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Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský 

úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen 

„zákon“) a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení 

 

rozhodl 

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr 

„II/121 Heřmaničky, obchvat“ 

nemůže mít významný vliv na životní prostředí ani v jedné z posuzovaných variant a nebude 

posuzován podle zákona. 

 

 

Identifikační údaje 

Název záměru: „II/121 Heřmaničky, obchvat“  

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: kategorie II bod 49 „Silnice všech tříd a místní 

komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky 2 km; ostatní 

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

předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby  

1 000 voz/24 hod“. 

Oznamovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11,  

150 21 Praha 5 

IČO oznamovatele: 00066001 

Zpracovatel oznámení: Ing. Luboš Štancl, AZ GEO, s.r.o., Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava 

Kapacita (rozsah) záměru:  

Předmětem záměru je vybudování nového obchvatu kolem obce Heřmaničky.  

Byly navrženy dvě varianty vedení trasy v rámci koridoru vymezeného dle ZÚR. Rozdíl mezi 

oběma variantami je ve způsobu křížení nově vybudované dvoukolejné železniční tratě v rámci IV. 

železničního koridoru v úseku Sudoměřice u Tábora – Votice. Ve variantě „“A trasa obchvatu 

využívá již hotových postavených mostů v rámci železničního koridoru a podchází trať v určených 

polích mostu. Ve variantě „B“, se kterou se uvažovalo dle územního plánu, je nutné vybudovat 

nové mostní objekty – podjezdy v již hotovém železničním násypu. 

 

 

 

 

 

Praha: 25. 8. 2021 Dle rozdělovníku 

Číslo jednací: 077143/2021/KUSK 

Spisová značka: SZ_077143/2021/KUSK 

Vyřizuje: Mgr. Jana Říhová / l. 782 

Značka: OŽP/Říh 

 

 

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
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Varianta A 

Délka – 2,137 km 

Kategorie - S 7,5/90 

S omezením rychlosti v určitých úsecích na 70 km/hod resp. 50 km/hod. 

Křížení ve vymezeném místě podjezdem pod hotovou mostní estakádou 

 

Varianta B 

Délka – 2,591 km 

Kategorie - S 7,5/90  

S omezením rychlosti v určitých úsecích na 70 km/hod. 

V km 0,625 je na trase obchvatu nutné vybudovat podjezd pod dvoukolejnou železniční tratí  

a v km 2,208 další podjezd pod tratí. 

 

Umístění záměru: kraj: Středočeský    

   obec: Heřmaničky 

   k. ú.: Heřmaničky, Arnoštovice 

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:    

Stavba řeší vybudování nového obchvatu kolem obce Heřmaničky. Navržená přeložka silnice 

II/121 je vedena nejdříve jižně a pak převážně východně od obce Heřmaničky. Začátek obchvatu 

navazuje na stavbu plánované dálnice D3 v MÚK Loudilka (km 52,500 dálnice D3). Trasa začíná  

v místě plánované okružní křižovatky, která je součástí mimoúrovňové křižovatky Loudilka. 

Ukončení přeložky je na rozhraní katastrálních území Heřmaničky a Arnoštovice na stávající silnici 

II/121 cca 1 km severně od obce Heřmaničky. 

Byly navrženy dvě varianty vedení trasy v rámci koridoru vymezeného dle ZÚR varianta „A“  

a varianta „B“. 

Rozdíl mezi oběma variantami je ve způsobu křížení nově vybudované dvoukolejné železniční tratě 

v rámci IV. železničního koridoru v úseku Sudoměřice u Tábora – Votice. Ve variantě A trasa 

obchvatu využívá již hotových postavených mostů v rámci železničního koridoru a podchází trať  

v určených polích mostu. Ve variantě B, se kterou se uvažovalo dle územního plánu, je nutné 

vybudovat nové mostní objekty – podjezdy v již hotovém železničním násypu. 

V řešeném území se nachází železniční trať Praha-Tábor-České Budějovice. Od roku 2020  

v dotčeném území probíhá modernizace této trati v rámci výstavby IV. železničního koridoru pro 

úsek Sudoměřice u Tábora – Votice. Předpokládané uvedení do provozu je v roce 2022.  

V odborných studiích, které jsou podkladem tohoto oznámení je s tímto koridorem počítáno.  

V okolí posuzovaného záměru nebyly zjištěny informace o jiných záměrech, se kterými by mohlo 

docházet ke kumulaci negativních vlivů. 

Vlivem realizace záměru nebudou do území vneseny žádné významné zdroje hluku či emisí. Lze 

konstatovat, že nelze předpokládat významné synergické či kumulativní vlivy s jinými záměry.  

 

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:    

Varianta A  

Začátek obchvatu je umístěn do okružní křižovatky plánované dálnice D3 v MÚK Loudilka  

(km 52,500 dálnice D3). Z okružní křižovatky pokračuje dvěma protisměrnými oblouky  

o poloměrech 300 m resp. 450 m východním směrem. Vzápětí trasa kříží původní těleso trati  

č. 220 v km 0,530 a maximálním podélným spádem 9 % klesá podél údolní nivy bezejmenného 

přítoku potoka Mastník. V km 0,638 podchází pod nově budovaným železničním koridorem 

krajním polem železničního mostu o třech polích. 



3 

 

Od staničení 0,578 do staničení 1,034 je v těchto místech navržen levostranný směrový oblouk  

o poloměru 255 m. 

Do staničení km 1,648 pokračuje trasa v souběhu s údolím potoka Mastník. V této oblasti dvakrát 

překříží výrazné údolní nivy bezejmenných přítoků potoka Mastník. V prvním případě překoná 

údolí přesypaným mostním objektem, ve druhém případě pak trubním propustkem. 

Od km 1,348 směřuje trasa obchvatu levostranným obloukem pod budovanou estakádu o sedmi 

polích železničního koridoru, kde v jednom poli mezi pilíři mostu v km 1,830 podchází tuto 

železniční trať a pravostranným obloukem o poloměru 160 m směřuje do místa již přeložené silnice 

II/121 v rámci IV. železničního koridoru. 

V km 1,871 trasa překračuje další údolní nivu bezejmenného přítoku potoka Mastník přesypaným 

mostním objektem. 

Součástí varianty „A“ je též návrh křižovatek se stávající silniční sítí. Stávající silnice  

II/121 zůstane v provozu pro napojení Heřmaniček z jihozápadní strany. Napojení na původní 

silnici je v km 0,000 z okružní křižovatky, která bude součástí výstavby mimoúrovňové křižovatky 

Loudilka na dálnici D3. 

V km 0,085 bude z pravé strany napojena na obchvat místní komunikace mezi lokalitou Loudilka  

a Bída, která je součástí výstavby dálnice D3. 

V km 0,319 křižuje nejdříve místní komunikaci mezi obcí Číšťovice a samotou Bída, později  

v km 0,508 i místní komunikaci mezi obcí Číšťovice a obcí Ješetice. V prvním případě je navržena 

úprava a napojení místní komunikace na plánovaný obchvat, ve druhém případě se jedná  

o přeložku místní komunikace. 

V km 1,369 trasu obchvatu křižuje polní cesta směřující od Heřmaniček do Karasovy Lhoty přes 

údolí potoka Mastník (lokalita Jarešův Mlýn). Tato cesta bude napojena na nový obchvat.  

V severovýchodní části Heřmaniček bude původní část silnice II/121 mezi křižovatkou se silnicí 

III/12138 a novou křižovatkou na obchvatu Heřmaniček v km 1,983 přeřazena do kategorie silnice 

III. třídy. O tuto část bude silnice III/12138 prodloužena. V uvedené nové křižovatce se východním 

směrem nově napojí i přeložená část silnice III/12139. 

Křižovatka v km 1,983 je navržena jako okružní křižovatka. S přihlédnutím ke složitému podjezdu 

pod železniční tratí a z toho vyplývajícím návrhovým parametrům silnice II/121 v uvedeném úseku 

je toto vhodnější řešení. Varianta s průsečnou křižovatkou by měla velmi omezené rozhledové 

poměry a v kombinaci s dosahovanou jízdní rychlostí na trase obchvatu silnice II/121 by byla 

bezpečnostním rizikem. 

Tato varianta „A“ je navržena v celkové délce 2,137 km a v základní kategorii  

S 7,5/90 s omezením rychlosti v určitých úsecích na 70 km/hod resp. 50 km/hod. 

Výškové vedení je navrženo s ohledem na výškové řešení stávajících silnic, polních cest a zejména 

s ohledem na polohu nové železniční tratě č. 220 v rámci modernizace IV. železničního koridoru, 

která je určujícím prvkem při volbě podélného profilu přeložky silnice II/121. 

Maximální navržený podélný sklon nivelety je 9,00 %, minimální navržený údolnicový oblouk  

Ru = 3 500 m, vrcholový oblouk Rv = 3 500 m. 

Na trase obchvatu se nachází dva mostní objekty. V km 1,070 je navržen přesypaný most přes 

místní vodoteč z rybníka Utopenec, v km 1,871 přesypaný most přes místní vodoteč. V km 0,638 je 

přes trasu přeložky veden nadjezd železniční tratě (most o třech polích) a v km 1,830 nadjezd 

železniční tratě (most o sedmi polích). 

Obchvat je navržen tak, aby nevyvolal žádné demolice stávajících objektů. 

Varianta B 

Začátek obchvatu je umístěn do okružní křižovatky plánované dálnice D3 v MÚK Loudilka  

(km 52,500 dálnice D3) stejně jako varianta „A“. 
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Z okružní křižovatky pokračuje dvěma protisměrnými oblouky o poloměrech 300 m resp. 450 m 

východním směrem. Vzápětí trasa kříží původní těleso trati č. 220 v km 0,530 a maximálním 

podélným spádem 9 % klesá jižně od obce Číšťovice do údolní nivy potoka Mastník. V km 0,625 

podchází novým podjezdem pod v současné době již vybudovaným násypem dvoukolejné trati  

IV. železničního koridoru. 

Od staničení 0,495 do staničení 0,978 je v těchto místech navržen levostranný směrový oblouk  

o poloměru 310 m. 

Do staničení km 2,200 pokračuje trasa v souběhu s údolím potoka Mastník dvěma protisměrnými 

směrovými oblouky o poloměru 840 m. V této oblasti třikrát překříží výrazné údolní nivy 

bezejmenných přítoků potoka Mastník. V prvním případě překoná údolí přesypaným mostním 

objektem, ve druhém případě v km 1,348 pak trubním propustkem, ve třetím případě opět 

přesypaným mostním objektem. 

V km 2,208 trasa obchvatu druhým novým podjezdem pod v současné době již vybudovaným 

násypem dvoukolejné trati IV. železničního koridoru. Vzápětí trasa kříží původní těleso trati  

č. 220 v km 2,312. V samotném konci je trasa obchvatu napojena přímým úsekem na stávající 

silnici II/121 v km 2,591 ve směru na Nazdice a Votice. 

Součástí varianty „B“ je též návrh křižovatek se stávající silniční sítí. Stávající silnice  

II/121 zůstane v provozu pro napojení Heřmaniček z jihozápadní strany. Napojení na původní 

silnici je v km 0,000 z okružní křižovatky, která bude součástí výstavby mimoúrovňové křižovatky 

Loudilka na dálnici D3. 

V km 0,085 bude z pravé strany napojena na obchvat místní komunikace mezi lokalitou Loudilka  

a Bída, která je součástí výstavby dálnice D3. 

V km 0,322 křižuje nejdříve místní komunikaci mezi obcí Číšťovice a samotou Bída, později  

v km 0,484 i místní komunikaci mezi obcí Číšťovice a obcí Ješetice. V prvním případě je navržena 

úprava a napojení místní komunikace na plánovaný obchvat, ve druhém případě se jedná  

o přeložku místní komunikace. 

V km 1,209 trasu obchvatu křižuje polní cesta směřující od Heřmaniček do Karasovy Lhoty přes 

údolí potoka Mastník (lokalita Jarešův Mlýn). Tato cesta bude napojena na nový obchvat. 

V severovýchodní části Heřmaniček bude původní část silnice II/121 mezi křižovatkou se silnicí 

III/12138 a novou křižovatkou na obchvatu Heřmaniček v km 1,885 přeřazena do kategorie silnice 

III. třídy a je zde navržena přeložka původní silnice. O tuto část bude silnice III/12138 

prodloužena. V uvedené nové křižovatce se východním směrem nově napojí i upravená část silnice 

III/12139. Nová křižovatka u Strašíkova mlýna je navržena jako průsečná. 

V km 2,326 trasu obchvatu křižuje polní cesta vedoucí podél původního železničního přejezdu trati 

a do které je napojen i přístup k původnímu drážnímu domku. Tato cesta bude napojena na nový 

obchvat. 

Tato varianta „B“ je navržena v celkové délce 2,591 km a v základní kategorii  

S 7,5/90 s omezením rychlosti v určitých úsecích na 70 km/hod. 

Výškové vedení je navrženo s ohledem na výškové řešení stávajících silnic, polních cest a zejména 

s ohledem na polohu nové železniční tratě č. 220 v rámci modernizace IV. železničního koridoru, 

která je určujícím prvkem při volbě podélného profilu přeložky silnice II/121. 

Maximální navržený podélný sklon nivelety je 9,00 %, minimální navržený údolnicový oblouk  

Ru = 5 000 m, vrcholový oblouk Rv = 3 500 m. 

Na trase obchvatu se nachází čtyři mostní objekty. V km 0,912 je navržen přesypaný most přes 

místní vodoteč z rybníka Utopenec, v km 1,719 přesypaný most přes místní vodoteč. V km 0,625 je 

na trase obchvatu nutné vybudovat podjezd pod dvoukolejnou železniční tratí a v km 2,208 další 

podjezd pod tratí. 
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Obchvat je navržen tak, aby nevyvolal žádné demolice stávajících objektů. Podjezdy pod železniční 

tratí jsou limitujícím prvkem při návrhu varianty „B“ a výstavba obchvatu je technicky a finančně 

náročnější. Nezanedbatelným faktorem je i nutná výluka na nově vybudovaném IV. železničním 

koridoru s poměrně velkou frekvencí železniční dopravy v době výstavby podjezdů pod touto 

železniční tratí. 

 

Příčné uspořádání (pro obě varianty) 

Příčné uspořádání kategorie S 7,5/90: 

- šířky dvou jízdních pruhů 2 x 3,00 m 

- šířka zpevněné krajnice je 0,25 m 

- základní šířka nezpevněné krajnice je 0,75 m, v případě osazení svodidel na vysokých násypech  

a v místech pevných překážek je šířka 1,50 m. 

Základní příčný sklon vozovky i zpevněné krajnice je střechovitý 2,5 %. 

Příčný sklon ve směrových obloucích je navržen jednostranný, dostředný v závislosti na poloměru 

oblouku a návrhové rychlosti. Klopení bude splňovat ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. 

 

Obecné zásady návrhu odvodnění 

Odvodnění vozovek komunikace bude řešeno příčnými a podélnými sklony, jež jsou navrženy  

ve shodě s příslušnou ČSN 73 6101. Dále bude srážková voda odváděna do podélných příkopů  

s co největší snahou o zasakování. Příkopy jsou pak zaústěny do nejbližších vhodných křižujících 

vodotečí. 

Řešená trasa se nalézá v povodí hlavního toku potoka Mastník, do něhož je odvodněna 

prostřednictvím jejich menších bočních levostranných přítoků. Jedná se o tyto vodoteče: 

Varianta „A“  Varianta „B“ 

km 0,600  x  - bezejmenná vodoteč (lokalita v Lipovcích) 

km 1,070  km 0,911  - bezejmenná vodoteč z rybníka Utopenec 

km 1,870  km 1,718  - bezejmenná vodoteč z Olšového rybníka 

 

Vegetační úpravy 

Těleso silnice II/121 i všech ostatních přeložek silnic a polních cest bude ohumusováno  

a zatravněno. Pro lepší začlenění do krajiny budou provedeny vegetační úpravy svahů silničního 

tělesa. 

 

 

Odůvodnění 

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení 

zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:  

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 18. 6. 2021 oznámení záměru „II/121 Heřmaničky, 

obchvat“ oznamovatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 

150 21 Praha 5, které zpracoval Ing. Luboš Štancl, AZ GEO, s.r.o., Chittussiho 1186/14,  

710 00 Ostrava.  
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Oznámení bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení  

bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno k vyjádření příslušným 

orgánům státní správy, samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace o projednávání 

záměru byla vyvěšena na úředních deskách Středočeského kraje dne 29. 6. 2021 a obce 

Heřmaničky dne 7. 7. 2021 a na příslušných internetových stránkách v Informačním systému EIA  

na stránkách CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kódem STC2396 a Středočeského kraje  

- www.kr-stredocesky.cz.  

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může 

mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem  

k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Středočeského kraje. 

 

Charakteristika záměru 

Stavba řeší vybudování nového obchvatu kolem obce Heřmaničky. Navržená přeložka silnice II/121 je 

vedena nejdříve jižně a pak převážně východně od obce Heřmaničky. Začátek obchvatu navazuje na 

stavbu plánované dálnice D3 v MÚK Loudilka (km 52,500 dálnice D3). Trasa začíná v místě plánované 

okružní křižovatky, která je součástí mimoúrovňové křižovatky Loudilka. Ukončení přeložky  

je na rozhraní katastrálních území Heřmaničky a Arnoštovice na stávající silnici II/121 cca 1 km 

severně od obce Heřmaničky. 

Byly navrženy dvě varianty vedení trasy v rámci koridoru vymezeného dle ZÚR varianta „A“ a varianta 

„B“. 

Rozdíl mezi oběma variantami je ve způsobu křížení nově vybudované dvoukolejné železniční tratě  

v rámci IV. železničního koridoru v úseku Sudoměřice u Tábora – Votice. Ve variantě A trasa obchvatu 

využívá již hotových postavených mostů v rámci železničního koridoru a podchází trať v určených 

polích mostu. Ve variantě B, se kterou se uvažovalo dle územního plánu, je nutné vybudovat nové 

mostní objekty – podjezdy v již hotovém železničním násypu. 

V řešeném území se nachází železniční trať Praha-Tábor-České Budějovice. Od roku 2020 v dotčeném 

území probíhá modernizace této trati v rámci výstavby IV. železničního koridoru pro úsek Sudoměřice 

u Tábora – Votice. Předpokládané uvedení do provozu je v roce 2022. V odborných studiích, které jsou 

podkladem tohoto oznámení je s tímto koridorem počítáno. V okolí posuzovaného záměru nebyly 

zjištěny informace o jiných záměrech, se kterými by mohlo docházet ke kumulaci negativních vlivů. 

Vlivem realizace záměru nebudou do území vneseny žádné významné zdroje hluku či emisí. Lze 

konstatovat, že nelze předpokládat významné synergické či kumulativní vlivy s jinými záměry. 

V rámci zjišťovacího řízení příslušný úřad zvážil parametry záměru se zvláštním zřetelem  

na rozsah a podobu záměru jako celku a na kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů.  

Za nejvýznamnější zdroj znečišťování ovzduší v území lze považovat dopravní zatížení v lokalitě. 

Záměry již v území existující jsou zahrnuty do pozadí v území. Kvalita ovzduší v okolí místa 

realizace záměru je s ohledem na existující imisní limity dobrá; mimo jiné i proto, že území je zde 

otevřené a dobře provětrávané. 

Při zhodnocení využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti dospěl 

příslušný úřad k závěru, že vlivy záměru na půdu lze hodnotit jako mírně negativní, ale pouze 

lokálního charakteru. Riziko znečištění půdního prostředí je spojeno zejména as rizikem 

havarijních situací. Bude tedy třeba dbát na dodržování pracovní kázně. Během provozu bude 

docházet ke znečišťování půdy polutanty ze silniční dopravy a údržby komunikací. Šíření těchto 

látek do širšího okolí lze poměrně účinně předcházet výsadbami vhodných dřevin v okolí 

komunikace.  

Z hlediska ovlivnění vodních zdrojů se stavba nalézá v povodí Mastníku. V zájmovém území se 

nenachází ochranná pásma vodních zdrojů ani oblasti CHOPAV. Záměr nezasahuje do ochranných 

pásem hromadných vodních zdrojů ani do území, kde může dojít k negativnímu ovlivnění 

individuálních zdrojů vody. Pro eliminaci vlivů na povrchové vody jsou v technickém řešení 

http://www.cenia.cz/eia
http://www.kr-stredocesky.cz/
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záměru zapracována příslušná opatření. Realizací záměru nelze předpokládat významnou změnu  

v kvalitě sledovaných povrchových vod a podzemních vod. Vlivy na biologickou rozmanitost byly 

vyhodnoceny jako nevýznamné či mírně negativní, což je dáno umístěním záměru v území, které 

nemá z hlediska ochrany přírody a krajiny velký význam. Negativní vlivy záměru na floru, faunu a 

ekosystémy budou patrné především během výstavby záměru a po uvedení do provozu postupně 

vymizí. Případné vlivy budou pouze lokálního charakteru. Co se týká produkce odpadů, nedá  

se předpokládat, že by charakter i množství odpadů, vzniklých v rámci výstavby záměru, mohly 

představovat problém s jejich zneškodněním. Odpady z provozu a údržby komunikace budou 

soustřeďovány v příslušném středisku správce komunikace. Provozovatel tohoto úseku silnice je 

jakožto původce odpadu povinen zajistit odstranění těchto odpadů. Nakládání s odpady bude 

řešeno v souladu s odpadovou legislativou a prováděcími předpisy.  

Ve fázi realizace záměru dojde k dočasnému navýšení emisí škodlivin znečišťujících látek a hluku 

ze stavební mechanizace a z dopravy stavebních materiálů, avšak tyto vlivy byly hodnoceny  

jako krátkodobé a splňující zákonné limity. Při hodnocení rizika závažných nehod nebo katastrof 

relevantních pro záměr, včetně nehod a katastrof způsobených změnou klimatu v souladu  

s vědeckými poznatky, dospěl příslušný úřad k závěru, že havárie způsobené dopravními 

nehodami, požárem nebo únikem nebezpečných látek nelze nikdy vyloučit, bude však navržen 

havarijní plán a POV pro tyto mimořádné situace, v souladu splatnou legislativou.  

Při hodnocení rizik pro veřejné zdraví dospěl příslušný úřad k závěru, že se jedná o záměr,  

který svými vlivy nezatěžuje životní prostředí nad přípustnou mez (nedojde k překročení 

zákonných limitů), nebo jsou navržena příslušná zmírňující opatření.  

Po zhodnocení charakteristiky záměru v souladu s přílohou č. 2 k zákonu je patrné, že zjišťovací 

řízení prokázalo, že předložený záměr nemůže mít samostatně ani v kumulaci s jinými záměry 

významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Na základě výše uvedeného byl tedy 

učiněn závěr, který je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Umístění záměru 

Záměr je umístěn na území obce Heřmaničky (k. ú. Heřmaničky a Arnoštovice). Navržená přeložka 

silnice II/121 je vedena nejdříve jižně a pak převážně východně od obce Heřmaničky. Začátek 

obchvatu navazuje na stavbu plánované dálnice D3 v MÚK Loudilka (km 52,500 dálnice D3). 

Trasa začíná v místě plánované okružní křižovatky, která je součástí mimoúrovňové křižovatky 

Loudilka. Ukončení přeložky je na rozhraní katastrálních území Heřmaničky a Arnoštovice na 

stávající silnici II/121 cca 1 km severně od obce Heřmaničky. Realizací záměru dojde k záboru 

pozemků ZPF, ale nedojde k záborům pozemků PUPFL. Záměr se nachází mimo lokality soustavy 

NATURA 2000. Významný vliv záměru na předmět ochrany, popř. celistvost evropsky 

významných lokalit nebo ptačích oblastí, byl ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vyloučen.  

Obě variantní řešení probíhají souběžně v těsné blízkosti regionálního biokoridoru (RBK 297), 

který sleduje tok a příbřežní vegetaci potoka Mastník. Jedná se o RBK Mastník – Heřmaničky, 

který na úrovni rybníka Utopenec přechází do regionálního biocentra Heřmaničky (RBC 1901). 

Posuzovaným záměrem dochází v jednom z variantních řešení (variantou A) k narušení územní 

celistvosti RBC Heřmaničky a k ovlivnění jeho ekologických funkcí, a to v oblasti nivy 

bezejmenného odtoku z rybníku východně od Číšťovic (Utopenec). V případě zásahu do ÚSES 

bude třeba zohlednit principy na ochranu ÚSES uvedené v Zásadách územního rozvoje 

Středočeského kraje, které na plochách prvků nadregionálního a regionálního ÚSES připouští  

v nezbytných případech stavby dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde  

k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo 

chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření 

plnit stabilizující funkce v krajině. 

Zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ani přírodní parky se v zájmové lokalitě nevyskytují. 
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Neroste zde ani žádný památný strom či stromořadí. Posuzovaný záměr okrajově zasahuje do VKP 

definovaných dle § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny – trasy jsou vedeny v blízkosti nivy 

potoka Mastník. Dále dochází k územnímu střetu s nivami dvou vodních toků: 

• mostem překonává bezejmenný odtok a jeho nivu pod rybníkem východně od Číšťovic (uváděn 

také jako Velký nebo Utopenec) 

• křížení s bezejmenným tokem a jeho nivou v oblasti ČOV.  

Dotčené území hostí relativně běžné druhové spektrum organismů vázaných na krajinnou mozaiku 

v zemědělské krajině s množstvím sídel, s rozptýlenou zelení, lesy, potoky a rybníky. V zájmovém 

území byl zjištěn výskyt řady zvláště chráněných živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.,  

v platném znění. Některé z nich se zde vyskytují spíše nepravidelně nebo nad územím pouze 

přeletují a nebudou záměrem dotčeny. 

U některých zvláště chráněných druhů však dochází záměrem k zásahu do jejich biotopu. Tento 

vliv se projeví okrajově u motáka pochopa (území je součástí lovného teritoria, ale nehnízdí zde)  

a strakapouda prostředního (druh se přímo v dotčeném území vyskytuje pouze příležitostně). 

Větší negativní ovlivnění lze očekávat u druhů, u kterých prochází trasa v blízkosti jejich hnízdiště 

nebo místa rozmnožování. Bude ovlivněn biotop ještěrky obecné, slepýše křehkého a užovky 

obojkové (riziko mortality při stavbě i provozu). 

Poměrně velké riziko mortality hrozí pro vydru říční – druh se v území pravidelně a je vysoce 

ohrožen mortalitou na silnicích. Migrační propustnost mezi bezejmenným rybníkem východně od 

Číšťovic a tokem Mastníku bude zajištěna vhodným migračním objektem v souladu s metodikou 

Doprava a ochrana fauny v České republice (AOPK ČR, 2020). Po uvedení záměru do provozu 

bude proveden monitoring, pro zjištění funkčnosti migračních objektů. 

Negativní vlivy na faunu jsou očekávány především během období výstavby, po uvedení záměru 

do provozu tyto vlivy postupně odezní. V území se nachází dostatek vhodných náhradních biotopů 

pro živočichy, kteří se zde trvale vyskytují. Po uvedení záměru do provozu bude silnice 

představovat pro volně žijící živočichy migrační bariéru. V dalším stupni projektové dokumentace 

je zapotřebí upřesnit parametry mostních objektů tak, aby byly uzpůsobeny i pro migraci živočichů.  

V prostoru realizace záměru nejsou registrovány žádné staré ekologické zátěže a není zde ani žádná 

skládka odpadů. Pro realizaci záměru nebude třeba demolovat žádnou budovu. 

V rámci zjišťovacího řízení příslušný úřad uvážil parametry území, které může být ovlivněno 

záměrem. Příslušný úřad tedy uvážil při svém rozhodování stávající a schválené využívání území  

a priority jeho trvale udržitelného využívání. V rámci zjišťovacího řízení bylo hodnoceno relativní 

zastoupení, dostupnost, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů (včetně půdy, vody  

a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní části. V rámci posouzení schopnosti 

přírodního prostředí snášet zátěž bylo bráno v úvahu, že zvláště chráněná území, evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti, území přírodních parků, významné krajinné prvky, území 

historického nebo kulturního významu se v dotčené lokalitě nevyskytují, a že záměr není situován 

do hustě zalidněného území. Severní část zájmového území zasahuje do chráněného ložiskového 

území (CHLÚ) č. 7068300000 Arnoštovice se surovinou stavební kámen. 

Po zhodnocení umístění záměru v souladu s přílohou č. 2 k zákonu je patrné, že zjišťovací řízení 

prokázalo, že předložený záměr nemůže mít samostatně ani v kumulaci s jinými záměry významný 

negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, protože nedochází k významnému zásahu  

do cenných chráněných území. Na základě výše uvedeného byl tedy učiněn závěr, který je uveden 

ve výroku tohoto rozhodnutí. 
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Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí včetně 

charakteristiky opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých 

vlivů na životní prostředí  

Stavba řeší vybudování nového obchvatu kolem obce Heřmaničky. Navržená přeložka silnice 

II/121 je vedena nejdříve jižně a pak převážně východně od obce Heřmaničky. Začátek obchvatu 

navazuje na stavbu plánované dálnice D3 v MÚK Loudilka (km 52,500 dálnice D3). Trasa začíná  

 v místě plánované okružní křižovatky, která je součástí mimoúrovňové křižovatky Loudilka. 

Ukončení přeložky je na rozhraní katastrálních území Heřmaničky a Arnoštovice na stávající silnici 

II/121 cca 1 km severně od obce Heřmaničky. Byly navrženy dvě varianty vedení trasy v rámci 

koridoru vymezeného dle ZÚR varianta „A“ a varianta „B“. 

V řešeném území se nachází železniční trať Praha-Tábor-České Budějovice. Od roku 2020  

v dotčeném území probíhá modernizace této trati v rámci výstavby IV. železničního koridoru pro 

úsek Sudoměřice u Tábora – Votice.  

V odborných studiích, které jsou podkladem tohoto oznámení je s tímto koridorem počítáno.  

V okolí posuzovaného záměru nebyly zjištěny informace o jiných záměrech, se kterými by mohlo 

docházet ke kumulaci negativních vlivů. 

Vlivem realizace záměru nebudou do území vneseny žádné významné zdroje hluku či emisí. Lze 

konstatovat, že nelze předpokládat významné synergické či kumulativní vlivy s jinými záměry. 

 

V rámci realizace záměru nedojde k záboru pozemků PUPFL. Dojde k záboru pozemků ZPF. Vliv 

na zábor půdy je možné hodnotit jako mírně negativní, lokálního charakteru. Dotčené plochy ZPF 

spadají zejména do III. třídy ochrany půd, které se vyznačují průměrnou funkcí produkční  

i průměrnými charakteristikami pro ochranu vod. Z hlediska záboru ZPF se jeví jako vhodnější 

varianta A. 

Riziko znečišťování půdního prostředí může být spojeno v období výstavby s únikem závadných 

látek, a to především v důsledku havarijních situací. Je proto zapotřebí dbát na dodržování pracovní 

kázně a udržování stavebních a dopravních mechanismů v dokonalém technickém stavu. Během 

provozu bude docházet k znečišťování půdy polutanty ze silniční dopravy a údržby komunikace. 

Šíření těchto látek do širšího okolí lze poměrně účinně předcházet výsadbami vhodných dřevin  

v okolí komunikace. 

Nově vybudované zemní těleso bude zabezpečeno proti erozi zatravněním, případně osázením 

vhodnými dřevinami. Stabilita půdy v širším okolí záměru nebude výstavbou záměru negativně 

ovlivněna. Není předpokládáno negativní ovlivnění půdy v důsledku ukládání odpadů. Všechny 

odpady vzniklé v průběhu výstavby i provozu budou dočasně uloženy na místech k tomu určených 

a dostatečně zabezpečených, a to pouze po dobu nezbytně nutnou. Dále s nimi bude nakládáno  

v souladu s platnou legislativou. 

Celkově lze negativní vlivy na půdu hodnotit jako přijatelné, územně omezené na bezprostřední 

okolí posuzovaného záměru. Vliv posuzovaného záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje 

se nepředpokládá, případně bude nevýznamný. 

 

V zájmovém území se nenachází žádné maloplošné zvláště chráněné území ve smyslu zákona  

č. 114/1992 Sb. Zájmové území nezasahuje ani do žádného velkoplošného chráněného území.  

Prostor realizace záměru nezasahuje do ploch soustavy Natura 2000 a neroste zde ani žádný 

památný strom či stromořadí. 

V území se nacházejí skladebné části ÚSES, trasa posuzované komunikace ve variantě A naruší 

územní celistvosti RBC Heřmaničky a dojde k ovlivnění jeho ekologických funkcí, a to v oblasti 

nivy bezejmenného odtoku z rybníku východně od Číšťovic (Utopenec). 
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Z významných krajinných prvků dochází ke křížení bezejmenných přítoků Mastníku a jejich niv. 

Pro křížení jsou navrženy mostní objekty. Během provádění stavebních prací je zapotřebí dbát na 

minimalizaci zásahů do vodotečí a přilehlých niv. Rozsah dočasných záborů, mezideponií a ploch 

zařízení staveniště bude navržen pouze v nezbytně nutné míře, projekt stavby bude vzájemně 

koordinován s prvky ÚSES pro zajištění spojitosti skladebných částí ÚSES v zájmovém území. 

Plochy zařízení staveniště, skládky materiálu a mezideponie zeminy nebudou navrhovány do ploch 

ÚSES a VKP. 

Přeložka silnice II/121 je navržena v území ovlivněném lidskou činností, jedná se o intenzivně 

zemědělsky využívané plochy v okolí obce Heřmaničky. Z prvků, které mají do jisté míry pozitivní 

vliv na krajinný ráz, dojde k zásahu do porostů mimolesní dřevinné vegetace. Odstraněnou zeleň 

bude možné nahradit výsadbami v rámci stavby obchvatu. Posuzovaný záměr nezasahuje do 

přírodního parku. 

Z hlediska fragmentace krajiny dojde ke vzniku nové bariéry v krajině, zájmové území se nachází 

na okraji polygonu UAT s velmi dobrou kvalitou. Bariérový efekt nové komunikace v krajině je 

možné významně eliminovat vhodným řešením mostních objektů a doprovodných vegetačních 

prvků. V rámci zpracování dokumentace DÚR bude vypracována migrační studie, součástí které 

bude posouzení vhodnosti migračních objektů a návrh zábran a vhodných opatření k zajištění 

migrační prostupnosti. Po uvedení záměru do provozu bude proveden monitoring, pro zjištění 

funkčnosti migračních objektů. 

V koridoru navrženém pro výstavbu komunikace dojde k trvalému odstranění rostlinného krytu.  

V zájmovém území nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, jedná se o plochy 

převážně silně pozměněné a ovlivňované činností člověka. Nebyl zde zjištěn výskyt přírodních 

cennějších biotopů. 

Dotčené území hostí relativně běžné druhové spektrum organismů vázaných na krajinnou mozaiku 

v zemědělské krajině s množstvím sídel, s rozptýlenou zelení, lesy, potoky a rybníky. Z tohoto 

hlediska je nejhodnotnější plochou širší okolí potoka Mastník a oba rybníky u Číšťovic. 

Zoologickým průzkumem bylo zjištěno několik zvláště chráněných druhů živočichů, realizací 

záměru dojde k částečnému omezení rozlohy biotopů, na které jsou živočichové vázáni. Ve fázi 

výstavby lze za předpokladu dodržování platné legislativy pro jednotlivé složky životního prostředí 

a příslušných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy prakticky vyloučit negativní vlivy 

předmětného záměru na faunu zájmového území. Ve fázi provozu záměru nedojde k významně 

negativnímu ovlivnění oproti stávajícímu stavu. Dělící účinek novostavby komunikace bude 

eliminován uzpůsobením mostních objektů pro migraci živočichů. Jedná se např. o vhodnou úpravu 

podmostí a výsadby naváděcí zeleně. Celkově lze konstatovat, že ze zoologického hlediska nelze 

předpokládat významné negativní vlivy na faunu v lokalitě záměru.  

Obecně lze říci, že území dotčené plánovaným záměrem nemá z hlediska ochrany přírody a krajiny 

velký význam. Záměr je umístěn do lokality, která je již v současnosti ovlivněna lidskou činností. 

Negativní vlivy záměru na floru, faunu a ekosystémy budou patrné především během výstavby 

záměru, po uvedení do provozu postupně vymizí. Případné negativní vlivy budou spíše lokálního 

charakteru. 

Na základě výše uvedených skutečností lze vlivy na faunu, floru a ekosystémy hodnotit jako 

nevýznamné až mírně negativní, lokálního významu, vázané především na období výstavby.  

Nikde v okolí zájmového území nelze definovat žádnou pozitivní kulturní či historickou 

dominantu. Vzhledem k situování záměru lze konstatovat, že žádné přírodní, kulturní či historické 

charakteristiky vizuálně dotčeného území nebudou vlivem realizace záměru negativně ovlivněny. 

Nelze předpokládat snížení estetické ani přírodní hodnoty. Nelze očekávat, že by záměr citelněji 

narušoval harmonické měřítko a vztahy v krajině. 

 

V zájmovém území nejsou registrovány žádná archeologická naleziště, kulturní, architektonické  

a historické památky ani drobná solitérní architektura. 
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Pro fázi výstavby bude potřeba voda pro přímou spotřebu, pro mytá a sprchování zaměstnanců. 

Dále bude vznikat potřeba vody technologické. Staveniště bude zásobováno dovozem vody  

z blízkých zdrojů, případně bude potřeba vody zajištěna pomocí mobilních cisteren.  

V průběhu výstavby záměru budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení staveniště. 

Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění. 

Během výstavby budou pravděpodobně používána chemická WC.  

Výstavba posuzovaného záměru zasáhne bezejmenné přítoky potoka Mastník. Zhoršení 

odtokových poměrů může představovat např. pád stavebních mechanismů nebo materiálů do koryta 

vodního toku, a tím způsobené snížení jeho průtočného profilu. Jedná se však o nestandardní 

situace v případě havárie, jejichž riziko není za běžné situace příliš pravděpodobné. 

Pro případ povodňových situací je doporučeno vypracovat před zahájením stavebních prací 

povodňový plán a v případě nutnosti podle něj postupovat. 

Po uvedení do provozu nebude stavba zdrojem splaškových odpadních vod. Zpevněná plocha 

komunikací bude zdrojem srážkových vod. Odvodnění vozovek komunikace bude řešeno příčnými 

a podélnými sklony, jež jsou navrženy ve shodě s příslušnou ČSN 73 6101. Dále bude srážková 

voda odváděna do podélných příkopů s co největší snahou o zasakování. Příkopy jsou pak zaústěny 

do nejbližších vhodných křižujících vodotečí. Řešená trasa se nalézá v povodí hlavního toku potoka 

Mastník, do něhož je odvodněna prostřednictvím jejich menších bočních levostranných přítoků. 

Pro provoz posuzovaného záměru nejsou předpokládány žádné trvalé odběry povrchové  

či podzemní vody. Nárazová potřeba vody (např. pro kropení a čištění povrchu komunikace) bude 

zajištěna dovozem pomocí mobilních cisteren, které zajistí správce komunikace. 

Vliv komunikace na průtok povrchového toku je dán způsobem jejího odvodnění. Pokud jsou 

srážkové vody z vozovky odváděny odvodňovacím systémem komunikace přímo do vodotečí, 

dochází v případě přívalových srážek ke skokovému zvýšení průtoku v příslušné vodoteči.  

V případě odvodu srážkové vody z komunikace do nezpevněných tzv. zasakovacích příkopů  

je srážková voda postupně vsakována do půdy přes zatravněnou humusovou vrstvu a její vliv  

na průtoky v dotčených vodotečích je malý. 

Systém odvodnění záměru je v celé délce řešen svedením srážkových vod ze zpevněných ploch  

do silničních příkopů, kde bude voda z těchto ploch v rámci možností přednostně částečně 

vsakována, a následným odvedením do recipientu. Důležité je odvedení všech příkopů, do kterých 

bude sváděna srážková voda ze zpevněných ploch silnice, až do příslušného vodního toku, který  

v nejnižších místech silnici kříží nebo se k ní přibližuje. Příkopy musí být svedeny do takového 

recipientu, který bude schopný naředit srážkové vody s obsahem rozmrazovacích látek  

na přípustnou hodnotu dle NV č. 23/2011 Sb. Protože příkopy oddělují komunikaci od přilehlého 

terénu, tvoří současně recipientní prostor pro zachycení vod z přilehlých povodí extravilánu, které 

pomohou naředění srážkových vod ze silnice. Příkopy bude třeba posoudit z hlediska dostatečné 

kapacity pro vody z přilehlých ploch. Hladina Q50 musí dosahovat maximálně do úrovně hrany 

koruny pozemní komunikace. Tato kapacita musí být zabezpečena v celém systému, posouzeny 

budou i trvalé propustky pro příslušnou kategorii komunikace.  

Dešťové vody odtékající z povrchu komunikace jsou v důsledku provozu vozidel a údržby 

znečišťovány různými látkami. Za běžných okolností tvoří nejvýznamnější složku znečištění 

posypové látky pro zimní údržbu (např. NaCl), dále případné úniky ropných produktů z 

projíždějících vozidel. Kontaminace vod při havárii může mít pro vodní ekosystémy daleko 

vážnější dopady než chronická kontaminace při běžném provozu. Při koncepci odvádění dešťových 

vod pomocí příkopů s případným vsakováním vody nehrozí většinou pro povrchové toky výrazné 

riziko, kritická jsou pouze místa v blízkosti křížení vodních toků. Bude tedy využito přirozených 

biodegradačních procesů při čištění srážkových vod odtékajících ze silnice. Chemická látka se 

vsakuje do půdy a místo je lokálně sanováno. V tomto případě ale může dojít k ohrožení 

podzemních vod. 
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Odvodnění záměru je řešeno pomocí příkopů. V případě havárie s únikem ropných látek tedy dojde 

primárně k jejich zachycení v příkopech s nutností lokální sanace. Všechny příkopy odvádějící 

dešťovou vodu, než opustí těleso komunikace, budou vybaveny lapači splavenin a nornými stěnami 

pro zachycení případného úniku ropných látek. Pro zmenšení zátěže vodních toků solením je 

doporučeno zimní údržbu provádět moderní technologií „skrápěného solení“, která umožňuje 

minimalizovat úlet zrn posypového materiálu mimo vozovku. V rámci předloženého oznámení je 

doloženo, že s ohledem na dostupné údaje a běžné koncentrace chloridů ve vodních tocích vlivem 

solení silnice II/121 nedojde k překročení limitních hodnot daných legislativou, a tedy solení 

nebude mít zásadní vliv na kvalitu místních povrchových vod. 

Před zahájením prací bude vypracován havarijní plán pro období výstavby, který bude schválen 

příslušným vodoprávním úřadem. Havarijní plán bude zpracován v souladu s platnou legislativou. 

Plán organizace výstavby bude zohledňovat záplavová území a možnost vzniku povodňových 

situací. Před zahájením stavby je doporučeno zpracovat povodňový plán, podle kterého bude 

možné v případě potřeby postupovat. 

Bude navrženo zabezpečení objektů, ve kterých se nakládá se závadnými látkami (paliva, oleje  

a ostatní provozní kapaliny automobilů a dalších stavebních mechanismů) proti jejich únikům do 

okolí. 

V dalším stupni dokumentace projektu bude proveden podrobný hydrogeologický průzkum, kterým 

budou ověřeny možnosti zasakování v zájmové lokalitě. 

V další fázi projektové přípravy bude potřeba věnovat pozornost návrhu opatření k ochraně kvality 

povrchových vod před znečištěním. Dodavatel stavby zajistí, aby pohyb stavebních mechanismů, 

skladování stavebních materiálů a odpadů bylo v souladu se stávajícími předpisy tak, aby nemohlo 

docházet k úniku závadných látek do okolního prostředí. 

Dodavatel stavby zajistí kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů, pokud dojde k úniku 

ropných látek do okolního prostředí, bude kontaminovaná zemina odtěžena a uložena do 

nepropustné nádoby. U malých nepropustných ploch bude možno provést dekontaminaci vhodným 

sorbentem (Vapex). V případě havárie bude postupováno podle předem zpracovaného  

a schváleného havarijního plánu. 

Během stavebních prací nebudou výluhy z čerstvého betonu volně vypouštěny do vodoteče ani do 

okolního prostředí. Budou jímány a odpovídajícím způsobem likvidovány mimo potenciální dosah 

vodotečí. Nátěry stavebních konstrukcí budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění vodního 

prostředí vodních toků v zájmovém území. 

Trasa obchvatu se variantou B přibližuje v km cca 0,9 k vodní nádrži ID 108050470079 

(Utopenec). Plánované zemní těleso by mělo být vzdáleno cca 10 m od této vodní nádrže. Varianta 

A se v km cca 0,7 komunikace přibližuje k vodní nádrži ID 108050470068. Komunikace má být 

vzdálena cca 60 m od nádrže. Dále tato varianta v km cca 1,9 prochází cca 80 m východně od 

vodní nádrže ID 108050470036. Nejedná se o vodní nádrže zařazené do kategorie Významné vodní 

nádrže. 

Zájmové území neleží v CHOPAV. Záměr se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje.  

V zájmovém území se nenachází místa odběrů podzemních ani povrchových vod. 

Vzhledem k výše uvedenému nelze předpokládat negativní vlivy na vodní ekosystémy  

ani výrazné negativní ovlivnění vodního režimu v lokalitě.   

 

S ohledem na předprojektovou fázi záměru lze pro období výstavby odhadnout pouze druhy 

odpadů podle obdobných projektů. Nedá se však předpokládat, že by charakter i množství 

vzniklých odpadů mohly představovat problém s jejich zneškodněním. Nakládání s odpady bude 

řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a změně některých 

dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), v platném znění. Po dobu výstavby bude původcem 

odpadu ve smyslu zákona zhotovitel stavby, po jejím uvedení do provozu to bude správce 
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příslušného úseku komunikace. Je očekáváno, že bude převažovat vznik výkopových zemin. 

Nekontaminované výkopové zeminy ze stavby mohou být v místě realizace záměru použity pro 

účely stavby mimo odpadový režim. 

Odpady z provozu a údržby komunikace budou soustřeďovány v příslušném středisku správce 

komunikace. Provozovatel tohoto úseku silnice je jakožto původce odpadu povinen zajistit 

odstranění těchto odpadů. U případných úniků ropných látek se jedná o nebezpečné odpady,  

u nichž bude zajištěno odstranění osobou oprávněnou nakládat s nebezpečnými odpady.  

Na odstraňování těl uhynulých zvířat se zákon o odpadech nevztahuje, v tomto případě je třeba 

postupovat dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění. 

 

Návrhem obchvatu silnice II/121 jsou dotčeny i některé stávající místní komunikace a polní cesty  

a silnice III/12139. Technické řešení hlavní trasy je navrženo s ohledem na možnosti realizace 

přeložek a úprav těchto komunikací. 

S výstavbou záměru budou pravděpodobně spojeny přeložky dotčených inženýrských sítí, případně 

úprava odvodnění a dopravního značení. V úsecích, kde trasa silnice prochází územím  

se stávajícími polními melioracemi, se předpokládá jejich úprava tak, aby i po výstavbě silnice 

zůstala zachována jejich drenážní funkce jako celku a nedocházelo k následnému podmáčení 

pozemků. 

Výstavba obchvatu Heřmaniček bezprostředně souvisí s výstavbou dálnice D3. V případě, že dojde 

k výstavbě obchvatu dříve než dálnice, je nutné provizorně propojit obchvat s původní silnicí 

II/121 z místa budoucí OK v lokalitě Loudilka.  

Při stanovení prognózy intenzity dopravy se vycházelo ze skutečnosti, že doprava z obce 

Heřmaničky přejde převážně na nový obchvat. Z předpokládané dopravy ze směru od dálnice  

D3 na Votice využije obchvat 2/3 vozidel a 1/3 vozidel zůstane na původní silnici II/121 směrem 

do obce Heřmaničky. 

Pozitivní vlivy posuzovaného záměru spočívají především ve vymístění dopravy ze zastavěného 

území obce Heřmaničky a s tím spojeným snížením expozice obyvatelstva hlukem a emisemi  

z dopravy. Zároveň lze předpokládat zvýšení bezpečnosti obyvatelstva, a to především z důvodu 

snížení rizika střetu vozidel s chodci (případně cyklisty) v intravilánu obce. Dále dojde i ke zvýšení 

plynulosti dopravy a celkovému zkrácení cestovních dob. 

 

Zdroje znečištění budou v době výstavby představovány provozem nákladní techniky během 

provádění zemních prací a při dovozu stavebního materiálu. Tyto emise je zapotřebí minimalizovat 

zařazením vhodných organizačních opatření v rámci plánu organizace výstavby. Jedná se např. o 

používání stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu či realizace stavebních prací 

v co nejkratším možném termínu, minimalizace plošného rozsahu zařízení stavenišť. Dalším 

negativním působením v průběhu realizace záměru bude zvýšená prašnost v bezprostředním okolí 

staveniště, a to zejména při provádění zemních prací. V průběhu stavebních prací je proto nutné 

provést především technická a organizační opatření pro snížení znečišťování ovzduší emisemi 

tuhých částic. Jedná se např. o čištění komunikací, minimalizaci plošného rozsahu zařízení 

stavenišť, skrápění ploch zařízení stavenišť, komunikací a skládek sypkého materiálu v suchých 

obdobích roku. Je nutné provádět skrývku půdy a zemní práce postupně, neodkrývat celý povrch 

najednou ale ponechat po co nejdelší dobu rostlý terén bez narušení. 

V rámci rozptylové studie byly ze škodlivin emitovaných do ovzduší ve výfukových plynech 

automobilů hodnoceny látky charakteristické pro automobilový provoz – oxid dusičitý, tuhé 

znečišťující látky a z organických látek benzen a benzo(a)pyren. Hodnocení je provedeno  

pro výhledový rok 2050 a pro plánovaný rok zahájení provozu obchvatu 2030. Výsledky jsou 

prezentovány formou izoliniových map pro celé posuzované území. Realizace obchvatu v obou 

posuzovaných variantách odvede část dopravy z intravilánu obce. Podle dopravní studie zůstane  
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ve stávající trase cca 25-32 % původní intenzity dopravy (rok 2050). V důsledku toho se situace  

v centru obce výrazně zklidní a dojde k významnému snížení emisí znečišťujících látek z dopravy. 

Pokles emisí je ovlivněn poklesem celkové intenzity dopravy odvedením větší části dopravy na 

trasu obchvatu a také podílem těžké nákladní dopravy, která zůstane v původní trase (v jižní části 

silnice v obci to je 9,5 % počtu TNV, v severní části 31,4 % původního počtu TNV). V jižní části 

původní silnice II/121 v obci Heřmaničky se sníží emise z dopravy pod 20 % v případě NOx  

a tuhých látek a do 25 % v případě benzenu a benzo(a)pyrenu. V severní části silnice v obci se sníží 

emise všech znečišťujících látek cca na jednu třetinu. Pro fázi provozu je vhodným opatřením  

k omezení prašnosti výsadba liniové zeleně podél nového obchvatu. 

Imisní příspěvky posuzované automobilové dopravy po trase obchvatu nebudou vzhledem  

k celkově nízké intenzitě dopravy po silnici II/121 významné, maximálně na úrovni prvních 

jednotek procent příslušných imisních limitů. Blízká obytná zástavba bude emisemi z provozu na 

obchvatu silnice II/121 zasažena v malé míře a ani v součtu se stávajícím imisním pozadím zde 

nebudou s dostatečnou rezervou ohroženy imisní limity jednotlivých znečišťujících látek. Lze 

konstatovat, že emise z automobilové dopravy po silnici II/121 jsou v lokalitě přítomny a imisní 

situaci by zde do jisté míry ovlivňovaly i bez realizace záměru. Pro komunikace o předpokládané 

intenzitě dopravního proudu nižší než 15 000 vodidel za 24 hodin nevzniká investorovi povinnost 

navrhovat a realizovat kompenzační opatření. 

Z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší lze vlivy záměru po jeho uvedení do provozu hodnotit jako 

mírně pozitivní a dlouhodobé. 

 

Na zatěžování venkovního prostoru hlukem v období výstavby se podílí především hluk z prostoru 

staveniště. Postup výstavby bude řešen v Zásadách organizace výstavby v dalších stupních 

projektové přípravy. Doprava materiálů bude probíhat převážně v trase budované komunikace s co 

nejmenším využitím komunikací v území a bude zatěžovat okolní obytnou zástavbu v minimální 

míře. Stavební práce budou probíhat v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Mezi hlukově 

nejnáročnější práce u většiny staveb patří výkopové a těžké stavební práce. Uvažovaná stavební 

technika (stacionární zdroje hluku) odpovídá obvyklému rozsahu používaných mechanizmů při 

zajišťování běžných staveb. Práce na staveništi budou prováděny pouze v denní době, nejvýše od 7 

do 21 hodin pětidenního pracovního týdne. Při nakládání má automobil vypnut motor, jako 

stacionární zdroj působí na staveništi po dobu cca 5 – 10 minut (zajíždění k nakládacímu 

mechanizmu + startování + rozjezd). 

Při výběru dodavatele stavby bude preferováno nasazení moderní techniky s nízkými emisními 

parametry (alespoň EURO 3 a novější), při plánování tras pro dovoz materiálu a strojů na 

staveniště budou voleny trasy, které se, pokud možno, v co největší míře vyhýbají obytné zástavbě. 

Obyvatelé dotčených obytných objektů budou předem seznámeni s harmonogramem výstavby. 

V období výstavby bude eliminován hluk a emise ze staveniště zařazením vhodných organizačních 

opatření jako: snižování prašnosti kropením, omezení prací emitujících zvýšený hluk, vhodné 

naplánování prací a rozmístění mechanizace na staveništi, vypínání motorů strojů při nečinnosti, 

pravidelná kontrola technického stavu strojů a mechanizace, trasy pro dovoz stavebních strojů  

a materiálů budou vedeny, pokud možno, mimo území s obytnou zástavbou. 

Minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů (rypadla, nakladače). 

Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou 

uskutečňovány v denní době, zemní práce budou prováděny vždy v rozsahu nezbytně nutném. 

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou omezeny na 

nezbytné minimum. 

Nově vybudovaná komunikace bude působit jako zdroj hluku. Z přiložené hlukové studie plyne,  

že realizace obchvatu obce Heřmaničky v jedné ze dvou navržených variant povede ke znatelnému 

zklidnění hlukové zátěže intravilánu obce. Po jeho zprovoznění klesne hluk z automobilové 

dopravy po silnici II/121 ve stávajícím vedení v intravilánu obce Heřmaničky o několik decibelů  
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– v denní době až o 8 dB v jižní části obce, cca o 4,5 dB v severní části, v noční době v jižní části 

obce o více než 10 dB, v severní části cca o 8 dB. 

V obou variantách bude hluk v nejbližší dotčené obytné zástavbě výrazně pod hodnotu 

hygienického limitu. Ve variantě A ani ve variantě B není nutno realizovat žádná protihluková 

opatření.  

Z hlediska hlukové zátěže v lokalitě má záměr mírně pozitivní a dlouhodobý vliv. 

  

Během výstavby může dojít ke znečištění horninového prostředí a povrchové či podzemní vody 

únikem pohonných hmot, olejů a mazadel ze stavební techniky. K těmto havarijním situacím může 

docházet zejména v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení.  

Při případné havárii bude nezbytné okamžitě zabránit dalšímu unikání závadných látek a zahájit 

sanační čerpání vody. V případě zeminy tuto odtěžit a odvézt na zabezpečenou skládku. Před 

zahájením stavby je doporučeno vypracovat Plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), a v 

případě havárie podle něj postupovat. Havarijní plán musí být schválený příslušným vodoprávním 

úřadem. Riziko úniku závadných látek do okolního prostředí bude minimalizováno obvyklými 

postupy, které budou obsaženy v POV. Na zařízení staveniště bude k dispozici telefon nebo 

vysílačka pro případ havárie. 

Riziko havárií během provozu posuzovaného záměru může být způsobeno zejména střetem 

projíždějících vozidel, střetem vozidel se zvěří, střetem vozidel s chodci nebo cyklisty nebo havárií 

v důsledku technické závady na komunikaci nebo na jejím příslušenství. Se všemi výše uvedenými 

riziky je spojena možnost úniku provozních kapalin vozidel (pohonné hmoty, mazadla). V případě 

běžného provozu a dodržování kázně ze strany řidičů je riziko vzniku havarijních situací 

minimální. Nepředpokládá se vznik havárií takového rozsahu, které by významně negativně 

ohrozily životní prostředí. 

 

Z hlediska vlivů záměru na zdraví obyvatelstva lze jako hlavní faktory, které v dotčené oblasti 

působí v souvislosti s dopravním provozem, hodnotit především hlukovou zátěž, znečištění ovzduší 

exhalacemi, případně i dopravní nehodovost. Posuzovaný záměr nebude zdrojem vibrací ani 

elektromagnetického záření, které by mohly negativně ovlivnit obyvatelstvo. V souvislosti s 

realizací záměru se nepředpokládá kontaminace vody využívané obyvatelstvem ani kontaminace 

půdy chemickými látkami nebo patogenními organismy, či jejich toxiny. 

Negativní ovlivnění zdraví obyvatelstva vlivem realizace záměru lze považovat  

za nepravděpodobné a případné vlivy lze hodnotit jako krátkodobé, časově omezené dobou 

výstavby záměru.  

Po uvedení záměru do provozu dojde k vymizení negativních vlivů spojených s výstavbou záměru. 

V souvislosti s posuzovaným záměrem nebude docházet k překračování příslušných imisních 

limitů. Z hlediska hlukové zátěže nebudou po uvedení záměru do provozu překračovány platné 

hygienické limity. Z hlediska vlivu na obyvatelstvo lze hodnotit pozitivně především vymístění 

tranzitní dopravy mimo intravilán dotčené obce. Uvedením záměru do provozu dojde k celkovému 

zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v zájmovém území. Posuzovaný záměr významně 

neovlivní sociální a ekonomickou situaci dotčené oblasti. Celkově lze vliv posuzovaného záměru 

na obyvatelstvo hodnotit jako mírně negativní, časově omezený na období výstavby. Po uvedení 

záměru do provozu bude vliv spíše mírně pozitivní a dlouhodobý.  

 

Provoz záměru nebude navenek provázet žádné radioaktivní ani elektromagnetické záření. 

Posuzovaný záměr nemá přímé vlivy na využívání přírodních zdrojů. 

Posuzovaný záměr nebude zdrojem zvýšeného zápachu. 
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Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat žádné nepříznivé vlivy přesahující státní 

hranice. 

 

V oznámení byly identifikovány a kvantifikovány všechny podstatné předpokládané vlivy záměru, 

které by mohly negativně působit na jednotlivé složky životního prostředí a zdravotní stav 

obyvatel. Z jejich charakteru a kvantity bylo vyhodnoceno, že nedojde k významnějšímu 

negativnímu ovlivnění životního prostředí v blízkém ani vzdálenějším okolí. Žádná z jednotlivých 

složek životního prostředí ani životní prostředí jako celek nebude ovlivněno nad míru trvale 

udržitelného rozvoje. Z hlediska posouzení dopadů provozu na jednotlivé složky životního 

prostředí nebyly prokázány žádné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit. 

Provoz bude splňovat veškeré hygienické limity a požadavky právních předpisů v životním 

prostředí. Současně se v průběhu zpracování oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech 

nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví. Dostupné informace byly pro účely posouzení vlivů záměru na životní 

prostředí dostatečné. Z procesu posuzování lze konstatovat, že životní prostředí v dotčené lokalitě 

jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru. 

Všechny výše uvedené a popsané vlivy byly příslušným úřadem uváženy s ohledem na velikost  

a prostorový rozsah vlivů, povahu vlivů, intenzitu a složitost vlivů, pravděpodobnost vlivů, 

předpokládaný počátek, dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů, kumulaci vlivů s vlivy jiných 

stávajících nebo povolených záměrů a možnost účinného snížení vlivů záměru na životní prostředí 

a veřejné zdraví. Po zhodnocení vlivů záměru v souladu s přílohou č. 2 k zákonu je patrné,  

že zjišťovací řízení prokázalo, že předložený záměr nemůže mít samostatně ani v kumulaci s jinými 

záměry významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.  

Příslušný úřad se zabýval podkladem pro provedení zjišťovacího řízení, kterým bylo oznámení 

záměru. Příslušný úřad se dále podrobně zabýval všemi připomínkami obdrženými v rámci 

vyjádření k oznámení záměru. Detailní vypořádání jednotlivých vyjádření je uvedeno v kapitole  

3. tohoto rozhodnutí. Souhrnně lze konstatovat, že příslušný úřad neobdržel připomínky  

tak zásadního charakteru, že by bylo nutné konstatovat významný vliv záměru na některé složky 

životního prostředí a veřejné zdraví, a tedy nutnost zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní 

prostředí. Veškerá provedená hodnocení v rámci oznámení byla učiněna v souladu s aktuálními 

postupy či doporučeními danými platnými právními předpisy. 

Na základě oznámení záměru, informací, které jsou příslušnému úřadu známy z jeho úřední 

činnosti, při respektováním kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu a po vypořádání připomínek 

v obdržených vyjádřeních, rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Příslušný úřad shledal oznámení, včetně všech příloh, jako dostatečný podklad k tomu,  

aby vyhodnotil, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí. Z hlediska vlivů na 

jednotlivé složky životního prostředí se příslušný úřad ztotožnil se závěry uvedenými v oznámení. 

Zjišťovací řízení prokázalo, že předložené změny nemohou mít samostatně, ani v kumulaci  

s jinými záměry významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto příslušný 

úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení: 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově  

- vyjádření ze dne 21. 6. 2021 pod č. j. KHSSC 34030/2021 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne  

23. 7. 2021 pod č. j. 093197/2021/KUSK 

Městský úřad Votice, Oddělení územního plánování a životního prostředí – vyjádření ze dne  

28. 7. 2021 pod č. j. 27948/2021/ÚPŽP/St 
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha - vyjádření ze dne 22. 7. 2021 pod 

č. j. ČIŽP/41/2021/6317 

Středočeský kraj – vyjádření ze dne 29. 7. 2021 pod č. j. 095979/2021/KUSK 

 

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:  

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště  

v Benešově 

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany 

veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze podle 

ustanovení § 6 odst. 7 zákona, toto vyjádření:  

S oznámeným záměrem „II/121 Heřmaničky, obchvat“ v kat. území Heřmaničky  

a Arnoštovice, oznamovatel Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., 

Zborovská 11, 150 21, Praha 5, IČ 00066001 se souhlasí. 

 

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský 

úřad“), jako orgán ochrany přírody příslušný z hlediska svěřených kompetencí dle ustanovení § 77a 

zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 114/1992 Sb.“), k záměru uvádí:  

1) Krajský úřad, jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona 

č. 114/1992 Sb., sděluje, že v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. byl 

stanoviskem vydaným pod č. j. 034313/2021/KUSK ze dne 24. 3. 2021 k záměru „II/121 

Heřmaničky, obchvat“ vyloučen významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení  

s jinými záměry nebo koncepcemi na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných 

lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními, které spadají  

do kompetence Krajského úřadu – toto stanovisko zůstává i nadále v platnosti.  

2) Z hlediska ostatních jím chráněných zájmů na úseku ochrany přírody a krajiny Krajský úřad  

k předloženému záměru nemá připomínky ve vztahu k možnému negativnímu ovlivnění zvláště 

chráněných území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka a jejich ochranných pásem 

(v dosahu vlivů navrhované stavby se tyto zvláště chráněné části přírody nenacházejí). Dále jelikož 

varianta A zasahuje do jedné skladebné části regionálního územního systému ekologické stability 

vymezené v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje, konkrétně do regionálního 

biocentra RBC (RC1901) Heřmaničky, Krajský úřad upozorňuje, že dle ZÚR lze stavby dopravní 

a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES připouštět 

pouze v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti 

ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí, a zároveň 

nedojde k podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině. 

Tato podmínka je uvedena rovněž v textu předmětného oznámení záměru. Ohledně zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů Krajský úřad upozorňuje na nutnost respektovat jejich 

základní podmínky ochrany uvedené v ust. § 49 a § 50 zák. č. 114/1992 Sb., jelikož dle Nálezové 

databáze ochrany přírody a krajiny vedené Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Biologického 

průzkumu (Mgr. Ondřej Volf, Mgr. Eva Volfová) byl v okolí záměru zaznamenán výskyt zvláště 

chráněných druhů, z nichž záměrem dotčenými mohou být rak říční (Astacus astacus), ropucha 
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obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan zelený (Pelophylax esculentus), 

ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka obojková (Natrix matrix), 

krahujec obecný (Accipiter nisus), strnad luční (Miliaria calandra), čmeláci (Bombus spp.), 

mravenci (Formica spp.) a vydra říční (Lutra lutra). V případě reálné možnosti škodlivého 

zasahování do přirozeného vývoje nebo do biotopů těchto druhů je nezbytné Krajský úřad zažádat 

o povolení výjimky ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. Krajský úřad nemá další 

připomínky, neboť dle oznámení záměru bude zpracována migrační studie, na jejímž základě 

budou navrženy migrační objekty v souladu s metodikou Doprava a ochrana fauny v České 

republice (AOPK ČR, 2020), a v další fázi projektové přípravy budou navržena opatření k ochraně 

kvality povrchových vod před znečištěním, která jsou nutná jak z hlediska zachování funkčnosti 

dotčeného prvku ÚSES, tak z hlediska ochrany kriticky ohroženého raka říčního, vázaného  

na vodní prostředí. 

 

Z hlediska ochrany ovzduší: 

Stavební činnost, která bude spojená s tímto projektem, může být výrazným zdrojem prašnosti, 

především tuhých znečišťujících látek (PM10 a PM2,5), proto je nutné při provádění stavebních 

činností uplatnit taková opatření, která povedou k jejímu omezení. Opatření jsou uvedená  

v metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí České republiky ke stanovování podmínek 

k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností.  

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 či izolovat prostory stavby od okolní zástavby. Za suchého počasí případně 

provádět skrápění areálu stavby.  

Realizace některých opatření, která jsou uvedená v metodickém pokynu Ministerstva životního 

prostředí České republiky ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů  

a z dalších stavebních činností, 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 nového 

obchvatu. 

 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 

Dle předložené projektové dokumentace posuzovaný záměr vyžaduje trvalé a dočasné odnětí 

zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) v rozsahu 5,50 ha ve variantě  

A nebo v rozsahu 5,85 ha ve variantě B.  

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, jejíž význam lze poměřovat s veřejným zájmem na ochranu 

a zachování ZPF, stavba je umístěna v koridoru vymezeném v aktuálních Zásadách územního 

rozvoje Středočeského kraje.  

Z hlediska ochrany ZPF nelze upřednostnit žádnou z navržených variant. Varianta A sice 

představuje nižší zábor ZPF, ovšem její severní část nenavazuje na žádnou dopravní infrastrukturu. 

Lze tedy předpokládat, že další zábory ZPF si vyžádá její dopravní napojení v severním směru  

v rámci související stavby SO 73-30-10.  
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Před vydáním rozhodnutí podle zvláštního předpisu (stavebního zákona) je nutné získat souhlas 

příslušného orgánu ochrany ZPF, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje, k trvalému  

a dočasnému odnětí půdy ze ZPF dle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF.  

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 (včetně návrhu na hospodárné 

využití skrývky kulturních vrstev půdy) a podává se v daném případě přímo u krajského úřadu.  

Za hospodárné využití skrývky kulturních vrstev půdy platí pouze její rozprostření na zemědělsky 

obhospodařované pozemky ZPF, nikoliv ohumusování ploch v rámci stavby, jak je navrženo  

v předložené dokumentaci (kapitola „D.I.5 Vliv na půdu“ na straně 14 textové části).  

Dle předběžného posouzení zdejšího úřadu je záměr z hlediska ochrany ZPF podmíněně přípustný 

(viz výše). 

 

Z hlediska lesního zákona: 

Záměr nepředpokládá zábor PUPFL, ale nelze dle předložených podkladů vyloučit dotčení 

„ochranného pásma lesa“ do 50 m od okraje lesního porostu. V případě, že bude toto pásmo 

dotčeno, je k vyjádření kompetentní úřad obce s rozšířenou působností (v tomto případě Městský 

úřad Votice). Dále bez připomínek. 

 

Z hlediska nakládání s odpady: 

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o záměru „II/121 Heřmaničky, obchvat“ bylo posouzeno  

z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Předmětem je vybudování nového obchvatu kolem 

obce Heřmaničky, začátek obchvatu navazuje na stavbu plánované dálnice D3 v MÚK Loudilka 

(km 52,5dálnice D3).  

V oznámení o záměru jsou uvedeny v dostatečném rozsahu odpady vznikající jak při realizaci 

záměru, tak při provozu.  

Proti záměru samotnému popisovanému v oznámení není z hlediska nakládání s odpady námitek. 

Rámcově je záměr v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje. 

Z hlediska ostatních složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje dotčeným 

orgánem nebo nemá připomínky.  

 

Vypořádání:  

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Městský úřad Votice, Oddělení územního plánování a životního prostředí 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Platí vydaná územně plánovací informace ze dne 8. 4. 2021 pod č. j. 13064/2021/ÚPŽP-MV.  

 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění  
Bez připomínek.  

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění  

Bez připomínek.  

 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění  
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Bez připomínek.  

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  
Bez připomínek.  

 

Zákon č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění  
Bez připomínek.  

 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění  
Bez připomínek.  

 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění  
Bez připomínek.  

 

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění  
Bez připomínek.  

 

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění  
Bez připomínek.  

 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění  
Bez připomínek.  

 

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy. 

 

Vypořádání:  

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 

 

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha 

Oddělení ochrany ovzduší:  

Z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší nemáme k předložené dokumentaci 

oznámení záměru připomínky. 

 

Oddělení ochrany vod:  

Z hlediska ochrany vod nemáme připomínky. 

 

Oddělení odpadového hospodářství: 

Kapitola „B.I.6. Nakládání s odpady (str. 18 – 19)“ je zpracovaná v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech. Z hlediska citovaného zákona nemáme k uvedenému záměru 

žádné připomínky. 

 

Oddělení ochrany přírody:  

V souladu s předcházejícím vyjádřením inspekce ČIŽP č. j. ČIŽP/41/2021/3033 ze dne  

26. 4. 2021, v materiálu přiloženým stanoviskem KÚSK č. j. 034313/2021/KUSK ze dne 

24. 3. 2021 i informací MěÚ Votice č. j. 13064/2021/ÚPŽP-MV ze dne 8. 4. 2021 

pokládáme záměr za environmentálně problematický a kolidující se zájmy ochrany přírody 

a krajiny ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. V daném kontextu 

setrváváme na požadavku vyhotovení preventivního komplexního hodnocení s návrhy 
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minimalizace příslušných dopadů realizace záměru a stanovením účinných kompenzačních 

opatření podle ustanovení § 67 zákona č. 114/1992 Sb. a § 7 vyhlášky č. 1242/2018 Sb. 

Především s ohledem na zachování funkčnosti stávajících krajinotvorných a ekologických 

struktur (zejména předmětné vodní a mokřadní/nivní ekosystémy, biotopy a migrační 

příležitosti zvláště chráněných druhů). V daném kontextu je doplněné biologické 

hodnocení stále málo konkrétní, nepříliš komplexní, tudíž nedostatečné. 

 

Závěr: ČIŽP OI Praha má k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky ze 

strany ochrany přírody. Inspekce požaduje další posuzování vlivů záměru na životní 

prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., a zohlednění připomínek v dokumentaci. 

 

Vypořádání:  

Z přiloženého vyjádření orgánu ochrany Krajského úřadu Středočeského kraje plynou pouze 

upozornění do navazujících řízení a v rámci vyjádření tohoto orgánu ochrany přírody a krajiny 

k zjišťovacímu řízení je situace obdobná, kdy je upozorňováno na podmínky umístění stavby,  

které budou hodnoceny v rámci navazujících řízení, stejně tak jako případné udělení povolení 

výjimky ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Informace poskytnutém MěÚ Votice nemá Krajský úřad k dispozici, ale je třeba brát v úvahu,  

že v rámci vyjádření ke zjišťovacímu řízení nevznesl MěÚ Votice žádné připomínky.  

Navržený záměr bude tvořit novou bariéru v krajině, při vhodném řešení mostních objektů  

a doprovodných vegetačních prvků je však možné negativní vlivy výrazně eliminovat. Součástí 

oznámení byl, nad rámec příloh požadovaných zákonem, aktualizovaný biologický průzkum, 

zpracovaný autorizovanou osobou. Z hlediska průchodnosti krajiny a obchvatu, jakožto migrační 

bariéry, lze předpokládat, že migraci větších druhů savců lze považovat za méně významnou.  

V zájmovém území je vymezen polygon UAT s velmi dobrou kvalitou, Heřmaničky se nachází  

na jeho okraji. Zájmové území není zařazeno v kategorii významné z hlediska výskytu a migrací 

velkých savců. Dálkový migrační koridor se v zájmovém území nenachází. Nepředpokládá  

se významné narušení stávajících vazeb v krajině. Poměrně velké riziko mortality hrozí pro vydru 

říční – druh se v území vyskytuje pravidelně a je vysoce ohrožen mortalitou na silnicích. Migrační 

propustnost mezi bezejmenným rybníkem východně od Číšťovic a tokem Mastníku bude zajištěna 

vhodným migračním objektem v souladu s metodikou Doprava a ochrana fauny v České republice 

(AOPK ČR, 2020). Po uvedení záměru do provozu bude proveden monitoring, pro zjištění 

funkčnosti migračních objektů. Po uvedení záměru do provozu bude silnice představovat pro volně 

žijící živočichy migrační bariéru.  V dalším stupni projektové dokumentace je zapotřebí upřesnit 

parametry mostních objektů tak, aby byly uzpůsobeny i pro migraci živočichů. (Jedná se např.  

o vhodnou úpravu podmostí a výsadby naváděcí zeleně.) 

Toto zhodnocení možných vlivů a navržená opatření považuje Krajský úřad za dostatečná 

s ohledem na předprojektovou fázi přípravy záměru. 

 

Středočeský kraj  

Středočeský kraj souhlasí se záměrem „II/121 Heřmaničky, obchvat“ a nepožaduje další 

posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. S ohledem na nižší zábor ZPF preferuje variantu A. 

 

Vypořádání:  

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. 
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4. Podklady pro rozhodnutí 

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru včetně všech příloh, které zpracoval Ing. Luboš 

Štancl a došlá vyjádření k záměru uvedená v bodě 3. 

 

 

 

 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčené 

územně samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání 

podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí,  

a to podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek 

podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost 

považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje. 

 

 

 

 

 

  

 oprávněná úřední osoba 

Otisk úředního razítka Mgr. Jana Říhová 

 odborný referent na úseku životního prostředí 

 

 

 

Středočeský kraj a obec Heřmaničky (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá  

ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba 

zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad ve smyslu  

§ 16 odst. 2 žádá obec Heřmaničky o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu  

a to v co nejkratším možném termínu. Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení je zveřejněno  

na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním 

systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC2396. 

 

 

 

 

 

Datum vyvěšení:  Datum sejmutí: 

http://www.kr-stredocesky.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Rozdělovník k č. j.: 077143/2021/2020/KUSK 

Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce): 

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

2. Obec Heřmaničky, Heřmaničky 28, 257 89 Heřmaničky 

Dotčené orgány: 

3. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově,  

Černoleská 2053, 256 55 Benešov  

4. Městský úřad Votice, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, 

Komenského náměstí 700, 259 17 Votice 

5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 

6. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Oznamovatel: 

7. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha  

8. Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 

Na vědomí: 

9. Zpracovatel oznámení – AZ GEO, s.r.o., Ing. Luboš Štancl, Chittussiho 1186/14,  

710 00 Ostrava 

10. Městský úřad Votice, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, 

Komenského náměstí 700, 259 17 Votice 
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