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Nové dopravní řešení v lokalitě
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Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

Prohlášení
Posudek o vlivech záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice
- Cítov“ na životní prostředí a veřejné zdravé (dále též Posudek, Posudek EIA, nebo „Nové dopravní
řešení“) jsem zpracoval jako držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí v platném znění, dle požadavků vyplývajících z § 9 zákona.
Prohlašuji, že jsem se nepodílel na zpracování Dokumentace vlivů záměru „Nové dopravní
řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice - Cítov“ na životní prostředí, že jsem posuzovanou
Dokumentaci nepřepracovával ani nedoplnil, a že jsem ji posoudil v plném rozsahu stanoveném
zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.
Při zpracování Posudku jsem využil veřejně dostupné elektronické informační zdroje, dříve
zpracované dokumenty procesu EIA pro záměry v okolí zájmové lokality, informace poskytnuté
investorem (v souladu s § 9 odst. 6, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění), a také vlastního
průzkumu in-situ. Na zpracování Posudku se nepodílely jiné osoby.

Úvod
Předložený Posudek o vlivech záměru na životní prostředí hodnotí Dokumentaci vlivů záměru
„Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice - Cítov“ na životní prostředí, podle
§ 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.
Posuzovaný záměr je liniovou stavbou, která upraví stávající dopravní řešení v území
na levém břehu Labe, severozápadně od Mělníka. Z obdržených vyjádření je zřejmé, že je záměr
spojován se záměrem jiného investora, a to s výstavbou zařízení pro energetické využití odpadů
v areálu elektrárny Mělník (ZEVO Mělník). Součástí Stanoviska EIA pro ZEVO Mělník jsou
i požadavky na výstavbu nové silniční infrastruktury, a to za účelem vyloučení tranzitní dopravy
spojené se ZEVO Mělník. Posuzovaný záměr „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní
Beřkovice - Cítov“ je záměrem připravovaným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského
kraje, p.o., a není koncipován výlučně jako „dopravní infrastruktura pro ZEVO Mělník“. Je však
prvním krokem pro možnou další investiční výstavbu – zejména přeložky silnice I/9, kterou v delším
časovém horizontu plánuje realizovat Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Ve vyjádřeních k Dokumentaci EIA je pak často zmíněna i novostavba silnice I. třídy, která
propojí silnice I/ a I/16 mimo jiné i novým mostním objektem přes Labe. Ve vyjádřeních je také často
vytýkáno, že se jedná o tzv. „salámování“. Zpracovatel Posudku situaci jako „salámovou metodu“
přípravy nevnímá, a to z několika důvodů: prvořadým je různost investorů – oznamovatelů;
druhořadou je pak různý stupeň projektové přípravy záměrů.
Nejdéle je ze zmíněných záměrů připravováno ZEVO Mělník. Z procesu EIA pro tento záměr
vyplynul požadavek na koordinované řešení výstavby dopravní infrastruktury v území. Legitimitu
tohoto požadavku podtrhl na veřejném projednání i starosta města Mělník, který konstatoval,
že do dopravní infrastruktury (silnice II. a III.třídy) v okolí města Mělník nebylo v uplynulých
20 letech investováno téměř nic, přičemž demograficky se území vyvíjelo zcela standardním (tedy
růstovým) směrem. Ze všech tří zmíněných záměrů je nejméně rozpracován záměr „I/9 Liběchov –
Dubá, přeložka“. Pro tento záměr byla teprve v lednu 2021 společností PUDIS a.s. zpracována
vyhledávací studie (viz. odkaz použité literatury v tomto Posudku). Vzhledem k termínům zpracování
a ke zcela odlišné podrobnosti zpracování jednotlivých projektů nelze reálně požadovat po
zpracovateli Dokumentace EIA posuzovaného záměru, aby byla ode všech záměrů získána stejně
podrobná a hodnotná vstupní data.
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Posuzovaný záměr byl z koncepčního hlediska postaven na dopravně inženýrských
podkladech, které byly finalizovány v březnu 2020. Tyto údaje podávají komplexní a v maximální
míře aktuální i objektivizovaný popis současného i výhledového stavu. Zpracovatel Dokumentace EIA
se jak v samotném textu Dokumentace, tak i v odborných přílohách, snažil maximálně zapracovat i
jiné dostupné podklady, a proto je možno konstatovat, že penzum vstupních dat je zcela odpovídající
řešenému problému.
Proces EIA pro předmětný záměr byl zahájen v době pandemie onemocnění COVID-19, což
proces ovlivnilo způsobem provedení veřejného projednání, které se konalo online pomocí
videokonferenčního hovoru. Z pohledu zpracovatele Posudku byla účast na veřejném projednání
poměrně hojná, a diskuse věcná.
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Seznam a přehled zkratek a symbolů
EIA

environmental impact assessment (posuzování vlivů na životní prostředí)

Emě

Elektrárna Mělník

EPA

environmental protection agency; agentura ochrany životního prostředí

EVL

evropsky významná lokalita

CHKO

chráněná krajinná oblast

k.ú.

katastrální území

KrÚ STC

Krajský úřad Středočeského kraje

ORP

obec s rozšířenou působností

PUPFL

pozemek určený pro plnění funkcí lesa

PZ

průmyslová zóna

SZ

stavební zákon

TI

technická infrastruktura

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚP

územní plán

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

ZCHD

zvláště chráněný druh (živočichů, rostlin; v souladu
č. 114/1992 Sb., v platném znění, a navazujícími vyhláškami)

ZPF

zemědělský půdní fond

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ZEVO

Zařízení pro energetické využívání odpadů (v tomto Posudku se jedná o záměr
MZP 476 - Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO
Mělník, jehož investorem je společnost ČEZ, a.s.

ZCHD

zvláště chráněné druhy (živočichů a rostlin)

se

zákonem
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I. Základní údaje
I.1. Název záměru
Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov

I.2. Kapacita (rozsah) záměru)
Předmětný záměr „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní býkovice – Cítov“
je z hlediska pozice osy pozemní komunikace navrhován ve svou základních variantách. Varianta 1
představuje novostavby komunikací II. a III.třídy 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.třídy v délce
14,530 km a rozšíření či úpravu komunikací II. a III.třídy v délce 3,530 km. Předmětné pozemní
komunikace II a III.tříd se napojí na stávající silniční síť.

I.3. Umístění záměru
Kraj:
Obec s rozšířenou působností:
Obec:

Katastrální území:

Středočeský (ve variantě č. 2 i kraj Ústecký)
Příbram
Horní Počaply
Dolní Beřkovice
Hořín
Cítov
Býkev
ve variantě 2 i Kostomlaty pod Řípem
Horní Počaply
Křivenice
Dolní Beřkovice
Vliněves
Brozánky
Cítov
Býkev
ve variantě 2 i Kostomlaty pod Řípem

I.4. Obchodní firma oznamovatele
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

I.5. IČ oznamovatele
000 66 001

I.6. Sídlo oznamovatele
Zborovská 11
150 21 Praha 5 - Smíchov
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II. Posouzení Dokumentace
II.1. Úplnost Dokumentace
Dokumentace vlivů záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní
Beřkovice - Cítov“ na životní prostředí (dále také jen „Dokumentace“), je zpracována v rozsahu
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům
uvedeného zákona.
Posuzovaná Dokumentace se skládá z vlastní textové části čítající 348 stran textu, a z 11
příloh, z nichž některé jsou složeny z dílčích částí. Zpracovatel Posudku EIA měl pro svou práci
k dispozici pouze elektronickou formu Dokumentace EIA, a proto nemůže zhodnotit formální
provedení (tištěnou verzi). Elektronická forma Dokumentace EIA pro zpracování Posudku EIA plně
postačovala.
Dílčí přílohy Dokumentace zpracovali odborníci na složkové zákony životního prostředí, resp.
držitelé příslušných autorizací. Tým společnosti EKOLA group, spol. s r.o. zpracoval akustické
posouizení, posouzení vlivů stavby na krajinný ráz a dendrologický průzkum.
Poměrně rozsáhlou a velmi podrobně zpracovanou rozptylovou studii, která je přílohou č. 3
zpracovala společnost ECO-ENVI-CONSULT. Základním dokumentem, který byl použit jako vstupní
údaje pro modelaci v hlukové a rozptylové studii, jsou Dopravně-inženýrské podklady, které v březnu
2020 zpracovala společnost Mott MacDonald CZ spol. s r.o. (příloha č. 1)
Součástí přílohové části Dokumentace EIA (příloha č. 10 a č. 11) jsou také výkresy - situace
stavby v katastrální mapě, podílné profily, vzorové příčné řezy. Výkresová část je zcela postačující pro
orientaci i laické veřejnosti v řešené problematice, a poměrně přesně a zřetelně zobrazuje řešený
záměr.
Po formální stránce je text psán bez chyb či překlepů. Pokud jde o vlastní obsah a rozsah
hodnocené Dokumentace, je podle názoru zpracovatele Posudku vzhledem k charakteru záměru, jeho
lokalizaci a s ohledem na stupeň projektové přípravy záměru, dostačující k posouzení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví, a umožňuje ukončit proces posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění. Předložená Dokumentace EIA má velmi vysokou vypovídací
hodnotu zejména díky podrobnému zpracování dílčích průzkumů a studií, a díky snaze o maximální
objektivizaci a verifikaci výsledků formou měření. Pro zpracování díla bylo využito jak rozsáhlých
průzkumů in-situ, tak numerického modelování a archivních zdrojů.
Rozsah o obsah Dokumentace je vyvážený, podrobnosti jsou rovnoměrně rozděleny mezi
textovou část a část přílohovou. Rozsah a podrobnost přiložených odborných studií odpovídá faktu,
že předmětem posouzení je dlouhodobě připravovaný a poměrně rozsáhlý záměr.
Z metodického hlediska je proto možno konstatovat, že Dokumentace se vhodně soustřeďuje
na rozhodující aspekty spojené s posuzovaným záměrem. Předložená Dokumentace odpovídá
po metodické stránce zásadním požadavkům správné praxe hodnocení vlivu na životní prostředí
a veřejné zdraví.
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II.2. Správnost údajů uvedených v Dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
II.2.1. Správnost uvedených údajů v jednotlivých kapitolách
Správnost údajů uvedených v Dokumentaci záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní
Počaply – Dolní Beřkovice - Cítov“ lze hodnotit následovně:
Úvod
Komentář zpracovatele Posudku:
V úvodní části Dokumentace EIA zpracovatel Dokumentace stručně rekapituluje průběh
projektové přípravy záměru a návaznost na další záměry v území. Z pohledu zpracovatele Posudku
EIA hodnotím zde uvedené údaje jako dostatečné.
Část A – údaje o oznamovateli
Komentář zpracovatele Posudku:
Údaje odpovídají veřejnému rejstříku (dostupný na www.justice.cz). Uvedený telefonní a emailový
kontakt na oprávněného zástupce oznamovatele je platný, a byl zpracovatelem posudku při
koncipování dokumentu prověřen.
Část B – údaje o záměru
Komentář zpracovatele Posudku:
Kapitola je vhodně a přehledně zpracována.
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Komentář zpracovatele Posudku:
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 odpovídá aktuálně platnému znění zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí.
B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Komentář zpracovatele Posudku:
V této kapitole je uvedeno několik číselných údajů, které vystihují rozdíly mezi posuzovanými
variantami 1 a 2. Obě varianty jsou v kapitole i slovně komentovány a podrobněji popsány. V kapitole
jsou také uvedeny předpokládané intenzity dopravy na nově navrhovaných úsecích silnic.
B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Komentář zpracovatele Posudku:
Lokalizace záměru je provedena velmi precizně. Údaje jsou uvedena kompletně a podrobně.
Text je doplněn jak výřezem mapy, a to pro obě posuzované varianty.
B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Komentář zpracovatele Posudku:
Kapitola je zpracována velmi podrobně, a odborně správně. Problematika kumulace vlivů
záměru je mimo jiné předmětem některých vyjádření k Dokumentaci. V kapitole je zmíněn i záměr
ZEVO; zde autor Posudku upozorňuje na skutečnost, která se vine celým Posudkem EIA, a která
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vyplývá i z kontextu Veřejného projednání: překládaný záměr není pouze „dopravní infrastrukturou
pro ZEVO“, ale může svou funkcí plnit i bez realizace/zprovoznění záměru ZEVO.
Zpracovatel Posudku pozitivně hodnotí i zařazení obrázku 3, na kterém je znázorněna poloha
trasy přeložky silnice I/9 Liběchov – Dubá. Na tuto stavbu je i ve vyjádřeních k Dokumentaci EIA
uvedeno několik odkazů, proto je z pohledu zpracovatele Posudku EIA správné, že jsou v Dokumentaci
EIA uvedeny všechny údaje dostupné k datu podání Dokumentace EIA na úřad.
B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí
Komentář zpracovatele Posudku:
Kapitola je zpracována velmi podrobně, a uvádí čtenáře do širšího kontextu projektové
přípravy posuzovaného záměru. Texty jsou doplněny obrázky, které jsou řazeny v textu, a zvyšují tak
možnost porozumění obsahu. Z obsahu kapitoly je zřejmé, že příprava nového řešení dopravní situace
v zájmovém území je dlouhodobějším procesem, na kterém se podílel nejen investor, ale také dotčené
obce. Rozsah a podrobnost zpracování potvrzují, že posuzovaný záměr není pouze „dopravní
infrastrukturou pro ZEVO“, ale že má smysl i bez realizace záměru ZEVO. Tento fakt byl potvrzen i
při diskusi na veřejném projednání záměru prostřednictvím zástupce města Mělník.
B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru
Komentář zpracovatele Posudku:
Kapitola je zpracována velmi podrobně. Údaje o obou posuzovaných variantách jsou
zpracovány přehledně a systematicky.Popsáno je nejen stavebně-technické řešení, ale také odvodnění
(přelivné příkopy, retenční nádrže, systém kanalizace), zvažované úpravy vodních toků, protihlukové
stěny. S obsahem a rozsahem kapitoly lze souhlasit.
B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Komentář zpracovatele Posudku:
Termíny zde uvedené lze považovat za akceptovatelné, ale poměrně optimistické. Rok 2023
jako rok zahájení stavebních prací je poměrně brzký vzhledem k faktu, že některé části posutzovaného
díla nejsou v souladu s územími plány obcí. Stejně tak dokončení v horizontu 18 měsíců je velmi
optimistické, ale ne nereálné.
B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Komentář zpracovatele Posudku:
Údaje lze prohlásit za správné.
B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle §9a odst. 3 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez komentáře. Jedná se o výčet, který je obecně znám. Soupis je zpracován velmi podrobně.
B.II. Údaje o vstupech
Komentář zpracovatele Posudku:
Kapitola je zpracována velmi podrobně. Údaje zde obsažené vycházejí primárně z technické
studie, kterou pro záměr zpracovala společnost 4roads s.r.o., a která byla jedním ze základních
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podkladů pro zpracování Dokumentace EIA. V podkapitole B.II.6 jsou také uvedeny údaje poskytnuté
Správou železnic (údaje o využití trati 090).

B.III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
Komentář zpracovatele Posudku:
Kapitola je zpracována velmi podrobně a věcně správně. Pro zpracování jsou použity výsledky
rozptylové studie. Rozptylová studie, zpracovaná společnosté ECO-ENVI-CONSULT je přiložena jako
příloha č.3 Dokumentace EIA. Údaje prezentované v této kapitole (resp. v rozptylové studii) se
v maximální míře snaží aproximovat vliv nejen posuzovaného záměru, ale i záměrů souvisejících.
Výsledky jsou proto na straně předběžné opatrnosti, což jednoznačně přispívá ke zvýšení jejich
vypovídací schopnosti. Rozsah rozptylové studie, podrobnost zpracování vč. grafických výstupů je
nadstandardně podrobný.
B.III.2 Odpadní vody
Komentář zpracovatele Posudku:
S obsahem i se zpracováním kapitoly lze souhlasit. Vzhledem k přítomným fenoménům je
kapitola zpracována odpovídajícím způsobem.
B.III.3 Odpady (přehled zdrojů, kategorizace a množství odpadů, způsob nakládání)
Komentář zpracovatele Posudku:
S obsahem i rozsahem kapitoly lze souhlasit. Jedná se o standardní výčet, vč. zdrojů a způsobů
nakládání s nimi. V současném stupni zpracování projektové dokumentace záměru není možné (ani
kvalifikovaným odhadem) stanovit množství jednotlivých druhů odpadů.
B.III.4 Ostatní emise a rezidua (hluk, vibrace, záření, zápach, jiné výstupy)
Komentář zpracovatele Posudku:
S obsahem i se zpracováním kapitoly lze souhlasit. Kapitola vychází z akustického posouzení,
které je přílohou č. 2 Dokumentace EIA.
Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Komentář zpracovatele Posudku:
Kapitola je zpracována velmi podrobně. Jsou zde použity výňatky popisných pasáží odborných
studií. Z hlediska obsahového i formálního je kapitola zpracována na velmi vysoké úrovni.
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně-ekonomických vlivů
Komentář zpracovatele Posudku:
V této kapitole jsou citovány závěry přiloženého hodnocení zdravotních rizik, které zpracovala
Ing. Jitka Růžičková. Vlivy sociálně ekonomické jsou komentovány v samostatné podkapitole, což lze
považovat ze volmi přínosné. Z pohledu zpracovatele Posudku bez připomínek.
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D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Komentář zpracovatele Posudku:
Těžištěm kapitoly jsou výstupy rozptylové studie, což lze akceptovat. Kapitola obsahuje celou
řadu tabulek, které jsou převzaty z rozptylové studie, a jsou komentovány. Jsou komentovány i
kumulativní vlivy (se záměrem ZEVO), jsou zmíněny i koncepce na úrovni České republiky.
Po formální i obsahové stránce bez jakýchkoli výhrad.
Z hlediska vlivu na klima jsou využity výstupy samostatné studie hodnotící vliv na klima. Se
závěry se lze ztotožnit.
D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Komentář zpracovatele Posudku:
Kapitola je koncipována jako kompilát výstupů provedeného měření a zpracovaného
akustického posouzení. S výsledky i s jejich interpretací zde uvedenou lze souhlasit. Velmi pozotovně
lze hodnotit komentář dle jednotlivých katastrálních území, což zvyšuje přehlednost a pochopitelnost
textu i laickou veřejností.
D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Komentář zpracovatele Posudku:
Kapitolu lze považovat za vhodně zpracovanou, zejména s ohledem na kontext celé stavby, i na
akcentovanou problematiku hydrogeologie a přítomných vodních zdrojů. Se závěry obsaženými
v kapitole lze souhlasit.
D.I.5 Vlivy na půdu
Komentář zpracovatele Posudku:
Informace obsažené v kapitole poměrně přesně popisují reálný stav řešeného území.
S obsahem kapitoly lze po věcné i formální stránce souhlasit.
D.I.6 Vlivy na přírodní zdroje
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek.
D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra ekosystémy)
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek. Kapitola je zpracována s využitím průzkumů provedených in-situ. Pozitivně
lze hodnotit detailní popis vlivu na jednotlivé ohrožené druhy živočichů.
D.I.8 Vlivy na krajinu
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek. Kapitola je zpracována velmi podrobně a komplexně.
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických
aspektů
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti
a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek. Se závěry uvedenými v této kapitole lze souhlasit. Kapitola je zpracována
velmi podrobně, komplexně a odborně správně.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandartních stavech
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek. S obsahem kapitoly lze souhlasit.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné
Komentář zpracovatele Posudku:
S obsahem kapitoly lze souhlasit. V návrhu Stanoviska je zapracováno maximum z uvedených
podmínek. Kapitola je v Dokumentaci EIA zpracována velmi podrobně a komplexně.
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů pro hodnocení
vlivů
Komentář zpracovatele Posudku:
Použité metody prognózování lze označit za běžně používané, a pro účely vyhodnocení
možných vnějších projevů posuzovaného záměru za dostatečně přesné. Zpracovatel Posudku EIA
pozitivně hodnotí šíři použitých vstupů pro prognózování, i použití dříve zpracovaných průzkumů a
studií. Vstupní údaje lze považovat za relevantní a dostatečně přesné. Numerické metody aproximace,
a výpočtové programy lze charakterizovat jako vhodné, odpovídající zásadám správné praxe.
D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech),
které se vyskytly při zpracování dokumentace
Komentář zpracovatele Posudku:
Se závěry kapitoly lze souhlasit. Kapitola je zpracována velmi podrobně a jednotlivá opatření
jsou součástí návrhu Stanoviska EIA.
E. Porovnání variant řešení záměru
Komentář zpracovatele Posudku:
Kapitola je zpracována jako sumář všech výše popsaných parametrů a výstupů. S obsahem
kapitoly lze souhlasit. Porovnání variant formou tabulky a následně i formou komentáře je velmi
podrobné. Z obsahu kapitoly je zřejmé, že obě varianty záměru mají své nesporné výhody i nevýhody,a
že ani jedna z variant není převažujícím způsobem výhodnější.
F. Závěr
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatel Posudku se s obsahem kapitoly ztotožňuje. Závěr, kdy je jako mírně výhodnější
doporučena varianta 1 však v návrhu Stanoviska EIA rozporuje.
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek. Se zněním i závěrem kapitoly lze souhlasit
Přílohy Dokumentace EIA:
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatel s podrobností, obsahem a výsledky souhlasí. Podrobněji je komentováno v textu
Posudku níže, kde se zpracovatel Posudku na jednotlivé přílohy odvolává (např. v části II.2.2).
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II.2.2. Posouzení metod hodnocení
Hluk
Pro kvantifikaci hlukové zátěže bylo v listopadu 2020 zpracováno akustické posouzení
(EKOLA group), které je přílohou č. 2 Dokumentace EIA, a které zahrnuje i výsledky provedených
akreditovaných měření hluku.
Pro zájmové území byl vytvořen pomocí programu CadnaA matematický model
s výpočtovými body. Výpočet dopravního hluku je proveden dle schváleného Metodického pokynu a
jeho novel. Pro odhad počtu vozidel byly využity Dopravně-inženýrské podklady zpracované
společnosti Mott MacDonald CZ spol. s r.o., které byly rovněž podkladem pro zpracování rozptylové
studie (je garantována shodnost vstupů). Tento postup maximálně přispívá ke zvýšení objektivity
prezentovaných výsledků.
Zvolené postupy i dosažené výsledky lze po stránce rozsahu i podrobnosti hodnotit jako plně
odpovídající řešené problematice, a správně metodicky zpracované.

Imise
Za účelem posouzení změny imisní situace v důsledku provozu hodnoceného záměru byla
zpracována rozptylová studie, která je přílohou č. 2 Dokumentace EIA. Autorem studie je společnost
ECO-ENVI-CONSULT, autorizovanou osobou pro zpracování rozptylových studií pak jeden ze
spoluautorů, RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
Vlastní výpočet imisí byl proveden pomocí software Symos´97. Pro výpočet emisí vybraných
škodlivin produkovaných jak stacionárními zdroji tak silniční dopravou byly využity emisní faktory
získané pomocí programu MEFA 13, který je doporučený Ministerstvem životního prostředí.
Údaje o pozaďových koncentracích byly získány z pětiletých průměrů zpracovaných ČHMÚ
(nejaktuálnější data v době zpracování rozptylové studie).
Při zpracování bylo využito předepsaného postupu pro zpracování rozptylové studie
(Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany ovzduší, pro vypracování rozptylových studií podle § 32
odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, příloha č. 2 - zveřejněný ve Věstníku MŽP
srpen 2013) a jednak z platné legislativy na úseku ochrany ovzduší.

Hodnocení zdravotních rizik
Posouzení vlivu na veřejné zdraví je zařazeno jako příloha č. 4 Dokumentace. Hodnocení
vypracovala Ing. Jitka Růžičková, držitelka osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování
vlivů na veřejné zdraví č. 5/2019,
V tomto dokumentu jsou obvyklým způsobem zpracovány výsledky hlukové a rozptylové
studie, které jsou hodným způsobem diskutovány, a komentovány. S použitými metodami,
i s prezentovanými výsledky se lze ztotožnit.

Ostatní
Poměrně rozsáhlým materiálem je dokument zpracovaný Mgr. Radimem Kočvarou, a to
hodnocení zásahu na zájmy ochrany přírod a krajiny. V dokumentu jsou využity podrobné průzkumy
in-situ.
Z hlediska možného vlivu záměru na vodní prostředí bylo zpracováno Posouzení vlivu.
Dokument zpracoval RNDr. Jiří Starý v červenci 2020. Jedná se o poměrně komplexní dokument,
který využívá vlastního mapování, i rešeršních zdrojů. Jedná se o autorizovaný dokument.
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Doplňkový význam pak mají dendrologický průzkum a hodnocení vlivu záměru na klima.
Zejména dendrologický průzkum bude nutné v následující fázi projektové přípravy aktualizovat dle
záborového elaborátu a zaměření dřevin, který budou zpracovány.
Forma zpracování, rozsah i podrobnost jsou vyčerpávající, a lze se s nimi ztotožnit.

II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
Předmětný záměr „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní býkovice – Cítov“
je z hlediska pozice osy pozemní komunikace navrhován ve svou základních variantách. Varianta 1
představuje novostavby komunikací II. a III.třídy 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.třídy v délce
14,530 km a rozšíření či úpravu komunikací II. a III.třídy v délce 3,530 km.
Na stranách 302 – 310 je podrobně komentován a diskutován výběr preferované varianty.
Součástí porovnání je i analýza pomocí několika desítek parametrů, kdy jsou varianty porovnány, a je
vyhodnoceno, která z nich je v daném parametru výhodnější (přijatelnější).
Je zřejmé, že obě varianty mají identické impakty. Významnost vlivů je pak také velmi
podobná, a pouze mírně příznivější se jeví varianta č. 1, která je i zpracovatelem Dokumentace EIA
uvedena jako doporučená k realizaci.

II.4. Hodnocení významných vlivů
přesahujících státní hranice

záměru

na

životní

prostředí

U posuzovaného záměru lze s ohledem na jeho charakter a umístění, jakékoli přeshraniční
působení vyloučit. Nejbližší státní hranice je od okraje záměru vzdálena cca 60 km vzdušnou čarou,
což je vzhledem k možným a očekávaným vlivům záměru, nedosažitelná vzdálenost.
Vlivy posuzovaného záměru „Nové dopravní řešení“ byly charakterizovány jako místní resp.
lokální, zaznamenatelé ve vzdálenosti řádově desítky až první stovky metrů od místa realizace.
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III. Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v Dokumentaci
EIA dostačujícím způsobem popsáno. V rámci posuzovaného záměru není navrhována převratně nová
technologie. Pozemní komunikace, které jsou v rámci záměru navrhovány, jsou technicky řešeny
standardním způsobem, tedy zejména založení, stabilizace, konstrukce, odvodnění a další funkční
prvky (vegetační úpravy, apod.). Součástí stavby jsou v obou variantách i mostní objekty (přes
vodoteče, přes železniční trať). Žádný z těchto stavebních objektů není navrhován jako technicky
unikátní dílo (např. formy lanových nebo zavěšených mostů).
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v Dokumentaci
EIA dostačujícím způsobem popsáno. Přesnost údajů a popis jednotlivých částí stavby odpovídá
aktuálnímu projekčnímu zpracování záměru, a také délce projektové přípravy. První zpřesnění rozsahu
a polohy stavebních objektů proběhne již v rámci dokumentace pro územní řízení, která je
následujícím stupněm projektové přípravy.
Proces EIA proběhl na podkladu projekčně dostatečně zpracovaného záměru s využitím
znalostí a zkušeností investora i projektanta, což lze považovat za přínosné. Pro vyhodnocení vlivů
záměru na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví je stávající podrobnost dostatečná.
Impakty pozemních komunikací jsou všeobecně známé. Stejně tak je pak možné s výhodou
využít znalostí a zkušeností s jejich minimalizací, resp. odstraněním. Na základě uvedeného lze
konstatovat, že záměr představuje dostatečný stupeň technického podrobnosti zpracování, a z hlediska
znečišťování (ovlivňování) životního prostředí dosahuje přijatelných hodnot.
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IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

snížení,

Shrnutí hlavních opatření pro prevenci, vyloučení nebo snížení významných vlivů záměru jsou
popsána na stranách 282 - 291, a to včetně návrhu monitoringu.
Rozsah podmínek je dále omezen dikcí novely zákona č. 100/2001 Sb., kterou je stanoveno, že
všechny zákonné požadavky (tedy požadavky obsažené ve složkových zákonech) se berou á priori
jako akceptované, a do návrhu Stanoviska lze včlenit pouze konkrétní podmínky, nikoli požadavky
vycházející z legislativy.
Značná část opatření k prevenci nebo ke snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů na složky
životního prostředí jsou již obsaženy v projektové dokumentaci, která byla podkladem pro zpracování
Dokumentace EIA. Vzhledem k rozsahu záměru, a k diskutovanému variantnímu řešení, byly některé
podmínky uvedeny jako vztažené ke konkrétní variantě – tím, že z procesu EIA byla doporučena jedna
varianta jako preferovaná, jsou podmínky sepsány vůči této variantě.
Poměrně výrazným prvkem, který je navržen k eliminaci negativního vlivu záměru na
abiotické složky prostředí, je několikaletý monitoring podzemních vod ve stávajících zdrojích.
Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu Stanoviska pro příslušný úřad, které je kapitolou
VII. tohoto Posudku.
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V. Vypořádání všech obdržených vyjádření
V.1.

Vypořádání všech obdržených vyjádření k Dokumentaci

Na Dokumentaci záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice Cítov“, zpracovanou k lednu 2021 Ing. Liborem Ládyšem a kolektivem specialistů, dle přílohy č. 4
k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, bylo
reagováno níže vypsanými vyjádřeními orgánů státní správy, veřejnosti a spolků. Jednotlivé
dokumenty jsou řazeny tak, jak byly doručeny Krajskému úřadu Středočeského kraje, a jak byly
předány zpracovateli Posudku. Sken všech obdržených vyjádření je zařazen jako příloha č. 1 tohoto
Posudku. Pro větší přehlednost tohoto Posudku je každé obdržené vyjádření vyznačeno výrazným
rámečkem, a jednotlivé body obsažené ve vyjádření jsou komentovány postupně. V případě, že jsou v
došlých vyjádřeních pravopisné chyby nebo překlepy, nejsou při přepisu vyjádření tyto chyby
opravovány. Některá obdržená vyjádření jsou i více než desetistránková. Pro přehlednost jsou tato
delší vyjádření psána vždy na nové stránce. Pokud je obsah obdrženého vyjádření stručný, a bylo
možné jej komentovat krátce, jsou vyjádření řazena běžně za sebou v textu.
Celkem bylo doručeno 17 vyjádření, všechna v zákonné lhůtě. Vyjádření obce Horní Počaply
obsahuje více samostatných dokumentů. Zcela negativní jsou vyjádření Arniky, Dětí Země a obce
Horní Počaply. Kladná, resp. kladná s podmínkami (souhlasná, resp. souhlasná s podmínkami) jsou
pak všechna ostatní.

Obec Býkev
podání ze dne 17. 03. 2021
zpracovatel: Martin Prislupský
Obec má zásadní připomínku k předložené dokumentaci ve věci hlukového zatížení obyvatel.
Studie konstatuje, že obec Býkev je zasažena vysokou hlukovou zátěží z komunikace I. třídy I/16, kdy
v měřících bodech Byk_03, Byk_04 a Byk_05 dochází ke stálému překračování denního (60 dB) i
nočního (50 dB) limitu hlukové zátěže. Studie nikde neuvádí, jak bude tento nevyhovující stav řešen.
Obec požadovala, aby se záměr posuzoval komplexně ve všech souvislostech, které se
dopravní obslužnosti zařízení ZEVO v Horních Počapech bude týkat. Po zprovoznění zařízení ZEVO
dojde k nárůstu osobní i nákladní dopravy, a tím bude mít hlukové zatížení obyvatelstva obce Býkev
vzrůstající trend, což povede ke zhoršení kvality života v obci.
Obec Býkev požaduje, aby do záměru ,,Nového dopravního řešení‘‘ byla zařazena i realizace
protihlukového opatření a to v podobě realizace výstavby protihlukové stěny podél severní části obce,
kde je lemována komunikací I. třídy I/16 (od benzínové pumpy směrem k horkovodu). Realizací
protihlukové stěny by došlo k zásadnímu poklesu zatížení hlukem z dopravy, zlepšení životních
podmínek pro obyvatele obce a snížilo by se prachové zatížení obyvatel.
Komentář zpracovatele Posudku: Posuzovaný záměr řeší silnice II. a III. tříd, které jsou ve správě
společnosti Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.. Silnice I/16, která je ve sdělení
obce Býkev zmíněna, je ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Požadavek se z tohoto důvodu
řešeného záměru netýká. Záměr „Nové dopravní řešení“ se stavebně ani technicky silnice I/16 u obce
Býkev netýká.
Jak již bylo uvedeno v úvodní části Posudku EIA, je posuzovaný záměr jednou – nikoli jedinou ze
součástí podmínek Stanoviska EIA pro ZEVO Mělník. I na veřejném projednání záměru nového
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dopravního řešení bylo konstatováno, že na záměr Nového dopravního řešení může navázat Ředitelství
silnic a dálnic se záměrem přeložky silnice I.třídy. Řešení hlukové situace v obci Býkev pak lze
s výhodou spojit s tímto záměrem.
Na stranách 218 a 219 Dokumentace EIA je hluková situace v k.ú. Býkev a k.ú. Brozánky. Ze zde
prezentovaných textů vyplývá, že realizace posuzovaného záměru se ve výhledových letech 2024 (rok
plánovaného zprovoznění záměru) a 2040 nijak měřitelně neprojeví oproti stávajícímu stavu. I zde je
konstatováno, že zásadním způsobem se na akustické situaci projeví pouze realizace propojení silnic
I/9 a I/16, kterou by investovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

19

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

Obec Cítov
podání ze dne 31. 03. 2021
zpracoval: Ing. David Rameš
Obec Cítov obdržela dvě varianty zpracování záměru, přičemž souhlasí s jen a pouze
variantou č. 2. To hodnotí jako výhodnější v porovnání s variantou 1 z těchto důvodů:
Dojde k oddálení od intravilánu obce Cítov a tím pádem není třeba řešit protihluková opatření.
Obyvatelé obce tím pádem budou také lépe chráněni před všemi negativními účinky dopravy (hlukem,
vibracemi, emisemi).
Varianta č. 2 má pozitivní vliv na případný rozvoj obce k obchvatu a oproti první variantě
nepředstavuje významnější navýšení velikosti trvalého záboru ZPF v katastru obce Cítov. Nebude
zasažen hodnotný biotop západně od obce (bývalá pískovna). Pozitivně implementuje Program
zlepšování kvality ovzduší – Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně. Nebudou negativně dotčeny
objekty sloužící k bydlení.
V tabulce 123 na str. 303 vyplývá její výhodnost proti variantě 1 v poměru 5:4.
Obec požaduje, aby nejbližší stupně projektové dokumentace byly úzce konzultovány s obcí
Cítov tak, aby mohly být účelně využity pozemky ve veřejném vlastnictví k přesunu do zamýšleného
koridoru.
Dále obec navrhuje zohlednit výškové uspořádání komunikací tak, aby byla saturována
negativní bilance zemin (lokálním snížením nivelety komunikací). Rovněž nesouhlasí termíny
zahájení výstavby (6/2023) a dokončení stavby (12/2024), tyto termíny jsou nereálné.
Komentář zpracovatele Posudku:
Požadavek na projednání technického řešení navazujících stupňů projektové dokumentace (DÚR,
DSP) je obsažen mezi podmínkami pro projektovou přípravu záměru.
Požadavek na optimalizaci nivelety silnice s ohledem na redukci negativní bilance výkopů je obsažen
mezi podmínkami pro projektovou přípravu záměru.
Doporučená varianta záměru je komentována na jiném místě tohoto Posudku EIA.
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha
podání č.j. ČIŽP/41/2021/2252 ze dne 06. 04. 2021
Z hlediska složkových zákonů na úseku ochrany ovzduší, vod, odpadového hospodářství a
lesního hospodářství nemá ČIŽP připomínek.
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez komentáře
ČIŽP OI Praha má k dokumentaci zásadní připomínku ze strany ochrany přírody. Investice
zásadním způsobem zasahuje do přírodního a krajinného systému Polabí a tím negativně až destrukčně
ovlivní dlouhou škálu zájmů ochrany přírody a krajiny (nadnárodní struktury ÚSES, výskyt ZCHD,
škodlivý dopad na řadu VKP, ovlivnění a přeměna krajinné mozaiky včetně jejích funkčních složek,
zejména vodních a vláhových poměrů, zábory nejkvalitnějšího ZPF, migrační relace bioty v národním
i mezinárodním kontextu, Natura 2000). Výše uvedené předložená dokumentace buď nezmiňuje, nebo
jen zčásti. Projekt musí obsahovat precizní identifikaci rizik, analýzu jejich prevence, reálné návrhy
žádoucích fakultativních i obligatorních kompenzačních opatření. Z těchto důvodů ČIŽP pokládá
za nezbytné uskutečnění kvalifikovaného posouzení předmětného záměru ve smyslu ustanovení
zákona č. 114/1992 Sb. a jeho § 67, paralelně také čtvrtou část zákona č. 114/1992 Sb.
Komentář zpracovatele Posudku:
Součástí Dokumentace EIA je i Hodnocení zpracované dle § 67 autorizovanou osobou dle zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění. Součástí tohoto dokumentu jsou i poměrně komplexně navržená
opatření pro minimalizaci vlivu na faunu zájmového území.
Součástí projektové dokumentace ve stupni DÚR i DSP bude samostatný stavební objekt, který
komplexně zahrne všechna navrhovaná kompenzační opatření, i včetně alokace příslušných finančních
prostředků.
Výše zmíněná část čtvrtá, zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pojednává o lokalitách soustavy
Natura 2000. Vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl vyloučen Stanoviskem Krajského úřadu
Středočeského kraje č.j. 089714/2020/KUSK ze dne 8. 7. 2020 a toto stanovisko zůstává nadále
v platnosti, což je uvedeno i níže ve stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje. Požadavek
na zpracování hodnocení dle části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb., se proto jeví jako nadbytečný.
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Arnika – program toxické látky a odpady
podání ze dne 12.4.2021
Podání obsahuje celkem 13 stran, které nejsou číslovány, což poměrně znesnadňuje práci s
dokumentem. Na prvních dvou stranách je provedena sumarizace Dokumentace EIA, ke které je
podání mířeno. Samotné body, ke kterým je možné přidat komentář, jsou zařazeny od posledního
odstavce strany 2 dále.

Absence řádného a logického zdůvodnění záměru
podstata kapitoly: podatel zde uvádí, že záměr není v souladu s územními plány obcí, že jsou
výhledové dopravní intenzity nízké a že jsou ve Středočeském kraji potřebnější místa k řešení. Dále je
zmíněno ovlivnění biotopů s vyšší environmentální hodnotou, a je zmíněna rovněž výstavba
protihlukových stěn u nově navrhované silnice.
„Z pohledu ČR či kraje tak záměr postrádá jak dopravní a ekonomicky logické zdůvodnění, tak chybí
aplikace principu přiměřenosti, neboť prokazatelně existují v kraji místa, které si výstavbu přeložek a
obchvatů obcí a měst zaslouží daleko více (zejména na silnicích I. třídy, včetně chybějícího nového
propojení silnic I/9 a I/16, nikoliv na nižších třídách). Z dopravního i z ekonomického hlediska tak
nejde o efektivní stavby naléhavého důvodu.“
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatel Posudku nemůže hodnotit, zda jsou ve Středočeském kraji k řešení důležitější dopravní
stavby, než posuzovaný záměr, a toto hodnocení není ani předmětem procesu EIA. Zdůvodnění potřeby
záměru je v Dokumentaci EIA poměrně komplexně provedeno, a jako takové jej lze přijmout.
Důvody pro realizaci záměru v krátkosti okomentoval na veřejném projednání i zástupce města
Mělník, i náměstek hejtmanky Martin Kupka. Konstatovali, že v posledních dvou dekádách nebyla do
dopravní infrastruktury v zájmové oblasti investována významnější částka, a že stav infrastruktury
stagnuje na stavu z přelomu tisíciletí, přičemž demografický vývoj území je kontinuální. Z pohledu
města Mělník i Kraje je nezbyté zajistit dostatečně kapacitní dopravní řešení na levém břehu Labe,
které by zajistilo i do budoucna dostačující alternativu vedení dopravy vůči průjezdu městem Mělník.
Zpracovatel Posudku zde dále uvádí, že je nutné respektovat systém vlastnictví pozemních komunikací,
který je definován v § 9 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění takto: „Vlastníkem dálnic a silnic I.
třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem
místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových
komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí
pozemku.“
V dokumentaci EIA se obdobně jako v oznámení EIA místy uvádí, že se připravuje i výstavba silnice
I. třídy mezi I/16 a I/19 jako S 9,5/60-70, jejíž trasa ovšem není stále stabilizována (a která opět
poněkud nesystémovým způsobem byla-nebyla zahrnuta do posouzení vlivů tohoto záměru).
Komentář zpracovatele Posudku:
viz komentář k časovému průběhu přípravy EIA pro záměr „Nové dopravní řešení“ a vyhledávací
studie pro přeložku I/9 Liběchov – Dubá. Oba dokumenty byly vydány v lednu 2021, byly
připravovány dvěma různými a na sobě nezávislými investory (viz. § 9 zákona č. 13/1997 Sb.,
v platném znění). Z pohledu zpracovatele Posudku EIA lze naopak ocenit, že se zpracovatel
Dokumentace snažil maximalizovat vstupní podklady, a alespoň tam, kde to bylo možné, využil a
zmínil přípravu přeložky silnice I/9 Liběchov – Dubá.
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Absence řádného vyhodnocení kumulativních vlivů plánované silnice mezi I/9 a I/16
(níže uveden pouze extrakt kapitoly)
Z dokumentace EIA vyplývá, že hlavníma zřejmě i jediným důvodem pro realizaci nového dopravního
řešení v okolí plánované spalovny odpadů Mělník (tj. předloženého záměru ve dvou variantách) je
požadavek stanovený v závazném stanovisku EIA, které vydalo MŽP dne 20. 8. 2018 pod
č.j. MZP/2018/710/1558 v bodě č. 2 a č. 10
Podle nás je proto nelogické, pokud společně s výstavbou spalovny nebyly procesem EIA
vyhodnoceny i vyvolané související silniční a další dopravní stavby, takže vlivy spalovny nebyly
prokazatelně ve své úplnosti (kumulativně) řádně vyhodnoceny.
Podle našeho názoru tedy nebyly procesem EIA pro spalovnu Mělník správně vyhodnocené její
kumulativní vlivy, takže je nutné tyto vlivy posoudit aspoň v tomto procesu EIA, čímž se může
zmírnit či eliminovat zřejmě nezákonné vydání závazného stanoviska EIA ze dne 20. 8. 2018 a jeho
proces EIA.
Stručně řečeno, dokumentace EIA sice posoudila vlivy dvou variant, což je pozitivní rys, nicméně
chybí posouzení nejen Nulové varianty, ale hlavně posouzení i zbývajících plánovaných silničních
staveb v území (zejm. propojení silnic I/16 a I/9 a obchvat Mělníka). A to zvláště, pokud ty jsou v
souladu s ÚPD, kdežto předložený záměr ne.
Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA předložila nejen všechny reálné varianty,
včetně Nulové, ale i další plánované silniční stavby v území jako je silnice I. třídy propojující silnice
I/16 a I/9 a obchvat Mělníka a došlo k vyhodnocení kumulativních vlivů (i se spalovnou komunálních
odpadů Mělník), neboť nelze akceptovat aplikaci tzv. salámové metody, kdy se zvlášť posuzuje
spalovna jako významný zdroj znečištění s ekologicky negativním dopadem, zvlášť úprava a výstavba
přilehlých silnic nižších tříd jako vyvolané stavby a zvlášť dlouhodobě plánovaná a potřebnější
propojovací silnice I. třídy.
Komentář zpracovatele Posudku:
K tzv. „salámové metodě“ již bylo výše v Posudku EIA komentováno. Pokud bychom tzv. „salámovou
metodu“ připustili, musel by být záměr koncipován výhradně jako „dopravní řešení pro ZEVO
Mělník“, což záměr jednoznačně není. Posuzovaný záměr „Nové dopravní řešení“ není navržen pouze
jako „dopravní infrastruktura pro ZEVO“, protože má svůj význam a bude plnit svůj účel i při
nerealizaci záměru ZEVO. Záměr ZEVO, záměr „Nové dopravní řešení“ i záměr přeložky silnice I/9
Liběchov – Dubá má každý svého investora. Jedná se tedy o tři samostatné subjekty. Navíc každý ze
záměrů je v jiné fázi projektové přípravy. Zatímco záměr ZEVO byl procesem EIA již posouzen, pro
přeložku silnice I/9 Liběchov – Dubá byla v době podání Dokumentace EIA „Nové dopravní řešení“
(leden 2021) teprve zpracována vyhledávací studie. Lze tedy vyloučit, že by záměr I/9 byl dlouhodobě
plánován, jak je tomu uvedeno ve vyjádření výše. Při budoucím procesu EIA pro záměr přeložky
silnice I/9 bude možné využít i některé údaje ze záměru „Nové dopravní řešení“.
Fakt, že některý záměr je v územním plánu uveden a jiný není, nemá žádný vliv na proces EIA.
V procesu EIA pro záměr „Nově dopravní řešení“ nelze jakkoli hodnotit zákonnost nebo nezákonnost
vydání Stanoviska EIA pro záměr ZEVO; jedná se o dva naprosto oddělené procesy.
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Absence posouzení Nulové varianty a dalších variant, resp. varianty V-optim
Podstata kapitoly: je požadováno zpracování varianty záměru V-optim (přeložka I/9) a zpracování
komplexní studie dopravy okolo Mělníka.
Podle Arniky měla dokumentace EIA posoudit Nulovou variantu, var. 1 a var. 2 dle oznamovatele a
také variantu, která byla již navržena ve vyjádření k oznámení EIA jako varianta V-optim a která
představuje tento soubor dílčích staveb:
• výstavbu silnice I. třídy (S 9,5/70) propojením silnic I/9 a I/16
• rekonstrukci vybraných stávajících silnic II. a III. třídy, příp. modernizaci bezpečnostně
rizikových úseků např. výstavbu třetího pruhu či odbočovacích pruhů na křižovatkách apod.,
• dílčí bodové technické úpravy vozovky a okolí ve vztahu k ochraně zdraví lidí (výstavba PHS
apod.).
Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA vyhodnotila Nulovou variantu, var. 1 a var. 2
dle oznamovatele a var. V-optim podle popisu výše. Výsledky posouzení by pak měly být pro
přehlednost uvedeny v tabulce, jejíž příklad uvádíme níže i se žádoucími parametry, přičemž je nutné
hlavní kritéria označit podle významnosti (váha vlivu), a to i s odůvodněním tohoto označení.
Komentář zpracovatele Posudku:
Posuzovaný záměr je koncipován jako novostavby a úpravy stávajících silnic II. a III.třídy, tedy silnic,
které jsou v majetku oznamovatele. Požadavek na zpracování variantního řešení se záměrem jiného
investora (oznamovatele – ŘSD ČR) je zřejmě nemožné. Navíc oba záměry (přeložka I/9 a Nové
dopravní řešení) jsou v jiném stupni zpracování. Tam kde to bylo možné, je do hodnocení v rámci
„Nového dopravního řešení“ přeložka silnice I/9 zahrnuta, což je zcela ku prospěchu věci.
Hodnotící kritéria, která zvolil zpracovatel Dokumentace EIA, jsou odpovídající řešenému záměru,
a odpovídají principům správné odborné praxe.
Požadavek na nulovou variantu je stále vázán na koncepci, kdy podatel považuje posuzovaný záměr za
„dopravní infrastrukturu pro ZEVO“. Tato konstrukce je ale mylná. Posuzovaný záměr „Nové
dopravní řešení“ lze považovat za smysluplný, resp. bude plnit svou funkci i bez realizace záměru
ZEVO.

5. Dílčí poznámky s požadavky na zohlednění při přepracování dokumentace EIA
V tabulce se k var. 1 uvádí, že bude nutné na ochranu veřejného zdraví postavit 4 různé PHS
(délka do 115 m), včetně např. PHS03 výšky 9 m v Cítově u č. p. 320 (v oznámení EIA se uvádělo 8
m: PHS ale zamezuje přístup na pozemek RD!) a PHS04 výšky 6 m v Dolních Beřkovicích u č. p. 57 v
lokalitě Josefka.
V obou případech se uvádí, že není upřesněno, jakým konkrétním způsobem budou intenzity
hluku sníženy (technicky či výkupem RD). Přitom tento problém byl identifikován již v oznámení
EIA, ale stále není vyřešen.
Lze proto očekávat, že půjde o vysoce rizikový faktor v neprospěch var. 1, neboť u var. 2
nadlimitní intenzity hluku nevznikají. Tato skutečnost také může znamenat, že var. 1 nebude snadno
realizovatelná nebo jen vysoce obtížně (technicky a právně). Podle Dětí Země je „hluk“ navíc
kritériem s velkou váhou (viz souhrnné posouzení).
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Podle názoru Arniky je nutné, aby na konci podrobného procesu EIA bylo prokazatelné, zda
tyto PHS se svými obrovskými výškami jsou reálné a budou funkční, nebo bude nutné nadlimitní hluk
řešit jiným způsobem (ve prospěch jiné varianty: Nulová varianta, var. 2, V-optim). Tyto zásadní
nejistoty je přitom nutné řešit již nyní za účasti veřejnosti a kdy se ještě rozhoduje o variantách
záměru.
Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA u těchto obrovských PHS v zájmu principu
předběžné opatrnosti uvedla další podrobné údaje, jako např. z čeho budou vyrobeny, ukázat
vizualizace a posoudit jejich vliv na krajinný ráz, podrobně vyhodnotila jejich reálnost a funkčnost a
předložila jiná technická či organizační řešení na efektivní snížení nadlimitního hluku, neboť jedině
tímto způsobem se k tomu může veřejnost vyjádřit. Současně je nutné kritérium „hluk“ vyhodnotit se
všemi variantami, tj. Nulová varianta, var. 1, var. 2 a V-optim.
Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA v rámci nového posouzení min. 4 variant
navrhla a zdůvodnila váhu/významnost kritéria nadlimitních intenzit hluku a dále i reálnost
ochranných opatření před hlukem (nejen ve var. 1, ale příp. i v Nulové variantě nebo ve var. V-optim),
což rozhodne o souhrnném pořadí variant a o komplexních vlivech záměru na životní prostředí.
Komentář zpracovatele Posudku:
Požadavek na přesnější specifikaci PHS je součástí následujících stupňů projektové dokumentace.
Bylo by samozřejmě ideální zpracovat Dokumentaci EIA na podkladu projektové dokumentace
zpracované v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, ale toto není z procesního hlediska
možné (zde zpracovatel Posudku EIA odkazuje na princip přiměřenosti, tedy na porovnání objemu
vynaložených finančních prostředků vůči kvalitě a nezbytnosti zpracování takto podrobné PD).
Současný systém povolování staveb dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění totiž podrobnost
technického řešení zvedá s každým projekčním krokem. V technické/vyhledávajíc studii je
stabilizována trasa, v dokumentaci pro územní rozhodnutí jsou vyřešeny záležitosti inženýrských sítí,
majetkoprávní vztahy a až v dokumentaci pro stavební povolení je precizováno technické řešení. Pro
proces EIA pro posuzovaný záměr postačí definovat vlastnosti navrhovaných PHS (pohltivá/odrazivá)
a v následných stupních PD tyto údaje dále zpřesňovat o materiálové a technické řešení.

Podle našeho názoru je nutné var. 1 (průtah pískovnou) vnímat jako daleko spornější, než var. 2 (dotyk
s býv. štěrkopískovnou), přičemž kritérium zásahu do lokalit s biotopy zvláště chráněných druhů a
rodů organismů (včetně pískovny) lze považovat za významné, neboť se bude rozhodovat o výjimce
dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Lze také upozornit, že Nulová varianta a var. 2 se zranitelnému území
pískovny se vzácnými druhy rostlina
Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA v rámci nového posouzení min. 4 variant
navrhla a zdůvodnila váhu/významnost kritéria zásahu do cenných lokalit rostlin (nejen zvláště
chráněných druhů) a do biotopů zvláště chráněných druhů a rodů živočichů, což rozhodne o
souhrnném pořadí variant a o komplexních vlivech záměru na životní prostředí.
Komentář zpracovatele Posudku:
Důvod pro nevrácení Dokumentace EIA je komentován výše v textu. Volba doporučené varianty je
provedena níže v návrhu Stanoviska EIA.

Dokumentace EIA upozorňuje, že podél stávajících silnic, které se mají rozšiřovat, příp. jsou v
souběhu se železniční tratí, dochází u var. 1 a var.2 k zásahu do dřevin rostoucích mimo les, které z
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hlediska krajinného rázu tvoří v rovinatém polním území významnou pozitivní funkci, a to i z hlediska
biotopů různých druhů a rodů živočichů, včetně zvláště chráněných (hmyz, ptáci, savci).
Ačkoliv některé tyto dřeviny nemusejí být zdravé, je podle nás nutné, aby v přepracované
dokumentaci EIA se v souhrnné tabulce s kritérii pro různé varianty objevilo i množství pokácené
mimolesní zeleně jako významné kritérium pro posouzení.Nižší počet kácených dřevin má mj. i vliv
na bilanci CO2, tedy na klima.Dendrologický posudek žádné souhrnné počty kácených dřevin podle
variant neuvádí (pozn.: u Nulové varianty se nekácí).
Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA navrhla a zdůvodnila váhu/významnost
kritéria zásahu variant záměru do dřevin rostoucích mimo les, tzn. byl použit počet stromů ke kácení a
délka a počet stromů v cenných alejích, což může mít vliv na souhrnné pořadí variant.
Komentář zpracovatele Posudku:
Důvody pro nevrácení Dokumentace EIA jsou komentovány výše v textu. Volba doporučené varianty je
provedena níže v návrhu Stanoviska EIA. Konkrétní rozsah kácení mimolesní zeleně bude precizován v
rámci DÚR. Jako kompenzační opatření jsou navrženy náhradní výsadby, které v krajině udrží prvky
liniové zeleně.

Dokumentace EIA správně upozorňuje, že zábor půdy (zemědělské a lesní) je nutné považovat za
významné kritérium zásahu záměru do přírodního prostředí. Souhrnné údaje o záboru půdy se
nacházejí na různých místech dokumentace EIA a také v biologickém hodnocení (11/2020)
V této souvislosti lze upozornit na ust.§ 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, podle kterého lze půdy I. a II. tříd „odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu“.
Z výše uvedených údajů vyplývá, že var. 2 je opět v silné nevýhodě vůči var. 1, neboť zabírá o 21 %
větší plochu nejcennějších zemědělských půd. Naopak Nulová varianta nezabírá žádné nové cenné
půdy. Kritérium zábory těchto tříd ZPF by mělo být považováno při porovnání variant za důležité,
neboť k záboru těchto kvalitních půd bude nutné získat souhlas.
Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA navrhla a zdůvodnila váhu/významnost
kritéria zásahu do ZPF a PUFL, tzn. plošný zábor a zábor do nejcennějších půd (I. a II. třídy), což
rozhodne o souhrnném pořadí variant a o komplexních vlivech záměru na životní prostředí.
Komentář zpracovatele Posudku:
Důvody pro nevrácení Dokumentace EIA jsou komentovány výše v textu. Volba doporučené varianty je
provedena níže v návrhu Stanoviska EIA.
Předmětem procesu EIA není rozhodovat o tom, zda ten či onen parametr je nebo není veřejným
zájmem. Toto rozhodování je předmětem navazujících správních řízení před vydáním územního
rozhodnutí resp. stavebního povolení dle složkových zákonů životního prostředí.

Dokumentace EIA na těchto 11 stranách stručně popisuje vlivy obou posuzovaných variant záměru,
přičemž Arnika za zásadní považuje i souhrnnou tabulku na str. 303-304 (která zřejmě částečně
vychází z tabulky předložené Dětmi Země v jejich vyjádření k oznámení původní EIA).
Základním nedostatkem dokumentace EIA je část s posouzením variant. Je sice správné, že
jsou dvě (přičemž var. 2 vznikla zřejmě na základě jednání s obcemi), nicméně metodologickou
chybou je absence Nulové varianty, s níž by se záměr a jeho dvě varianty měl srovnávat.
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Z tohoto důvodu je nutné dokumentaci EIA a kap. s posouzením variant doplnit minimálně o
jednu novou (nulovou) variantu, které budou také souhrnně popsány i v tabulce, která by se měla
rozšířit o další kritéria dle příkladu tabulky v tomto vyjádření.
Žádáme také, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA:
1) Předložila jednak údaje o počtech dotčených osob nadlimitním hlukem a nadlimitním znečištěním
ovzduší v jednotlivých obcích (nyní a po realizaci záměru), a jednak
2) předložila konkrétní možnosti získání vhodných druhů zeminy do násypů, a to takových, které
nebudou ohrožovat kvalitu povrchových a podpovrchových vod anebo ohrožovat zdraví obyvatel.
3) V rámci nového posouzení min. 4 variant doplnila minimálně kritérium o kácení dřevin rostoucích
mimo les a
4) tabulku rozšířila podle příkladu výše o další měřitelná kritéria. Dále je nutné,
5) aby byla číselně stanovena váha všech kritérií s odůvodněním a provedlo se posouzení se
stanovením pořadí všech variant, tzn. min. včetně Nulové varianty.
Komentář zpracovatele Posudku:
Důvody pro nevrácení Dokumentace EIA jsou komentovány výše v textu. Volba doporučené varianty je
provedena níže v návrhu Stanoviska EIA.
Specifikace materiálů vhodných pro stavební účely a pro využití na stavbě budou předmětem
navazujících stupňů projektové dokumentace. Pro specifikaci materiálů je navržena i jedna z
podmínek Stanoviska EIA pro fázi projektové přípravy.

K hodnocení vlivů podle kap. D.I.1. dokumentace EIA
V dokumentaci EIA a v Hlukové studii se uvádí, že výstavbou záměru ve var. 1 a var. 2 dojde
ke snížení intenzit hluku v obcích, kudy probíhají stávající silnice.Nicméně nelze ale zjistit, kolik osob
(odborným odhadem) a v jakých obcích je nyní (2020) postiženo nadlimitním hlukem(ve dne a v noci)
a kolik jich bude, pokud se
•

záměr nebude realizovat (Nulová varianta),

•

záměr se bude realizovat ve var. 1,

•

záměr se bude realizovat ve var. 2.

Z tohoto důvodu je obtížné až nemožné prokázat, že např. Nulová varianta nebude v roce 2040
vyhovovat, resp. realizace var.1 či var. 2 je skutečně naléhavý veřejným zájmem.
V dokumentaci EIA, v Rozptylové studii a ve studii zdravotních rizik se uvádí, že výstavbou
záměru ve var. 1 a var. 2 nedojde k nějakému významnému snížení stavu znečištění ovzduší, resp. i při
Nulové variantě bez nové výstavby by nemělo docházet k vyššímu významnému znečištění ovzduší v
roce 2024 a ani v roce 2040. Je tedy zřejmé, že záměr nijak nezlepší stav ovzduší v dotčených obcích a
ani nijak nezlepší zdravotní situaci místních obyvatel tím, že se část nízkých dopravních intenzit sníží
přesunem vozidel na nové silnice mimo obce.
Komentář zpracovatele Posudku:
Z pohledu zpracovatele Posudku nelze v žádném případě diskutovat o tom, že by nulová varianta, o
které podatel píše, mohla být z hlediska hluku přínosná, resp. v budoucnu vyhovující. Již při přípravě
Dokumentace EIA bylo v rámci měření hluku prokázáno, že u některých staveb v intravilánu obcí
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(Horní Beřkovice, Křivenice, Cítov) k překračování hygienického limitu hluku dochází. Hluk je
bezprahově působící noxou, hygienická limit je výsledkem celospolečenského konsenzu na tom, do jaké
míry (s jakou pravděpodobností výskytu zdravotních komplikací při dlouhodobé expozici) je
společnost ochotna toto akceptovat.
Záměr je připravován tak, aby byly vytvořeny podmínky pro budoucí urbanistický vývoj území
(v hodnocené lokalitě), a jedním z účinků vymístění dopravy mimo intravilán obcí je i snížení expozice
obyvatel hluku z dopravy (vždy zůstane minimální úroveň díky dopravě v místě).
Spekulovat o tom, že by mohlo v rámci nulové varianty v roce 2040 snad i dojít k takovému snížení
hladiny dopadajícího akustického tlaku (hluku) v intravilánu, jsou nesmyslné. Jedno ze základních
pravidel akustiky je, že zvýšením výkonu zdroje o 100 % dojde k nárůstu hladiny akustického tlaku
o 3 dB. Obdobně lze dovodit i snižování.

V dokumentaci EIA a ve studii o vlivu na klima se velká část textu zabývá jen obecnými údaji, které
se podle zjištění Arniky vlivem záměru na klima nezabývají, kromě tohoto odstavce a výpočtu a tří
tabulek. dále je uvedena diskuse na téma „tepelný ostrov“a odkaz na tzv. „městský tepelný ostrov“.
Pro komplexní zhodnocení vlivů na klima by bylo vhodné zahrnout i příspěvek plánované spalovny
odpadů a především zhodnotit další možnosti dopravy odpadů do ní, případně porovnat, náročnost na
přepravu odpadů po celém Středočeském kraji. Z tohoto pohledu se opět ukazuje jako nekoncepční
oddělování jednotlivých staveb do různých hodnocení EIA.
Žádáme, aby byla studie o vlivu na klima přepracována a doplněna, neboť její obsah je převážně
teoretický, přičemž praktický výstup neuvádí správné vlivy variant na klima, jelikož se mimoběžně
zabývá vztahem tepelného městského ostrova a emisí CO2 z automobilové dopravy. Studie se také
nezabývá automobilovou dopravou na všech silnicích (z aut na fosilní paliva), ale jen na průtazích
obcemi, a ani se nezabývá rozsáhlým kácením dřevin rostoucích podél stávajících dopravních sítí
a možnou náhradní výsadbou podél nových silnic a modernizovaných stávajících silnic, jako
zmírňující opatření na ochranu klimatu. Už vůbec pak nezahrnuje vlivy různých způsobů dopravy
odpadů.
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatel Posudku se ztotožňuje s obsahem Požadavku č. 13 v tom, že by vyšší vypovídající hodnotu
měl výpočet přímé emise CO2. Vzhledem ke stupni zpracování podkladů však není možné přesně
stanovit úbytek CO2 absorbovaného zelení, která bude vykácena, resp. není možné nyní přesně
stanovit rok zprovoznění záměru a od toho odvodit počet vozidel spalující fosilní paliva.
Požadavek na zahrnutí vlivu ZEVO do studie vlivu na klima pro záměr „Nové dopravní řešení“ je
neopodstatněný, protože záměr „Nové dopravní řešení“ není navržen jen a pouze jako „dopravní
infrastrukturu pro ZEVO“, ale svůj účel bude plnit i v případě derealizace záměru ZEVO.
Zpracovatel Posudku EIA jednoznačně potvrzuje, že studie jsou dokumenty, jejichž obsahem nebo
výstupem jsou teoretické předpoklady (aproximace). Přesné hodnoty jsou pak výstupem provedených
měření.

Přivítáme, pokud do podmínek výstavby bude zahrnut i závazek monitoringu individuálních zdrojů
podzemní vody (studní), kterých je jen 16 (11 u var. 1 a5 u var. 2), a to před zahájením výstavby,
během ní a 2 roky po spuštění automobilového provozu, čímž se naplní princip předběžné opatrnosti.

28

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatel Posudku se ztotožňuje s obsahem sdělení. Požadavek na monitoring studní v daném
rozsahu je uveden mezi podmínkami návrhu Stanoviska EIA níže.

Nesoulad části záměru s územními plány obcí
Za zásadní omezující skutečnosti procesu EIA lze podle Dětí Země upozornit na nesoulad
předložených dílčích staveb s územními plány (dále jen ÚP) dotčených obcí. Proces EIA je tak zcela
předčasný a měl by být zastaven.
Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA zohlednila výsledky procesu SEA pro ÚP
dotčených obcí, neboť bez souhlasného stanoviska SEA pro ÚP, resp. pro ZÚR, lze jen stěží tvrdit, že
výběr variant záměru proběhl po odborné i procesní stránce (za účasti veřejnosti, včetně obyvatel
dotčených obcí a krajů) správným způsobem.
Přitom, jak již bylo uvedeno výše, nelze bez širších dopravních, ekonomických a ekologických
souvislostí předkládat tzv. salámovou metodou nahodilé různé silniční stavby, aniž by bylo zřejmé,
zda jejich přínosy a naléhavost jsou doloženy a aniž by o nich proběhla zákonná „diskuse“ při
schvalování ÚP, resp. ZÚR.
V tomto smyslu je tento proces EIA předčasný, neboť dokud neproběhne proces SEA na různé
dopravní koridory, takže lze jen stěží v procesu EIA pokračovat a úspěšně navrhované stavby následně
i schvalovat, neboť stavební úřady mj. posuzují i soulad záměru s ÚPN.
Komentář zpracovatele Posudku:
Proces EIA lze pro záměr provést, a jeho závěry budou platné, bez ohledu na nesoulad některých částí
s územně plánovací dokumentací. Stav, kdy záměr projde procesem EIA, a není v souladu s územním
plánem, je poměrně běžný. Proces EIA není procesem povolovacím, a proto na něj navazují další
řízení dle složkových zákonů životního prostředí a stavebního práva.
Nelze tvrdit, že každá změna územního plánu nutně podléhá procesu SEA. Účast veřejnosti v procesu
EIA pro posuzovaný záměr proběhla standardním způsobem.
Komentář k namítané „salámové metodě“ je proveden v textu výše.

Závěr
Domníváme se, že i když dokumentace EIA uvádí, že obě varianty záměru mají přípustné vlivy na
životní prostředí, které jsou zmírněny navrženými opatřeními, přičemž mírně má být výhodnější
var. 1, tak podle nás nedošlo k objektivnímu a přesvědčivému posouzení vlivů, a to hlavně
s ohledem na absenci srovnání s Nulovou variantou, případně dalšími.
Předložená dokumentace EIA nezajišťuje objektivní podklad pro další rozhodování, neboť
nepředstavuje úplné, správné a přezkoumatelné posouzení vlivů záměru na životní prostředí, resp.
obsahuje řadu nejasností (např. Hluková a Rozptylová studie), rozporů (studie o vlivu na klima)
a spekulací.
Také chybí posouzení Nulové varianty.
Přestože došlo k vypracování řady rozsáhlých podkladů a dokumentace EIA zčásti reaguje i na některé
z požadavků ve vyjádření k oznámení EIA, žádáme, aby byla dokumentace EIA vrácena
k přepracování a k doplnění, a to i s upřesněním posouzení variant.
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Dále podle § 17 odst. zákona č. 100/2001 Sb. žádáme, aby bylo svoláno veřejné projednání záměru,
neboť s touto předloženou dokumentací EIA nelze souhlasit.
Komentář zpracovatele Posudku:
Z pohledu zpracovatele Posudku EIA byl proces přípravy Dokumentace EIA, tedy reakce na podněty
vzešlé ze Zjišťovacího řízení, dopracování průzkumů a studií a sumarizace možných podkladů
proveden korektně, věcně i formálně správně a s dostatečnou odborností.
Je nepochybné, že by bylo možné penzum vstupních podkladů a údajů s postupujícím časem stále více
a více doplňovat a rozšiřovat; to ale není prakticky možné, protože v území nepůsobí jen jeden
investor, a tedy podklady se musí k jistému (vhodnému) datu uzavřít a pak s nimi pracovat. Toto je
odpovědí na požadavek k vrácení Dokumentace EIA k přepracování a k doplnění vyhodnocení vlivu
přeložky silnice I/9 Liběchov – Dubá, resp. k zpracování dalších (sub) variant. Vyhledávací studie pro
záměr přeložky silnice I/9 byla vydána v lednu 2021, tedy v čase, kdy zpracovatel Dokumentace EIA
podával tuto na Krajský úřad Středočeského kraje.
Jako velmi pozitivní lze hodnotit, že tam, kde to je vhodné a možné, je záměr přeložky silnice I/9
zmíněn. Nelze ale v žádném případě hovořit o „salámování“, protože se jedná o záměr jiného
investora. Stejně tak nelze hovořit o „salámování“ v případě odděleného procesu EIA pro ZEVO a pro
nyní posuzovaný záměr „Nově dopravní řešení“. Záměr „Nové dopravní řešení“ není „dopravní
infrastrukturou pro ZEVO“, ale samostatným záměrem, který bude funkční i bez provozu ZEVO.
K nulové variantě se na veřejném projednání vyjádřili zejména zástupci Středočeského kraje a města
Mělník, kteří konstatovali, že jakékoli odlehčení dopravy, která do Mělníka přijíždí po Nové mostě
přes Labe, je žádoucí. Starosta Mělníka opakovaně zmiňoval, že dlouhé kolony vozidel, které se
v dopravní spičce táhnou od okružní křižovatky v Brozánkách směrem přes Nový most a dále do města
nelze nyní uspokojivě řešit jinak, než odvedením tranzitní dopravy mimo Mělník, a to na levý břeh
Labe, kde ve výhledu může navázat ŘSD ČR se stavbou přeložky I/9 v úseku Liběchov – Dubá.
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Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu
podání ze dne 12.4.2021
Podání obsahuje celkem 15 stran. Na první straně je provedena sumarizace Dokumentace EIA, ke
které je podání mířeno. Samotné body, ke kterým je možné přidat komentář jsou zařazeny od strany 2
dále.
Závěry a doporučení
Předložená dokumentace EIA nezajišťuje objektivní podklad pro další rozhodování, neboť
nepředstavuje úplné, správné a přezkoumatelné posouzení vlivů záměru na životní prostředí, resp.
obsahuje řadu nejasností (např. Hluková a Rozptylová studie), rozporů (studie o vlivu na klima) a
spekulací.
Také chybí posouzení variant, které byly nastíněné již ve vyjádření k oznámení EIA, tzn.
Nulová varianta a varianta V-optim, tj. s výstavbou silnice I. třídy mezi I/9 a I/16 a s dílčími
technickými úpravami stávajících silnic II. a III. třídy.
Žádáme proto, aby byla dokumentace EIA vrácena k přepracování a k doplnění, a to i s
upřesněním posouzení variant. A to i přesto, že došlo k vypracování řady rozsáhlých podkladů a
dokumentace EIA zčásti reaguje i na řady požadavků ve vyjádření k oznámení EIA.
Dále podle § 17 odst. zákona č. 100/2001 Sb. žádáme, aby bylo svoláno veřejné projednání
záměru, neboť s touto předloženou dokumentací EIA nelze souhlasit.
Komentář zpracovatele Posudku:
Z pohledu zpracovatele Posudku EIA je Dokumentace koncipována vhodně, obsahuje všechny
zákonem stanovené náležitosti, je zpracována v zákonem dané struktuře, a prezentovaná hodnocení
jsou provedena s využitím vhodného software, pomocí vhodně zvolených metodik.
K variantám: předmětem posouzení jsou pouze úpravy silnic II. a III.tříd, které jsou ve správě
společnosti Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Dokumentace EIA byla pro tento
záměr vydána v lednu 2021, což je přibližně i doba, kdy byla zpracována vyhledávací studie trasy
přeložky silnice I/9 v úseku Liběchov – Dubá. Investorem přeložky silnice I/9 je navíc ŘSD ČR, tedy
jiný subjekt, než který je oznamovatelem záměru „Nově dopravní řešení“. Požadování koordinace
projekčních prací dvou různých a na sobě nezávislých subjektů je mimo rámec procesu EIA. Na
veřejném projednání i v rámci vyhledávací studie projektu přeložky I/9 je potvrzeno, že záměry jsou
územně koherentní.
Jak je uvedeno a podrobněji komentováno i na jiných místech tohoto Posudku, není možné záměr
„Nové dopravní řešení“ chápat jako „dopravní infrastrukturu pro ZEVO“. Záměr „Nové dopravní
řešení“ může být realizován i bez realizace záměru ZEVO, a lze konstatovat, že je i bez záměru ZEVO
smysluplný, protože zajistí vyvedení dopravy z průtahu obcemi do nezastavěného území.

V dokumentaci EIA se obdobně jako v oznámení EIA místy uvádí, že se připravuje i výstavba silnice
I. třídy mezi I/16 a I/19 jako S 9,5/60-70, jejíž trasa ovšem není stále stabilizována (a která opět
poněkud nesystémovým způsobem byla-nebyla zahrnuta do posouzení vlivů tohoto záměru).
Komentář zpracovatele Posudku:
viz. komentář k časovému průběhu přípravy EIA pro záměr „Nové dopravní řešení“ a vyhledávací
studie pro přeložku I/9 Liběchov – Dubá. Oba dokumenty byly vydány v lednu 2021, byly
připravovány dvěma různými a na sobě nezávislými investory. Z pohledu zpracovatele Posudku EIA
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lze naopak ocenit, že se zpracovatel Dokumentace snažil maximalizovat vstupní podklady, a alespoň
tam, kde to bylo možné, využil a zmínil přípravu přeložky silnice I/9 Liběchov – Dubá.

1. Uživatelsky nekomfortní formát textu dokumentace EIA, včetně řady příloh
Požadavek č. 1: Žádáme, aby KÚ důrazně po všech žadatelích o vydání závěrů zjišťovacích zjištění a
závazných stanovisek EIA vyžadoval poskytování podkladů v „otevřených systémech“ (open data),
aby s nimi mohla veřejnost při tak obrovských objemech dat (nyní min. asi 1.200 stran) a při tak
krátkých lhůtách (30 dní) přijatelným způsobem pracovat.
Komentář zpracovatele Posudku:
Pro běžnou komunikaci s orgány státní správy jsou vhodné i formáty PDF, ve kterých je předložena i
posuzovaná Dokumentace EIA. Požadavek jde nad rámec zákona, a z pohledu zpracovatele Posudku
není odůvodněný.

Požadavek č. 2: Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA i všechny její přílohy byly
předloženy jako otevřená data, aby s nimi mohla veřejnost snadno pracovat a byl tak splněn jeden z
účelů procesu EIA. Současně žádáme, aby stejným způsobem byl po formální stránce předložen i
posudek EIA.
Komentář zpracovatele Posudku:
viz komentář k bodu č. 1

2. Absence řádného a logického zdůvodnění záměru
podstata kapitoly: podatel zde uvádí, že záměr není v souladu s územními plány obcí, že jsou
výhledové dopravní intenzity nízké a že jsou v Kraji potřebnější místa k řešení.
Požadavek č. 3: Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA podrobněji a lépe popsala a
jasně kvantifikovala dopravní i časové důvody (naléhavost), proč má dojít k výstavbě záměru (např.
v tabulce uvést plusy a minusy a pro koho znamená výhody a přínosy).
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatel Posudku nemůže hodnotit, zda jsou ve Středočeském kraji k řešení důležitější dopravní
stavby, než posuzovaný záměr, a toto hodnocení není ani předmětem procesu EIA. Zdůvodnění potřeby
záměru je v Dokumentaci EIA poměrně komplexně provedeno, a jako takové jej lze přijmout.
Důvody pro realizaci záměru v krátkosti okomentoval na veřejném projednání i zástupce města
Mělník, i náměstek hejtmanky Martin Kupka. Konstatovali, že v posledních dvou dekádách nebyla do
dopravní infrastruktury v zájmové oblasti investována významnější částka, a že stav infrastruktury
stagnuje na stavu z přelomu tisíciletí, přičemž demografický vývoj území je kontinuální.
Zpracovatel Posudku zde dále uvádí, že je nutné respektovat systém vlastnictví pozemních komunikací,
který je definován v § 9 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění takto: „Vlastníkem dálnic a silnic I.
třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem
místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových
komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí
pozemku.“
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3. Absence řádného vyhodnocení kumulativních vlivů plánované silnice mezi I/9 a I/16
V kapitole jsou komentovány další plánované liniové stavby v území, je zmíněn odkaz na záměr ZEVO
a je zmíněna též „salámová metoda“ přípravy. Těžiště kapitoly spočívá v požadavku souhrnně
hodnotit vliv záměru „Nové dopravní řešení“ s přeložkou silnice I/9.
Požadavek č. 4: Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA předložila nejen všechny
reálné varianty, včetně Nulové, ale i další plánované silniční stavby v území jako je silnice I. třídy
propojující silnice I/16 a I/9 a obchvat Mělníka a došlo k vyhodnocení kumulativních vlivů (i se
spalovnou komunálních odpadů Mělník), neboť nelze akceptovat aplikaci tzv. salámové metody, kdy
se zvlášť posuzuje spalovna jako významný ekologicky negativní zdroj, zvlášť úprava a výstavba
přilehlých silnic nižších tříd jako vyvolané stavby a zvlášť dlouhodobě plánovaná a potřebnější
propojovací silnice I. třídy.
Komentář zpracovatele Posudku:
K tzv. „salámové metodě“ již bylo výše v Posudku EIA komentováno. Pokud bychom tzv. „salámovou
metodu“ připustili, musel by být záměr koncipován výhradně jako „dopravní řešení pro ZEVO
Mělník“, což záměr jednoznačně není; má totiž smysl a bude funkční i při nerealizaci záměru ZEVO.
Záměr Nového dopravního řešení není koncipován výlučně pro potřeby ZEVO. Záměr ZEVO, záměr
„Nové dopravní řešení“ i záměr přeložky silnice I/9 Liběchov – Dubá má každý svého investora.
Jedná se tedy o tři samostatné subjekty. Navíc každý ze záměrů je v jiné fázi projektové přípravy.
Zatímco záměr ZEVO byl procesem EIA již posouzen, pro přeložku silnice I/9 Liběchov – Dubá byla
v době podání Dokumentace EIA „Nové dopravní řešení“ (leden 2021) teprve zpracována vyhledávací
studie. Lze tedy vyloučit, že by záměr I/9 byl dlouhodobě plánován, jak je tomu uvedeno ve vyjádření
výše. Při budoucím procesu EIA pro záměr přeložky silnice I/9 bude možné využít i některé údaje ze
záměru „Nové dopravní řešení“.

4. Absence posouzení Nulové varianty a dalších variant, resp. varianty V-optim
Podstata kapitoly: je požadováno zpracování varianty záměru V-optim (přeložka I/9).
Podle Dětí Země měla dokumentace EIA posoudit Nulovou variantu, var. 1 a var. 2 dle oznamovatele
a také variantu, která byla již navržena ve vyjádření k oznámení EIA jako varianta V-optim a která
představuje tento soubor dílčích staveb:
• výstavbu silnice I. třídy (S 9,5/70) propojením silnic I/9 a I/16
• rekonstrukci vybraných stávajících silnic II. a III. třídy, příp. modernizaci bezpečnostně
rizikových úseků např. výstavbu třetího pruhu či odbočovacích pruhů na křižovatkách apod.,
• dílčí bodové technické úpravy vozovky a okolí ve vztahu k ochraně zdraví lidí (výstavba PHS
apod.).
Jak již bylo uvedeno výše, tak je vysoce sporné, zda je skutečně věcně a časově naléhavé a ve
veřejném zájmu předložený záměr (var. 1 nebo var. 2) realizovat, tzn. včetně obchvatů Cítova,
Horních Počapel a Dolních Beřkovic, pokud stávající i budoucí dopravní intenzity (za cca 20 let)
nedosahují max. kapacitních údajů na silnicích II. a III. třídy, resp. kdy se na silnici I. třídy I/16 a 1/9
očekávají vysoké dopravní intenzity.
Požadavek č. 5: Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA vyhodnotila Nulovou
variantu, var. 1 a var. 2 dle oznamovatele a var. V-optim podle popisu výše. Výsledky posouzení by
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pak měly být pro přehlednost uvedeny v tabulce, kterou příkladmo uvádíme se žádoucími parametry,
přičemž je nutné hlavní kritéria označit podle významnosti (váha vlivu), a to i s odůvodněním tohoto
označení, aby by se mohlo stanovit pořadí podle kritérií a hlavně sumarizující pořadí podle
jednotlivých variant.
Komentář zpracovatele Posudku:
Z pohledu zpracovatele Posudku nelze v žádném případě souhlasit s argumentem, že je záměr „Nové
dopravní řešení“ zbytečný, protože i za 20 let budou dopravní intenzity v Horních Počaplech, Dolních
Beřkovicích a Cítově pod maximálními kapacitními hodnotami silnic II. a III. třídy. Z pohledu vlivu na
veřejné zdraví je velmi významným parametrem i emise hluku z provozu na silnicích, a dle
provedeného měření již nyní dosahuje nadlimitních hodnot (např. v měřícím místě M3, M4). Pokud
realizací záměru dojde ke snížení zátěže obyvatel hlukem, je záměr možno považovat za přínosný a
nelze spekulovat o tom, že by „z technického hlediska stávající silnice byly schopné pojmout i více
vozidel“.
Stejně tak nelze souhlasit s argumentem, že počet osob, které zemřou při dopravních nehodách byl
v roce 2020 nižší než v předchozích letech. Rok 2020 byl totiž výrazně ovlivněn pandemií koronaviru,
a v rámci nastavených opatření byla výrazně omezena mobilita občanů, což je zřejmě tím
nejmarkantnějším zdrojem uvedeného snížení počtu zemřelých osob.
Hodnotící kritéria, která zvolil zpracovatel Dokumentace EIA, jsou odpovídající řešenému záměru, a
odpovídají principům správné odborné praxe.

5. Dílčí poznámky s požadavky na zohlednění při přepracování dokumentace EIA
str. 51-52 dokumentace EIA
V tabulce se k var. 1 uvádí, že bude nutné na ochranu veřejného zdraví postavit 4 různé PHS
(délka do 115 m), včetně např. PHS03 výšky 9 m v Cítově u č. p. 320 (v oznámení EIA se uvádělo 8
m: PHS ale zamezuje přístup na pozemek RD!) a PHS04 výšky 6 m v Dolních Beřkovicích u č. p. 57 v
lokalitě Josefka.
V obou případech se uvádí, že není upřesněno, jakým konkrétním způsobem budou intenzity
hluku sníženy (technicky či výkupem RD). Přitom tento problém byl identifikován již v oznámení
EIA, ale stále není vyřešen.
Lze proto očekávat, že půjde o vysoce rizikový faktor v neprospěch var. 1, neboť u var. 2
nadlimitní intenzity hluku nevznikají. Tato skutečnost také může znamenat, že var. 1 nebude snadno
realizovatelná nebo jen vysoce obtížně (technicky a právně). Podle Dětí Země je „hluk“ navíc
kritériem s velkou váhou (viz souhrnné posouzení).
Podle názoru Dětí Země je nutné, aby na konci podrobného procesu EIA bylo prokazatelné,
zda tyto PHS se svými obrovskými výškami jsou reálné a budou funkční, nebo bude nutné nadlimitní
hluk řešit jiným způsobem (ve prospěch jiné varianty: Nulová varianta, var. 2, V-optim). Tyto zásadní
nejistoty je přitom nutné řešit již nyní za účasti veřejnosti a kdy se ještě rozhoduje o variantách
záměru.
Požadavek č. 6: Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA u těchto obrovských PHS
v zájmu principu předběžné opatrnosti uvedla další podrobné údaje, jako např. z čeho budou
vyrobeny, ukázat vizualizace a posoudit jejich vliv na krajinný ráz, podrobně vyhodnotila jejich
reálnost a funkčnost a předložila jiná technická či organizační řešení na efektivní snížení nadlimitního
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hluku, neboť jedině tímto způsobem se k tomu může veřejnost vyjádřit. Současně je nutné kritérium
„hluk“ vyhodnotit se všemi variantami, tj. Nulová varianta, var. 1, var. 2 a V-optim.
Požadavek č. 7: Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA v rámci nového posouzení
min. 4 variant navrhla a zdůvodnila váhu/významnost kritéria nadlimitních intenzit hluku a dále i
reálnost ochranných opatření před hlukem (nejen ve var. 1, ale příp. i v Nulové variantě nebo ve var.
V-optim), což rozhodne o souhrnném pořadí variant a o komplexních vlivech záměru na životní
prostředí.
Komentář zpracovatele Posudku:
Požadavek na přesnější specifikaci PHS je součástí následujících stupňů projektové dokumentace.
Bylo by samozřejmě ideální zpracovat Dokumentaci EIA na podkladu projektové dokumentace
zpracované v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, ale toto není z procesního hlediska
možné. Současný systém povolování staveb dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění totiž
podrobnost technického řešení zvedá s každým projekčním krokem. V technické/vyhledávajíc studii je
stabilizována trasa, v dokumentaci pro územní rozhodnutí jsou vyřešeny záležitosti inženýrských sítí,
majetkoprávní vztahy a až v dokumentaci pro stavební povolení je precizováno technické řešení. Pro
proces EIA pro posuzovaný záměr postačí definovat vlastnosti navrhovaných PHS (pohltivá/odrazivá)
a v následných stupních PD tyto údaje dále zpřesňovat o materiálové a technické řešení.

str. 161 a násl. dokumentace EIA
Děti Země za pozitivní vnímají skutečnost, že po dvou letech byly provedeny další přírodovědné
průzkumy (2020) a bylo vypracováno další biologické hodnocení (pozn.: potvrdilo zřejmě škodlivý
vliv na biotop 1 zvláště chráněného druhu rostliny a 21 zvláště chráněných druhů a rodů živočichů,
včetně vázaných na pole a dřeviny).
Děti Země ve svém vyjádření k oznámení EIA mj. upozornily, že je nutné považovat pískovnu
západně od obce Cítov i okraj býv. štěrkopískovny Baraba podél trati 090 z hlediska biodiverzity za
cenné lokality. Proto je nutné var. 1 (průtah pískovnou) vnímat daleko spornou, než var. 2 (dotyk s
býv. štěrkopískovnou), přičemž kritérium zásahu do lokalit s biotopy zvláště chráněných druhů a rodů
organismů (včetně pískovny) lze považovat za významné, neboť se bude rozhodovat o výjimce dle §
56 zákona č. 114/1992 Sb. Lze také upozornit, že Nulová varianta a var. 2 se zranitelnému území
pískovny se vzácnými druhy rostlin a živočichy vyhýbají.
Požadavek č. 8: Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA v rámci nového posouzení
min. 4 variant navrhla a zdůvodnila váhu/významnost kritéria zásahu do cenných lokalit rostlin (nejen
zvláště chráněných druhů) a do biotopů zvláště chráněných druhů a rodů živočichů, což rozhodne o
souhrnném pořadí variant a o komplexních vlivech záměru na životní prostředí.
Komentář zpracovatele Posudku:
Důvod pro nevrácení Dokumentace EIA je komentován výše v textu. Volba doporučené varianty je
provedena níže v návrhu Stanoviska EIA.

str. 163 dokumentace EIA
Dokumentace EIA upozorňuje, že podél stávajících silnic, které se mají rozšiřovat, příp. jsou v
souběhu se železniční tratí, dochází u var. 1 a var. 2 také ke značnému k zásahu do dřevin rostoucích
mimo les, které z hlediska krajinného rázu tvoří v rovinatém polním území významnou pozitivní
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funkci, a to i z hlediska biotopů různých druhů a rodů živočichů, včetně zvláště chráněných (hmyz,
ptáci, savci).
Požadavek č. 9: Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA v rámci nového posouzení
min. 4 variant navrhla a zdůvodnila váhu/významnost kritéria zásahu variant záměru do dřevin
rostoucích mimo les, tzn. byl použit počet stromů ke kácení a délka a počet stromů v cenných alejích,
což může mít vliv na souhrnné pořadí variant.
Komentář zpracovatele Posudku:
Důvody pro nevrácení Dokumentace EIA jsou komentovány výše v textu. Volba doporučené varianty je
provedena níže v návrhu Stanoviska EIA. Konkrétní rozsah kácení mimolesní zeleně bude precizován v
rámci DÚR. Jako kompenzační opatření jsou navrženy náhradní výsadby, které v krajině udrží prvky
liniové zeleně.

str. 176 dokumentace EIA
Podstata vyjádření: jsou zmíněny zábory ZPF, PUPFL, a je diskutována výhodnost té které
varianty.
Požadavek č. 10: Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA v rámci nového posouzení
min. 4 variant navrhla a zdůvodnila váhu/významnost kritéria zásahu do ZPF a PUFL, tzn. plošný
zábor a zábor do nejcennějších půd (I. a II. třídy), což rozhodne o souhrnném pořadí variant a o
komplexních vlivech záměru na životní prostředí.
Komentář zpracovatele Posudku:
Důvody pro nevrácení Dokumentace EIA jsou komentovány výše v textu. Volba doporučené varianty je
provedena níže v návrhu Stanoviska EIA.

str. 302 až 312 dokumentace EIA (posouzení variant)
podstata sdělení: obsahem kapitoly je diskuse nad volbou variant, resp. nad stanovením kritérií pro
volbu, a jejich vyhodnocení.
Požadavek č. 11: Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA v rámci nového posouzení
min. 4 variant předložila jednak údaje o počtech dotčených osob nadlimitním hlukem a nadlimitním
znečištěním ovzduší v jednotlivých obcích (nyní a po realizaci záměru) a jednak předložila konkrétní
možnosti získání vhodných druhů zeminy do násypů či konkrétně popsala, jaké materiály z elektrárny
lze takto použít.
Požadavek č. 12: Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA v rámci nového posouzení
min. 4 variant doplnila min. kritérium o kácení mimolesních dřevin a tabulku rozšířila podle tabulky
výše o další měřitelná kritéria. Dále je nutné, aby byla číselně stanovena váha všech kritérií s
odůvodněním a provedlo se posouzení se stanovením pořadí všech variant, tzn. min. Nulová varianta,
var. 1, var. 2 a var. V-optim.
Komentář zpracovatele Posudku:
Důvody pro nevrácení Dokumentace EIA jsou komentovány výše v textu. Volba doporučené varianty je
provedena níže v návrhu Stanoviska EIA.
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Specifikace materiálů vhodných pro stavební účely a pro využití na stavbě budou předmětem
navazujících stupňů projektové dokumentace. Pro specifikaci materiálů je navržena i jedna z
podmínek Stanoviska EIA pro fázi projektové přípravy.

str. 178-180 a 211-228 dokumentace EIA (hluk)
V dokumentaci EIA a v Hlukové studii se uvádí, že výstavbou záměru ve var. 1 a var. 2 dojde
ke snížení intenzit hluku v obcích, kudy probíhají stávající silnice. Nicméně nelze ale zjistit, kolik
osob (odborným odhadem) a v jakých obcích je nyní (2020) postiženo nadlimitním hlukem (ve dne a v
noci) a kolik jich bude, pokud se
- záměr nebude realizovat (Nulová varianta),
- záměr se bude realizovat ve var. 1,
- záměr se bude realizovat ve var. 2 a
- záměr se bude realizovat ve var. V-optim.
Z tohoto důvodu lze obtížně až nemožně prokázat, že např. Nulová varianta nebude v roce
2040 vyhovovat, resp. realizace var. 1 či var. 2 je skutečně naléhavý veřejným zájmem a zda var. Voptim nebude výhodnější.
Komentář zpracovatele Posudku:
Je nezpochybnitelné, že již nyní dochází v zástavbě obcí Horní Počaply, Dolní Beřkovice, Cítov
k překračování hygienických limitů. Záměr je připravován tak, aby byly vytvořeny podmínky pro
budoucí urbanistický vývoj území (v hodnocené lokalitě), a jedním z účinků vymístění dopravy mimo
intravilán obcí je i snížení expozice obyvatel hluku z dopravy (vždy zůstane minimální úroveň díky
dopravě v místě).
Spekulovat o tom, že by mohlo v rámci nulové varianty v roce 2040 snad i dojít k takovému snížení
hladiny dopadajícího akustického tlaku (hluku) v intravilánu, jsou nesmyslné. Jedno ze základních
pravidel akustiky je, že zvýšením výkonu zdroje o 100 % dojde k nárůstu hladiny akustického tlaku
o 3 dB. Obdobně lze dovodit i snižování.

str. 181-210 a 181-210 dokumentace EIA (ovzduší)
V dokumentaci EIA, v Rozptylové studii a ve studii zdravotník rizik se uvádí, že výstavbou
záměru ve var. 1 a var. 2 nedojde k nějakému významnému snížení stavu znečištění ovzduší, resp. i
při Nulové variantě bez nové výstavby by nemělo docházet k vyššímu významnému znečištění
ovzduší v roce 2024 a ani v roce 2040.
Je tedy zřejmé, že záměr nijak nezlepší stav ovzduší v dotčených obcích a ani nijak nezlepší
zdravotní situaci místních obyvatel tím, že se část nízkých dopravních intenzit sníží přesunem vozidel
na nové silnice mimo obce.
Komentář zpracovatele Posudku:
Jde o konstatování faktu. Doprava se na imisní situaci podílí pouze méně významnými příspěvky.
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str. 207-211 dokumentace EIA (klima)
Požadavek č. 13: Žádáme, aby byla studie o vlivu na klima přepracována a doplněna, neboť její obsah
je převážně teoretický, přičemž praktický výstup neuvádí správné vlivy variant na klima, jelikož se
mimoběžně zabývá vztahem tepelného městského ostrova a emisí CO2 z automobilové dopravy.
Studie se nezabývá automobilovou dopravou na všech silnicích (s auty na fosilní paliva), ale jen na
průtazích obcemi, a ani rozsáhlým kácením dřevin rostoucích podél stávajících dopravních sítí s
možnou náhradní výsadbou podél nových a modernizovaných silnic a tratě 090 (zmírňující opatření
pro ochranu klimatu).
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatel Posudku se ztotožňuje s obsahem Požadavku č. 13 v tom, že by vyšší vypovídající hodnotu
měl výpočet přímé emise CO2. Vzhledem ke stupni zpracování podkladů však není možné přesně
stanovit úbytek CO2 absorbovaného zelení, která bude vykácena, resp. není možné nyní přesně
stanovit rok zprovoznění záměru a od toho odvodit počet vozidel spalující fosilní paliva. Zpracovatel
Posudku EIA jednoznačně potvrzuje, že studie jsou dokumenty, jejichž obsahem nebo výstupem jsou
teoretické předpoklady (aproximace). Přesné hodnoty jsou pak výstupem provedených měření.

str. 228-237 dokumentace EIA (voda)
Děti Země vítají, že dokumentace EIA počítá s monitoringem individuálních zdrojů podzemní
vody (studní), kterých je jen 16 (11 u var. 1 a 5 u var. 2), a to před zahájením výstavby, během ní a 2
roky po spuštění automobilového provozu, čímž se naplní princip předběžné opatrnosti.
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatel Posudku se ztotožňuje s obsahem sdělení. Požadavek na monitoring studní v daním
rozsahu je uveden mezi podmínkami návrhu Stanoviska EIA níže.

7. Nesoulad části záměru s územními plány obcí
Za zásadní omezující skutečnosti procesu EIA lze podle Dětí Země upozornit na nesoulad
předložených dílčích staveb s územními plány (dále jen ÚP) dotčených obcí. Proces EIA je tak zcela
předčasný a měl by být zastaven.
Požadavek č. 14: Žádáme, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA zohlednila výsledky
procesu SEA pro ÚP dotčených obcí, neboť bez souhlasného stanoviska SEA pro ÚP, resp. pro ZÚR,
lze jen stěží tvrdit, že výběr variant záměru proběhl po odborné i procesní stránce (za účasti veřejnosti,
včetně obyvatel dotčených obcí a krajů) správným způsobem.
Přitom, jak již bylo uvedeno výše, nelze bez širších dopravních, ekonomických a
ekologických souvislostí předkládat tzv. salámovou metodou nahodilé různé silniční stavby, aniž by
bylo zřejmé, zda jejich přínosy a naléhavost jsou doloženy a aniž by o nich proběhla zákonná
„diskuse“ při schvalování ÚP, resp. ZÚR.
V tomto smyslu je tento proces EIA předčasný, neboť dokud neproběhne proces SEA na různé
dopravní koridory, takže lze jen stěží v procesu EIA pokračovat a úspěšně navrhované stavby následně
i schvalovat, neboť stavební úřady mj. posuzují i soulad záměru s ÚPN.
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Komentář zpracovatele Posudku:
Proces EIA lze pro záměr provést, a jeho závěry budou platné, bez ohledu na nesoulad některých částí
s územně plánovací dokumentací. Stav, kdy záměr projde procesem EIA, a není v souladu s územním
plánem, je poměrně běžný. Proces EIA není procesem povolovacím, a proto na něj navazují další
řízení dle složkových zákonů životního prostředí a stavebního práva.
Nelze tvrdit, že každá změna územního plánu nutně podléhá procesu SEA. Účast veřejnosti v procesu
EIA pro posuzovaný záměr proběhla standardním způsobem.
Komentář k namítané „salámové metodě“ je proveden v textu výše.

8. Závěr
Děti Země se domnívají, že i když dokumentace EIA uvádí, že obě varianty záměru mají
přípustné vlivy na životní prostředí, které jsou zmírněny navrženými opatřeními, přičemž mírně má
být výhodnější var. 1, tak podle nich nedošlo k objektivnímu a přesvědčivému posouzení, a to hlavně s
ohledem na absenci srovnání s Nulovou variantou a příp. i s var. V-optim (pozn.: k posouzení všech 4
variant došlo jen z hlediska vlivů intenzit hluku a stavu znečištění ovzduší, resp. vlivů na veřejné
zdraví).
Hlavní nedostatky dokumentace EIA Děti Země spatřují v nesprávném použití metodice, tzn.
neposouzení dalších 2 variant, zejména V-optim a Nulové, která zřejmě vykazuje přípustné vlivy i do
budoucna, přičemž většina kritérií vykazuje pro ni mnohdy lepší hodnoty, než mají obě předložené
varianty,
•

nepřesvědčivé a nepodložené tvrzení, že var. 1 je výhodnější, než var. 2,

•

absence odůvodnění ke stanovení všech 9 hlavních kritérií a také jejich váhy/významu, neboť
nelze mechanicky a účelově s rozpory tvrdit, že nějaké kritérium převažuje (např. zábor půdy):
podle názoru Dětí Země vychází jako nejvýhodnější Nulová varianta a za ní je var. 2, která má
daleko nižší rizika k realizaci

•

neposouzení všech hlavních vlivů, např. chybí konkrétní údaje, kolik obyvatel obcí je dotčeno
nadlimitními intenzitami hluku a nadlimitním znečištěním ovzduší ve všech 4 variantách, jak
je zohledněn počet kácených mimolesních dřevin ve var. 1 a var. 2 navzájem a k oběma
dalším variantám, chybějí vlivy na klima apod.

Za těchto okolností je žádoucí, aby dokumentace EIA byla vrácena k doplnění a k
přepracování. Také je žádoucí, aby bylo svoláno veřejné jednání.
Komentář zpracovatele Posudku:
Z pohledu zpracovatele Posudku EIA byl proces přípravy Dokumentace EIA, tedy reakce na podněty
vzešlé ze Zjišťovacího řízení, dopracování průzkumů a studií a sumarizace možných podkladů
provedena korektně, věcně i formálně správně a s dostatečnou odborností.
Je nepochybné, že by bylo možné penzum vstupních podkladů a údajů s postupujícím časem stále více
a více doplňovat a rozšiřovat; to ale není prakticky možné, protože v území nepůsobí jen jeden
investor, a tedy podklady se musí k jistému (vhodnému) datu uzavřít a pak s nimi pracovat. Toto je
odpovědí na požadavek k vrácení Dokumentace EIA k přepracování a k doplnění vyhodnocení vlivu
přeložky silnice I/9 Liběchov – Dubá, resp. k zpracování dalších (sub) variant. Vyhledávací studie pro
tento záměr byla vydána v lednu 2021, tedy v čase, kdy zpracovatel Dokumentace EIA podával tuto na
Krajský úřad Středočeského kraje. Jako velmi pozitivní lze hodnotit, že tam, kde to je vhodné a možné,
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je záměr přeložky silnice I/9 zmíněn. Nelze ale v žádném případě hovořit o „salámování“, protože se
jedná o záměr jiného investora. Stejně tak nelze hovořit o „salámování“ v případě odděleného
procesu EIA pro ZEVO a pro nyní posuzovaný záměr „Nově dopravní řešení“. Záměr „Nové dopravní
řešení“ není „dopravní infrastrukturou pro ZEVO“, ale samostatným záměrem, který bude funkční i
bez provozu ZEVO.
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Občanka Z.C. obce Cítov (anonymizováno)
podání ze dne 08. 04. 2021
podání obsahuje 4 strany textu a 4 přílohy
Podání obsahuje sdělení resp. námitky obyvatelky obce Cítov (jakožto vlastníka pozemků) ke změně
č. 3, územního plánu Cítov. V dokumentu je zmíněn odkaz na ukončené správní řízení ve věci
odstranění dvou kusů dopravních značek na místních komunikacích v obci Cítov, a jsou zde dále
zmíněny spory, které občanka Z.C. vede se společností Zemědělská Cítov, a.s.
Komentář zpracovatele Posudku:
Obsah vyjádření nijak nekoresponduje s posuzovaným záměrem. Podání je sice nazváno „Vyjádření
k posuzování vlivů na životní prostředí „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počáply – Dolní
Beřkoice – Cítov“, ale k záměru nemá naprosto žádnou relevanci.

Občan obce Cítov (anonymizováno)
podání ze dne 28. 07. 2011
Odesílatel jakožto soukromý zemědělec využívá k podnikání těžkou zemědělskou techniku (traktory,
kombajny apod.). Touto technickou však nelze projíždět ulicemi, které nejsou označený zákazem
vjezdu a jediná přístupová cesta (polní cesta za hřištěm) je v době dešťů nesjízdná. Rovněž
manipulace s technickou, zejména otáčení na návsi, není z hlediska bezpečnosti silničního provozu
žádoucí (hlavní silnice, chodci, autobusová zastávka apod.)
Odesílatel nevidí žádné řešení, které by plně vyhovovalo úrovni silničního provozu v obci, takže žádá
o podání stanoviska představitelů obce, jak uvedený problém řešit.
Komentář zpracovatele Posudku:
Obsah vyjádření nijak nekoresponduje s posuzovaným záměrem. Podání je sice nazváno „Vyjádření
k posuzování vlivů na životní prostředí „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počáply – Dolní
Beřkoice – Cítov“, ale k záměru nemá naprosto žádnou relevanci. Požadovat tímto způsobem
vyjádření představitelů obce Cítov nelze.
Z pohledu zpracovatele Posudku je zřejmé, že obec Cítov si je vědoma složitých majetkoprávních
vztahů, a proto ve svém vyjádření apeluje na maximální využití pozemků ve veřejném vlastnictví.
Mezi podmínkami pro fázi projektové přípravy je proto uveden požadavek na projekční zpracování
sjezdů ze zamýšlených silnic II. a III. třídy tak, aby byla zajištěna obsluha rozsáhlých zemědělsky
využívaných ploch, kterými záměr bude procházet.
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Zemědělská Cítov, a.s.
podání ze dne 01. 08. 2021
Odesílatel žádá Obecní úřad Cítov o řešení dopravního přístupu pro traktory a nákladní automobily
do střediska živočišné výroby v Cítově, protože je nucen k nevyhovujícímu a nejistému objíždění
po soukromých a nezpevněných pozemcích, neboť objíždění z druhého konce Cítova přes klidovou
zónu rodinných domků by neúměrně zatěžovalo svojí délkou, hlukem a exhalacemi velkou část obce.
Po změně majitele přilehlého domku byly v průjezdu umístěny dopravní značení zakazující průjezd
traktorů a nákladních automobilů.
Proto je požadováno odstranění výše uvedených zákazových dopravních značek a opětovné obnovení
tohoto jediného vyhovujícího příjezdu nákladních automobilů a traktorů do střediska živočišné výroby
v Cítově.
Komentář zpracovatele Posudku:
Obsah vyjádření nijak nekoresponduje s posuzovaným záměrem. Požadovat skrze proces EIA
vyjádření představitelů obce Cítov, nebo řešení konkrétního problému v obci, nelze.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
č.j. KHSUL 37044/2021 ze dne 09. 04. 2021
Podstata vyjádření: Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem doporučuje předloženou dokumentaci
záměru ke kladnému projednání.
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatel Posudku EIA se s obsahem vyjádření ztotožňuje.
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
č.j. KHSSC 10376/2021 ze dne 09. 04. 2021
Podstata vyjádření:
Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví
vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s § 77 odst. 1
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů toto vyjádření:
1. V případě zvolení varianty 1 bude dalším stupni projektové dokumentace stavby zvoleno
konkrétní technické řešení protihlukové ochrany objektů Cítov čp. 320 a Dolní Beřkovice
č.p. 57.
2. Předpoklady akustické studie budou po realizaci staveb ověřeny měřením hluku z provozu na
komunikacích v referenčních bodech zvolených po dohodě s KHS.
3. Z hlediska akustické situace považuje KHS variantu 2 za mírně příznivější (tato varianta
nevyžaduje realizaci protihlukových stěn v k. ú. Cítov a Dolní Beřkovice).
Komentář zpracovatele Posudku:
Ad 1: doporučení výsledné varianty je provedeno na jiném místě Posudku EIA
Ad 2: Požadavek je obsažen mezi podmínkami Stanoviska EIA pro fázi uvedení do provozu
Ad 3: doporučení výsledné varianty je provedeno na jiném místě Posudku EIA. Varianta 2 se po
provedené modelaci jeví z hlediska akustických projevů jako výhodnější.
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Obec Horní Počaply
podání ze dne 07. 04. 2021; bez č.j.
Obec Horní Počaply podala v rámci svého vyjádření k Dokumentaci EIA několik dokumentů, a to:
•

své vyjádření k Oznámení EIA (datováno 31.1.2019)

•

zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu (pozn. zpracovatele Posudku?
jednalo se o místní referendum k záměru ZEVO)

•

vyjádření ze dne 7.4.2021, na které je podrobně reagováno níže v textu.

Komentář zpracovatele Posudku:
Je zřejmé, že obec nesouhlasí se záměrem ZEVO. Posuzovaný záměr „Nové dopravní řešení“ ale není
pouze „dopravní infrastrukturou pro ZEVO“, ale samostatným záměrem, který může plnit svou funkci
i v případě, že záměr ZEVO nebude realizován. Zpracovatel Posudku se proto nebude vyjadřovat ke
stanoviskům Obce, které jsou vázány na ZEVO, ale věcně vypořádá a okomentuje pouze záležitost
spojenou s novým dopravním řešením.

V úvodní pasáži podání jsou sumarizovány zákonné požadavky na vyvěšení informací o záměru
(úřední desky Středočeského a Ústeckého kraje). Je zde také konstatováno, že obec Horní Počaply
se záměrem nesouhlasí, a své stanovisko komentuje v bodech níže.
Komentář zpracovatele Posudku:
Z hlediska termínů zpracovatel Posudku EIA souhlasí, věc je v souladu s ustanovením zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění. Ostatní body jsou komentovány níže.

1. Rozpor s územně plánovací dokumentací podatele
Záměr neodpovídá koncepci dalšího rozvoje území Podatele, jak je vymezena v územním plánu
Podatele přijatém dne 18. 7. 2002, ve verzi změn č. ], 2 a 3 (dále jen ,,ÚP'). Záměr je vymezen skrze
nezastavěné území na jihozápad od zastavěného území Podatele, a to přes pozemky s převažujícím
funkčním vymezením OP - orná půda a CH - chmelnice. Pozemky jsou dle ÚP určeny pro zemědělské
účely, což odpovídá celkové koncepci dalšího rozvoje území Podatele. Záměr je s tímto naopak
v přímém rozporu a Podatel s ním z tohoto důvodu nesouhlasí a upozorňuje, že z jeho strany nebude
provedena odpovídající změna ÚP, která je v gesci Podatele.
Pro úplnost Podatel doplňuje, že Záměr v části návrhu obchvatu obce Horní Počaply není záměrem
nadmístního významu, který by byl vymezen v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.
Záměr je v rozporu s územně plánovací dokumentací Podatele a je proto nerealizovatelný.
Komentář zpracovatele Posudku:
Proces posuzování vlivů na životní prostředí není procesem povolovacím, a nelze tedy spojovat vydání
Stanoviska EIA s bezprostřední realizací záměru. Rozpor záměru s aktuálně platnými zájmy a cíli
územního plánování není překážkou k provedení procesu EIA.
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2. Omezení rozvoje území Podatele
Umístění Záměru na jihozápad od zastavěného území Podatele, a to v relativní blízkosti jeho
zastavěného území, by blokovalo možnost budoucího rozvoje dotčeného území Podatele tímto
směrem.
Na jihozápadní části zastavěného území Podatele, kterou by měl Záměr lemovat, se nachází obytná
zástavba a zahrady. Její „obklopení" Záměrem by tak nejenom vedlo k zásadním negativním dopadům
na tuto zástavbu (viz část JI, body 2 a 3 tohoto vyjádření), ale zamezilo i dalšímu rozvoji této oblasti.
Záměr koncipovaný zejména pro pohyb těžké nákladní dopravy z přilehlého zařízení pro energetické
využiti odpadu v lokalitě Mělník (,ZEVO") by byl významným zdrojem hluku, vibrací, emisi a dalších
negativních vlivů, se kterými je umístění další obytné zástavby a rekreačních ploch neslučitelné. Jedná
se přitom v zásadě o jediné plochy, kterými může Podatel svůj rozvoj dále směřovat. Na
severovýchodní straně je Podatel limitován říčním korytem. Umístění obdobné překážky obklopující
území Podatele zejména z jihozápadní strany, resp. díky půlkruhovému půdorysu v zásadě ze všech
zbývajících stran, by tak de facto vedlo k zamezení jakéhokoliv rozvoje území Podatele.
Podatel nesouhlasí s návrhem Záměru vedoucího v blízkosti obytné zástavby na území Podatele
a blokujícího její další rozvoj. Záměr by zcela znemožnil budoucí možnost jakéhokoliv rozvoje území
Podatele.
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatel Dokumentace EIA vyhodnotil vliv na jižní okraj zástavby obce Horní Počaply dle
požadavků legislativy. Zjištěné hodnoty (hluk, emise) odpovídají legislativě.
Z pohledu liniových bariér v území je nutno také zmínit, že v ose SZ-JV je obec Horní Počaply
lemována dvoukolejnou elektrifikovanou železniční tratí, přičemž jižně od této železniční trati je
situována pouze zahrádkářská lokalita.
Návrh osy silnice (záměru) v nezastavěném území je v k.ú. Horní Počaply determinován také pozicí
neveřejného letiště (LKPOCA), od kterého je nutno zachovat alespoň minimální odstupové
vzdálenosti. Přístup do území, které bude lemováno na severu železniční tratí a na jihu plánovaným
záměrem bude zajištěn pomocí stávající silnice III.třídy spojující Horní Počaply s obcí Bechlín
(III/24621).

3. Nedůvodnost Záměru
Jak bude rozebráno níže, realizace Záměru by byla spojena se zásadními negativními dopady na území
Podatele a jeho obyvatele. Dle přesvědčení Podatele přitom pro jeho realizaci na území Podatele není
dán rozumný důvod.
Záměr je koncipován jako nové dopravní řešení v souvislosti s plánovanou realizací ZEVO, pro které
bylo dne 20. 8. 2018 vydáno Ministerstvem životního prostředí souhlasné závazné stanovisko EIA,
č. j. MZP/2018/710/1558.
dále jsou v textu zmíněny podmínky Stanoviska EIA pro záměr „ZEVO“, a je zmiňováno, že záměr
ZEVO má být napojen na železniční trať. V dokumentaci k ZEVO se s ohledem na řešení dopravního
napojení uvádí: "Realizace nového dopravního silničního řešení v okolí EMĚ je základní podmínkou
realizovatelnosti záměru ZEVO."
Podatel na prvním místě uvádí, že nesouhlasil již se záměrem ZEVO, pročež v procesu EIA vedenému
k tomuto záměru podal nesouhlasné vyjádření ze dne 6. 2. 2018. V záři 2018 pak Podatel konal místní
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referendum, prostřednictvím kterého vyslovili občané Podatele s ZEVO nesouhlas. Nesouhlas se
Záměrem jakožto dopravním spojením pro ZEVO Podatel vyjádřil i v rámci vyjádření k oznámení
Záměru ze dne 3 l. l. 2019.
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatel Posudku konstatuje, že záměr nelze chápat pouze a výlučně jako „dopravní infrastrukturu
pro ZEVO“. Jak již bylo komentováno výše, a jak zaznělo na veřejném projednání, záměr bude plnit
funkci i v případě nerealizace záměru ZEVO. Lze ale potvrdit, že záměr ZEVO nemlže být provozován
bez výstavby obchvatů sídelních útvarů, kterými jsou nyní silnice II. a III. třídy vedeny jako průtah.

Připomínky zpracované RNDr. Alicí Dvorskou, Ph.D. – součást podání obce Horní Počaply
datováno 4.4.2021
Úvodní pasáž obsahuje pouze základní informace, a proto není zpracovatelem Posudku komentována.
Připomínky k Dokumentaci jsou psány v kapitole II. uvedeného podání. Jde o tyto body:
,,Nové dopravní řešení v území je plánováno mj. i v souvislosti s plánovanou realizací
ZEVO v elektrárně Mělník (...) Z podmínek souhlasného závazného stanoviska pro fázi
přípravy projektu vyplývá nezbytnost realizace nového silničního napojení procházejícího
mimo nejbližší obce" (str. 17 dokumentace). Nová silnice však není jedinou a výlučnou
možností, jak odpad do ZEVO dopravovat: ,,Z podmínek souhlasného závazného stanoviska
pro .fázi provozu ZEVO Mělník vyplývá povinnost svozu komunálního odpadu po železnici
nebo po novém silničním napojení" (str. 32 dokumentace). stávající železniční infrastruktura
je totiž dostatečná i pro záměr ZEVO, Dokumentace EIA pro ZEVO Mělník uvažovala se
dvěma variantami dopravy odpadu do areálu EMĚ (čistě silniční a silniční + železniční), ale
trasa silniční dopravy se lišila od trasy nyní posuzovaného záměru. Konstatovala, že vliv
silniční dopravy na imisní zátěž je nižší v případě kombinované dopravy odpadů po silnici a
železnici a že vlivem realizace záměru ZEVO Mělník nedojde ke zvýšení akustické zátěže
z železniční dopravy mimo areál EMĚ. Železniční doprava je tedy výhodná. později bylo ještě
konstatováno, že ,,lodní doprava bude tvořit část z 80 % denní spotřeby spalitelného odpadu
pro ZEVO". Není proto jasné, proč ,,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" (str. 17 dokumentace). Nelze souhlasit se zdůvodněním, že tímto způsobem ,,
veškeré výstupy posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly s
dostatečnou rezervou na straně bezpečnosti" (str. 17 dokumentace). Dokumentace Záměru
např. neuvažuje s překladišti (pro různé formy dopravy), ačkoli i jejich výstavba a provoz
budou mít vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel. Podobně v případě využití lodní dopravy
bude mít tato vliv na hlukovou a imisní situaci, kterou je třeba uvažovat kumulativně se
Záměrem i vlastním ZEVO Mělník. Zároveň umělé navýšení podílu silniční dopravy na
100 % skýtá do budoucna možnost rezignace na využití dopravy kombinované, neboť emise
uvažované v dokumentaci a rozptylové studii Záměru budou nejvyšší možné.
a)

Lze tedy konstatovat, že v minulosti neproběhlo kompletní vyhodnocení vlivů různých variant
dopravy odpadu do ZEVO na životní prostředí a zdraví a pohodu obyvatel, které by
zohledňovalo trasu Záměru i související infrastrukturu ,jako jsou např. překladiště. Nyní by
tedy mělo být provedené posouzení trasy Záměru i ve variantách kombinací se železniční a
lodní dopravou a následně doporučený takový způsob dopravy, který bude mít nejmenší vliv
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na životní prostředí a zdraví a pohodu obyvatel. Předpokladem je, že oznamovatel Záměru i
vlastního ZEVO Mělník mají konkrétní představu o způsobu dopravy odpadu a její řešení
nebude děleno do několika menších záměrů posuzovaných zvlášť'.
Komentář zpracovatele Posudku:
Jak již bylo v Posudku komentováno výše, záměr není definován pouze jako „dopravní infrastruktura
pro ZEVO Mělník“, ale jde o silniční stavbu, která má smysl i bez realizace ZEVO. Tento fakt byl
sdělen i na veřejném projednání záměru, kdy náměstek hejtmanky, pan Kupka sdělil, že se dopravní
infrastruktura v okolí Mělníka v uplynulých 20 letech téměř nezměnila, přičemž demografický vývoj
obcí se nezastavil, a poptávka po kapacitním dopravním napojení obcí resp. snaha o vyvedení dopravy
z průtahu obcemi je velká.
Řešit v rámci záměru „Nově dopravní řešení“ téma překladišť odpadů, lodní dopravy a dalších
zmíněných prvků je proto nedůvodné a nesmyslné. Stejně tak je nesmyslný požadavek na zpracování
jiných variant záměru „Nové dopravní řešení“ ve vztahu k různým způsobům dopravy odpadů do
ZEVO.
V rámci procesu EIA pro záměr „Nové dopravní řešení“ nelze zpochybňovat nebo napadat proces EIA
pro záměr ZEVO. Proces EIA pro ZEVO byl ukončen vydáním Stanoviska EIA.
K „umělému navyšování silniční dopravy“ a „možné rezignaci na využití kombinované dopravy“
zpracovatel Posudku konstatuje, že se jedná o standardní konzervativní přístup zpracovatele
odborných studií. Tímto postupem jsou do hodnocení zahrnuty nejvyšší reálně dosažitelné hodnoty
sledovaného parametru. V žádném případě ale nelze hovořit o rezignaci na jiné způsoby dopravy.
Pokud bychom připustili argumentaci RNDr. Dvorské, museli bychom všechny údaje o dopravních
intenzitách na silniční síti brát jako absolutní hodnoty, a očekávat že jeden každý den projede
na vybraném úseku pozemní komunikace právě konkrétní stanovený počet vozidel, což je zcela
nesmyslné. Navíc na silnicích vyšší třídy dochází k vyšší denní variabilitě v počtu vozidel. Pokud
bychom argument RNDr. Dvorské vzali ad absurdum, mohla by nastat situace „vyčerpání denního
povoleného počtu automobilů“ na vybraných komunikacích, což je naprosto nemyslitelné.

b)
,,Nové dopravní řešení v území je plánováno mj. i v souvislosti s plánovanou realizací
ZEVO v elektrárně Mělník" (str. 17 dokumentace). Kumulativní hodnocení bylo provedené
v rámci rozptylové studie. Akustická studie kumulativně uvažovala hluk pouze ze silniční
a železniční dopravy. Proto je třeba znázornit celkovou akustickou situaci včetně provozu
vlastního ZEVO Mělník, které se bude nacházet ve značné blízkosti obce Horní Počaply.
Komentář zpracovatele Posudku:
Hluková studie slouží mj. k porovnání zjištěných hodnot akustického tlaku s hodnotami uvedenými pro
konkrétní typy zdrojů (liniové zdroje, stacionární zdroje, zdroje vysokoenergetického impulsního
hluku). Neexistuje parametr „maximální hlučnost“. Požadavek na uvedení celkové akustické situace je
proto nesmyslný. Naproti tomu v problematice ochrany ovzduší je hodnocena celková imisní situace,
což zcela odpovídá legislativě.
c)
Pro fázi výstavby Záměru nebylo provedené akustické hodnocení ani rozptylový
výpočet. Na str. 27 dokumentace se píše: ,,V době zpracování předmětné dokumentace EIA
nebyly zpracovány zásady organizace výstavby (...) V rámci dalších stupňů projektových
příprav budou zpracovány podrobné ZOV (...) S tím souvisí i následný proces detailního
posouzení vlivů výstavby záměrů na akustickou situaci či ovzduší v dalšími stupni
projektových příprav." Toto zdůvodnění nelze považovat za dostatečné.U záměrů dopravní
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infrastruktury je předběžná hluková studie pro fázi výstavby prováděná běžně, a to na základě
předpokladů a zkušeností se stavbami podobného druhu. U dopravních staveb se také
zpracovávají rozptylové studie pro fázi výstavby, Tyto studie pro výstavbu Záměru je tedy
nutné provést, a to i kumulativně s výstavbou související infrastruktury (překladiště) a dalších
v zájmovém území plánovaných záměrů, pokud se budou s výstavbou Záměru překrývat
(související investice na pozemních komunikacích a Net4Gas, str. 28 dokumentace).
Komentář zpracovatele Posudku:
Požadavek na zpracování rozptylové a hlukové studie pro fázi realizace záměru je uveden jako jedna
z podmínek Stanoviska EIA.
Z pohledu zpracovatele Posudku konstatuji, že podrobnost zpracování posuzovaného záměru je nyní
nízká, a proto by byla i vypovídací schopnost zejména rozptylové studie pro fázi výstavby poměrně
malá. Hodnotu takto získaných číselných údajů lze označit jako nevelkou. Zpracovatel Posudku proto
žádá, aby byla fáze výstavby záměru z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci
vyhodnocena na základě relevantnější projektové dokumentace, zejména části Zásady organizace
výstavby (ZOV) a aktualizována na podkladu dokumentace pro stavební povolení.

III. Rozptylová studie
Rozptylová studie (dále RS) byla provedena modelem SYMOS'97, který je ve vyhlášce č.
330/2012 Sb. uveden jako jedna z referenčních metod pro iniisní modelování. RS byla zpracována v
srpnu 2020. Lze k ní vznést následující připomínky:
a) Na str. 22 RS se píše, že ve výpočtu byla uvažována vytíženost těžkých nákladních vozidel
50 %. Údaj se pravděpodobně týká vytíženosti vozidel mimo provoz vyvolaný ZEVO Mělník,
nebot' dopravní model ZEVO Mělník uvažoval s 90 % - 100 % vytížením vozidel svážejících
odpady, pomocné látky a chemikálie a odvážejících škváru, popílek a druhotné suroviny.7
Tuto záležitost je třeba vysvětlit, protože vytížení vozidel má vliv na emise znečišťujících
látek.
Komentář zpracovatele Posudku:
Vytíženost 50% u nákladních vozidel je standardní výpočtový vstup, který vychází ze situace, kdy
nákladní vozidlo projede řešeným úsekem plně naloženo (vytíženost 100%) a tímtéž úsekem projede
zpět prázdné (vytíženost 0%).
Posuzovaný záměr „Nové dopravní řešení“ nelze chápat jako „dopravní infrastrukturu pro ZEVO“,
což bylo podrobněji komentováno na jiných místech tohoto Posudku EIA. Použití parametru 50%
proto nelze porovnávat s parametrem použitým pro hodnocení v rámci záměru „ZEVO“.

b) ,,V rámci obou variant řešeného záměru je navržena realizace 5 mostních objektů" (str.22
dokumentace). V RS chybí informace o tom, jak byla řešena výška emisí z těchto objektů
vyvýšených nad terénem.
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatel Posudku ověřil způsob zapracování mostních objektů přímo ve zpracovaném modelu
území u zpracovatele rozptylové studie. Zahrnuté mostních objektů je provedeno standardním
způsobem, s využitím výškopisného zaměření terénu.
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IV. Závěr
Zásadním problémem je absence variantního posouzení Záměru, tj. s využitím kombinované dopravy.
Taktéž nelze akceptovat vysvětlení zdůvodňující nevyhodnocení vlivů Záměru na hlukovou a imisní
situaci ve fázi výstavby. Rozptylová studie je zpracována nadprůměrně podrobně a transparentně.
Komentář zpracovatele Posudku:
K absenci variantního posouzení (překladiště, apod.) zpracovatel Posudku znovu konstatuje, že
posuzovaný záměr není pouze „dopravní infrastrukturou pro ZEVO“, ale dopravní stavbou, která má
význam a smysl i bez realizace záměru ZEVO. Požadavek na dopracování variant s překladišti je
proto možné odmítnout jako nedůvodný.
K nezpracování hlukové a rozptylové studie je nutno vzít v úvahu, že podrobnost zpracování
projektové dokumentace je nízká, a vypovídací schopnost takto zpracovaných studií bude v tomto
okamžiku nevelká. Zpracování studií na podkladu upřesněné projektové dokumentace však smysluplné
je, a požadavek je zahrnut mezi podmínkami návrhu Stanoviska níže.
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Krajský úřad Středočeského kraje
podání č.j. 048349/2021/KUSK ze dne 08.04.2021
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán k
projednání záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Počaply - Dolní Beřkovice - Cítov“ ve smyslu § 8
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) sděluje následující stanovisko:
•

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 a následujících zákona sděluje
z hlediska zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma),
z hlediska zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a z hlediska regionálních a nadregionálních
územních systémů ekologické stability (ÚSES) následující:
Krajský úřad souhlasí s provedeným hodnocením vlivů záměru na zákonem chráněné zájmy, které je
přílohou oznámení záměru (dále jen hodnocení). Krajský úřad souhlasí s provedením záměru
za podmínky dodržení doporučení k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativního vlivu zásahu,
které jsou uvedeny v hodnocení. Krajský úřad, v souladu s hodnocením, preferuje provedení varianty
č. 2 záměru.
Z hlediska zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů Krajský úřad upozorňuje, že provedení
záměru je vázáno na předem povolenou výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů
dle ust. § 56 zákona.
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona sděluje,
že v souladu s ust. § 45i zákona již byl vyloučen významný vliv předloženého záměru, samostatně
i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předměty ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu stanoviskem
č.j. 089714/2020/KUSK ze dne 8. 7. 2020 a toto stanovisko zůstává nadále v platnosti.
Komentář zpracovatele Posudku:
V podmínkách návrhu Stanoviska EIA je uveden i požadavek na samostatné zpracování
kompenzačních opatření formou stavebního objektu (s ohledem na finanční objem těchto nákladů, a na
potřebu dalšího projednání s orgány státní správy).
•

Z hlediska zákona č. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, jejíž význam lze poměřovat s veřejným zájmem na ochranu a
zachování ZPF - o návrh trasy pozemní komunikace, který byl předložen ve dvou variantách. Varianta
č. 1, subvarianta 1 je z hlediska ochrany ZPF nejpříznivější, neboť představuje nejnižší zábor ZPF:
33,5440 ha trvalého záboru a 7,2771 ha dočasného záboru zemědělské půdy.
Některé úseky trasy nejsou zaneseny v platných územních plánech obcí ani v platných Zásadách
územního rozvoje Středočeského kraje, a proto nelze uplatnit výjimku dle ustanovení § 7 odst. 5
zákona o ochraně ZPF - je nutné požádat příslušný orgán ochrany ZPF (Městský úřad Mělník)
o vyjádření dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona o ochraně ZPF při doložení náležitostí uvedených v
ustanovení § 7 odst. 6 téhož předpisu.
Krajský úřad potvrzuje konstatování, které je uvedeno v předložené dokumentaci - že bude nutné
požádat o vydání souhlasu orgánu ochrany ZPF podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF k
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navrhovanému trvalému a dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF v souvislosti se stavbou
předmětného záměru.
Žádost o udělení souhlasu k trvalému a dočasnému odnětí zemědělské půdy ze ZPF musí mít veškeré
náležitosti dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF. Příslušným orgánem ochrany ZPF k
jejímu vyřízení je s ohledem na rozsah požadovaného odnětí půdy ze ZPF Ministerstvo životního
prostředí.
Dle předběžného posouzení zdejšího úřadu je záměr z hlediska ochrany ZPF podmíněně přípustný (viz
výše), konkrétní podmínky k zajištění ochrany ZPF při výstavbě budou stanoveny v rámci řízení o
udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.
Komentář zpracovatele Posudku:
Převážná většina výše uvedených faktů jsou citace zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění, a proto
nejsou zahrnuta v podmínkách návrhu Stanoviska EIA. S vyjádřením dle zákona č. 334/1992 Sb..
v platném znění lze souhlasit.
•

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném
znění

Navrhovaným záměrem dochází k dotčení PUPFL. Krajský úřad konstatuje, že preferovanou
variantou je ta, která působí nejmenší zábory lesa, tedy varianta 1.
Krajský úřad upozorňuje, že ani jedna z variant nepředstavuje zábor PUPFL nad 1 ha. V textu
na str. 86 textové zprávy je tedy chybně uveden věcně příslušný správní orgán. K vyjádření ve smyslu
ust. § 14 odst. 2 zákona a odnětí ve smyslu ust. § 13 odst. 1 a navazujících zákona, je kompetentní
Městský úřad Mělník ve smyslu ust. § 48 odst. 1 písm. d) zákona.
Komentář zpracovatele Posudku:
Komentář doporučené varianty je uveden na jiném místě Posudku EIA. Dále bez komentáře.
•

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Nové dopravní řešení spočívající ve výstavbě obchvatů by mělo po svém dokončení přispět
ke zlepšení kvality ovzduší v obcích Cítov, Dolní Beřkovice a Horní Počaply, jelikož odvede stávající
dopravu z oblastí obytné zástavby. Z hlediska kvality ovzduší dochází v současné době v obcích
Cítov, Dolní Beřkovice a Horní Počaply k překračování jednoho imisního limitu a to u znečišťující
látky benzo(a)pyren.
Stavební činnost, která je spojená s výstavbou nových obchvatů, může být výrazným zdrojem
prašnosti, především tuhých znečišťujících látek (PM10 a PM2,5), proto je nutné při provádění těchto
stavebních činností uplatnit taková opatření, která povedou k jejímu omezení. Opatření jsou uvedená
v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10.
K nejefektivnějším patří např. očišťování kol nákladních automobilů před výjezdem ze staveniště na
dopravní komunikace, minimalizace délky tras staveništní dopravy (výběr nejbližší skládky a deponií
zeminy). Neodkrývat u stavby celý povrch najednou, ale provádět skrývku půdy a zemní práce
postupně v závislosti na místě výstavby. Plochy určené k následným vegetačním úpravám osázet co
nejdříve po dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není
možné vysadit vegetaci, je vhodné použít jutové plátno, mulč, látky či aplikovat jiná řešení pro
zvýšení soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému zpevnění dočasně zhutnit nebo použít
chemické stabilizátory pro snížení prašnosti. Zakrývat prašný stavební materiál při převozu na stavbu
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či izolovat prostory stavby od okolní zástavby. Za suchého počasí případně provádět skrápění areálu
stavby.
Realizace některých opatření, která jsou uvedená v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů
stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10, povede k omezení prašnosti v místě provádění
stavby a tím dojde ke snížení vlivů záměru na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě.
Pro fázi provozu je vhodným opatřením k omezení prašnosti výsadba liniové zeleně podél nových
obchvatů.
Komentář zpracovatele Posudku:
Požadavky jsou zahrnuty mezi podmínkami pro fázi projektové přípravy a pro fázi realizace.
•

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Předmětem záměru je vybudovat nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply - Dolní Beřkovice Cítov. Toto nové dopravní řešení je plánováno i mimo jiné v souvislosti s plánovanou realizací ZEVO
v elektrárně Mělník.
V oznámení záměru jsou uvedeny v dostatečném rozsahu odpady vznikající při realizaci záměru,
zejména se dá očekávat, že bude převažovat vznik výkopových zemin, nicméně dle popisovaného
záměru lze oprávněně očekávat, že veškeré tyto zeminy budou v místě realizace použity. Tyto
nekontaminované zeminy mohou být v místě realizace záměru použity pro účely stavby mimo
odpadový režim, nicméně pokud by byly z místa záměru odváženy, jednalo by zejména o odpad. V
popisované variantě 1 mají tvořit výkopy 68 819 m3 a násypy 251 735 m3, v popisované variantě 2
mají výkopy tvořit 127 862 m3 a násypy 281 791 m3. Nedostatek zeminy bude činit v případ varianty 1
celkem 59 043 m3 a varianty 2 celkem 153 929 m3, tedy tyto zeminy bude potřeba řešit dovozem. Není
upraveno, zda v místě záměru budou použity také neznečištěné odpadní výkopové zeminy v režimu
odpadů z jiných míst, například z realizace jiných staveb. Pokud by tomu tak mělo být, musí se jednat
o zařízení určené k využívání odpadů dle § 21 odst. 2 zákona, kdy k této činnosti vydává souhlas
krajský úřad. Dále je uvedeno, že lze v případě vhodnosti uvažovat o tvorbě vrstevnatých násypů dle
ČSN 73 6133 s využitím alternativních či druhotných surovin z Elektrárny Mělník. Upozorňujeme, že
výstupem ze zařízení Elektrárna Mělník mohou být odpady či vedlejší výrobky, které musí nicméně
splňovat požadavky na vedlejší výrobky dle zákona o odpadech. Vzhledem k tomu, že není tato
varianta dostatečně popsána, nelze posoudit, zda takové použití je v souladu s právními předpisy v
oblastech odpadového hospodářství a v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského
kraje (POH SK). Tyto skutečnosti je nutné specifikovat v dalších stupních projektové dokumentace.
Vzhledem k běžnému postupu, kdy zhotovitel stavby plní realizaci zakázky prostřednictvím
subdodavatelů upozorňujeme, že dle nové odpadové legislativy je původcem odpadu ten, při jehož
fyzické činnosti odpad vzniká, pokud tak neplyne z písemně uzavřené smlouvy (§ 5 odst. 2 zákona).
Proti záměru samotnému popisovanému v oznámení není z hlediska nakládání s odpady námitek,
kromě výše uvedených připomínek. Rámcově je záměr v souladu s Plánem odpadového hospodářství
Středočeského kraje, nicméně je nutné vyjasnit, jaké zeminy či další materiály budou použity na
násypy, aby bylo možné dostatečně posoudit, zda je takový záměr opravdu v souladu s POH SK.
Komentář zpracovatele Posudku:
Pro variantu 1 je výše uvedena nesprávná bilance výkopových zemin; správně je -182844 m3, což je
hodnota horší, než u varianty 2. Pro bližší specifikaci materiálů použitých pro sanaci negativního
salda je uvedena jedna z podmínek pro fázi projektové přípravy záměru.
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Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá
připomínky.

Komentář zpracovatele Posudku:
Bez dalších komentářů.
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anonymizované vyjádření občana F.O, z obce Liběchov
ze dne 12.4.2021

Úvodem je nutno zdůraznit, že v zájmu prosazení záměru se zpracoval rozsáhlý a účelový dokument s
přílohami v zájmu polosoukromého subjektu a pro vytápění jiného regionu na úkor zhoršení životního
prostředí a ohrožení zdraví dotčených občanů v celém regionu Stř.kraje. „Nová“ dokumentace sice
uvádí variantní řešení, avšak nerespektovala zcela oprávněné připomínky hlavně obyvatel
předmětných obcí. Stále jsou zde negativní dopady, které zpracovatel má nebo měl vědět. Přes
písemné vyjádření upozornění účastníků řízení a při veřejném projednání a následný vývoje v oblasti
OH (nový zákon o odpadech, direktivy EU, nepodpora spalování odpadů a zásadní změna
celospolečenských podmínek.
Komentář zpracovatele Posudku:
Jak již bylo v Posudku komentováno výše, záměr není definován pouze jako „dopravní infrastruktura
pro ZEVO Mělník“, ale jde o silniční stavbu, která má smysl i bez realizace ZEVO. Tento fakt byl
sdělen i na veřejném projednání záměru, kdy náměstek hejtmanky, pan Kupka sdělil, že se dopravní
infrastruktura v okolí Mělníka v uplynulých 20 letech téměř nezměnila, přičemž demografický vývoj
obcí se nezastavil, a poptávka po kapacitním dopravním napojení obcí resp. snaha o vyvedení dopravy
z průtahu obcemi je velká.
Problematika spalování odpadů se netýká řešeného záměru, a proto nebude komentována.

Dalším negativním faktorem je, že se má spalovat jak SKO, tak i samostatný KO. Nelze pak nikdy
zjistit strukturu dodávaném odpadu a pak není zřejmé ani složení emisí. Krajský úřad Středočeského
kraje svém vyjádření uvádí, resp. žádá, aby dokumentace obsahovala i doporučení, na které oblasti
vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci EIA uložen zvýšený důraz.
Proces EIA má obsahovat komplexní a transparentní vyhodnocení veškerých možných vlivů záměru
na životní prostředí a lidské zdraví. Z toho vyplývá, že se to týká i přepravy odpadů a proto se musí
příslušné vlivy posuzovat komplexně.
Komentář zpracovatele Posudku:
Problematika spalování odpadů se netýká řešeného záměru, a proto nebude komentována. Zmíněné
vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje se týká záměru ZEVO, nikoli nyní posuzovaného
dopravního napojení. Z pohledu zpracovatele Posudku je záměr Nového dopravního řešení zpracován
komplexně, věcně správně a na odpovídající odborné úrovni.

Záměr není ani uveden nebo neodpovídá v územních plánech dotčených obcí. V současné době je k
dispozici i vyhledávací studie pro výstavbu silnice na přepravu odpadu z Ústeckého a Libereckého
kraje, takže další nekorektní pokus o protlačení záměru. Opět se mají rovněž upravovat silnice II, a III.
Třídy, ale přitom se neřeší situace na hlavních a přetížených komunikací např. v Liběchově nebo
Mělníku. Přitom nový most přes Labe pro obchvat Liběchova se uvažuje po r. 2040. Samozřejmě je to
koncepční záležitost především Středočeského kraje, který schvaluje a posuzuje základní dokumentace
staveb. Bez věrohodné studie nemůže být záměr považován za naléhavý, přínosný pro občany a v
podstatě nutný. Jistou roli tu má i koncepce překládacích stanic odpadu.
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Komentář zpracovatele Posudku:
Problematika dopravy odpadů z jiných krajů není předmětem posouzení v tomto záměru. Zahrnutí
posuzovaného záměru v územně plánovacích dokumentacích není překážkou provedení procesu EIA,
který není procesem povolovacím ve smyslu stavebního zákona.
Předmětem posuzovaného záměru jsou silnice II. a III.třídy, což je věcně správně, protože jejich
vlastníkem je Středočeský kraj, přičemž právo hospodařit s tímto majetkem bylo svěřeno organizaci
Správa a údržba silnic Středočeského kraje. Nové vedení trasy silnice I/9 je předmětem záměru, který
připravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako organizace spravující silnice I.třídy. Posuzovaný záměr
je s přeložkou silnice I/9 kompatibilní, což bylo ze strany zpracovatele Dokumentace EIA
prezentováno i na veřejném projednání.

V závazném stanovisku EIA od MŽP č.j. MZP/2018/710/1558 ze dne 20.8.2018 na ZEVO je v bodě
č. 2 uvedeno: „ Technické a technologické řešení záměru připravit tak, aby umožňovalo vazbu na
železniční dopravní infrastrukturu a podmínky pro příjem a vykládku odpadů ze železnice a rovněž
silniční ze silniční dopravy po realizaci příslušné silniční dopravní infrastruktury dle podmínky č. 10.
v dotčených obcích Horní Počaply plus místní část Křivenice, Dolní Beřkovice, Hněvice, Račice a
Záluží, Vlíněves, Cítov, Bechlín a Předonín.
Obávám se, že se uplatňuje tzv. salámová metoda a zvlášť se posuzuje ZEVO jako významný
ekologicky nepřijatelný zdroj a zvlášť úprava a výstavba přilehlých silnic nižších tříd jako vyvolané
stavby. Vzhledem k tomu, že nová dokumentace byla zveřejněna ? po 2 letech a v nouzovém stavu b
ČR a na vyjádření bylo dáno 30 dní, nelze očekávat hlubší analýzu a návrhy na řešení. Přesto lze
konstatovat, že předložená dokumentace EIA nezajišťuje objektivní podklad pro další rozhodování,
neboť nepředstavuje úplné, správné a přezkoumatelné posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
Žádáme proto, aby byla dokumentace EIA vrácena k přepracování a k doplnění, a to i přesto, že došlo
k vypracování řady rozsáhlých podkladů, ale dokumentace EIA jen zčásti reaguje na řady požadavků
ve vyjádření k oznámení EIA. V tomto smyslu považuji předložený záměr za nedostatečný, zejména z
dopravních, ekonomických a hlavně ekologických hledisek.
Komentář zpracovatele Posudku:
Problematika technického řešení překládky odpadů se netýká řešeného záměru, a proto nebude
komentována.
K tzv. „salámové metodě“ již bylo výše v Posudku EIA komentováno. Pokud bychom tzv. „salámovou
metodu“ připustili, musel by být záměr koncipován výhradně jako „dopravní řešení pro ZEVO
Mělník“, což záměr jednoznačně není; má totiž smysl a bude funkční i při nerealizaci záměru ZEVO.
Záměr Nového dopravního řešení není koncipován výlučně pro potřeby ZEVO.
Lhůta 30 dní vychází z ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Zmiňovaná omezení resp.
opatření proti šíření pandemie koronaviru se týkají celé České republiky, a pro řádné projednání
záměru v procesu EIA bylo provedeno maximum.
Dokumentace v maximální míře a komplexně reaguje na všechny požadavky plynoucí ze Závěru
zjišťovacího řízení.
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Krajský úřad Ústeckého kraje
vyjádření č.j. KUUK/035249/2021/5/ZPZ
ze dne 06.04.2021
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství se dle § 6 odst. 8 zákona,
vyjadřuje k dokumentaci záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice Cítov“ zařazenému dle přílohy č. 1 do bodu 49 kategorie II zákona, oznamovatele Krajská správa a
údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha takto:
Z hlediska ochrany ovzduší:
Bez připomínek.
Z hlediska ochrany ZPF
Krajský úřad Ústeckého kraje jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu není příslušným k
vydání stanoviska k předložené dokumentaci záměru „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply
– Dolní Beřkovice - Cítov“. K uplatnění stanoviska k předloženému oznámení je z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu v souladu ustanovením § 17 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, příslušné Ministerstvo životního
prostředí.
Z hlediska ochrany vod, odpadového hospodářství a ochrany přírody
K dokumentaci nemáme připomínek.

Komentář zpracovatele Posudku:
Jedná se o souhlasné vyjádření. Vyjádření dle zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění, vychází
z ustanovení zákona (vzhledem k rozsahu odnímané zemědělské půdy).
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vyjádření občana L.B. z obce Horní Počaply (anonymizováno)
podání ze dne 12.04.2021
Jedná se o čtyřstránkový dokument. V úvodní části jsou uvedeny základní premisy (závěry a
doporučení), které jsou pak dále rozvedeny a komentovány v textu.
Z pohledu zpracovatele Posudku EIA je vyjádření vnitřně rozporné. Z textu je patrný odpor podatele
vůči záměru ZEVO, ale v samotném sdělení je pak uvedeno, že si je podatel vědom faktu, že
v horizontu cca 20 let (rok 2040) dojde k vyčerpání kapacity silniční sítě u města Mělník, resp. že již
dnes jsou některá místa na hraně kapacity (např. uvedený Nový most přes Labe); zcela rozporně pak
vůči tomuto sdělení působí požadavek na vyhodnocení nulové varianty (bez realizace záměru). Dále je
zmíněna přeložka silnice I/9 v úseku Liběchov-Dubá, kterou podatel požaduje posoudit. Zpracovatel
Posudku EIA níže komentuje pouze faktická sdělení, požadavky a konkrétní body předmětného podání:
Závěry a doporučení
Předložená dokumentace EIA nezajišt'uje objektivní podklad pro další rozhodováni, neboť
nepředstavuje úplné, správné a přezkoumatelné posouzeni vlivů záměru na životní prostředí.
Chybí posouzeni nulové varianty a varianty s výstavbou silnice I. třídy mezi 1/9 a 1/16 a s dílčíni
technickými úpravami stávajících silnic II. a Ill. třídy.
Žádám proto, aby byla dokumentace EIA vrácena k přepracování a k doplněni, a to i s
upřesněním posouzení variant. A to i přesto, že došlo k vypracováni řady rozsáhlých podkladů.
Absence řádného vyhodnoceni kumulativních vlivů plánované silnice mezi 1/9 a 1/16
Komentář zpracovatele Posudku:
Z pohledu zpracovatele Posudku EIA je Dokumentace koncipována vhodně, obsahuje všechny
zákonem stanovené náležitosti, je zpracována v zákonem dané struktuře, a prezentovaná hodnocení
jsou provedena s využitím vhodného software, pomocí vhodně zvolených metodik.
K variantám: předmětem posouzení jsou pouze úpravy silnic II. a III.tříd, které jsou ve správě
společnosti Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Dokumentace EIA byla pro tento
záměr vydána v lednu 2021, což je přibližně i doba, kdy byla zpracována vyhledávací studie trasy
přeložky silnice I/9 v úseku Liběchov – Dubá. Investorem přeložky silnice I/9 je navíc ŘSD ČR, tedy
jiný subjekt, než který je oznamovatelem záměru „Nově dopravní řešení“. Požadování koordinace
projekčních prací dvou různých a na sobě nezávislých subjektů je mimo rámec procesu EIA. Na
veřejném projednání i v rámci vyhledávací studie projektu přeložky I/9 je potvrzeno, že záměry jsou
územně koherentní.
Jak je uvedeno a podrobněji komentováno i na jiných místech tohoto Posudku, není možné záměr
„Nové dopravní řešení“ chápat jako „dopravní infrastrukturu pro ZEVO“. Záměr „Nové dopravní
řešení“ může být realizován i bez realizace záměru ZEVO, a lze konstatovat, že je i bez záměru ZEVO
smysluplný, protože zajistí vyvedení dopravy z průtahu obcemi do nezastavěného území.

Bylo proto nelogické, pokud společně s výstavbou ZEVO nebyly procesem EIA vyhodnoceny i
vyvolané související silniční stavby, takže vlivy spalovny nebyly prokazatelně ve své úplnosti
(kumulativně) řádně vyhodnoceny. Přitom je obecně známo, jakými problémy trpí např. spalovna
komunálních odpadů v Chotíkově, u které soudy dosud již 3x zrušily pravomocné územní rozhodnuti
a 3x i pravomocné stavební povoleni.
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Podle našeho názoru tedy nebyly procesem EIA pro ZEVO Mělník správně vyhodnocené její
kumulativní vlivy, takže je nutné tyto vlivy posoudit aspoň v tomto procesu EIA, čímž se může
zmírnit či eliminovat zřejmě nezákonné vydáni závazného stanoviska EIA ze dne 20.8. 2018 a jeho
proces EIA.
Záměrem se zřejmými kumulativními vlivy v zájmovém území je plánovaná výstavba
obchvatu Mělníka a nová silnice I. třídy (kategorie S 9,5/60-70) propojením silnic 1/9 a 1/16.
Dokumentace EIA přitom na řadě mist uvádí, že trasa této nové silnice (investorem je ŘSD ČR) není
dosud stabilizována, nicméně její potřebnost se zdá být nesporná (pro rok 2040 se na silnici 1/16
očekává 15,6-17,7 tisíc vozidel/den, což se blíží max. kapacitě 18-20 tisíc vozidel/den pro tuto
kategorii silnice).
Je také zřejmé, že v roce 2024 má dojít k saturaci silniční dopravy na mostě přes Labe (1/16),
přičemž kapacitu 2 pruhové silnice na mostní konstrukci de facto nelze navýšit, resp. jen za
předpokladu vysokých investic. V roce 2040 má být dopravní kapacita mostu již zcela nedostatečná.
Kumulativní vlivy propojeni nové a spíše potřebnější silnice I. třídy mezi silnicemi 1/9 a 1/16
nejsou ovšem vyhodnoceny zcela dostatečně a transparentně a ne ve všech podkladových
studiích.
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatel Posudku nemůže v tomto dokumentu jakkoli komentovat nebo hodnotit proces EIA pro
záměr ZEVO. Pro vyhodnocení zjevných kumulativních vlivů, o kterých podatel píše, se záměrem
přeložky silnice I/9 (zřejmě v úseku Liběchov – Dubá), bylo podniknuto maximum. Je nutné mít
napaměti, že přibližně v době podání Dokumentace EIA na Krajský úřad (leden) byla vydána
technická studie trasy I/9 Liběchov – Dubá. V těch průzkumech, podkladech a odborných studiích, kde
to bylo možné, zpracovatel Dokumentace EIA záměr přeložky I/9 zohlednil. Vývoj území je dynamický,
v území nepůsobí pouze jeden investor (oznamovatel), a tedy při zpracování dokumentů v procesu EIA
je nutné udělat v jisté chvíli stop-stav pro přijímání dalších podnětů.
Z pohledu zpracovatele Posudku EIA se zde projevuje první z vnitřních rozporů vyjádření: podatel o
několik odstavců píše, že nebyla vyhodnocena nulová varianta (derealizace záměru), ale sám uvádí, že
nový most přes Labe je již nyní na hraně kapacity, a rozšíření není proveditelné (leda za cenu
neúměrných investic).

Pokud by se např. realizovala var. 2, tak část nové trasy (podél trati 090) by byla využita i pro
silniční spojení silnici 1/16 a 1/9. Z tohoto hlediska by realizace var. 2 byla záborem půdy i s dalšími
vlivy na ŽP (i investičně) možná výhodnější, než realizace var. 1, která představuje sice o 3,3 km
kratší výstavbu nových silnic, ale o 1,9 km delší rozšíření stávajících silnic. Kumulativní posouzeni
různých variant záměru s dalšími silnicemi v území by naopak mohlo snížit stávající rizikové prvky
var. 1 (pozn.: výstavba 4 PHS, 3 přeložky vodotečí, zásahy do biotopů atd.).
Stručně řečeno, dokumentace EIA sice posoudila vlivy dvou variant, což je pozitivní rys,
nicméně chybí posouzení nejen nulové varianty, ale hlavně posouzení i zbývajících plánovaných
silničních staveb v území (zejm. propojení silnic 1/16 a 1/9 a obchvat Mělníka). A to zvláště, pokud ty
jsou v souladu s UPD, kdežto předložený záměr ne.
Žádám, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA předložila nejen všechny reálné
varianty, včetně nulové, ale i další plánované silniční stavby v území jako je silnice l. třídy propojující
silnice 1/16 a 1/9 a obchvat Mělníka a došlo k vyhodnocení kumulativních vlivů (i se spalovnou
komunálních odpadů Mělník), neboť' nelze akceptovat aplikaci tzv. salámové metody, kdy se zvlášť'
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posuzuje spalovna jako významný ekologicky negativní zdroj, zvlášť' úprava a výstavba přilehlých
silnic nižších tříd jako vyvolané stavby a zvlášť' dlouhodobě plánovaná a potřebnější propojovací
silnice I. třídy.
Komentář zpracovatele Posudku:
K tzv. „salámové metodě“ již bylo výše v Posudku EIA komentováno. Pokud bychom tzv. „salámovou
metodu“ připustili, musel by být záměr koncipován výhradně jako „dopravní řešení pro ZEVO
Mělník“, což záměr jednoznačně není. Posuzovaný záměr „Nové dopravní řešení“ není navržen pouze
jako „dopravní infrastruktura pro ZEVO“, protože má svůj význam a bude plnit svůj účel i při
nerealizaci záměru ZEVO. Záměr ZEVO, záměr „Nové dopravní řešení“ i záměr přeložky silnice I/9
Liběchov – Dubá má každý svého investora. Jedná se tedy o tři samostatné subjekty. Navíc každý ze
záměrů je v jiné fázi projektové přípravy. Zatímco záměr ZEVO byl procesem EIA již posouzen, pro
přeložku silnice I/9 Liběchov – Dubá byla v době podání Dokumentace EIA „Nové dopravní řešení“
(leden 2021) teprve zpracována vyhledávací studie. Lze tedy vyloučit, že by záměr I/9 byl dlouhodobě
plánován, jak je tomu uvedeno ve vyjádření výše. Při budoucím procesu EIA pro záměr přeložky
silnice I/9 bude možné využít i některé údaje ze záměru „Nové dopravní řešení“.
Doporučení k volbě varianty je provedeno níže v návrhu Stanoviska EIA.

Absence posouzení nulové varianty a dalších variant

V oznámení EIA bylo uvedeno, že záměr v podobě výstavby nových silnic II. a III. třídy(celková
délka 11,938 km jako s 7,5/60) a rozšíření stávajících silnic II. a III. třídy (celková délka 6,78 km
jako s 7,5/60) nemá z dopravního i ekonomického hlediska logické odůvodnění, zejména z
pohledu přiměřenosti ve vztahu k dopravním potřebám kraje, neboť' existuji naléhavější dopravní
závady na silniční síti (např. nové propojení silnic 1/9 a 1/16).
V tomto smyslu jsou přínosy záměru nízké a až zanedbatelné a nijak nepřevažují nad
zájmy ochrany přírody a krajiny a životního prostředí a veřejného zdraví (především zbytečným
záborem ZPF a PUPFL, zbytečným škodlivým zásahem do biotopů zvláště chráněných druhů a
rodů organismů, resp. 1 rostliny a 21 živočichů, zásahem do krajinného rázu, včetně potřebnosti
vykácet stromy rostoucí mimo les, které jsou naopak v rovinaté zemědělské krajině žádaným a
významným krajinotvorným prvkem, apod.).
Je nutné, aby existovalo komplexní dopravní řešení území kolem Mělníka, resp. v této
části Středočeského kraje, které prokazatelně identifikuje dopravní, bezpečností a ekologické
závady na stávajIcI silniční síti, provede multikriteriální analýzu s cílem na základě vybraných
kritérií a jejich vah vytvořit seznam dopravních investic.
Bez takové studie lze jen stěží tvrdit, že předložený záměr je naléhavý, ve veřejném zájmu,
nutný a nemá jiné dopravní či technické řešeni, než výstavba nových silnic II. a III. třídy a rozšíření
těchto kategorií stávajících silnic.

Je sice pozitivní, že dokumentace EIA místo jedné varianty záměru (viz oznámení EIA z
11/2018) předkládá dvě varianty (var. 1 s délkou novostaveb 11,2 km a s rozšířením silnic v délce
5,4 km a var. 2 s délkou novostaveb 14,5 km a s rozšířením silnic v délce 3,5 km), nicméně silně
problematická je skutečnost, že se jednak neposuzuje nulová varianta a jednak ani další varianty.
Dokumentace EIA v kap. B.1.5 (str. 32-38) se tedy sice podrobně zabývá procesem
identifikace a výběru různých variant a subvariant záměru (dle dopravní studie z 3/2018 a
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3/2020), resp. z 10 variant byly vybrány 3 varianty a nakonec na základě obsahu zjišt'ovacího
řízení (2019) a jednání s obcemi byly vybrány 2 varianty (pozn.: hlavni rozdíl lze spatřovat v tom,
že var. 2 probíhá dále od obce Cítov, takže mj. nezpůsobuje nadlimitní intenzity hluku, a její
trasování podél železniční trati 090 lze do budoucna využít jako součást plánovaného propojení
silnice 1/16 a 1/9, takže oproti var. 1 je ,,zdánlivě" nutné postavit o 3,3 km více nových silnic).
Dokumentace EIA však malě posoudit nulovou variantu, var. 1 a var. 2 dle oznamovatele
a také variantu, která byla již navržena ve vyjádření k oznámení EIA jako varianta V-optim a
která představuje tento soubor dílčích staveb:
•

výstavbu silnice l. třídy (S 9,5/70) propojením silnic 1/9 a 1/16

•

rekonstrukci vybraných stávajících silnic II. a III. třídy, příp. modernizaci bezpečnostně
rizikových úseků např. výstavbu třetího pruhu či odbočovacích pruhů na křižovatkách
apod.,

•

dílčí bodové technické úpravy vozovky a okolí ve vztahu k ochraně zdraví lidí (výstavba
PHS apod.).

Jak již bylo uvedeno výše, tak je vysoce sporné, zda je skutečně věcně a časově naléhavé a
ve veřejném zájmu předložený záměr (var. 1 nebo var. 2) realizovat, tzn. včetně obchvatů Cítova,
Horních Počapel a Dolních Beřkovic, pokud stávající i budoucí dopravní intenzity (za cca 20 let)
nedosahuji max. kapacitních údajů na silnicích II. a III. třídy, resp. kdy se na silnici l. třídy 1/16 a
1/9 očekávají vysoké dopravní intenzity. Posouzeni min. 4 variant, tj. var. nulové, var. s důrazem
na propojení 1/16 a 1/9 (V-optim) a oznamovatelem předložených nových dopravních řešeni bez
vazby na propojení 1/16 a 1/9 (var. 1 a var. 2) by totiž mohlo ukázat, které z nich mají vůči sobě
navzájem významně nižší negativní vlivy na ŽP, a to podle váhy vybraných kritérií (což
předložená dokumentace EIA neprovedla), než nejprve realizace předloženého záměru ve var. 1
nebo ve var. 2 a následně realizace nového propojeni silnic 1/16 a 1/9.
Záměr nebyl vyhodnocen i s nulovou variantou, ačkoliv právě toto porovnání by v procesu
EIA nemělo chybět. Právě tímto způsobem se totiž dokládají pozitiva záměru a právě ve vztahu k
nulové variantě se argumentuje, proč je nutné nový záměr z důvodů naléhavosti a veřejné
prospěšnosti realizovat. Pokud toto srovnáni chybí, pak takový postup vybočuje z účelu procesu
EIA.
Žádám, aby přepracovaná a doplněná dokumentace EIA vyhodnotila nulovou variantu,
var. 1 a var. 2 dle oznamovatele a var. V-optim podle popisu výše. Výsledky posouzeni by pak
měly být pro přehlednost uvedeny v tabulce, přičemž je nutné hlavni kritéria označit podle
významnosti (váha vlivu), a to i s odůvodněním tohoto označení, aby se mohlo stanovit pořadí
podle kritérií a hlavně sumarizující pořadí podle jednotlivých variant.
Komentář zpracovatele Posudku:
Posuzovaný záměr je koncipován jako novostavby a úpravy stávajících silnic II. a III. třídy, tedy silnic,
které jsou v majetku oznamovatele. Požadavek na zpracování variantního řešení se záměrem jiného
investora (oznamovatele – ŘSD ČR) je zřejmě nemožné. Navíc oba záměry (přeložka I/9 a Nové
dopravní řešení) jsou v jiném stupni zpracování. Tam kde to bylo možné, je do hodnocení v rámci
„Nového dopravního řešení“ přeložka silnice I/9 zahrnuta, což je zcela ku prospěchu věci.
Hodnotící kritéria, která zvolil zpracovatel Dokumentace EIA, jsou odpovídající řešenému záměru,
a odpovídají principům správné odborné praxe.
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Požadavek na nulovou variantu je stále vázán na koncepci, kdy podatel považuje posuzovaný záměr za
„dopravní infrastrukturu pro ZEVO“. Tato konstrukce je ale mylná. Posuzovaný záměr „Nové
dopravní řešení“ lze považovat za smysluplný, resp. bude plnit svou funkci i bez realizace záměru
ZEVO.
Zpracovatel Posudku nemůže hodnotit, zda jsou ve Středočeském kraji k řešení důležitější dopravní
stavby, než posuzovaný záměr, a toto hodnocení není ani předmětem procesu EIA. Zdůvodnění potřeby
záměru je v Dokumentaci EIA poměrně komplexně provedeno, a jako takové jej lze přijmout.
Důvody pro realizaci záměru v krátkosti okomentoval na veřejném projednání i zástupce města
Mělník, i náměstek hejtmanky Martin Kupka. Konstatovali, že v posledních dvou dekádách nebyla
do dopravní infrastruktury v zájmové oblasti investována významnější částka, a že stav infrastruktury
stagnuje na stavu z přelomu tisíciletí, přičemž demografický vývoj území je kontinuální. Z pohledu
města Mělník i Kraje je nezbyté zajistit dostatečně kapacitní dopravní řešení na levém břehu Labe,
které by zajistilo i do budoucna dostačující alternativu vedení dopravy vůči průjezdu městem Mělník.
Zpracovatel Posudku zde dále uvádí, že je nutné respektovat systém vlastnictví pozemních komunikací,
který je definován v § 9 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění takto: „Vlastníkem dálnic a silnic
I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem
místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových
komunikací je právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí
pozemku.“
V procesu EIA nejde o porovnání varianty aktivní (záměru) s variantou nulovou. Osnova
Dokumentace EIA naopak požaduje, aby byly předloženy varianty záměru (varianty technického nebo
prostorového řešení), a pokud variantní řešení není možné, aby bylo okomentováno, proč tomu tak je.
Z tohoto pohledu nelze formě a obsahu Dokumentace nic vytknout.
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Vypořádání připomínek z veřejného projednání

Na veřejně dostupném informačním zdroji (informační systém CENIA) byl zveřejněn zápis
z veřejného projednání. Tento zápis shrnuje nejen zákonem dané náležitosti veřejného projednání, ale
rekapituluje i diskusi účastníků. Pro přehlednost zde neuvádím komentář k jednotlivým bodům tak, jak
zazněly v diskusi, ale jednotlivé body komentuji v souhrnu. Předmětem diskuse byla tato témata:
•

vztah k ZEVO Mělník: toto téma bylo v diskusi několikrát zmíněno. Pozici záměru vůči
záměru ZEVO ale poměrně přesně shrnul náměstek hejtmanky, pan Kupka. Sdělil, že Kraj má
na realizaci záměru zájem i bez realizace záměru ZEVO, že má záměr jasný přínos pro občany
obcí, kterými je nyní vedena doprava jako průtah, a že se jedná o zásadní posílení
infrastruktury, které v širším okolí Mělníka bylo dlouhodobě odsouváno.

•

vazba na přeložku silnice I/9 v úseku Liběchov – Dubá: zpracovatel Dokumentace EIA
představil vazbu na záměr ŘSD ČR, a to na podkladu vyhledávací studie, kterou pro ŘSD ČR
vypracovala společnost PUDIS v lednu 2021 (dostupná také na internetu; odkaz v použitých
zdrojích v tomto Posudku).

•

celková potřebnost záměru a nutnost řešit dopravní situaci na jih od Mělníka. K tomuto bodu
se vyjádřil zejména zástupce města Mělník. Byla diskutována nutnost vytvoření alternativní
trasy k překonání řeky Labe při cestě do a z města Mělníka; byl zmíněn Nový most přes Labe
v Mělníku (na silnici I/16), na něj navazující okružní křižovatka u obce Brozánky (s II/246),
která je místem častých dopravních komplikaci (ve spojení s navazujícími okružními
křižovatkami se zde doprava nejen ve špičkách zahušťuje), viz. snímek níže; vpravo (kamion)
je vidět rameno směřující k mostu přes Labe
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VI. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní
prostředí
Posuzovaný záměr „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice Cítov“ je liniovým záměrem, který komplexněji upraví dopravní situaci na levém břehu Labe,
na okraji Středočeského kraje (při hranici s krajem Ústeckým).
Záměr představuje poměrně zásadní úpravu dopravního řešení, kdy jsou stávající průtahy
obcemi nahrazeny obchvaty, resp. vymístěním dopravy mimo intravilánu řešených obcí. Je nesporné,
že jedním z impulsů pro přípravu takto komplexního záměru je i související záměr ZEVO, ovšem
záměr není pouze „dopravní infrastrukturou pro ZEVO“, ale má svůj samostatný význam i při
nerealizaci záměru ZEVO.
S ohledem na charakter záměru, na jeho technologické a stavebně-technické řešení, a na
podrobnost a kvalitu použitých vstupů do posouzení i výstupu z něj lze konstatovat, že potenciální
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví byly v předložené Dokumentaci dostatečně odborně a věcně
správně popsány.
Na základě provedeného posouzení vlivů na životní prostředí a za předpokladu realizace
navržených opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, které vyplývají z procesu
posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, budou možné vlivy posuzovaného
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelné.
V Dokumentaci EIA byly podrobně popsány a vyhodnoceny všechny přímé i nepřímé vlivy na
biotu (fauna, flóra, ekosystémy), i na abiotické složky životního prostředí – zejména zemědělský půdní
fond i hydrogeologické podmínky. Uvažované vlivy na imisní situaci byly diskutovány i v dokumentu
Hodnocení zdravotních rizik, ze kterého vyplynulo vyloučení zaznamenatelných vlivů na veřejné
zdraví. Záměr v žádném případě neovlivní kulturní památky, a lze důvodně očekávat, že bude mít
mírně pozitivní vliv na sociálně-demografické ukazatele.
Provoz záměru včetně navrhovaných opatření vyplývajících z posuzování vlivů dle zákona
č. 100/2001 Sb., vylučuje závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví shromážděných v rámci procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb.,
je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě
posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Dokumentace byla posouzena dle všech požadavků uvedených v § 9 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, v rozsahu přílohy č. 5 tohoto zákona.
Po zvážení všech výše uvedených skutečností konstatuji, že záměr „Nové dopravní řešení
v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice - Cítov“ je možné, za dodržení všech opatření
uvedených v návrhu stanoviska, považovat za akceptovatelný.
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VII. Návrh Stanoviska
Praha:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Značka:

Datum

Ing. Jan Šefl

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad podle § 22 zákona vydává
SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k posouzení vlivů provedení záměru
Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice - Cítov
na životní prostředí
S následujícími podmínkami:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)
12)

pro projektovou přípravu záměru
Stabilizovat osu silnice tak, aby byly maximálně využity pozemky ve veřejném vlastnictví.
Tam, kde je to technicky možné, upravit niveletu silnice tak, aby byla minimalizována negativní
bilance výkopů.
Zpracovat technické řešení nově navrhovaných silnic II. a III. třídy tak, aby byla zajištěna
obsluha rozsáhlých zemědělských ploch, kterými je osa silnic vedena.
Ve stupni DÚR i DSP samostatně projekčně zpracovat kompenzační a ochranná opatření vůči
biotě. Na realizaci těchto opatření vyčlenit (alokovat) příslušné finanční prostředky v rozpočtu
stavby.
Návrh vegetačních úprav koncipovat tak, aby zeleň plnila i funkci eliminace resuspenze
prachových částic (vhodná kombinace stromového a keřového patra, výsadba liniové zeleně).
Všechny stupně projektové dokumentace vždy projednat s obcí Cítov
Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) budou i Zásady
organizace výstavby (ZOV). Do této části PD bude zakomponován požadavek na eliminaci
prašnosti, např. zkrápěním apod.
Zásady organizace výstavby (součást PD DSP) navrhovat s maximálním využitím Metodiky pro
stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10.
Upřesnit zdroj zeminy pro krytí negativního salda výkopových zemin; v případě využití
materiálů z Elektrárny Mělník trvají požadavky dle aktuálně platného zákona o odpadech (popis
alternativních produktů apod.).
Ve fázi DÚR zpracovat hlukovou a rozptylovou studii hodnotící fázi výstavby záměru. V rámci
DSP (na podkladu ZOV) tyto studie aktualizovat.
Provést pedologický průzkum, jehož součástí bude i ověření přítomnosti polutantů sledovaných
ve vyhlášce 271/2019 Sb., v platném znění. Na základě provedeného rozboru navrhnout
hospodárné využití skrývané ornice.
V DÚR zpracovat a následně v DSP aktualizovat Projekt monitoringu ŽP, který bude vycházet
z Návrhu monitoringu, který je součástí kapitoly D.IV. Dokumentace EIA¨
Pro účely zajištění migrační prostupnosti zajistit v km 0,900 migrační objekt pro živočichy
kategorie „C“, a to o minimálních rozměrech 2 x 2 m (v příčném řezu); obdobné propustky
navrhnout v místech křížení všech biokoridorů
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Eliminovat rušivé faktory při migraci zvěře, navrhnout zejména doplňující vegetační úpravy,
přírodě blízký charakter povrchu, stínění osvětlení, apod.
Nadzemní retenční nádrže projekčně navrhnout tak, aby alespoň jedna strana měla sklon cca
1:3, nebo pozvolnější.
Návrh osvětlení pozemní komunikace navrhovat tak, aby byla eliminována světelná emise do
boku a vzhůru.
Zpracovat podrobný geologický a geotechnice průzkum, jehož součástí budou i vsakovací
zkoušky.
V DÚR prověřit možnost vedení úseku km 7,400 – KÚ obchvatu Horních Počapel a Dolních
Beřkovic nad úrovní Q100
Návrh příčného sklonu silnice zejména v km 1,000 – 2,600 navrhovat jižně, tzn. na odvrácenou
stranu od nádrže
Při návrhu technického řešení silnice vždy zajistit ochranu individuálních zdrojů podzemních
vod
V rámci SO řešícího vegetační úpravy navrhovat nepravidelnou výsadbu stromů, vždy
s podsadou podrostu keřů
Před zahájením výstavby a v průběhu výstavby záměru provádět monitoring hlavních složek
životního prostředí (dle návrhu Dokumentace EIA). V případě negativních zjištění přerušit
práce, a ihned zpracovat řešení zjištěného problému.
Již ve fázi DÚR dohodnout se subjekty, které hospodaří na dotčených plochách, aby byly osevní
postupy přizpůsobeny eliminaci výskytu chráněného křečka polního, dle postupu popsaného
v Dokumentaci EIA.
V DSP precizovat technické řešení protihlukových stěn; při návrhu materiálového řešení volit
barvy spíše nevýrazné a přírodě blízké (šedé, zelené; obecně tlumené odstíny), vyvarovat se
výrazných barev (červená, žlutá, černá). Preferovat PHS pohltivé. Pro eliminaci rizika střetů
s ptáky doplnit případné průhledné plochy vhodným značením (nejvhodnější se jeví svislé
použky)
pro fázi výstavby záměru
Zajistit činnost biologického dozoru stavby. Tato činnost bude vykonávána osobou, která je
držitelem autorizace k provádění biologických hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění.
Práce skrývkové, kácení zeleně, apod. provádět primárně mimo vegetační období, tzn. v době
od 1.10. do 31.3. kalendářního roku.
Při provádění stavební činnosti důsledně uplatňovat opatření uvedená v Metodice pro stanovení
opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10, zejména zkrápění
staveniště a pojížděných nezpevněných ploch, minimalizovat přesypy suchého materiálu, ložné
plochy vozidel přivážejících a odvážejících sypké materiály důsledně zakrývat plachtou.
V případě potřeby, a pouze na základě Výjimek udělených dle zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, provést transfery ZCHD.
Zpracovat Havarijní plán stavby – soubor opatření pro případ úniku zejména maziv a PHM do
vodních toků, nebo do půdního prostředí.
Koordinovat transfery ryb s místně příslušnou organizací MO ČRS.
Při výstavbě eliminovat zákal vody; vždy zajistit minimální průtok ve všech přemosťovaných
nebo upravovaných vodotečích.
pro fázi provozu záměru
Po uvedení stavby do provozu realizovat kontrolní monitoring hlavních složek životního
prostředí. dle rozsahu Projektu monitoringu životního prostředí, který vychází z kapitoly D.IV.
Dokumentace EIA.
V rámci údržby a péče o travnaté plochy preferovat kosení místo mulčování.
Po realizaci díla zajistit pětiletou následnou péči o zeleň, a to včetně náhrady uschlých kusů
stromů a keřů.
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Odůvodnění
Odůvodnění vydání souhlasného závazného stanoviska včetně odůvodnění uvedených podmínek:
Příslušný úřad dospěl na základě Dokumentace, Posudku a vyjádření, která k nim byla zaslána
dotčenými orgány státní správy, územními samosprávnými celky a veřejností k závěru, že k záměru
lze vydat souhlasné závazné stanovisko.
Na základě obdržených vyjádření veřejnosti, a na podkladu veřejného projednání navrhl
zpracovatel Posudku rozšíření některých podmínek, uvedených v Dokumentaci EIA na stranách 282 287
Podmínky č. 1-6 vycházejí z vyjádření obdržených k Dokumentaci EIA, zejména ze stran
veřejnosti a obcí, a vycházejí z návrhu zpracovatele Dokumentace EIA. Projednání dokumentace
s obcí Cítov vychází z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb,. v platném znění.
Podmínky č. 7, 8 a 11-22 vycházejí z návrhu zpracovatele Dokumentace EIA, a zbývající
podmínky jsou doplněny zpracovatelem Posudku EIA na základě veřejného projednání, obdržených
připomínek k Dokumentaci EIA a na základě vlastního průzkumu in-situ.
Podmínky pro fázi výstavby záměru více vycházejí z návrhu zpracovatele Dokumentace EIA,
pouze podmínky č. 27-29 jsou návrhem zpracovatele Posudku EIA, což vyplynulo jak z kontextu
Dokumentace EIA, tak ze zkušeností zpracovatele Posudku EIA s realizací staveb a s jejich
dozorováním. Podmínka č. 28 je pouze preventivním opatřením, a lze očekávat že zpracování
havarijního plánu bude požadovat vodoprávní úřad v rámci projednání DÚR nebo DSP.
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
z hlediska jejich velikosti a významnosti:
Z hlediska velikosti, rozsahu a významnosti vlivů vyplynulo z procesu posuzování vlivů, že
veškeré vnější projevy záměru lze hodnotit jako lokální, nepřekračující legislativou stanovené
hodnoty. Jako podklad pro Dokumentaci EIA byly zpracovány odborné průzkumy a studie (hluková a
rozptylová studie, Posouzení zdravotních rizik, hydrogeologický průzkum). V těchto průzkumech bylo
vyhodnoceno, že vlivy na kvalitu ovzduší jsou přijatelné, vlivy na akustickou situaci jsou
akceptovatelné (byť s realizací protihlukových opatření ve formě protihlukových stěn), a zdravotní
rizika spojená s realizací záměru jsou taktéž akceptovatelná, resp. pozitivní v místech, odkud bude
odkloněna tranzitní doprava (obec Cítov, Křivenice).
Jako hodnotitelné pro provoz záměru byly určeny vlivy:
•
•

•

•

na kvalitu ovzduší: záměr se neprojeví významnou změnou ve kvalitě ovzduší (změně imisní
situace), a to ani v jedné z hodnocených variant.
na hlukovou situaci (a potažmo i na veřejné zdraví): jedním z podkladů pro hodnocení bylo i
autorizované měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, které prokázalo překročení
hygienických limitů u silnic, vedených jako průtah sídelními útvary. Vymístěním tranzitujících
vozidel na nové komunikace II. a III.tříd dojde k měřitelnému zlepšení akustické situace
v intravilánech sídel
na zemědělský půdní fond: záměr je navrhován (v obou variantách) na plochách, které jsou nyní
chráněny v ZPF. Dotčení ploch bude jak trvalé, tak dočasné (do 1 roku). Zábor ploch zejména
v I. a II. třídě ochrany je pak jedním z markantních ukazatelů. Negativní vliv záměru na ZPF
je ale kompenzovatelný a řešitelný transportem orniční vrstvy ke zúrodnění méně úrodných
ploch.
na biotu: záměr si v obou variantách vyžádá kácení vzrostlé mimolesní zeleně, a také zásah do
biotopů několika zvláště chráněných druhů živočichů. Varianta 2 se vyhýbá environmentálně
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hodnotnému území bývalé pískovny, a z pohledu ochrany bioty je proto přijatelnější. Zásahy do
biotopů ZCHD jsou pouze místní, a přiměřenost zásahů bude předmětem navazujících správních
řízení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
na abiotické složky životního prostředí: jedná se zejména o podzemní vody (zdroje v okolí
plánované osy silnice; v obou variantách). Pro eliminaci možného vlivu, a pro lepší zmapování
hydrogeologické situace jsou navržena některá opatření, výše popsaná v návrhu Stanoviska.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde
o znečišťování životního prostředí:
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v Dokumentaci
EIA dostačujícím způsobem popsáno. V rámci posuzovaného záměru není navrhována převratně nová
technologie. Pozemní komunikace, které jsou v rámci záměru navrhovány, jsou technicky řešeny
standardním způsobem, tedy zejména založení, stabilizace, konstrukce, odvodnění a další funkční
prvky (vegetační úpravy, apod.). Součástí stavby jsou v obou variantách i mostní objekty (přes
vodoteče, přes železniční trať). Žádný z těchto stavebních objektů není navrhován jako technicky
unikátní dílo (např. formy lanových nebo zavěšených mostů).
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v Dokumentaci
EIA dostačujícím způsobem popsáno. Přesnost údajů a popis jednotlivých částí stavby odpovídá
aktuálnímu projekčnímu zpracování záměru, a také délce projektové přípravy. První zpřesnění rozsahu
a polohy stavebních objektů proběhne již v rámci dokumentace pro územní řízení, která je
následujícím stupněm projektové přípravy.
Impakty pozemních komunikací jsou všeobecně známé. Stejně tak je pak možné s výhodou
využít znalostí a zkušeností s jejich minimalizací, resp. odstraněním. Na základě uvedeného lze
konstatovat, že záměr představuje dostatečný stupeň technického podrobnosti zpracování, a z hlediska
znečišťování (ovlivňování) životního prostředí dosahuje přijatelných hodnot. Na základě uvedeného
lze konstatovat, že záměr představuje dostatečný stupeň technického podrobnosti zpracování,
a z hlediska znečišťování (ovlivňování) životního prostředí dosahuje přijatelných hodnot.
Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
Předmětný záměr „Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní býkovice – Cítov“
je z hlediska pozice osy pozemní komunikace navrhován ve svou základních variantách. Varianta 1
představuje novostavby komunikací II. a III.třídy 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.třídy v délce
14,530 km a rozšíření či úpravu komunikací II. a III.třídy v délce 3,530 km.
Na stranách 302 – 310 je podrobně komentován a diskutován výběr preferované varianty.
Součástí porovnání je i analýza pomocí několika desítek parametrů, kdy jsou varianty porovnány, a je
vyhodnoceno, která z nich je v daném parametru výhodnější.
Je zřejmé, že obě varianty mají identické impakty. Významnost vlivů je pak také velmi
podobná, a pouze mírně příznivější se jeví varianta č. 1, která je i zpracovatelem Dokumentace EIA
uvedena jako doporučená k realizaci. Zde je důležité zmínit, že ani jedna z variant nepředstavuje
významně negativní (nebo nepřijatelně negativní – nadlimitní, neakceptovatelný) vliv na hodnocené
parametry (složky životního prostředí, veřejné zdraví). Všechny mírně negativní vlivy je možné
kompenzovat vhodnými technicko-organizačními opatřeními.
Z hlediska výsledků veřejného projednání, a se zohledněním faktu, že je varianta 2
akceptovatelnější pro obce, na jejichž katastru je navržena, s ohledem na větší vzdálenost od zástavby
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obce Cítov, a na nedotčení environmentálně významného biotopu bývalé pískovny, je zpracovatele
Posudku EIA doporučena jako výsledná varianta 2.
Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí:
Proces posuzování vlivů předloženého záměru na životní prostředí proběhl po formální i věcné
stránce v souladu se zákonem a byly dodrženy všechny zákonem předepsané lhůty. Požadavky zákona
při projednávání záměru byly splněny jak ve vztahu k dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům, tak i k veřejnosti a dotčené veřejnosti.
Vyjádření veřejnosti byla v maximální míře komentována a věcně vypořádána. Obsah
obdržených připomínek se hojně týkal záměru ZEVO, který není předmětem tohoto posouzení, ale
který s Novým dopravním řešením souvisí. Základní premisou ovšem je, že záměr „Nové dopravní
řešení“ není pouze „dopravní infrastrukturou pro ZEVO“, ale je samostatným záměrem, který lze
realizovat a účinně provozovat i bez realizace záměru ZEVO.
Veřejné projednání bylo provedeno poměrně netradiční, ale akceptovatelnou formou, a to
pomocí videokonference na webovém portálu Microsoft Teams. Účast veřejnosti i obcí byla poměrně
hojná, a proto lze konstatovat, že tato forma veřejného projednání je přijatelná.

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

Obec Býkev, podání ze dne 17. 03. 2021

•

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, podání č.j. ČIŽP/41/2021/2252
ze dne 06. 04. 2021

•

Obec Cítov, podání ze dne 31. 03. 2021

•

Arnika – program toxické látky a odpady, podání ze dne 12.4.2021

•

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, podání ze dne 12.4.2021

•

Občanka Z.C. obce Cítov (anonymizováno), podání ze dne 08. 04. 2021

•

Občan obce Cítov (anonymizováno), podání ze dne 28. 07. 2011

•

Zemědělská Cítov, a.s., podání ze dne 01. 08. 2021

•

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, č.j. KHSUL 37044/2021 ze dne 09. 04. 2021

•

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, č.j. KHSSC 10376/2021 ze dne 09. 04. 2021

•

Obec Horní Počaply (několik dokumentů, vč. rozsáhlejšího elaborátu zpracoaného RNDr.
Alicí Dvorskou, Ph.D.), podání ze dne 07. 04. 2021; bez č.j.

•

Krajský úřad Středočeského kraje, podání č.j. 048349/2021/KUSK ze dne 08.04.2021

•

anonymizované vyjádření občana F.O, z obce Liběchov ze dne 12.4.2021

•

Krajský úřad Ústeckého kraje, č.j. KUUK/035249/2021/5/ZPZ ze dne 06.04.2021

•

Občan L.B. z obce Horní Počaply (anonymizováno), podání ze dne 12.04.2021
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Vypořádání vyjádření k dokumentaci: (s důrazem na srozumitelné, odůvodněné a přezkoumatelné
vypořádání)
Vypořádání připomínek vzešlých z vyjádření obdržených k Dokumentaci je uvedeno v části V.1
Posudku.

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost
oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 zákona.

„otisk úředního razítka“
jméno odpovědného pracovníka
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Datum zpracování posudku:
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Posudek zpracoval:

Ing. Aleš Hanslík, Ph.D.
Vladislava Vančury 424/44
748 01 Hlučín
tel: 739 064 455

Podpis zpracovatele posudku:
……………………..……………………………….
Ing. Aleš Hanslík, Ph.D.

Autorizace ke zpracování posudku:

Rozhodnutí
o
udělení
autorizace
ke
zpracování
Dokumentace a Posudku dle zákona č. 100/2001 Sb.,
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Použité zdroje
• Dokumentace zpracovaná v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění,
zpracovaná Ing. Liborem Ládyšem a kol. v lednu 2021
• vlastní průzkum in-situ vč. fotodokumentace (červen 2021)

Elektronické informační zdroje
• www.mapy.cz
• www.mzp.cz
• www.cuzk.cz
• www.voda.gov.cz
• www.geoportal.gov.cz
• http://drusop.nature.cz/portal/
• https://www.hostka.cz/dokumenty/ostatni-1/2925-vyhledavaci-studie-prelozka-silnice-i-9libechov-duba/file (otevřeno dne 21-07-11)
•
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Přílohy
Příloha č. 1: Fotokopie vyjádření zaslaných k Dokumentaci:
1.1: Obec Býkev, podání ze dne 17. 03. 2021
1.2: Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, podání č.j. ČIŽP/41/2021/2252 ze
dne 06. 04. 2021
1.3: Obec Cítov, podání ze dne 31. 03. 2021
1.4: Arnika – program toxické látky a odpady, podání ze dne 12.4.2021
1.5: Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, podání ze dne 12.4.2021
1.6: Občanka Z.C. obce Cítov (anonymizováno), podání ze dne 08. 04. 2021
1.7: Občan obce Cítov (anonymizováno), podání ze dne 28. 07. 2011
1,8: Zemědělská Cítov, a.s., podání ze dne 01. 08. 2021
1.9: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, č.j. KHSUL 37044/2021 ze dne 09. 04. 2021
1.10: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, č.j. KHSSC 10376/2021 ze dne 09. 04. 2021
1.11: Obec Horní Počaply (několik dokumentů, vč. rozsáhlejšího elaborátu zpracovaného RNDr. Alicí
Dvorskou, Ph.D.), podání ze dne 07. 04. 2021; bez č.j.
1.12: Krajský úřad Středočeského kraje, podání č.j. 048349/2021/KUSK ze dne 08.04.2021
1.13: anonymizované vyjádření občana F.O, z obce Liběchov ze dne 12.4.2021
1.14: Krajský úřad Ústeckého kraje, č.j. KUUK/035249/2021/5/ZPZ ze dne 06.04.2021
1.15: Občan L.B. z obce Horní Počaply (anonymizováno), podání ze dne 12.04.2021

72

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

1.1: Obec Býkev, podání ze dne 17. 03. 2021

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

74

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

1.2: Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, podání
č.j. ČIŽP/41/2021/2252 ze dne 06. 04. 2021

75

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

76

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

1.3: Obec Cítov, podání ze dne 31. 03. 2021

77

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

78

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

1.4: Arnika – program toxické látky a odpady, podání ze dne 12.4.2021

79

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

80

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

81

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

82

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

83

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

84

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

85

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

86

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

87

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

88

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

89

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

90

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

91

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

1.5: Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, podání ze dne 12.4.2021

92

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

93

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

94

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

95

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

96

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

97

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

98

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

99

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

100

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

101

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

102

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

103

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

104

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

105

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

106

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

1.6: Občanka Z.C. obce Cítov (anonymizováno), podání ze dne 08. 04. 2021

107

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

108

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

109

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

110

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

111

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

1.7: Občan obce Cítov (anonymizováno), podání ze dne 28.07.2011

112

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

1.8: Zemědělská Cítov, a.s., podání ze dne 01. 08. 2011

113

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

1.9: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, č.j. KHSUL 37044/2021 ze dne 09.04.2021

114

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

115

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

1.10: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, č.j. KHSSC 10376/2021 ze dne 09.04. 2021

116

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

117

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

118

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

1.11: Obec Horní Počaply (několik dokumentů, vč. rozsáhlejšího elaborátu zpracovaného
RNDr. Alicí Dvorskou, Ph.D.), podání ze dne 07. 04. 2021; bez č.j.

119

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

120

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

121

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

122

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

123

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

124

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

125

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

126

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

127

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

128

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

129

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

130

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

131

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

132

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

133

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

134

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

135

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

136

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

137

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

138

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

139

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

140

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

141

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

142

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

1.12: Krajský úřad Středočeského kraje, podání č.j. 048349/2021/KUSK ze dne 08.04.2021

143

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

144

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

145

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

1.13: anonymizované vyjádření občana F.O, z obce Liběchov ze dne 12.4.2021

146

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

1.14: Krajský úřad Ústeckého kraje, č.j. KUUK/035249/2021/5/ZPZ ze dne 06.04.2021

147

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

1.15: Občan L.B. z obce Horní Počaply (anonymizováno), podání ze dne 12.04.2021

148

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

149

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

150

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

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

151

