doporučit k realizaci. 

Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je možné realizovat 
obě řešené varianty (varianta 1 a varianta 2) vč. všech řešených dílčích 
variant. Na základě předloženého posouzení byla varianta 1 
vyhodnocena jako mírně příznivější. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Dokumentace EIA je zpracována pro záměr Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov situovaného ve Středočeském kraji v k. ú. Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, 

Vliněves, Brozánky, Cítov a Býkev, varianta 2 předmětného záměru navíc zasahuje i na území Ústeckého 

kraje v k. ú. Kostomlaty pod Řípem. 

Předmětem záměru je nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov. Nové 

dopravní řešení v území je plánováno mj. i v souvislosti s plánovanou realizací ZEVO v elektrárně Mělník. 

Předmětný záměr je z hlediska technického řešení/resp. směrového vedení, posuzován ve dvou základních 

variantách. Varianta 1 představuje novostavby komunikací II. a III. tříd v délce 11,155 km a rozšíření  

či úpravu komunikací II. a III. třídy v délce 5,418 km, varianta 2 představuje novostavby komunikací II.  

a III. tříd v délce 14,530 km a rozšíření či úpravu komunikací II.  a III. třídy v délce 3,530 km. 

Varianta 1 i 2 předmětného záměru zahrnuje subvariantu 1 spočívající v odlišném napojení místní části 

Podvlčí v km 0,000–1,800 obchvatu Dolních Beřkovice a Horních Počapel, resp. v jeho 2. části (varianta 2). 

Varianta 2 záměru dále zahrnuje subvariantu 2 spočívající ve změně organizace dopravy – dopravní situace 

při uzavření železničního přejezdu na silnici č. III/24636 Cítov–Dolní Beřkovice. 

Varianta 2 předmětného záměru dále zahrnuje variantní řešení napojení obchvatu obce Cítov na stávající 

silnici II/246 západně od obce Cítov. Základní řešení navrhuje napojení průsečnou křižovatkou, dílčí 

varianty navrhují napojení stykovou nebo okružní křižovatkou. 

Všechny specifikované komunikace budou budovány v kategorii S 7,5/60. 

Součástí záměru je rovněž realizace křižovatek, mostních objektů, odvodňovacích zařízení a dalších 

podmiňujících investicí, které bude nutné prověřit v dalších stupních projektových příprav (přeložky 

inženýrských sítí apod.). 

Předpokládané zahájení realizace předmětného záměru je dle současného harmonogramu uvažováno 

v roce 2023, dokončení na konci roku 2024. 

Potřeba záměru 

Předmětem záměru je nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov. Nové 

dopravní řešení v území je plánováno mj. i v souvislosti s plánovanou realizací ZEVO v elektrárně Mělník, 

pro které bylo na základě zpracované dokumentace EIA dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (Středisko odpadů Mníšek s.r.o., prosinec 2017) Ministerstvem životního prostředí vydáno 

souhlasné závazné stanovisko dle § 9s odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (č. j. 

MZP/2018/710/1558 ze dne 20. srpna 2018). Z podmínek souhlasného závazného stanoviska pro fázi 

provozu ZEVO Mělník vyplývá povinnost svozu komunálního odpadu po železnici nebo po novém silničním 

napojení. Po stávajících silnicích III/24050 (přes Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice 

a Záluží), III/24636 a III/24639 (přes Dolní Beřkovice), III/24637 (přes Vliněves), III/24636 (přes Cítov), 

III/24621 (přes Bechlín a Horní Počaply) a III/24049 (přes Předonín) provádět jen pravidelný svoz 

komunálního odpadu z těchto obcí. Jak vyplývá z podmínky č. 3 souhlasného stanoviska citovaného 

záměru pro fázi přípravy, bylo zpracování předmětné dokumentace EIA „Nové dopravní řešení v lokalitě 

Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ koordinováno s oznamovatelem záměru ZEVO Mělník tak, aby byl 

vytvořen předpoklad včasného dokončení úprav komunikační sítě nezbytných pro zahájení provozu 

záměru ZEVO a předpoklad pro stanovení celkové koncepce komunikační sítě v dotčeném území. 



Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov  

D o k u m e n t a c e  E I A  dle z. 100/2001 Sb., v platném znění    

 - EKOLA group, spol. s r.o. - 314 

Dopravně-inženýrské podklady 

Dopravně-inženýrské podklady k záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice 

– Cítov“, tvoří přílohu č. 1 této dokumentace EIA. 

Dokumentace EIA posuzuje dva výhledové časové horizonty, a to výhledový stav v roce 2024 (stav krátce 

po zprovoznění záměru Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov)  

a vzdálenější horizont – výhledový stav v roce 2040.  

V rámci Dopravně-inženýrských podkladů jsou řešeny dva výhledové časové horizonty, a to výhledový stav 

v roce 2024 a 2040. V rámci výhledových horizontů byly zpracovány vždy dvě varianty s realizací záměru 

a jedna varianta bez realizace záměru. Pro variantu 1 a 2 bylo počítáno se subvariantou 1. Pro variantu 2 

bylo počítáno také se subvariantou 2. Obě varianty záměru zajistí napojení pro obsluhu ZEVO a ve 

výhledovém stavu řeší napojení silnic I/9 a I/16 pro odvedení tranzitní dopravy z Mělníka. 

V rámci intenzit automobilové dopravy ve výhledových stavech se záměrem (2024 a 2040) byla uvažována 

generovaná doprava provozu ZEVO. Uvažovaná generovaná doprava provozu ZEVO vychází z 

předpokladu, že dopravní obsluha ZEVO bude prováděna po silnici bez podílu železniční či vodní dopravy. 

Dopravní model ZEVO Mělník uvádí podrobnou analýzu svozu odpadů, která je založena na svozových 

oblastech, výhřevnosti odpadů, vytížení nákladních automobilů, fondu pracovní doby ZEVO Mělník apod. 

Dopravně-inženýrské podklady dále ve výhledovém roce 2040 zahrnují nejen posuzovaný záměr, ale i 

plánované záměry v širším okolí zájmového území, u nichž se předpokládá zprovoznění k tomuto 

horizontu. 

U výhledového stavu v roce 2040 (bez záměru, se záměrem) se předpokládá, že budou v provozu 

následující stavby: 

• Mělník, obchvat, 2. stavba 

• Mělník, obchvat, 3. stavba 

• Mělník, obchvat, 4. stavba 

U výhledového stavu v roce 2040 „stav se záměrem Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 

Beřkovice – Cítov vč. kumulativních vlivů“ bylo nad rámec výše uvedených staveb obchvatů obce Mělník 

uvažováno s výhledovým propojením silnic I/16 a I/9. Trasa navrhovaného propojení silnic I/9  

a I/16 nebyla v době zpracování předmětné dokumentace EIA stabilizována. Pro vyhodnocení 

kumulativních vlivů zpracovatel dokumentace EIA vycházel ze Studie nového dopravního řešení v lokalitě 

Mělník – Horní Počaply – Liběchov (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., březen 2018). 

Z důvodu potřeby komplexního (kumulativního) hodnocení na životní prostředí, byla v rámci předkládané 

dokumentace EIA hodnocena i železniční doprava. Ve výhledových stavech v roce 2024  

a 2040 byla zohledněna železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha Bubeneč–Děčín hl. n., železniční 

trať č. 530A (traťový úsek č. 095) Vraňany–Libochovice a železniční trať č. 503A (traťový úsek č. 072) Lysá 

nad Labem–Ústí nad Labem. 

Počty průjezdů vlaků na výše uvedených železničních tratích byly převzaty z dat Správy železniční dopravní 

cesty, s. o. 
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Ovzduší 

Fáze výstavby 

Ve fázi výstavby budou zdrojem emisí stavební stroje, staveništní doprava a vlastní plocha staveniště.  

Pro omezení vlivů stavby na kvalitu ovzduší je navržena řada opatření k minimalizaci vlivu  

na znečištění ovzduší, která jsou součástí projektu (kap. B.I.6.) a dále opatření pro další stupně 

projektových příprav (kap. D.IV.). 

Fáze provozu 

Výpočet imisní zátěže byl v řešeném území hodnocen pro stávající stav a pro výhledové roky 2024 (stav 

bez záměru, stav se záměrem – varianta 1, stav se záměrem – varianta 2) a 2040 (stav bez záměru, stav se 

záměrem – varianta 1, stav se záměrem – varianta 2). Ve výhledovém roce 2040 bylo nad rámec 

uvedených stavů provedeno posouzení příspěvků záměru k imisní zátěži s kumulací plánovaného 

propojení silnic I/16 a I/9. Pro zahrnutí všech kumulativních vlivů z hlediska kvality ovzduší v území byly 

dále vyhodnoceny výše uvedené výhledové stavy se záměrem ve variantě 1 a variantě 2 (rok 2024 a 2040) 

se zahrnutím imisních příspěvků z provozu stacionárních zdrojů ZEVO a elektrárny Mělník. 

Z výsledků výpočtu Rozptylové studie (příloha č. 3 předkládané dokumentace EIA) lze předpokládat, že 

realizací záměru dojde převážně ke snížení příspěvků k imisní zátěži u řešených výpočtových bodů mimo 

výpočtovou síť reprezentující obytnou zástavbu. V případech, kdy jsou v území překročeny imisní limity již 

ve stávajícím stavu, budou příspěvky vlivem provozu řešených variant předmětného záměru (vč. stavů 

v roce 2040 při uvažování kumulativních vlivů s výhledovým propojením silnic I/9 a I/16) pod 1 % imisního 

limitu. Totožný vliv lze předpokládat i pro kumulaci předmětného záměru s plánovaným propojením I/16 

a I/9 vč. plánovaného provozu stacionárních zdrojů ZEVO a elektrárny Mělník. 

Pokles příspěvků k imisní zátěži lze předpokládat zejména u nejbližších objektů obytné zástavby podél 

stávajících komunikací při průtahu obcemi vlivem převedení tranzitní silniční dopravy mimo tyto obce. 

Z posouzení nutnosti aplikace kompenzačních opatření podle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, vyplynulo, že v místech, kde jsou překročeny imisní limity pro průměrné roční 

koncentrace PM2,5 a benzo[a]pyrenu, nedochází realizací záměru k navýšení imisních příspěvků o více jak 

1 %. Z pohledu výše uvedeného zákona proto nejsou vyžadována kompenzační opatření.  

Klima 

Dle studie Vlivy na klima (příloha č. 9 dokumentace EIA) bylo vyhodnoceno, že do navrhovaného projektu 

není nutné adaptovat žádná integrační opatření. Do projektu je žádoucí zahrnout výsadbu doprovodné 

vegetace s cílem omezit zátěž území vysokými teplotami. Tímto rovněž dochází ke snižování emisí oxidu 

uhlíku. Doprovodná vegetace kolem silnice působí také jako protihluková clona, větrolam a zásněžka. Pro 

takovou výsadbu musí být zvolena vhodná druhová skladba, která odolá i silným nárazům větru. 

Vysazování zeleně je z toho pohledu doporučeno, neboť přispěje k přizpůsobení se změně klimatu a ke 

zmírnění jejich dopadů ochlazováním okolí, navíc poskytuje útočiště živočichům a zlepšuje celkovou 

funkčnost okolních ekosystémů, přispívá ke zvýšení biologické rozmanitosti ve sledovaném území. Díky 

opakovaným a déle trvajícím vlnám veder a častému střídání mrazových dní se dny tání bude docházet k 

degradaci povrchového materiálu vozovky a ovlivnění samotné bezpečnosti provozu spojenou se sníženou 

pozornosti řidičů. Proto je nutné zvolit vhodnou technologii a kvalitu materiálů se zaměřením na zvýšení 

životnosti prováděné dopravní stavby s požadavkem na mnoholeté záruky na kvalitu zhotoveného díla a 

časově i finančně zefektivnit opravy poškozené komunikace. Riziku námrazy na mostních konstrukcích lze 
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předcházet vhodným dopravním značením.  Převedení srážkových vod při přívalových deštích u drobných 

vodotečí v místech kritických bodů nutno řešit dostatečnou velikostí profilu nebo dílčím přemostěním 

vodoteče. 

Z hlediska vlivu na klimatický systém lze konstatovat, že záměru Nové dopravní řešení v lokalitě Horní 

Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov nebude představovat významnější riziko a je akceptovatelný. 

Hluk 

Fáze výstavby  

Vzhledem k charakteru předmětného záměru lze předpokládat, že zdroji hluku při stavební činnosti budou 

jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha stavby. Jde tedy o stacionární a liniové zdroje hluku. 

Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí svým provozem liniové typy zdrojů hluku. 

Ostatní zařízení rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku. 

Kapitoly B. I. 6. a D. IV. předkládané dokumentace EIA definuje opatření pro minimalizaci vlivu hluku ze 

stavební činnosti, která bude třeba v další fázi projektových příprav, především při zpracování ZOV 

respektovat tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na akustickou situaci související se stavební 

činností předmětného záměru.  

Fáze provozu 

Předmětem Akustického posouzení bylo vyhodnocení hlukové situace z provozu silniční dopravy na 

sledované síti pozemních komunikacích, včetně kumulativních vlivů provozu automobilové a železniční 

dopravy v celém hodnoceném území. 

Vyhodnocení akustické situace bylo provedeno pro výhledové stavy v roce 2024 a 2040 (bez záměru, se 

záměrem), včetně jednotlivých variant záměru, a to pro jednotlivé obce (případně katastrální území). 

Z akustického posouzení (příloha č. 2 dokumentace EIA) vyplývá, že ke zlepšení akustické situace dochází 

především u objektů umístěných v blízkosti stávajících komunikací v posuzovaných obcích, u kterých 

dochází vlivem zprovoznění záměru ke snížení dopravní zátěže. Ke zhoršení akustické situace naopak 

dochází zpravidla u fasád objektů, které jsou orientované směrem k plánovaným obchvatům (Cítova, 

Dolních Beřkovic a Horních Počapel) a zároveň nejsou situovány v blízkosti stávajících silnic II. a III. třídy. 

V rámci předloženého návrhu bylo ve variantě 1 počítáno s návrhem PHS. Varianta 2 nevyžaduje realizaci 

protihlukových stěn.  

Vyhodnocení akustické situace z provozu automobilové dopravy v širším okolí záměru (Štětí – k. ú. 

Hněvice, Počeplice a Štětí I; Liběchov, Mělník, Želízy, Tupadly a Račice) prokázalo, že jsou splněny příslušné 

hygienické limity hluku. V případech, kde dochází k překračování hygienických limitů hluku, bylo 

prokázáno, že v těchto místech dochází ke zlepšení akustické situace, popřípadě nemá posuzovaný záměr 

na akustickou situaci vliv. 

Pro jednotlivé obce v hodnoceném území bylo provedeno i kumulativní posouzení hluku ze silniční  

a železniční dopravy, které slouží pouze ke znázornění celkové akustické situace v dotčených lokalitách. 

Vlivy na veřejné zdraví – hluk 

Z vyhodnocení ve studii Posouzení vlivů na veřejné zdraví (viz příloha č. 4 dokumentace EIA) je zřejmé, že 

v současné době je pro obyvatele obcí zájmového území doprava významným zdrojem rizika nepříznivých 

zdravotních účinků hluku. Realizace navrženého nového dopravního řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní 
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Beřkovice – Cítov ve všech řešených variantách ovlivní tuto situaci příznivě především v částech obcí podél 

stávajících komunikací. V těchto částech obcí dojde k celkovému poklesu procent obyvatel obtěžovaných 

hlukem a obyvatel rušených hlukem ve spánku i k mírnému snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění 

z expozice hluku z dopravy.  

V územích nejblíže k plánovaným přeložkám může dojít jejich realizací k navýšení expozice hluku (v 

akustickém posouzení jsou navržena protihluková opatření pro variantu 1), ale toto navýšení, i vzhledem 

k vysokým nejistotám při odhadu nepříznivých účinků hluku, nebude mít za následek významné zvýšení 

počtu obyvatel obtěžovaných nebo rušených hlukem z dopravy a nebude příčinou zvýšení rizika 

kardiovaskulárních onemocnění a je tedy z hlediska zdravotních rizik nevýznamné. 

V celkovém souhrnu kvantitativních ukazatelů rizika hluku pro hodnocené soubory obyvatel se proto 

předpokládaná změna hlukové expozice projeví jen částečně (jedná se o soubor obyvatel, kde může být 

obtěžující a rušivý účinek hluku významně modifikován jak individuální vnímavostí konkrétních osob vůči 

hluku, tak jejich osobním vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních pobytových 

místností a dalšími faktory a významně se může lišit od vypočtených údajů). 

Vlivy na veřejné zdraví – ovzduší 

V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel ve studii Posouzení vlivů na veřejné zdraví (viz 

příloha č. 4 dokumentace EIA) byly sledovány imisní hodnoty pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý, 

suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, benzen a benzo[a]pyren. Na základě výpočtů z rozptylové 

studie lze i přes uvedené nejistoty konstatovat, že realizací záměru ve všech řešených variantách nedojde 

v posuzovaných sídlech ke zvýšení zdravotních rizik. Změny imisní situace jsou z hlediska zdravotních rizik 

posuzovaných škodlivin v ovzduší nevýznamné. 

Povrchové a podzemní vody 

Velká část zájmového území předmětného záměru se nachází na území Chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod Severočeská křída. Budou tak respektovány náležitosti nařízení vlády č. 85/1981 Sb., 

v platném znění. 

Dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění 

pozdějších předpisů leží záměr ve zranitelné oblasti. Vliv stavby se však na zranitelnou oblast 

nepředpokládá. Umístění liniové dopravní stavby nemá na uvedená opatření vliv a není ani v rozporu 

s účelem vymezení zranitelných oblastí. 

Trasa obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho část 2 ve variantě 2 předmětného záměru 

bude v km 2,150–2,400 zasahovat do ochranného pásma vodního zdroje 2. stupně „Horní Počaply vrt 

EMĚ“ (stanoveno rozhodnutím ONV Mělník, ze dne 5. 6. 1989). Jedná se o jímací zdroje pitné a užitkové 

vody pro Elektrárnu Mělník. Odvedení dešťových vod z komunikace tak bude v tomto místě zajištěno tak, 

aby nedošlo ke kvalitativnímu ovlivňování těchto jímací objektů. Tento požadavek bude zajištěn 

vybudováním dešťové kanalizace v km 0,000–1,850; 1,850–3,300 a 3,300–4,700 obchvatu Dolních 

Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho druhé části ve variantě 2 záměru. Dešťová kanalizace je navržena 

z plastových trub. Před vyústěním dešťové kanalizace z jednotlivých úseků předmětných komunikací do 

recipientů jsou navrženy retenční nádrže. 

Upravovaná silnice II/246 v obou řešených variantách předmětného záměru (varianta 1 a varianta 2) v km 

0,600–0,750 zasahuje do záplavového území dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o vodách“) Q100 řeky Labe. Jedná se však o úsek silnice II/246, který do 

záplavového území zasahuje již ve stávajícím stavu. 
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Záplavové území Q100 řeky Labe je dále vymezeno v severní části obou řešených variant předmětného 

záměru (varianta 1 a varianta 2) v místě napojení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. části 

2 v případě varianty 2, na stávající komunikaci III/24050. Jedná se o úsek km 6,821–7,000 a úsek v km 

7,400–KÚ. Úsek v km 6,821–7,000 bude v místě záplavového území veden na náspu a mostním objektu, 

který v tomto místě zároveň překonává železniční trať č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem. 

Úsek v km 7,400–KÚ představuje napojení obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. části 2 

v případě varianty 2, na stávající silnici III/24050, která do záplavového území zasahuje již ve stávajícím 

stavu. Zde bude v dalším stupni projektových příprav prověřena možnost vedení komunikace nad úrovní 

Q100 v souladu s požadavky normy ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“, a to na dostatečně 

dimenzovaném násypu. Možnost zatopení komunikace bude v souladu s výše uvedenou normou 

projednána s příslušným vodoprávním úřadem. V navazujících stupních projektových příprav bude rovněž 

vypracován povodňový plán stavby dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a 

dle TNV 75 2931 „Povodňové plány“. 

Vliv na povrchové vody 

Fáze výstavby 

Ve fázi výstavby mohou být ovlivněny zejména povrchové vody v dotčených vodních tocích, u kterých by 

vlivem stavební činnosti mohlo dojít k jejich znečištění. Pro zamezení znečištění těchto vod během 

výstavby je navrženo dostatečné množství eliminujících opatření, např. odvádění dešťových vod ze 

staveniště do provizorní bezodtoké jímky, zajištění sorpčních prostředků pro případ havárie, zamezené 

skladování materiálů potřebných při výstavbě v blízkosti vodních toků a v záplavových území apod.  

Fáze provozu 

Pro nakládání s dešťovými vodami z povrchu komunikací je navržen dostačující způsob odvodnění pro 

minimalizaci znečištění vodních toků a ovlivnění režimů jejich průtoků, a to především retenčními a 

vsakovacími příkopy s vyústěním do nejbližších vodních toků. V některých případech jsou dále z důvodu 

konfigurace stávajícího terénu navrženy přelivné příkopy s propustným dnem a přelivnou hranou na 

povrch terénu. Na části stavby obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel je navržena dešťová 

kanalizace především z důvodu konfigurace terénu a z důvodu existence ochranného pásma vodního 

zdroje. 

S ohledem na posuzovaný způsob odvodnění dešťových vod a dle provedeného výpočtu zatížení vodních 

toků chloridy lze předpokládat, že oproti současnému stavu nebudou z tohoto pohledu záměrem (v 

případě obou posuzovaných variant) významně ovlivněny žádné parametry hodnocení ekologického a 

chemického stavu útvaru povrchových vod, v jejichž povodích se posuzovaný záměr nachází. 

V souvislosti s variantou 1 předmětného záměru budou nutné úpravy/přeložky trasy koryta Cítovského 

potoka na třech místech křížení. Dále bude nutné v případě realizace varianty 1 předmětného záměru 

upravit trasu hlavního odvodňovacího zařízení. Podrobný návrh úprav/přeložek Cítovského potoka a 

dotčené meliorace bude řešen v dalších stupních projektových příprav a bude projednán s jejich správci a 

příslušným vodohospodářským orgánem 
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Vliv na podzemní vody 

Fáze výstavby 

Stavbou předmětného záměru v obou řešených variantách se nepředpokládá zasažení hladiny podzemní 

vody ani následná drenáž podzemních vod. Nedojde k vytváření depresních kuželů ani ke snižování hladiny 

podzemní vody vodního útvaru v místě zářezů samotných a v jejich širším okolí. Zasažení hladiny 

podzemní vody bude v následujících stupních projektových příprav prověřeno v rámci podrobného 

inženýrskogeologického průzkumu.  

V místech nejvyšších násypových těles (např. u přemostění přes železniční trať u obce Cítov a obce Horní 

Počaply) lze očekávat nevýznamné stlačení kvartérních zemin, které může vést k nevýznamnému snížení 

efektivní pórovitosti kvartérních zemin a tím i k nevýznamnému zhoršení hydraulických parametrů 

podložních zemin. Projektované mostní objekty nebudou mít významný trvalý vliv na lokální 

hydrogeologický režim. Vlastní výstavba mostů a eventuální čerpání, nebo odvod vod během stavebních 

prací neovlivní své okolí ve smyslu trvalého ohrožení místního přirozeného hydrogeologického režimu 

s případnými dopady na stávající jímané zdroje podzemních vod. Po dokončení mostů bude původní 

hydrogeologický režim obnoven. 

Vzhledem k výše uvedenému se nepředpokládá ovlivnění režimu podzemních vod. Nepředpokládá se tedy 

kvantitativní ovlivnění žádných domovních studní v blízkosti tras jednotlivých variant řešeného záměru 

v průběhu výstavby.  

I přes výše uvedené je pro ochranu kvantity podzemních vod navržen monitoring domovních studní v okolí 

předmětného záměru. Konkrétní rozsahu monitoringu je uveden v kap. D. IV.  předkládané dokumentace 

EIA. Během realizace vrtných prací pro pilotové základy či realizace plošných základů v místech propustků 

je dále doporučeno zajistit staveniště před přívaly srážkových vod (obvodová drenáž, izolace, pažení 

apod.) a zamezit tak průniku povrchových vod do podzemního kolektoru či stavební jámy. 

Fáze provozu 

Stavbou předmětného záměru v obou řešených variantách se nepředpokládá zasažení hladiny podzemní 

vody ani následná drenáž podzemních vod. 

Dle zhodnocení vsakovací rychlosti srážkových vod do horninového prostředí na základě geologických 

profilů archivních sond v rámci studie Posouzení vlivů záměru na povrchové a podzemní vody (příloha č. 

8 dokumentace EIA) lze konstatovat, že ve větší části navržených retenčních a vsakovacích příkopů u 

komunikací předmětného záměru dojde k úplnému vsaku srážkových vod. Navrhované řešení nakládání 

s dešťovými vodami umožní návrat části srážkových vod do míst přirozeného následného určení – do vod 

podzemních. Pro detailní zhodnocení vsakovacích poměrů řešeného území navrhovaných variant 

předmětného záměru bude nutné v dalších stupních projektových příprav provést vsakovací zkoušky na 

průzkumných sondách v jednotlivých úsecích budoucích vsakovacích příkopů. 

Dle vyhodnocení ve studii Posouzení vlivů záměru na podzemní a povrchové vody lze konstatovat, že 

předmětný záměr znamená pouze mírný dopad do hydrogeologických poměrů v dotčeném území. Vlivem 

předmětného záměru se nepředpokládá kvantitativní ovlivnění dokumentovaných domovních studní 

(individuálních jímacích objektů). 

I přes výše uvedené byl na základě studie Posouzení vlivů záměru na podzemní a povrchové vody navržen 

monitoring kvantity podzemních vod u individuálních jímacích objektů, které mohou být předmětným 
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záměrem potenciálně ovlivněny. Rozsah monitoringu s výčtem jímacích objektů a frekvencí záměrů hladin 

podzemních vod je uveden v kap. D. IV. dokumentace EIA. 

Trasa obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho část 2 ve variantě 2 předmětného záměru 

bude v km 2,150–2,400 zasahovat do ochranného pásma vodního zdroje 2. stupně „Horní Počaply vrt 

EMĚ“ (stanoveno rozhodnutím ONV Mělník, ze dne 5. 6. 1989). V exponovaném úseku obchvatu Dolních 

Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho části 2 ve variantě 2 záměru bude pro nakládání s dešťovými 

vodami vybudována dešťová kanalizace z plastových trub. Dešťová kanalizace zajistí odvedení dešťových 

vod z komunikace tak, aby nedošlo ke kvalitativnímu ovlivnění jímacího objektu, pro který je ochranné 

pásmo stanoveno. 

Obdobné řešení odvodu dešťových vod bude nutné prověřit u obchvatu obce Cítov ve variantě 1 

předmětného záměru, který je navržen v bezprostřední blízkosti individuálních jímacích objektů S14 (st. 

329) a S16 (p. č. 681/8) v k. ú. Cítov. Uvedené individuální jímací objekty jsou jediným zdrojem užitkové a 

pitné vody pro přilehlé nemovitosti. Pro adekvátní ochranu jímacích objektů by bylo nutné realizovat 

odvodnění dešťových vod prostřednictvím dešťové kanalizace v délce min. 50 m na obě strany od objektů. 

V místech bez dešťové kanalizace budou dešťové vody z komunikací předmětného záměru vsakovány do 

horninového prostředí přes zatravněnou humusovou vrstvu. Dešťové vody z komunikací obou řešených 

variant záměru spadají do kategorie podmínečně přípustné znečištění, které je vhodné přednostně 

vsakovat. 

Na základě studie Posouzení vlivů záměru na podzemní a povrchové vody (viz příloha č. 8 dokumentace 

EIA) byl navržen monitoring kvality podzemních vod u vybraných jímacích objektů v k. ú. Cítov, Dolní 

Beřkovice a Horní Počaply, které mohou být předmětným záměrem potenciálně ovlivněny. Konkrétní 

rozsahu monitoringu podzemních vod je uveden v kap. D. IV. předkládané dokumentace EIA. 

Dle podrobného posouzení vlivů předmětného záměru na kvalitu podzemních vod i v rámci samostatné 

studie (příloha č. 8 dokumentace EIA) lze konstatovat, že za předpokladu dodržení všech navržených 

opatření budou vlivy obou variant předmětného záměru minimální a akceptovatelné. Z hlediska vlivů na 

útvary podzemních vod a jímací objekty podzemních vod je příznivější varianta 2 navrhující vedení 

obchvatu obce Cítov ve větší vzdálenosti o obytné zástavby. 

Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Trasa komunikací předmětného záměru je vedena převážně volným nezastavěným územím  

po zemědělsky využívaných pozemcích a ve stopě stávajících komunikací. Dotčené pozemky jsou dle 

výpisu z Katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, orná půda, zahrada, vodní plocha, trvalý travní 

porost, lesní pozemek a chmelnice. Realizací stavby tedy dojde k trvalému i dočasnému záboru 

zemědělského půdního fondu, v menší míře i k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Vlivem realizace jednotlivých variant předmětného záměru je předpokládán zábor ZPF o celkové výměře 

do 284 153 m2 (varianta 1), resp. do 336 989 m2 (varianta 2) trvalého záboru a do 45 908 m2 (varianta 1), 

resp. do 55 106 m2 (varianta 2) dočasného záboru. Z hlediska ochrany ZPF lze vliv záměru považovat za 

významný, nicméně odpovídající parametrům, charakteru i významnosti stavby a za předpokladu dodržení 

podmínek uvedených v kapitolách B. I. 6. a D. IV. jako akceptovatelný. Z bilance zemin vyčíslených 

v Technické studii (4roads s.r.o., březen 2020) vyplývá, že při výstavbě jednotlivých variant předmětného 

záměru lze předpokládat nedostatek zeminy do násypů. Zdroj zeminy do násypů bude nutné specifikovat 

v dalších stupních projektových příprav. Dle Technické studie „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní 

Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ (4roads s.r.o., březen 2020) lze v případě vhodnosti uvažovat o tvorbě 

vrstevnatých násypů dle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ 
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s využitím alternativních či druhotných surovin z Elektrárny Mělník. Tuto možnost je potřeba ověřit 

v dalších stupních projektových příprav na základě podrobného hydrogeologického průzkumu lokality. 

Na základě Technické studie (4roads s.r.o., březen 2020) si předmětný záměr vyžádá trvalý a dočasný 

zábor lesních porostů (ploch PUPFL). Předpokládá se trvalý zábor o celkové výměře do 498 m2 (varianta 

1), resp. do 851 m2 (varianta 2) a dočasný zábor o celkové výměře do 356 m2 (varianta 1), resp. do 489 m2 

(varianta 2). Obecně je možné konstatovat, že na všech dotčených lesních pozemcích je třeba stavební 

práce provádět co nejšetrněji k okolním ponechaným lesním porostům a vyhnout se zbytečnému kácení 

v okolí tělesa záměru. Vzhledem k předpokládanému rozsahu trvalých a dočasných záborů pozemků 

PUPFL lze záměr považovat za akceptovatelný. 

Niveleta vozovek jednotlivých komunikací ve variantě 1 předmětného záměru se pohybuje do 3 m p. t. 

Komunikace ve variantě 2 předmětného záměru pod úroveň stávajícího terénu téměř nezasahují. 

V případě upravovaných komunikací (II/246, III/24636) budou silniční tělesa vedena v úrovni stávajících 

tras komunikací. Výraznější násypy budou realizovány především v souvislosti s mostními objekty, které 

jsou navrženy ve výšce 10 m nad terénem. Geologické podmínky pro zakládání mostních objektů budou 

prověřeny v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu, který bude zpracován v dalších 

stupních projektových příprav. Záměr nezasáhne do poddolovaných či sesuvných území. 

V rámci výstavby předmětného záměru je uvažována skrývka ornice (svrchní kulturní vrstvy půdy)  

a podorničí (hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy). Po skrývce svrchní kulturní vrstvy půdy (ornice), 

případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin (podorničí) zůstane deponováno na stavbě jen 

takové množství skrývky, které bude zpětně použito pro ohumusování ploch stavby. Přebytek ornice 

(svrchní kulturní vrstvy půdy) a případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin (podorničí) bude 

přednostně nabídnut hospodařícím organizacím nebo soukromým osobám v okolí stavby pro zemědělské 

využití, případně bude dále využit pro biologickou rekultivaci nebo pro zlepšení kvality okolních 

zemědělských pozemků. Skrývka kulturních vrstev půdy a případně hlouběji uložených zúrodnění 

schopných zemin bude provedena na pozemcích zemědělského půdního fondu na ploše trvalého a 

dočasného záboru nad 1 rok. Mocnost skrývky kulturních vrstev půdy a případně hlouběji uložených 

zúrodnění schopných zemin bude stanovena na základě pedologického průzkumu, který bude realizován 

v dalších stupních projektové dokumentace. 

U varianty 2 bude nutné v dalších stupních projektových příprav prověřit rozsah případných zásahů do 

chráněného ložiskového území „ID 15830002 Kostomlaty pod Řípem – štěrkopísky“ a dobývacího prostoru 

netěženého „ID 71144 Kostomlaty pod Řípem I – štěrkopísek“, které se nachází v těsném souběhu s trasou 

obchvatu obce Cítov předmětného záměru ve variantě 2 v km 0,000–0,300. Vlivy záměru na horninové 

prostředí a přírodní zdroje lze z hlediska velikosti a významnosti označit jako akceptovatelné. Významný 

negativní vliv předmětného záměru lze vyloučit. 

Biologická rozmanitost 

V rámci provedeného hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů a dle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., v platném znění (příloha č. 5 dokumentace EIA) 

bylo v zájmovém území z hlediska fauny nalezeno 21 zvláště chráněné druhy živočichů dle přílohy č. III 

vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u nichž je možné předpokládat dotčení vlivem 

předmětného záměru. U těch druhů, u kterých se přepokládá ovlivnění předmětným záměrem (např. 

v podobě zásahu do biotopů, rušení), bude v následujících fázích projektové dokumentace podána žádost 

o výjimku ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přesný výčet druhů, 

pro které bude podána žádost o udělení výjimky, je vhodné konzultovat s Krajským úřadem Středočeského 
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kraje (popř. i s Krajským úřadem Ústeckého kraje v případě varianty 2 záměru) v návaznosti na rozsah 

opatření, dobu a rozsah prováděných prací, která budou přímou součástí projektové dokumentace stavby. 

Z hlediska flory bylo v zájmovém území a jeho širším okolí zjištěno 17 vzácnějších druhů rostlin, z toho 

jeden zvláště chráněný druh ve smyslu přílohy č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Dotčení zvláště chráněného druhu rostliny ve smyslu přílohy č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů předmětným záměrem se nepředpokládá. 

Při stanovení migrační významnosti tras bylo v rámci studie hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů vycházeno z lokalizace prvků ÚSES a jejich funkčnosti, ze struktury krajiny, 

map dálkových koridorů a významných území pro velké savce. Rovněž bylo vycházeno z monitoringu 

srážek se zvěří a vlastního průzkumu území. Trasy navrhovaných komunikací v žádné z řešených variant 

nekříží dálkový migrační koridor, nejedná se o území zvýšené hodnoty pro trvalý výskyt nebo pro migraci 

druhů větších savců lesního ekosystému. 

Z hlediska dotčení ekosystémů nebude vliv předmětného záměru významný, neboť nikde v území nedojde 

k dotčení větší plochy (biotopu, stanoviště) či větší populace některého z druhů. Vždy se jedná o zásah 

dotýkající se poměrově menší plochy a současně biotopu zastoupeného výrazně více i v okolí (tj. nejen na 

ploše předmětného záměru). S menšími vlivy na ekosystémy lze klasifikovat variantu 2. Obě varianty 

záměru včetně všech subvariant jsou při respektování navržených opatření v kap. B. I. 6. a D. IV. 

dokumentace EIA akceptovatelné. 

Ke střetu mimolesní zeleně s trasami komunikací předmětného záměru dochází zejména v místech 

upravovaných stávajících komunikací, v místech souběhu nebo křížení se železniční tratí a v místě křížení 

s polními cestami a vodotečemi, kde porosty tvoří zejména doprovodnou zeleň. Významně jsou v území 

zastoupeny také porosty náletových dřevin, zejména pak keřového patra. Ovlivnění dřevin rostoucích 

mimo les předmětným záměrem ve všech řešených variantách a subvariantách lze hodnotit jako 

přijatelné.  

Na základě hodnocení ve vztahu k biologické rozmanitosti, lze konstatovat, že za předpokladu dodržení 

uvažovaných opatření v kapitole B. I. 6. a D. IV. je předmětný záměr ve všech řešených variantách a 

subvariantách akceptovatelný. 

Krajina 

V zájmovém území posuzované stavby se nachází několik prvků ÚSES dle odst. 1a, § 3 zákona 

č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které budou v souvislosti s posuzovaným záměrem 

dotčeny. Zmíněná křížení s prvky ÚSES jsou vždy řešena tak, aby byla funkčnost a provázanost těchto 

prvků v maximálně možné míře zachována. 

Navrhovaný záměr nezasahuje do registrovaných VKP podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dva registrované VKP se nachází v blízkosti předmětného záměru. 

Dále navrhovaný záměr zasahuje do několika VKP dle § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska vlivu na významné krajinné prvky je předmětný 

záměr v případě obou posuzovaných variant akceptovatelný. 

Řešenými variantami předmětného záměru nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území podle § 14 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

ve znění pozdějších předpisů rovněž nedojde.  
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Dle vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (Správa chráněné krajinné oblasti 

Kokořínsko-Máchův kraj) ze dne 23. 7. 2020 (č. j. 01396/KK/20) nemůže mít předmětný záměr významný 

vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality i vzhledem ke 

vzdálenosti od lokality. 

Předmětný záměr nezasahuje do přírodních parků dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Nejblíže navrhovanému záměru se nachází PPk Rymáň, který je 

v obou posuzovaných variantách vzdálen cca 1 700 m východně od navrhovaného záměru. 

Trasa navrhovaného záměru respektuje opatření k ochraně krajinného rázu navržená v ÚAP 

Středočeského kraje (Atelier V – I. Vorel, Studie vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje – 

2. část). 

Z hlediska celkového vyhodnocení na zákonná kritéria ochrany krajinného rázu se jako mírné příznivější 

jeví varianta 1. Souhrnně však lze konstatovat, že jsou obě varianty navrženy s ohledem na kritéria ochrany 

krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

a jsou obě akceptovatelné. 

Předmětný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vliv navrhovaného záměru je 

hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu v obou posuzovaných variantách. 

Hmotný majetek, kulturní památky, architektonické a archeologické aspekty 

Předmětný záměr si vyžádá zásah do stávajících komunikací II. a III. třídy (II/246, III/24636 – pouze 

v případě varianty 1), které jsou předmětem této dokumentace EIA. Dále dojde k zásahu do komunikací 

v místech napojení na nové dopravní řešení (I/16, II/246, III/24633, III/24636, III/24638, III/24621, 

III/24050). Konkrétní způsob ochrany, úpravy tras a přeložek inženýrských sítí je nutné provést v dalším 

projekčním stupni. Zejména je nutné provedení ověření hloubek uložení sítí. Křižující inženýrské sítě, které 

nejsou se stavbou v kolizi, budou pouze ochráněny. Inženýrské sítě vedoucí v souběhu s komunikací 

v nedostatečné vzdálenosti budou přeloženy. U křížení komunikací s nadzemními vedení NN, VN a VVN 

bude v dalším projekčním stupni posouzena svislá vzdálenost průvěsu vodičů od nivelety komunikací (v 

místě násypových těles, kde komunikace nevede přímo po terénu).  Stožáry vedení nadzemních sítí 

v blízkosti komunikace budou ochráněny svodidly dle ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ a TP 114 

„Svodidla na pozemních komunikacích“. 

Pro další stupeň projektové dokumentace je nezbytně nutné provést pasport stávajících křižujících 

produktovodů (horkovod, produktovody EMĚ, produktovod RIGIPS) a zvolit nejvhodnější způsob úpravy 

vedení nebo částečné přeložky. Úpravu je nutné konzultovat se správcem produktovodů tak, aby 

technický návrh odpovídal požadavkům správce a byla minimalizována doba odstávek. 

Dle Národního památkového ústavu se záměr nedotkne žádné památkové rezervace či zóny. Napojení 

obchvatu obce Cítov na silnici II/246 západně od obce Cítov ve variantě 2 okrajově zasahuje do k. ú. 

Kostomlaty pod Řípem, které je zařazeno do vnější zóny (zóna 2) ochranného pásma Národní kulturní 

památky Říp. Ve vnější zóně ochranného pásma (stanovené rozhodnutím Okresního úřadu Litoměřice ze 

dne 21. 1. 1998, č. j. RK 21/11/98) není přípustné zásadně měnit dochovaný vzhled krajiny pod Řípem a 

strukturu a vzhled jejího osídlení. Případné liniové stavby, lomy, průmyslová, zemědělská nebo dopravní 

zařízení a občanská vybavenost budou realizovány pouze po předchozím odsouhlasení příslušnými 

správními orgány – územního plánování, orgány a organizace státní památkové péče, ochrany přírody a 

ostatními dotčenými orgány a organizacemi. Respektovány budou podmínky Archeologického ústavu AV 

a organizací oprávněných k provádění archeologických průzkumů.  Zásah do ochranného pásma národní 
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kulturní památky představuje napojení obchvatu obce Cítov ve variantě 2 na stávající silnici II/246 západně 

od obce Cítov ve stávající stopě bez výškových a směrových změn. Lze konstatovat, že realizace 

předmětného záměru není v rozporu s výše uvedeným rozhodnutím o stanovení ochranného pásma 

národní kulturní památky. Pro účely umístění záměru ve variantě 2 do zóny 2 ochranného pásma národní 

kulturní památky bude nutné získat závazné stanovisko příslušného úřadu státní památkové péče dle 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň před zahájením 

jakýchkoliv stavebních aktivit v území, zvláště zásahů do stávajícího terénu (zemní práce), při nichž může 

být učiněn archeologický nález ve smyslu § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, je nutné v dostatečném předstihu informovat příslušný orgán památkové péče a 

v případě nutnosti zajistit archeologický dozor oprávněnou organizací. 

Co se týká architektonických aspektů nelze zájmové území považovat za významné. 

Možný výskyt archeologického nálezu nelze v území dotčeném stavbou předmětného záměru „Nové 

dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ v obou řešených variantách zcela 

vyloučit, v některých místech vedení stavby ho lze i předpokládat. Veškeré zemní zásahy tak budou 

posuzovány jako zásahy v území s archeologickými nálezy a bude postupováno podle zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Staré ekologické zátěže 

V území posuzovaného záměru nebyly zjištěny žádné skládky ani jiné staré ekologické zátěže.  

Odpady 

Celý investiční záměr v obou řešených variantách je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska 

celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí, a to jak ve fázi 

výstavby, tak ve fázi provozu záměru. 
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H. PŘÍLOHY 

Dokladová část 

• Stanovení příslušného úřadu dle § 21 písm. n) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• Stanoviska orgánů ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

• Vyjádření úřadů územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
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Stanovení příslušného úřadu dle § 21 písm. n) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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Stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů – Agentura ochrany 

přírody a krajiny České republiky (Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj) 
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Vyjádření příslušného úřadu územního plánování z hlediska územně plánovací dokumentace – Městský 

úřad Roudnice nad Labem (Stavební úřad, oddělení úřad územního plánovaní) 
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Fotodokumentace  

Obrázek 29 Pohled na stávající silnici II/246 západně od obce Cítov v místě plánovaného napojení obchvatu obce 

Cítov ve variantě 2   

 
Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o. 

Obrázek 30 Pohled na trasu obchvatu obce Cítov, část 1 (varianta 1) – pohled od západní hranice obce Cítov  

 
Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o. 
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Obrázek 31 Pohled na místo budoucí křižovatky obchvatu obce Cítov se stávající silnicí II/246 

 
Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o. 

Obrázek 32 Pohled na trasu obchvatu obce Cítov, část 2 – pohled od silnice III/24636 směrem ke stávající silnici 

II/246 

 

Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o. 
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Obrázek 33 Pohled na trasu obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, část 1 (varianta 2) podél železniční trati 

č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem 

 
Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o. 

Obrázek 34 Pohled na stávající železniční přejezd na silnici II/246 v úseku Brozánky–Cítov 

 

Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o. 
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Obrázek 35 Pohled na stávající silnici II/246 ve směru Cítov v úseku plánované úpravy (varianta 1 a varianta 2) 

 

Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o. 

Obrázek 36 Pohled na stávající silnici III/24636 ve směru Dolní Beřkovice v úseku plánované úpravy (varianta 1 a 

varianta 2) 

 

Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o. 
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Obrázek 37 Pohled na stávající napojení místní části Podvlčí od silnice III/24636 

 
Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o. 

Obrázek 38 Pohled na trasu plánovaného obchvatu Dolních Beřkovic a Horních Počapel, resp. jeho části 2 ve 

variantě 2 podél železniční trati č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem směrem od jihu 

 
Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o. 
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Obrázek 39 Pohled na jižní napojení místní části Podvlčí 

 
Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o. 

Obrázek 40 Pohled na trasu novostavby komunikace III. třídy spojující silnice III/24636 a III/24050 podél areálu 

elektrárny Mělník směrem od severu 

 

Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o. 
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Obrázek 41 Pohled na stávající přemostění železniční trati č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem 

v rámci napojení areálu Rigips 

 

Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o. 

Obrázek 42 Stávající umělý kanál od odkaliště Panský vrch  

 

Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o.  
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Obrázek 43 Pohled na trasu novostavby komunikace III. třídy spojující silnice III/24636 a III/24050 od severní části 

obce Horní Počaply směrem k železniční trati č. 527A (traťový úsek č. 090) Praha–Ústí nad Labem 

  
Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o.  

Obrázek 44 Pohled na stávající silnici III/24050 ve směru Hněvice 

 

Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o.  
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o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

6. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých 

dalších ustanovení zákona o ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

7. Vyhláška 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 

plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 

následků 

8. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

9.  Nařízení vlády č. 235/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 

zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů 

10. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů 

11. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

12. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

13. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů 

14. Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 

15. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

16. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

17. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů  

18.  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

19. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

20. Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění 

21.  Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých 

souvisejících zákonů 

22. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
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23. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

24. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů 

25. Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 

26. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

27. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

28.  Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

29. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

České technické normy 

1. ČSN 70 6101 Projektování silnic a dálnic 

2. ČSN EN 73 0036 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení 

3. ČSN 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum 

4. ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

5. ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 

6. ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích 

7. ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 

8. ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace 

terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a staveních 

prvků, kombinované konstrukce 

9. ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 

plochy 

10. TNV 75 2931 Povodňové plány 

11. TKP 13 Vegetační úpravy 

12. TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 

13. TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace 

14. TP 99 dodatek 1 Vysazování a ošetřování silniční vegetace 

15. TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích 

16. TP 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy 

17. TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy 

18. TP 232 Propustky a mosty malých rozpětí 


